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Erityisesti sosiaalinen media on tuonut suomalaisia toisistaan erottavat jakolinjat esille. Kysymykset ilmastonmuutoksesta, suhde Natoon
ja usko rokotteisiin ovat muun muassa tällaisia voimakkaita tunteita
herättäviä asioita. Usko ihmisen aiheuttamaan ilmaston muutokseen
tuntuu olevan kestoaihe, eteenkin kun se vaikuttaa taloudellisesti merkittävästi maan talouteen.
Yksi suurimmista saastuttajista, USA Trumpin valtakaudella, edusti vahvaa
epäilystä ihmisen osuuteen muutoksiin, eloa voidaan jatkaa kuten ennenkin.
Timothy Gardner (Reuters) raportoi 9.2.2022, että nyt USA:n asevoimat on julkaissut ensimmäisen ilmastostrategiansa joka auttaa suojaamaan tukikohtia
ilmaston lämpenemisen tuhoilta ja parantaa valmiutta sotilaiden kouluttamisessa tulla toimeen maailmassa, jossa on enemmän tappavia helleaaltoja,
kuivuutta ja tulvia.
Presidentin käskyjen perusteelle ilmastotoimista, asevoimien ilmastostrategia edellyttää ilmastopäästöjen puolittamista vuoden 2005 tasosta vuoteen
2030 mennessä ja edelleen nollatasoon vuoteen 2050 mennessä, tämä maan
laajempien tavoitteiden mukaisesti.
Puolustusministeri Lloyd Austin on sanonut, että Pentagon ottaa ilmastomuutoksen riskit asevoimien simuloinneissa ja sotapeleissä huomioon.
Me tulemme tässä kehityksessä hieman jälkijunassa. Toisia saattaa säiden
lämpiäminen jopa miellyttää, kylmä ja pakkaset ei houkuta. Mutta kehitys
tuntuu vääjäämättä etenevän huonompaan suuntaan, turhaan ei meilläkään
pidetä asiaa julkisessa keskustelussa esillä.
Miten ilmastomuutokset vaikuttavat tulevaisuudessa elinkeinoelämän sekä
puolustusvoimien toimitusketjuihin, tuotantoon, logistiikkalaitoksiin ja muihin logistiikan toimintoihin, tulisi ottaa huomioon arvioinneissa jo mahdollisimman varhain. Niihin on varauduttava ajoissa, jotta sopeutuminen sujuisi
mahdollisimman joustavasti puolustuskykyä vaarantamatta.

Risto Gabrielsson
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Kansikuva: Yhdysvaltojen ilmavoimien F-35A esittäytyy Royal International Air Tattoo-tilaisuudessa vuonna 2018. (Kuva: SAC Tim Laurence, http://
www.defenceimagery.mod.uk/fotoweb/fwbin/download.dll/45153802.jpg,
Wikipedia)
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Arvoisat jäsenet ja lukijat
Arvoisa yhdistyksen jäsen, hyvät
lukijat
Osaanko minä? Valtakunnallisessa
päivälehdessä haastateltu kotitalousopettaja kertoi, että yläkouluikäinen ei välttämättä osaa pitää
kuorimaveistä kädessään tai että
kananmunan kuoriminen ja uunin
käyttö tuntuvat vieraalta ja saattavat
jopa pelottaa.
Vuosi sitten keväällä olin menossa
pankkiin paperiasiakirjan allekirjoittamista varten. Tuon ison ja muuten
lähes tyhjän pankin toimipisteen
tuulikaapissa, jossa sijaitsi maksuautomaatti, minuakin varttuneempi
henkilö oli rollaattorinsa tukemana
maksamassa laskujaan. Tai ainakin
hän yritti, vahvasta voivottelusta ja
sadattelusta päätellen heikolla menestyksellä. Tullessani pankista hän
oli jo lähtenyt. ”Maailma muuttuu”,
muutunko minä ja osaamiseni sopivasti sen mukana?
Yhdistyksemme teemana tänä vuonna on toimitusverkostojen hallinta.
Osaammeko me logistiikassa oikeasti hallita toimitusverkostoja? Osaako
yrityksemme mukautua toimitusverkon muutoksiin ja jopa ennakoiden?
Vuoden teema on typistetty kahteen
sanaan, mutta se on syytä mieltää
laajasti ja ottaa mukaan erityisesti
globaali näkökulma. Tämä korostuu
suomalaisessa tarkastelussa, syytä ei
tarvinne enempää avata.

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti Mika
Multanen

Olemme jo kokeneet haasteita aiheeseen liittyen. Materiaalitoimitusten
viiveet ovat kasvaneet, toimituskustannukset ovat nousseet ja tämä on
vaikuttanut myös palveluiden saatavuuteen ja jopa yleiseen hintojen
kohoamiseen. Toki muitakin hintoja
nostavia syitä on. Kevätkokouksessa
14.3. kuulemme kaksi seminaariesitystä teemaan liittyen ja toivon, että
tämän vuoden aikana lehden artikkeleissa käsitellään aihetta mahdollisimman monipuolisesti.
Syksyllä koronatilanteen salliessa
sveitsiläinen veljesyhdistys (toivottavasti kukaan ei pahastu ilmaisua)
tulee perinteiseen tapaan vierailulle
Suomeen. Vierailu on tarkoitus järjestää Lapissa ruskan aikaan viikolla 37.
Vierailun aikana ja sen yhteydessä
järjestetään myös huoltotapahtuma, johon kutsutaan mukaan Viron
logistiikkaupseerit - kansainvälistä
yhteistyötä kolmenvälisesti. Pyydän
jäseniä liittymään mukaan tapahtumien valmisteluihin ja osallistumaan
tapahtumiin sankoin joukoin. Näihin
palataan tarkemmin yhdistyksen
nettisivuilla ja seuraavassa lehdessä.
Tapahtumien suunnitteluun ja valmisteluihin halukkaat voivat ilmoittautua hallituksen jäsenille.
Arvoisat jäsenet – toivon suuresti,
että tänä vuonna pääsemme tapaamaan toisiamme kasvotusten
yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa. Toivotan kaikille menestyksekästä ja rauhallista toimintavuotta 2022!
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Materiaalitekninen huolto – Venäläisen
sotilaslogistiikan teoreettinen tarkastelu

Majuri Tommi Myyryläinen palvelee Maavoimien esikunnan huolto-osastolla. Artikkeli pohjautuu hänen Yleisesikuntaupseerikurssi 60:llä
laatimaan diplomityöhön.

Operatiivis-strateginen harjoitus ”Zapad-2009, Projekt 1232.2 -luokan MDK-94-ilmatyynyalus Kaliningradissa. (Lähde: http://kremlin.ru/news/5598 / http://news.kremlin.ru/media/events/photos/big/41d2b030b3ed5975f032.jpg, www.kremlin.ru, Wikipedia)
Sotilasoperaatiota edeltää huollon valmistelut. Näitä voivat olla
huoltojoukkojen lisääntyneet harjoitukset, joukkojen perustaminen
ja keskittäminen. Myös materiaalin lisätilaukset, teknisen huollon
ja kuljetuskapasiteetin lisäys sekä
kuljetusinfrastruktuurin parantamiset kertovat sotilaallisesta valmistautumisesta tavanomaisesta poikkeavaan toimintaan. Tätä
näkökulmaa on sivuttu useissa
uutisissa, jotka ovat käsitelleet Venäjän sotilaallista painostusta Ukrainaa kohtaan.
Tässä artikkelissa kerrotaan periaatteet siitä, mitä on Venäjän asevoimien materiaalitekninen huolto ja
miten se on organisoitu. Tätä kautta
on mahdollista tarkastella Venäjän
asevoimia koskevia uutisia venäläisten käyttämien käsitteiden kautta.
Toinen mahdollisuus on tehdä teoreettista pohdintaa siitä, mitä Puo-

6

Venäjän asevoimien materiaaliteknisen huollon tunnus
lustusvoimissa on opittavaa Venäjän
asevoimien tavasta järjestää logistinen tuki. Tämäkin jää lukijan vastuulle.
Materiaalitekninen huolto käsitteenä
Venäjän asevoimissa on oma käsitteistö logistiikan ja huollon
osalta. Sotilassanakirjassa olevia

käsitteitä ovat esimerkiksi logistiikka (ven. логистика), huolto (ven.
тыл) ja materiaalitekninen huolto
(ven.
материально-техническое
обеспечение, МТО).
Näiden kolmen keskeisen käsitteen
välisiä suhteita on havainnollistettu
suraavan sivun yläkuvassa. Keskeisin ero huollon ja materiaaliteknisen
huollon välillä on se, että huoltoon

Huoltolajeja ovat materiaalihuolto, lääkintä, eläinlääkintä, henkilön
ylläpito (vaatetus, elintarvikkeiden
hankinta, muonitus sekä pesula ja
peseytyminen), kiinteistöjen huolto,
talous, kuljetukset, lentokenttien ylläpito, lentokenttien huolto ja tekninen huolto. Näiden lisäksi huoltoon
kuuluu sotavankien muonitus ja lääkintä, kaatuneiden huolto, koulutus
sekä huollon tiedustelu.
Materiaalitekninen huolto on Venäjän asevoimissa huoltoa tarkoittava
yläkäsite ja se on vakiinnuttanut asemansa vuodesta 2010 alkaen. Sitä
käytetään organisaatioiden nimissä.
Länsimaissa juuri tämä käsite käännetään logistiikaksi.

Tulkinta venäläisten logistiikan ja huollon käsitteiden suhteista
kuuluu lääkintä mutta se ei ole osa
materiaaliteknistä huoltoa. Tämä
näyttäytyy siten, että materiaaliteknisen huoltoyksikön toimintoihin ei
kuulu lääkinnän tehtävät vaan ne
kuuluvat erilliselle lääkintäyksikölle.
Venäjänkielisissä asevoimia koskevissa kirjoituksissa ei juurikaan esiinny
sanaa logistiikka. Tähän on toisaalta
viime aikoina tullut muutosta, kun
eräässä artikkelissa käsiteltiin logistiikan suhdetta materiaalitekniseen
huoltoon. Venäjän puolustusministeriön sotilassanakirjassa logistiikka
on määritelty tarkoittamaan teoriaa,
joka käsittelee materiaali-, tuotanto-,
energia- ja informaatiovirtojen suunnittelua, johtamista ja valvontaa.

ja toimitetaan joukoille huollon palvelut. Huollon tehtävä on ylläpitää
joukkojen taistelu- ja mobilisointivalmiutta ja luoda edellytykset joukkojen tehtävien suorittamiselle. Tämä
tarkoittaa, että joukot saavat tarvitsemansa materiaalin, lääkinnän,
henkilöstön ylläpidon sekä muun
tuen oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti.

Pelkistäen ilmaistuna materiaalitekninen huolto on 1) joukkojen materiaalin täydennyksiä ja varustamista,
2) materiaalin teknistä huoltoa eli
kunnossapitoa, 3) joukkojen ja materiaalin kuljetuksia, 4) sotilaiden ja
joukkojen ylläpitoa, 4) liikenneyhteyksiä ja 5) tukeutumisjärjestelyjä.
Materiaaliteknisessä huoltojärjestelmässä yhdistyy yleishuolto, tekninen
huolto eli kunnossapito ja erikoisalojen materiaalitekninen huolto. Nämä
osajärjestelmät jakaantuvat huoltolajeihin kuten alakuvassa on esitetty.
Yleishuoltoon

kuuluu

materiaa-

Logistisella lähestymistavalla luodaan tarvittavia informaatio- ja
materiaalivirtoja, määritellään teknologioita resurssien ja tavaroiden
optimaaliseksi siirtämiseksi, tunnistetaan viivettä aiheuttavia keskittymiä sekä työvoima- ja materiaalisten
resurssien epärationaalista käyttöä.
Huolto tarkoittaa teoriaa ja käytäntöä, jolla rakennetaan, valmistellaan

Venäjän asevoimien materiaalitekninen huoltojärjestelmä
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lihuolto, kuljetukset, eläinlääkintä ja hygienia, kiinteistöhuolto ja
yleishuollon palveluiden tekninen
huolto. Tekniseen huoltoon kuuluu
ohjustekninen huolto, tykistötekninen huolto, panssarivaunutekninen
huolto, autotekninen huolto sekä
mittaus- ja tarkastustoiminta. Erikoisalojen materiaalitekniseen huoltoon kuuluu ilma- ja avaruusvoimien,
laivaston ja strategisten ohjusjoukkojen erikoismateriaalin materiaalihuolto ja tekninen huolto.
Materiaalihuollolla
(ven.
материальное обеспечение) tarkoitetaan materiaalin vastaanottoa
ja varastointia sekä joukkojen varustamista. Joukkojen materiaalitarve perustuu laskennallisiin huollon
täydennysannoksiin (ven. расчетноснабженческая единица), joita ovat
tuliannokset, päiväannokset, sarjat ja
täytöt.
Taistelutilanteessa moottoroidulla
jalkaväkiprikaatilla tulee olla 4–6 tuliannosta ampumatarvikkeita, 8–13
päiväannosta muonaa ja varaosia
jopa 10 sarjaa. Ajoneuvojen osalta
täyttö on se määrä polttoainetta,
joka riittää 500 kilometrin marssiin
keskikulutuksella. Voimakoneiden
osalta täyttö määrittyy 50 tunnin eli
noin kahden vuorokauden käytön
perusteella.
Moottoroidulla jalkaväkiprikaatilla
materiaalihuollon omavaraisuus voi
olla tavanomaisella taistelujen intensiteetillä jopa neljä vuorokautta ja
muonituksen osalta jopa kymmenen
vuorokautta. Tätä omavaraisuutta ylläpidetään niin kauan, kun joukoilla
on yhteys materiaaliteknisen huollon
tukikohtaan. Näiden lisäksi joukoille
voidaan käskeä materiaalireservejä
tilanteen edellyttämä määrä, joka tekee materiaalihuollosta joustavaa.
Teknisen huollon (ven. техническое
обеспечение) tehtävänä on tarjota
työkalut, ylläpitää materiaalin käytettävyys ja toteuttaa vauriokorjaukset.
Tavoitteena on pitää yllä joukkojen
taisteluvalmiutta ja -kykyä aseiden,
ampumatarvikkeiden ja muun sota-
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Tekniseen huoltoon kuuluu ohjustekninen huolto, tykistötekninen
huolto, panssarivaunutekninen huolto, autotekninen huolto sekä mittaus- ja tarkastustoiminta. Panssarivaunuja Hrodnan lähellä Zapad
2013 -harjoituksen loppuvaiheessa. (Lähde: http://eng.kremlin.ru/photo/2101, www.kremlin.ru, Wikipedia)
varustuksen osalta.
Tämä toteutetaan päivittäisellä teknisellä huollolla, teknisen huollon
tasolla 1 ja 2 sekä kausihuollolla. Päivittäisellä teknisellä huollolla varmistetaan materiaalin käyttökelpoisuus.
Sitä tekee materiaalia käyttävä henkilöstö. Se tehdään ennen ja jälkeen
materiaalin käytön. Päivittäinen teknisen huollon tarve voi tulla tehtäväksi myös ajokilometrien jälkeen.
Teknisen huollon tasot 1 ja 2 pitävät
materiaalin käyttökelpoisena. Siinä tarkistetaan materiaalin tekniset
ominaisuudet ja ennaltaehkäistään
tunnettuja vikoja. Niiden toteuttamiseen osallistuu materiaalin käyttäjät
ja pataljoonan tekninen huoltohenkilöstö. Laajuus ja kesto on määritetty materiaalikohtaisesti.
Kausihuollolla materiaali valmistellaan kesää ja talvea varten. Sen
toteuttaa korjauskomppanian henkilöstö vaativien töiden osalta. Yksinkertaisimmat kausihuoltoon kuuluvat tehtävät toteuttaa materiaalin
käyttäjät. Teknistä huoltokykyä arvioitaessa käytetään laskennallisia
tappioarvioita. Keskimääräiset materiaaliset tappiot ovat vuorokaudessa

3–5 prosenttia, kun vihollinen käyttää tavanomaisia aseita. Täsmäaseita
käytettäessä tappiot voivat olla jopa
17–19 prosenttia.
Erikoisalojen
materiaalitekninen huolto (ven. специальные
виды
материально-техническое
обеспечение) pitää sisällään useita
toimintoja. Ilma- ja avaruusvoimien
osalta tähän kuuluu avaruusjärjestelmien huollon, kiertoratateknisen
huollon ja lentokenttien teknisen
huollon.
Ilma- ja avaruusvoimien sekä laivaston osalta tähän kuuluu lentokenttien järjestelmähuolto sekä sähkö- ja
kaasuhuolto. Laivaston osalta tähän
kuuluu ohjus- ja tykistöhuolto, ohjusjärjestelmän huolto, ilmailujärjestelmän huolto, sähkömekaniikka
sekä vedenalaisen aseen ja kaluston
tekninen huolto.
Laivaston ja strategisten ohjusjoukkojen osalta tähän kuuluu ohjustekninen huolto. Ilma- ja avaruusvoimien, laivaston ja strategisten
ohjusjoukkojen sähköjärjestelmien
huolto on myös osa erikoisalojen
materiaaliteknistä huoltoa.

Materiaaliteknisten huoltojoukkojen käyttöperiaate maavoimien tukemiseksi
Materiaaliteknisen huoltojärjestel- voidaan tehdä useilla menetelmillä laskennallisilla tappioarvioilla.
män teoreettisen tuen laskeminen ja siihen vaikuttaa etäisyydet huoltovoidaan tehdä, kun tiedetään henki- keskusten ja tuettavan joukon välillä. Materiaaliteknisen huollon joukot
lömäärä, materiaalityyppi, ryhmitys
ja tehtävän tyyppi. Henkilövahvuu- Tekninen huoltotarve määräytyy ma- Materiaaliteknisen huollon joukkodella ja materiaalityypillä voidaan teriaalin käytön perusteella. Teknistä jen kokoonpanon tarkastelu aloitelaskea täydennystarpeet materiaali- huoltoa tehdään suunnitelmallisesti taan sotilaallisten konfliktien vaatihuollon osalta.
materiaalin käyttäjien ja erikoishen- muksista. Sen jälkeen tarkastellaan
kilöstön toimesta. Vauriokorjaustar- vaatimuksia joukkojen rauhan ajan
Tämä asettaa vaatimukset kuljetus- peeseen vaikuttaa tehtävätyypin valmiudelle ja liikekannallepanolle.
kapasiteetille ja kuljetusten järjestä- kautta tuleva taisteluiden kiivaus.
miselle. Materiaalin kuljettaminen Vauriokorjaustarvetta ennakoidaan Venäjän asevoimien materiaaliteknisen huollon (ven. Материальнотехническое
обеспечение
Вооруженных Сил) tehtävät työllistävät noin 310 000 henkilöä,
joista 165 000 on sotilaita ja loput
siviileitä. Materiaaliteknisen huollon joukot jaetaan kiinteään (ven.
стационарную) ja liikkuvaan (ven.
подвижную) osaan kuten kuvassa
vasemmalla on esitetty.

Materiaaliteknisen huollon joukot ja niiden jaottelu

Kiinteä osa muodostuu materiaaliteknisen huollon joukoista, joiden
tehtävänä on tarjota päivittäinen
huolto kaikille joukoille. Tällä ylläpidetään joukkojen taistelu- ja mobilisointivalmiutta sekä tuetaan tais-
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telukoulutusta. Kiinteä osa sovittaa
rauhanajan yleishuollon, teknisen
huollon ja muun tuen sodan ajan
toimintaan. Kiinteän osan joukoissa
on sotilaita ja siviileitä. Kiinteän osan
joukot pysyvät samalla alueella ja jatkavat työskentelyä asevoimien huoltamiseksi.
Liikkuva osa, joka toteuttaa taistelunaikaista tukea, on pieni osa materiaaliteknisen huollon kokonaisuutta. Tähän tukeen kuuluu taistelujen
valmisteluvaihe. Liikkuvaan osaan
kuuluvia joukkoja on pysyvässä valmiudessa jo rauhan aikana. Ne ovat
valmiita tukemaan muita pysyvässä
valmiudessa olevia joukkoja.
Materiaaliteknisen huollon joukkoja
käytetään tarvittaessa taistelutehtäviin. Materiaalitekninen huolto
toteutuu maavoimille seuraavan periaatteen mukaisesti: Sotilaspiiriä ja
armeijakuntaa tukee MTO-prikaati,
divisioonaa tukee MTO-pataljoona,
prikaatia tukee joko MTO-pataljoona
tai MTO-komppaniat riippuen prikaatin tyypistä ja rykmenttejä tukee
MTO-komppaniat. Materiaaliteknisten huoltojoukkojen käyttöperiaate
maavoimien tukemiseksi on havainnollistettu edellissivun yläkuvassa.

yksikköjä koottiin materiaaliteknisiksi huoltoprikaateiksi tai niistä muodostettiin erillisiä pataljoonia. Nyt
rykmenttejä on palautettu joukkokokoonpanoon. Niitä ovat yksi erillinen huoltorykmentti ja neljä erillistä
korjaus- ja evakuointirykmenttiä.
Reformissa armeijalta poistettiin
huoltoyksiköt ja ne liitettiin sotilaspiirin alaisuuteen. Armeijalle ollaan
palauttamassa huoltojoukkoja. Armeijan teknistä huoltoa vahvistetaan
perustamalla niille omat erilliset korjauspataljoonat.
Tämä osoittaa, että reformissa ulkoistettu kunnossapito ei kyennyt
täyttämään asevoimien vaatimuksia. Nämä muutokset osoittavat, että
materiaaliteknisten huoltojoukkojen
kokoonpanoa muutetaan tarvittaessa eikä reformien linjauksista pidetä
kiinni periaatteen vuoksi.
Materiaalitekninen huoltojärjestelmä on mitoitettu siten, että se kykenee tukemaan Venäjän asevoimien
ja siten myös maavoimien taistelua
sotilaallisissa konflikteissa. Pysyvän
valmiuden joukot saavat käyttöönsä
tarvittavan materiaalin ilman liikekannallepanoa, jolloin ne ovat suun-

nattavissa tehtävään nopeasti.
Pysyvässä valmiudessa olevat materiaaliteknisen huollon joukot kykenevät aloittamaan taistelevien
joukkojen huoltamisen, ja muodostamaan yhteyden kiinteisiin materiaaliteknisen huollon joukkoihin. Tällöin tuettavan joukon operointiaika
voi jatkua materiaaliteknisen huollon
näkökulmasta toistaiseksi.
Johtopäätökset
Venäjän asevoimien materiaaliteknisessä huollossa on paljon tuttuja ilmentymiä myös suomalaiselle
sotilaslogistikoille. Käsitteistö ja
organisointi on tehty kansalliset erityispiirteet huomioiden. Venäjän tapauksessa siihen ovat vaikuttaneet
maantiede, kulttuuri, Neuvostoliiton
perintö, asevoimien reformit, sotilasoperaatiot ja sotaharjoitukset.
Materiaaliteknisessä huollossa on
onnistuttu, kun sillä on ylläpidetty
joukkojen jatkuva valmius ja taistelukyky. Tämän tehtävän täyttäminen
edellyttää usein näkyviä valmisteluja, jonka suuruuden määrittää operaatikkojen kertoimet.

Materiaalitekniseen huoltoon kuuluu myös siviiliyritysten tuottamat
tukitoimet, jotka eivät ole suoraan
sidonnaisia taistelujen välittömään
tukemiseen. Nämä ovat asevoimista
ulkoistettuja palveluita, joita toteuttavat urakoitsijat tai palveluntoimittajat (ven. внешний подряд). Tämä
tuki on esimerkiksi sotilaskohteiden
ylläpitoa, polttoainetäydennyksiä,
materiaalin kuljetusta, teknistä huoltoa, ruokalan palveluita ja pesulapalveluita. Siviiliyritysten käytön etuna
on se tuo kustannustehokkuutta ja
niitä voidaan käyttää esimerkiksi kuljetuksissa vihollisen selustassa sotilasjoukkoa joustavammin.
Materiaaliteknisen huollon liikkuvissa joukoissa on tapahtunut muutoksia vuoden 2008 reformin linjausten jälkeen. Reformissa huollon
rykmenttikokoonpanossa
olleita
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Venäjän sotilaat ja BTR-82A vuonna 2018. (Lähde: http://мультимедиа.
минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=55025@cmsPhotoGallery, Ministry of Defence of the Russian Federation mil.ru, Wikipedia)
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LOGISTIIKKAUPSEERIYHDISTYKSEN STANDAARI
Logistiikkaupseeriyhdistyksen hallituksen sisällä on pohdittu pitäisikö standaarin symboli/tunnusta päivittää vastaamaan paremmin logistiikan toimintaa ja pitäisikö sitä muuttaa vastaamaan
heraldisia sääntöjä.
Allekirjoittanutta pyydettiin kirjoittamaan asiasta artikkeli Logistiikkaupseeri-lehteen. Lähteenä
olen käyttänyt seuraavia kirjoja; Huoltoupseeriyhdistyksen 70-vuotiset perinteet, Puolustusvoimien huolto 1918-1986, Puolustusvoimien kurssi- ja suoritusmerkit (Janne Mäkitalo). Lisäksi aineistoa on löytynyt vanhoista Huoltoupseerilehdistä ja yhdistyksen kokouspöytäkirjoista. Tässä
artikkelissa on käytetty heraldiikkaan liittyviä termejä (merkki, tunnus, symboli) kuten lähdekirjallisuudessa on käytetty.

Standaarin nykymuoto
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Standaarin taustaa
Logistiikkaupseeriyhdistyksen standaarissa oleva symboli on alkuperältään Sotilashallinnollisen koulun merkki. Puolustusvoimien talousupseeriston koulutus aloitetiin 11.10.1926 Helsingissä Puolustusministeriön Sotilashallinnollisilla kursseilla. Koulutus jatkui Sotilashallinnollisessa Koulussa vuodesta 1933 alkaen. Kurssi jakaantui talousupseeri – ja
huoltoupseerikurssiin (myöhemmin huoltopäällikkökurssi).
Sotilashallinnollisen Koulun merkki (SHK:n merkki) otettiin käyttöön 20.4.1934 Tasavallan presidentin vahvistamana.
Merkin kantoon olivat oikeutettuja koulun täydellisen kurssin tai vastaavat aikaisemmat Sotilashallinnolliset kurssit
suorittaneet henkilöt. Myöhemmin sitä ryhdyttiin käyttämään myöskin huoltokapteenikurssin merkkinä. Merkkiä oli
oikeus käyttää sotilasvirkapuvussa ja S.H.K piti luetteloa merkkiin oikeuteutuista.
Merkki on hopeareunainen, viisikulmainen, sininen emalikilpi. Merkin keskustassa on hopeinen, miekkaa kohottava
haarniskoitu käsivarsi. Kilven ylä- ja alaosareunassa tulee esiin kultainen avain, talousalan heraldinen symboli. Merkin
korkeus on 44 mm ja leveys 31 mm.
Tasavallan presidentti hyväksyi 5.3.1956 Sotilashallinnollisen Koulun merkin muutettavaksi nimeltään huoltopäällikkökurssin merkiksi. Samassa yhteydessä määriteltiin merkin kanto-oikeus koskemaan Sotilashallinnollisen Koulun
täydellisen kurssin, sotilashallinnollisen kurssin, huolto-osaston 1. vuosikurssin vuonna 1947 Sotakorkeakoulussa ja
huoltopäällikkökurssin hyväksytysti suorittaneita upseereita.
Symbolin käyttö huoltoupseerikunnan tunnuksena
SHK:n / huoltopäällikkökurssin merkkiä on käytetty huoltoupseerikunnan symbolina vuodesta ?? alkaen. Yhdistyksen
tunnukseksi se vahvistettiin vuoden ?? kokouksessa (Näiden aikamäärien tarkistaminen ei onnistunut). Symbolia/
tunnusta on käytetty yhdistyksen kirjajulkaisujen kansissa. Näistä ensimmäinen oli Huoltoupseeriyhdistyksen vuosijulkaisussa 1960 ja sen jälkeen Huoltopäällikkökirjat eri vuosikymmenillä. Merkkiä käytettiin huoltoupseeriyhdistyksen Tiedotuslehdessä 1 ja 2/68 kansilehdessä sekä siitä lähtien myös Huoltoupseerilehdissä tähän päivään saakka.
Perinne jatkui yhdistyksen nimenmuutoksesta huolimatta. Symboli on ollut käytössä myös mm. jäsenmerkkinä pienoiskoossa.
Huoltoupseeriyhdistys otti oman standaarinsa käyttöön jo varhaisessa vaiheessa yhdistyksen historiaa.
Yhdistyksen symbolin/standaarin päivitys
On esitetty, että yhdistyksen symboli/standaari tulisi päivittää vastaamaan heraldisia ohjeita.
Alla on yhdistyksen hallituksen esitys uusiksi vaihtoehdoiksi.

On myös esitetty, että nykyinen vaakuna käännettäisiin peilikuvaksi.
Mutta tämä vaihtoehto ei ole mahdollista. Sillä silloin se olisi sama kuin Jordan aatelisen suvun vaakuna vain väri
erolla. Mitä ei tässä tapauksessa lasketa eroavaisuudeksi.
Yhdistyksemme tunnuksen/symbolin päivitystarvetta tullaan käsittelemään yhdistyksen seuraavassa kevätkokouksessa. Tällöin kokousväellä on mahdollisuus vaikuttaa tehtäviin päätöksiin. Oma henkilökohtainen mielipiteeni on,
ettei merkkiä tule muuttaa, sillä Logistiikkaupseeriyhdistyksen standaarissa oleva tunnus on osa huollon ja huoltoupseerien historiaa. Tunnuksessa miekkakäsi osoittaa itään niin kuin se on aina ennenkin osoittanut.
Huoltoveli Aarne (Ola) Veijalainen
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Lisäävä valmistus (Additive Manufacturing,
AM) sotilaslogistiikan tueksi
Stoofbrug Amsterdamissa, maailman ensimmäinen 3D-metallisilta maailmassa (Kuva: Milliped, Wikipedia)

Teksti: Insylil Eemeli Kärkäs ja Kapt Ville Nokipii, Tutkimussektori, LOGK-PVLOGLE
AM ja 3D-tulostus
Tässä artikkelissa tutustutaan
AM/3DP (Additive Manufacturing,
3D-printing) nykytilaan ja kehitysnäkymiin. Lisäävä valmistus (AM)
on menetelmä, joka mahdollistaa
monimutkaisten ja yksilöllisten
tuotteiden valmistuksen ilman
erillisiä työkaluja tai muotteja.
Ainetta lisäävässä valmistuksen yleisesti tunnetuin osa-alue on 3D-tulostus, jolla saavutetaan monia hyötyjä
verrattuna perinteisiin ainetta poistaviin tai muovaaviin valmistusmenetelmiin. 3D-tulostus on valmistustekniikka, jonka Charles Hull esitteli
ensikertaa vuonna 1986.
Käsitteiden näkökulmasta artikkelis-
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sa käytetään ISO standardikomitean
suosituksena termiä Additive Manufacturing AM (lisäävä valmistus),
kun kyseessä on teollinen muovin
ja metallin valmistus. Termiä 3D
printing (3D- tulostus) on suositeltu
käytettäväksi silloin, kun kyseessä on
edullisemmilla laitteilla tapahtuva
kuluttajatulostus.
AM-menetelmän muutamia keskeisiä hyötyjä verrattuna perinteisiin valmistusmenetelmiin:
- Tuotantoa ei ole sidottu aikaan tai
paikkaan. Tuote voidaan tulostaa
siellä missä sitä todellisuudessa tarvitaan tai arvioidaan tarvittavan, eikä
sitä tarvitse valmistaa toiselta puolelta maapalloa ja odottaa että se
toimitetaan epävarmassa toimitus-

ketjussa.
- Tuotteiden hinta on pienempi, koska valmistuspuitteiden luomiseen ja
koneiden käyttöön tarvitaan huomattavasti vähemmän henkilöstöä ja
tuotteen valmistamiseen tarvittava
materiaalimäärä on pienempi kuin
perinteisillä menetelmillä. Näillä tekijöillä on siten vaikutusta logistiikan
kustannuksiin.
- Tuotteet saadaan paremmin optimoitua, valmistusmenetelmä ei
aseta juurikaan rajoituksia tuotteen
muodolle. Lopputuloksena saadaan
valmistettua kevyempiä tuotteita,
jotka saadaan paremmin optimoitua
varsinaiseen käyttötarkoitukseen.
-

Suunnitteluvaiheesta

päästään

Kuvassa yksi on havainnollistava esimerkki 3D-tulostuksesta. 3D-tulostin. https://www.maxpixel.net/Printer-3d-Printer-Technology-3d-Printing-3d-4348150.
siirtymään suoraan lopputuotteen
tulostamiseen, joten uusien mallien
ja ideoiden käytännön testaamiseen
päästään nopeasti ilman isojen tuotantosarjojen viiveitä. Tämä mahdollistaa myös tuotteen jatkuvan kehittämisen vastaamaan paremmin sen
varsinaista käyttötarkoitusta.

komponentit.

hyvin tuotettavaksi tulostamalla.

Topologisesti optimoituja kappaleita
ei ole aiemmin kyetty valmistamaan
tehokkaasti perinteisten valmistusmenetelmien rajoituksista johtuen,
mutta AM soveltuu siihen erinomaisesti.

Globaali vs. lokaali

AM-menetelmän kehittymisen ajurina toimivat mm. edellä mainitut
perinteisistä valmistusmenetelmistä
poikkeavat ominaisuudet. Euroopassa auto- ja lentoteollisuus hyödyntävät jatkuvasti enemmän lisäävää
valmistusta. Perusteena tähän on kevyempi rakenteiset, mutta yhtä lujat

Topologisen optimoinnin lisäksi
AM-menetelmässä voidaan hyödyntää paljon luonnosta löydettäviä
muotoja ja hyödyntää evoluution
tarjoamaa kehitystä. Esimerkiksi kevyt, joustava ja kestävä kappale sisältää usein hunajakennomaisia muotoja, jonka tuottaminen soveltuu

Toisen maailmansodan jälkeisen
globalisaation kehittyminen on helpottanut tuotteiden liikkumisen
maailman laajuisesti sekä keskittänyt
perinteiset tuotantolaitokset erityisesti Aasiaan sekä maihin, jossa mm.
edulliset työvoimakustannukset ovat
tehneet tuotteiden keskitetyn valmistuksen kannattavaksi. Kehittynyt
logistiikkaverkosto on mahdollistanut tuotteiden tehokkaan liikkumisen maailmanlaajuisesti.

Pelkistetyt arvoketjut ja niiden eroavaisuudet
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Covid-19 aiheuttaman pandemian
aikana on kuitenkin huomattu pitkien toimitusketjujen ongelmat, jonka seurauksena materiaalivirrat ovat
katkenneet ja tuotteen tilaaja ei ole
saanut ostamaansa tuotetta. Pandemian aikana kasvaneet perinteisen
toimitusketjun ongelmat ovat lisänneet AM-käyttökohteita tuotteisiin,
joita ei ole saatu hankittua perinteisillä menetelmillä.

Mikäli materiaalisen suorituskyvyn
osa-alueella halutaan hyödyntää digitalisaation tarjoama potentiaali,
tulee AM ottaa laajamittaisesti sen
osaksi. AM:n nykyisessä kypsyysvaiheessa voidaan sen kapasiteetti
ottaa tukemaan materiaalista suorituskykyä erityisesti niissä kohteissa,
jotka ovat ongelmallisia ja kalliita
toteuttaa perinteisillä valmistusmenetelmillä.

AM-menetelmän käyttö mahdollistaa mainitun globaalin keskitetyn
tuotannon hajauttamisen lokaaliksi
tuotannoksi, jossa valmistus tapahtuu lähellä tuotteen loppukäyttäjää
tai loppukäyttäjä tulostaa tarvitsemansa tuotteen itse.

Kun tuote tai sen osat ovat digitoitu
kirjastoksi, ne voidaan tulostaa käyttöön siellä missä kyseistä tuotetta
tarvitaan tai niin lähellä kuin tilanne
sen mahdollistaa. Digitaalisen kaksosten hyödyntämisellä voidaan näin
ollen vaikuttaa tuotteiden elinkaarenhallintaan. Lisäksi on mahdollista,
että digitaalista kaksosta kehitetään
ohjelmistojen avulla, jolloin viimeisin
ja päivitetyin versio tulostetaan.

Tuote siirretään digitaalisena valitulle tulostuspaikalle, jossa kappale
tulostetaan todelliseen muotoon ja
otetaan käyttöön. Lisäävän valmistuksen potentiaalin hyödyntämisellä
voidaan lisätä huoltovarmuutta merkittävästi verrattuna nykytilaan. Edellissivun kaaviossa on esitetty pelkistetysti arvoketjujen eroavaisuuksia.
Ympäristövaikutukset
Tietoisuuden lisääntyminen ihmisen
vaikutuksista ympäristöön näkyy
kaikessa yhteiskunnan toiminnassa.
Luonnonvarojen käyttöön kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota.
Raaka-aineiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, tämä näkyy suoraan valmistettavien tuotteiden hinnoissa.
AM-menetelmällä
valmistettuihin
tuotteisiin sitoutuu merkittävästi
vähemmän raaka-ainetta ja lyhyen
toimitusketjun ansiosta varasto- ja
hyllykapasiteetti voidaan paremmin
optimoida vastaamaan todellista tarvetta. Tuote voidaan pitää digitaalisessa muodossa ja tulostaa tarpeen
mukaan, joka mahdollistaa paremmin joustavan suunnittelun. Tällöin
voidaan reagoida nopeammin toiminnan muutoksiin.
Lisäävä valmistus osana digitalisaatiota
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Suomen teollisuudessa AM on saavuttanut läpimurron muovien osalta.
Metallien tulostamisessa läpimurto
tapahtunee lähivuosina. Muiden valtioiden osalta esimerkiksi Saksassa
on tunnistettavissa tilannetta, joissa
metallien 3D-tulostaminen on osa
muuta tuotantoa. Tämä johtunee erilaisesta teollisuuden rakenteesta.
4D-tulostus ja haasteet
Samalla, kun lisäävän valmistuksen
teollinen tuotanto kasvaa, on tutkimuskäytössä onnistuttu lisäämään
3D-tulostukseen jo neljäs ulottuvuus. 3D-tulostuksessa neljäs ulottuvuus (aika) mahdollistaa esimerkiksi tulostetun kappaleen muodon
muuttumisen määritetyn ulkoisen
ärsykkeen, kuten lämpötilan muuttumisen seurauksena.
Tulostettu kappale on halutun mallinen ilmassa, mutta siirrettäessä veteen, se muuttuu toiseen vaadittuun
muotoon. Tulevaisuudessa tämä tulee lisäämään AM:n käytettävyyttä
huomattavasti nykyistä laajemmin.
AM haasteet liittyvät tuotteiden tunnistamiseen ja määrittelyyn. Tällöin
kysymyksinä ovat mm. mitkä kom-

ponentit ovat sopivia 3D-tulostukseen tai onko tuote taloudellisesti
järkevää tuottaa 3D-tulostamalla.
Näihin vaikuttavat mm. koko, muoto,
materiaali ja käyttöön liittyvät tekijät. Haasteena on myös käytössä olevien tulostusmateriaalien rajallisuus,
tuotteiden laadunvalvonta ja hyväksyntäprosessit sekä immateriaalioikeuksien hallinta.
Johtopäätökset
AM potentiaali erilaisiin käyttökohteisiin laajentuu vuosittain. Tämä
tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia
esimerkiksi kunnossapito- tai lääkintäalalla. Sotilaslogistiikalle AM
tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi itsenäiseen, mutta rajoitetun
mittakaavan
varaosatuotantoon.
Tulostusmahdollisuuksien sekä tulostusraaka-aineiden
kehittyessä
käyttökohteet laajentuvat. Saman
aikaisesti 3D-tulostimien hinta halpenee.
Lisäävän valmistusmenetelmän ja
lohkoketjuteknologian yhdistämisellä voidaan saavuttaa etuja myös
materiaalien elinkaaren hallinnassa.
Lohkoketjuilla voidaan osaltaan kehittää kyber-sietoisuutta digitaalisessa muodossa oleville tuotteille, jotta
olemassa olevan datan sabotointi ja
väärinkäyttö olisi vaikeampaa.
Synergiaetuja voidaan löytää myös
tuotteen digitaalista kaksosta hyödyntämällä, jolloin fyysisen tuotteen tietoja voidaan ylläpitää sekä
päivittää digitaalisena ja käyttää
ennakoiden hyödyksi tuotteen koko
elinkaaren aikana. Tällöin tuotteiden
elinkaari voidaan paremmin arvioida. Tämä vähentää yllätyksellisiä
kunnossapidon tarpeita ja toisaalta
tuotteiden tarpeetonta ylihuoltamamista voidaan välttää, jolloin kunnossapidon resurssit saadaan paremmin
kohtaamaan todellisia tarpeita.
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Alfojen ymmärtämisen merkitys on keskeinen osa tulevaisuuden
menestystä.
AR/VR laitteiden testaamista Logistiikkakoulun
koulutuspäällikkö majuri Jussi Partasen kanssa.

” Nämähän ovat juuri niitä nuoria, joita opetan siviilissä!”
Antoisa vuosi logistiikan koulutussuunnittelun parissa.
Mitä 50 vuotta täyttävä voisi
kaivata tavallisen turvalliseen
arkeensa? Harley Davidson on
ollut tähän kliseisen klassinen
ratkaisu. Tosin HD:lla yrityksenä
on ollut viime vuosina haastetta
keksiä sen laskevaan myyntiin
nostetta ja samalla päästä uusien nuorten kuluttajien sielun
elämään ja kulutustottumuksiin
sisälle. 2018 moottoripyöräilijän
keski-ikä USA:ssa oli 50 vuotta,
kun se vuonna 1985 oli 27 vuotta.
Mitä logistiikan koulutus voisi kaivata 2030 -luvulle tullessa? Hyvä
kysymys!
Kun tämän kysymyksen haaste
minulle tarjottiin, en voinut kuin
rohkeasti tarttua siihen.
Havaintojeni mukaan logistiikan
perinteiset opetustapatumat olivat
ammattitaitoisesti pidettyjä. Verkkototeutuksena järjestetyn opetuksen tärkeä vuorovaikutteinen
oppijan toiminta taas haastaa koulutuksen järjestäjää. Opetusmene-
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ARTIKKELIN KIRJOITTAJA ON TURUSSA ASUVA
LUOKANOPETTAJA, AMMATTIVALOKUVAAJA JA
MUOTOILIJA, JOKA TYÖSKENTELI PÄÄESIKUNNAN LOGISTIIKKAOSASTOLLA VUODEN 2021
MÄÄRÄAIKAISESSA VIRASSA KESKITTYEN LOGISTIIKAN KOULUTUKSEN SUUNTAVIIVOIHIN
2030 -LUKUA SILMÄLLÄ PITÄEN.
KIRJOITTAJA SUORITTAA TURUN YLIOPISTOSSA
(60op / 1,5 v) OPPIMINEN JA OPETTAMINEN DIGITAALISESSA YMPÄRISTÖSSÄ ERIKOISKOULUTUMISKOULUTUSTA.
MARKO PIKKARAINEN

PALAAN SIVIILIOPETTAJAN VIRKAANI JA OPISKELEN TYÖN OHESSA, TOTEAA MARKO PIKKARAINEN.

telmien ja -tapojen kehittäminen
on paljolti yksittäisen opettajan
vastuulla ja hänen oman mielenkiintonsa varassa.
Yhteisiin päämääriin, yhdessä
tehden ja toisiaan tukien!
Koulutus 2020 henki tulee haastamaan tulevaisuudessa myös
logistiikan koulutusta. Perusteita jalkautetaan mm. perinteisen
luokkaopetuksen
korvaamisella
verkko-opiskelulla ja multimediapalveluja hyödyntäen, koulutuk-

sen tehokkuuden parantamisella,
ryhmäkiinteyden vahvistamisella,
ryhmässä tekemistä huomioiden ja
ryhmäkeskusteluja käyttäen sekä
kehittäen1. Vuorovaikutus on siis
tärkeässä osassa.
Digitalisaatio tulee haastamaan
tulevaisuudessa myös itse logistiikkaa sekä sen koulutusta. Digipedagogiikassa päivän polttavia
kysymyksiä ovat mm. maavoimissa havaitut kouluttavan henkilöstön osaamisen ja valmiuksien
tunnistaminen sekä kehittäminen

koulutusteknologian laajamittaisen
hyödyntämiseen. Tärkeäksi koetaan myös verkkotuetun opetus- ja
oppimateriaalin kehittäminen aktiivista oppimista verkossa ja lähiopetuksessa tukevaksi2.
Myös tulevat sukupolvet haastavat organisaatioita ja muitakin kuin
Harley Davidsonia sekä sen myyntiä. Alfa sukupolvi on yhä kouluttautuneempaa,
ylihuolehdittua,
varakasta sekä yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa kun teknologinen kehitys vain kiihtyy.
On sanottu, että Alfojen ymmärtämisen merkitys on keskeinen
osa tulevaisuuden menestystä3.
Nämähän ovat juuri niitä nuoria,
joita opetan siviilissä! Nämä samat nuoret astuvat 2030 -luvun
taitteessa palvelukseen ja toivottavasti haluavat sen jälkeen myös
rekrytoitua Puolustusvoimiin.

Logistiikkakoulun koulutuspäällikkö majuri Jussi Partasen kanssa kadettien ajoneuvokoulutuksessa.

Nämä nuoret haastavat aidosti
organisaatiota, sen rakenteita ja
toimintaa. Toivottavasti meillä on
silloin perustellut ja ajanmukaiset
keinot valmiina tähänkin haasteeseen. Tämän työn alkua olen
päässyt nyt kartoittamaan ja verkostoituen suunnittelemaan. Iso
kiitos mahdollisuudesta.
Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin jatkuu ja henkilökunnan
siirtohalukkuus vähenee. Kansainvälisen sotilaallisen yhteistyön lisääntyminen edellyttää kielitaitoa
sekä kansainvälisen yhteistyön
tuntemusta. Yhteiskunnan arvojen
muutos yhteisöllisyydestä yksilön
vapauden ja yksilöllisyyden arvostamiseen haastaa maanpuolustustahtoa. Yksilökeskeisyyden lisääntyminen vähentää yhteisöllisyyttä
myös työelämässä4.
Selvitin Moodle kyselyn avulla Logistiikkakoulun henkilöstön digi-

Ensimmäistä Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen järjestämää
NATO LOGISTICS INTRODUCTORY (NLIC) kurssia observoimassa. Luennoimassa everstiluutnantti evp Esa-Jussi Nuutila.

pedagogista osaamista ja koulutustarpeita. Kyselyn vastauksissa
nousi esille mm. koulun henkilöstön digitaalisten välineiden käytön
taso. Tieto on tärkeää esim. tulevaisuuden tärkeiden digitaitojen
osaamisen kehittämisen ja jalkauttamisen suunnittelussa.

Heikkoja signaaleita ei kannata vähätellä, koska niissä saattaa piillä
merkittäviä taustatekijöitä. Työssä jaksamiseen liittyvät asiat ovat
olleet viime vuosina jatkuvassa
keskustelussa. Nykytutkimuksissa

------------------------------------------------------------------------------1) Pääesikunnan käsky: Koulutus 2020 -ohjelman toimeenpanokäsky. AO8077 / 23.5.2018, liite2 s.3-5.
2) Sähköpostikeskustelut. Maavoimien tiivistys tärkeistä digipedagogisista ajankohtaisista asioista, lokakuu 2021.
3) Mellanen Atte / Karoliina: Hyvät, pahat ja Milleniaalit. Atena Kustannus Oy 2020, s.17/44. 2020
4) Pääesikunnan ohje: Puolustusvoimien Henkilöstöstrategia. HK1027 / 19.12.2014, s.4-8.
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ja artikkeleissa stressiä ja uupuneisuutta näkyy lähes kaikilla ikäsekä työntekijäryhmillä.

Laitteistotutustumista lisenssejä silmällä pitäen.

Nuorissa 91% lukiolaisista oli kokenut arjessaan kuormittavaa
stressiä ja 59% jatkuvaa stressiä5. Joka kolmannella korkeakouluopiskelijalla on ahdistus- tai
masennusoireita. ”Eivät ongelmat
taianomaisesti katoa, vaikka palattaisiin luentosaleihin”. Tuloksista ei voi syyttää pelkkää koronaa.
Vastaava oireilu on yleistynyt koko
2000-luvun. Myös yksinäisyys
näyttää lisääntyneen6.
Logistiikan koulutuksen paletti on
todella mielenkiintoinen, moniulotteinen ja haastava kokonaisuus.
Yksinkertaisen helppoja ja nopeita
ratkaisuja ei ole. Logistiikan olisikin
mielestäni perusteltua ohjata itse
aktiivisemmin omaa koulutuksen
kehitystoimintaansa, mutta kuinka
se tehdään?
Työ jatkukoon!
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----------------------------------------------------------5) Helsingin Sanomat, HS selvitti -artikkeli 29.4.2019
6) Helsingin Sanomat, Kotimaa / mielenterveys -artikkeli 13.12.2021 / Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus.
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Pihan perältä: Ajatuksia Yhdysvalloista ja
Suomen huoltovarmuudesta

Kirjoituksen motto: ”On sääli että meidän on valittava sellaisten toisen luokan maiden
kuten Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä”. Jorge Luis Borge
F/A-18E Super Hornet (vasemmalla) suorittaa ilmatankkausta USA:n merijalkaväen F-35B koneelle (Kuva:
Virallinen USA:n Laivaston kuva, Wikipedia)
Maamme on päättänyt ostaa F-35
hävittäjiä ja sitoutuu samalla entistä tiiviimmin Yhdysvaltoihin.
Päätöksen ymmärtää insinööriaivoilla, sillä F-35:n kilpailijat olivat
iltaruskon vaihtoehtoja. Hankintaprosessista kirjoitettiin paljon,
mutta mietittiinkö huoltovarmuuden poliittisia riskejä loppuun
asti? Miten Atlantin takainen maa
selviää tulevista vuosikymmenistä, kun sen taivaalla on tummia
pilviä jo nyt? Tuon tässä esiin Yhdysvaltojen sosiopoliittisiin riskeihin liittyviä tekijöitä sillä ne voivat
heijastua huoltovarmuuteemme,
erityisesti F-35:n osalta.
Kirjoituksen kehykset
Alla esitetty perustuu henkilökohtaisiin ajatuksiin ja vuosien saatossa
luettuihin kirjoituksiin: Olen seurannut Yhdysvaltojen tapahtumia mielenkiinnolla siitä lähtien kun opiskelin maassa vuosina 1990-1991, ja
olen käynyt siellä vajaat 20 kertaa.
F-35 hankkeesta minulla ei ole muu-
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ta tietoa kuin mitä julkisuudessa on
voinut lukea.
Kirjoituksen tärkeimpinä henkisinä
lähteinä voi mainita Walter, B.F.: How
Civil Wars Start, and How to Stop
Them, Viking, 2022; Woods, T.E.: The
Politically Incorrect Guide to American History, Regency Publishing, Inc.,
2004 ja Zinn, H.: A Peoples History
of The United States, HarperCollins
e-books, 2005. Näistä Woods edustaa oikeistolaista historiantulkintaa,
Zinn vasemmistolaista. Walterin kirja
käsittelee yhteiskuntia repiviä taustavoimia.
Yhdysvaltojen historian tuoma
painolasti
Yhdysvaltojen historiassa on kolme
merkittävää tekijää jotka vaikuttavat maan käyttäytymiseen tänäkin
päivänä: 1) Juuret kansanmurhassa
ja orjuudessa, 2) irtaantuminen Britanniasta ja maan vanhentuneen perustuslain muodostama pakkopaita
sekä 3) uskonto ja yleinen hallituksen
vastainen asenne.

Kansanmurhalla se alkoi
Yhdysvaltojen, samoin kuin koko
Amerikan mantereen, historia alkaa
alkuperäisväestön kansanmurhalla. Kolumbuksesta lähtien alkuperäisväestöä – ”intiaaneja” – tapettiin
asein, pakkotyöllä ja eurooppalaisten tuomilla sairauksilla. Heitä orjuutettiin ja heitä pakotettiin pois
asuinsijoiltaan sekä suljettiin kurjiin
reservaatteihin – eräänlaisiin keskitysleirien alkumuotoihin. Lokakuun
12 vietetään Yhdysvalloissa Kolumbuksen päivänä mutta se pitäisi
muuttaa kansanmurhan muistopäiväksi.
Alkuperäisväestöstä kuoli arviolta
90% ja tilalle tuotiin mustaihoisia
orjia Afrikasta. Varsinkin etelävaltioiden sokeri- ja puuvillaviljelmät olivat
täysin riippuvaisia orjatyövoimasta.
Kun orjuutta ryhdyttiin vierastamaan
maailmanlaajuisesti, etelävaltiot vastustivat orjien vapauttamista sillä
orja oli yhtä kuin investoitu pääoma
(etelän ja pohjoisen välillä oli muita-

tarkoitti, että he katsoivat olevansa tasavertaisia Lontoon kuninkaan
kanssa.
Maan isät laativat perustuslain jonka
eräänä päämääränä oli, Cambridgen
yliopiston professori David Runcimanin mukaan, ”designed to keep
democracy at arms length”. Se oli
sekava poliittinen kompromissi ja on
vanhetessa muuttunut yhä huonommaksi.

Orjia, hevosia ja nautaa huutokaupataan vuonna 1853 [Wikimedia
Commons]
kin kitkatekijöitä).
Itsenäisyysjulistukseen kuuluu Thomas Jeffersonin kirjoittamat ylväät
Liittovaltion painostuksen alla seit- sanat ”all men are created equal”. Silsemän etelävaltiota (myöhemmin lä ei kuitenkaan tarkoitettu että sen
yksitoista) erosivat liitosta – syntyi si- enempää intiaanit kuin mustatkaan
sällissota jossa kuoli ainakin 620.000 – tai edes valkoiset naiset – olisivat
sotilasta. Etelävaltioiden konfederaa- olleet tasavertaisia julistuksen altio hävisi mutta mustien tasa-arvo lekirjoittajien kanssa. Miesporukka
ei toteudu täysin edes tänään, 160
vuotta myöhemmin.

Uuden perustuslain laatiminen on
kuitenkin poliittinen mahdottomuus
– voimakas oikeisto ja patakonservatiiviset pienet osavaltiot joutuisivat
luopumaan etuoikeuksistaan ja vastustavat muutoksia viimeiseen asti.
Perustuslakia on vain täydennetty
lisäyksillä (amendments) ja poliittisesti valitun korkeimman oikeuden
tulkinnoilla.
”It’s my way or no way”
Kiitospäivä (Thanksgiving) on maan
tärkein, perhearvoja korostava juhla.
Silloin matkustetaan jopa tuhansia
kilometrejä jotta voisi yhdessä naut-

Huomautus: Liittovaltio oli alkuperäisten osavaltioiden perustama,
eikä perustuslaki kieltänyt eroa liitosta. Presidentti Lincoln kuitenkin teki
omavaltaisen tulkinnan perustuslaista ja sanoi eron laittomaksi – osattiin
sitä silloinkin.
Itsenäistyminen
Britannian 13 Pohjois-Amerikan
siirtomaata, tai ainakin Bostonin
kauppiaat ja Virginian suurtilalliset,
kyllästyivät Lontoossa olevaan kuninkaaseen ja hänen hallituksensa
määräämiin veroihin. Ranskan tuella pystyttiin sotimalla irtaantumaan
Lontoon ikeestä. Mutta oliko siitä
hyötyä? On vaikeaa nähdä että Britannian alamaiksi jääneet Australia,
Kanada ja Uusi Seelanti olisivat huonommassa asemassa kuin Yhdysvallat.

George Washington johti Yhdysvaltojen itsenäisyystaistelua.
Sotilaalliset voitot olivat harvassa
mutta vakoilu oli tehokasta [Wikimedia Commons]
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kraattinen kaakatus eduskunnassa”
oli Ruotsin natsipuolueen eräs iskulause 1930-luvulla.

Norman Rockwellin
maalaus kiitospäivän ateriasta [Wikipedia / National
Archives, kirjoittajan
muokkaus]

tia isoäidin paistamaa kalkkunaa.
Satojuhlilla on pitkät perinteet ja
kiitospäivän tapaisia juhlia vietettiin
Euroopassa ainakin 1500 luvulla.

annettuja lupauksia – ryhdytään
kyseenalaistamaan demokratiaa ja
hakeudutaan radikaalimpiin vaihtoehtoihin.

Kiitospäivää kytketään kuitenkin
usein vuonna 1620 Mayflower-aluksella tulleiden puritaanien ensimmäiseen satoon. He olivat, kuten eräs
englantilainen asian ilmaisi, ”ääriuskovainen, maallista ylivaltaa vieroksuva porukka”. Lisäksi se oli riitaisa
porukka.

Yksinvaltias tekee kieltämättä nopeampia päätöksiä kuin demokraattinen järjestelmä: ”Lopettakaa demo-

Ensimmäinen sato olisi jäänyt saamatta ilman alkuperäisheimon apua
– puolet Mayflowerin puritaaneista
kuolivat joka tapauksessa ensimmäisen talven aikana. Mutta heidän
uskontonsa ja vihansa maallista ylivaltaa vastaan on amerikkalaisten
voimakas henkinen perintö – ”I love
God and my country, but hate the
government”.
Perinnöllinen hallituksen vastainen
asenne selittää osin Yhdysvalloissa
vellovia salaliittoteorioita ja muita
älyttömiä väittämiä. Kun luottamus
viranomaisiin puuttuu, sorrutaan
kaikenlaisiin uskomuksiin. Mikäli demokraattinen järjestelmä osoittaa
puutteita – tai ei pysty täyttämään
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Yhdysvallat sai rasitteekseen ääriuskovaisten lisäksi myös entisen
emämaan tapainen kaksipuoluejärjestelmä. Maan perustajat olivat
odottaneet että kansanedustajat
edustavat osavaltioitaan, ei tiettyä
puoluetta. Mutta jo vuonna 1790 oli
muodostunut kaksi puoluetta, republikaanit ja federalistit. Tie kompromissikielteiseen ”it’s my way or no
way” politiikkaan oli auennut ja Britannia oli saanut kostonsa.
Poliittinen kahtiajako ei ole Capitol-kukkulan yksinoikeus vaan sitä
harrastetaan myös monissa kansalaispiireissä. Eräältä paremman
luokan republikaani-isälta kysyttiin, onko hän valmis hyväksymään
lapsensa jos tämä kertoo olevansa
homo. Vastaus oli: ”Kyllä, mutta ei jos
kertoo olevansa demokraatti”. Vastauksessa on sellaista kanssaihmisten halveksuntaa jollaista Suomessa
nähtiin sisällissodan aikoihin.

USA:n talous
porskutti
viiden tähden
kenraali Eisenhowerin johdolla [Public
Domain]

Taloudellinen kehitys
Yhdysvallat oli taloudellisesti huipussaan toisen maailmansodan jälkeen,
1950- ja 1960 luvuilla: Sillä aikaa kun
muu maailma korjasi raunioituneita
kaupunkejaan ja talouttaan, pystyi
Yhdysvaltojen ehjänä säilynyt yhteiskunta tuottamaan loputon määrä
autoja, televisioita, lentokoneita, kulutustavaraa, jne. Tuloerot olivat kurissa ja keskiluokka oli vauras: Työssä
käyvä isä ja kotirouva-vaimo oli pikemmin sääntö kuin poikkeus, eikä
johtajille maksettu satumoisia bonuksia kuten nyt.
Tämä on se maailma jota Donald
Trump lupasi, unohtaen, että maa on
muuttunut tuotantoyhteiskunnasta
kulutusyhteiskunnaksi jonka kansalaiset haluavat ostaa halpaa tavaraa
– useimmiten Kiinassa ja muualla Aasiassa tuotettua. Maan köyhät ovat
aina olleet köyhiä, mutta nyt myös
keskiluokka on köyhtynyt ja vaimot
ovat joutuneet ansiotöihin.
Investointeja harjoittava yläluokka
on kuitenkin hyötynyt Ronald Reaganin aikana aloitetuista lukuisista
veroleikkauksista. Lisäksi johtajien
palkka- ja palkkiotaso ovat kasvaneet dramaattisesti viimeisten 30:n
vuoden aikana: Esimerkkinä Boeingin potkut saanut toimitusjohtaja,
jolle annettiin ehkä 60 miljoonan
dollarin kultainen kädenpuristus kiitokseksi huonosta työstä (julkisuudessa esitetty luku vaihtelee välillä
30...80 miljoonaa).
Eivätkä yritykset paikata superrikkaiden käyttämiä verotuksen porsaanreikiä ole edenneet, johtuen
Washingtonin poliitikoiden riippuvuudesta lobbareiden edustamasta
taloudellisesta tuesta – pysyminen
vallan keskiössä on tärkeämpää kuin
kansakunnan etu.
Koulutusjärjestelmän luoma eriarvoisuus
Kärjistäen voi sanoa, että ruohonjuuritason amerikkalaisen yleissivistys
on suppea ja hänen ajatusmaailman-

sa itärajana on Valkoinen Talo ja länsirajana Hollywood. Sen ulkopuolella
on muu paha maailma – sosialistinen
Eurooppa, kommunistinen Kiina,
etelästä väkisin työntyviä latinoja ja
sen sellaisia. Ken puhuu vieraita kieliä on epäilyttävä, pahan maailman
mielistelijä.
Yhdysvalloissa on toki maailman
parhaimpia yliopistoja – yksityislaitoksia jotka ovat avoinna niille joilla
on varaa maksaa kymmenien tuhansien dollarien vuosikulut. Opiskelu
julkisissakin yliopistoissa voi maksaa
parikymmentä tuhatta dollaria vuodessa – plus erilaiset kulut.
Bachelor-tutkintoon ilman stipendiä
tai muuta tukea menee herkästi satatuhatta dollaria. Köyhän talon lapsilla
on edessään jyrkkä ylämäki; moni ei
jaksa nousta sitä. Pakotie köyhyysloukusta on värväytyä ammattisotilaaksi.
Elintaso voi romahtaa maailman
muuttuessa, kuten kivihiilikaivosten
ja ruostevyöhykkeen terästyöntekijät
ovat saaneet kokea. Sosiaaliturvan ja
järjestetyn
uudelleenkoulutuksen
puuttuessa voi hyväpalkkainen ammattimiehen työ muuttua matalapalkkaiseksi hampurilaisravintolan
pihvinpaistajan tehtäväksi.
Työtä on pakko olla jotta olisi edes
jonkinlainen, työnantajan kustantama sairausvakuutus. Turhautumisen
ja katkeroitumisen paikka on lähellä;
seuraava askel on radikalisoituminen
ja syyllisten etsintä.
Demografinen muutos
Eurooppalaisten pahimpia syntejä
on, ja on aina ollut, muiden kulttuurien, uskontojen ja rotujen halveksunta – halveksitaan jopa oman maan
vähemmistökielejä. Yhdysvalloissa
Eurooppa-taustaiset protestanttiset
valkoihoiset (ns. WASP hegemonia –
White, Anglo-Saxon, Protestant) ovat
olleet enemmistönä siitä lähtien kun
maan alkuperäisväestö oli nujerrettu.
Muunlaisten oikeuksilla ei ole ollut

Opintovuosi Stanfordin yliopistossa voi maksaa 75.000 dollaria
– eikä se ole kallein (Wikipedia,
GNU FDL)
niin väliä herrakansalle. Joe Biden on
vasta toinen katolinen presidentti ja
ei kristittyä presidenttiä saa odottaa.
Tilanne on kuitenkin muuttumassa. On odotettavissa, että Eurooppa-taustaiset valkoihoiset (Non-Hispanic whites) jäävät vähemmistöön
2040 luvulla. Tämä ei heti muuta valtarakennetta, sillä senaatin vaalitapa
takaa veto-oikeuden pienille osavaltioille joiden väestön enemmistö
on konservatiivinen ja valkoihoinen.
Aika on kuitenkin tulevan enemmistön puolella, mikä vaikuttanee että
väkivaltaan taipuvaa vasemmistoradikalismia on suhteellisen vähän (ns.
antifa-liike).
Sisäpolitiikan pimeä puoli
Yhdysvaltojen sisäpolitiikan likaisuus
on käynyt selväksi vuoden 2020 presidentinvaalien jälkeen. Sen enempää totuudella, kansakunnalla kuin
perustuslaillakaan ei ole väliä kun
taistellaan omien etujen puolesta.
Toki, onhan ennenkin käytetty kepulikonsteja: Vuonna 1812 syntyi
käsite ”gerrymandering” kun Mas-
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olla valmiita luovuttamaan taistelematta. Aseita löytyykin USA:ssa 1,3
jokaista asukasta kohti, vauvasta
vaariin, ja niitä kannetaan perustuslain toisen lisäyksen (Second Amendment) turvin.
Raskaasti aseistetut äärioikeistolaiset
miliisiryhmät esiintyvät yhä uhkaavammin ja niillä on tukijoita myös
militarisoidun poliisin joukossa – siitä huolimatta että epävirallinen miliisi on periaatteessa laiton (Capitolin
valtaukseen osallistui ainakin viisi
poliisia). Jos laillisen puoliautomaattisen AR-15:n tulivoima ei riitä, siihen
lisätään ”bump stock” ja aseella voi
ampua sarjatulta. Näin teki Stephen
Paddock vuonna 2017, kun hän ampui kuoliaaksi 58 ihmistä Las Vegasilaisen hotellin ikkunasta.
Sisällissodan jälkeen perustettu Ku Klux Klan aloitti valkoisten terrorismin mustia vastaan [Wikipedia, No Known Copyright]
sachusettsin kuvernööri – myöhemmin varapresidentti – Elbridge Gerry
muutti Bostonin alueen vaalipiiriä salamanteria muistuttavaksi jotta saisi
mielensä mukaisen vaalituloksen.
Mutta ex-presidentti Trumpin – ja
republikaanipuolueen poliitikoiden
omaksumien – valheiden määrä ja
oikeuslaitoksen hyväksikäytön yritykset ovat vailla vertaa demokraattisissa maissa.

Myös republikaanipuolueen äänestäjät sulkevat silmänsä, jopa tukee
tällaista toimintaa. ”I know he’s a bastard, but he’s our bastard” tuntuu olevan riittävä perustelu heille. (Ilmaisu
on lainattu Franklin D Rooseveltilta,
joka perusteli miksi USA tuki Nicaraguan diktaattoria).
Valtaa ja etuoikeutettua asemaa ei

Perustuslain toisen lisäyksen antama oikeus kantaa asetta perusteltiin sillä, että näin kansalaiset voivat
nousta tyrannimaista hallitusta vastaan ja voittaa se – kuten oli voitettu
englantilaisia. Lisäyksen kirjoittajat
eivät huomioineet että kansa voi jakaantua ja ihmiset kääntävät aseita
toisiaan vastaan; tai että demagogien ja sosiaalisen median harhaan
johtamat, aseistetut ryhmät käyvät
laillisen hallituksen kimppuun.
Suhdetta aseisiin kuvaa, että eräässä
kirkossa Pennsylvaniassa avioparit
voivat uusia aviolupauksensa pitäen
kiinni AR-15 kivääreistään kuin pyhistä esineistä. Kirkon papin mukaan
AR-15 on yhtä kuin Uuden Testamentin Ilmestyskirjan mainitsema rautainen valtikka (Ilm 2:27).
Mennyt demokratia

Raskaasti aseistettuja yksityisiä miliisiryhmiä – ”patriootteja”, heidän
ilmaisunsa mukaan – näkyy yhä useammin USA:n kaduilla [YouTube,
kuvakaappaus]
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Yhdysvallat on kehunut olevansa
maailman vanhin demokratia vaikka
sen väestö ei ole koskaan ollut edustettuna mies-ja-ääni periaatteella.
Maan perustajat suhtautuivat epäluuloisesti demokratiaan: He tunsivat
historiaa Platosta alkaen ja pelkäsivät
Kleon Ateenalaisen ja Julius Caesarin
tapaisia kansankiihottajia.
Nyt myös nimellinen demokratia on

MQ-9 Reaper dronilla on tapettu sekä terroristijohtajia että sivullisia [Wikipedia, Public Domain]
mennyt: The Economist lehden ”Democracy Index” selvitys määritteli
vuonna 2016 Yhdysvaltoja epätäydelliseksi (flawed) demokratiaksi.

to civil war than any of us would like
to believe” (s. 159).

lista käytöstä maan perustajat pelkäsivät.

Uuden sisällissodan uhka

Ongelmia oli siis jo ennen Trumpin
presidenttikautta; vakavin niistä on
kansalaisten puuttuva luottamus viranomaisiin ja poliitikoihin – luottamus romahti Vietnamin sodan aikana
eikä se ole noussut sen jälkeen. Ruotsissa toimivan kansainvälisen IDEA
instituutin vuoden 2021 raportti on
samoilla linjoilla ja luokittelee Yhdysvaltoja taantuvaksi demokratiaksi.

Maan sisäinen tila on poikkeuksellisen jakaantunut ja retoriikka kiihkoista. Demokraatit (liberaalit) syyttävät
republikaaneja (konservatiiveja) äänioikeuden kaventamisesta, demokratian vaarantamisesta sekä maan
turvaamiseen tarkoitettujen menettelytapojen ohituksista. Vastaavasti
konservatiivit syyttävät liberaaleja
vapauksien epäkunnioittamisesta ja
yrityksistä kääntää maata kohti sosialismia.

Sisällissota tuskin tarkoittaisi laajamittaisia sotilaallisia operaatioita kuten Syyriassa ja Libyassa. Siihen hajallaan olevien ääriaineisten voimat
eivät riitä kun maan asevoimissa ja
kansalliskaarteissa on yli 2,5 miljoonaa sotilasta, reservit mukaan lukien
– olettaen että kaikki kunnioittavat
valansa.

Demokratia-mittareita on kuitenkin
olemassa useita ja pitää tietää mitä
ne mittaavat. Barbara Walterin alussa
mainittu kirja viittaa Polity-indeksiin.
Se mittaa lähinnä miten hyvin johtava eliitti pysyy kurissa (näin Toronton
yliopiston Seva Gunitsky). Ei siis ihme
että USA:n arvosana laski Trumpin
aikana ja Walter toteaa: ”...the United
States … has entered very dangerous
territory” (s. 135) sekä ”...we are closer

Republikaanipuolueen kieltäytyminen sanomasta irti vaalivalheesta
ruokkii ääriaineksia: ”We cannot let
Biden destroy this country” on niiden
uusimpia perusteluja toiminnalleen.
Heille nykyinen hallitus on laiton ja
itsenäisyysjulistus kehottaa ”patriootteja” kaatamaan ”tyranniaa”. On
ironista, että juuri tällaista irrationaa-

Todennäköisempi skenaario on terroritoimintaa pommeilla ja iskuilla
haavoittuviin kohteisiin. Kaava noudattaisi esim. Pohjois-Irlannin ja Perun konflikteja sekä ISISin esimerkkiä
sosiaalisen median käytössä. Yhteiskunta toimii jollain lailla, mutta
taistelu terroristeja vastaan vie huomattavia resursseja ja sotilaallisena
kumppanina Yhdysvallat heikkenee.
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Ulkoiset lisäuhat Terrorismin vastainen sota
Saattaa olla että 9/11 terrori-isku oli
historian onnistunein sotilasoperaatio: Jokaista iskun kolonuhria kohti
on Yhdysvallat koston haussa uhrannut kaksi miljardia dollaria, viisi omaa
sotilasta ja tappanut ainakin 150 irakilaista ja afganistanilaista. Lisäksi
CIA on kiduttanut ihmisiä julkisissa ja
salaisissa vankiloissa. Sotilaat – sekä
viralliset että turvallisuusyhtiöiden –
ovat syyllistyneet lukuisiin sotarikoksiin.
Tulos on fiasko, mahdollisesti pahempi kuin jos ei olisi tehty mitään,
mutta puolustusteollisuus ja muut
Pentagonia palvelleet yritykset ovat
takoneet rahaa miljardikaupalla. Kaksikymmentä vuotta kestänyt terrorismin vastainen sota on heikentänyt
maata sisäisesti ja kansainvälisesti.
Samalla Venäjä ja Kiina ovat muuttuneet yhä aggressiivisimmiksi ja tarvitsisivat voimakkaan vastapainon.
Heikko ja hajanainen Eurooppa ei
kykene tähän ja nyt myös Yhdysvallat tutisee.
Huomautus: Esimerkki siitä psykoottisesta tilasta johon Yhdysvallat
ajautui 9/11-iskujen jälkeen on, että
American Psychological Association
lisäsi vuonna 2002 poikkeuksen yhdistyksen eettisiin sääntöihin: Enää
niitä ei tarvinnut seurata ”vaikeissa
tilanteissa”. CIA:n käyttämä ”kovennettu kuulusteluohjelma” olikin kahden US Air Forcen eläköityneen psykologin laatima ja niiden yrityksen
miehittämä.
Globalisaatio
Globalisaation kvanttihyppy tuli
vuonna 2001 kun Kiina hyväksyttiin WTO:n jäseneksi. Menneet kaksi
vuosikymmentä ovat osoittaneet,
että tämä on merkittävästi lisännyt
sotilaallisten järjestelmien ja niiden
huoltovarmuuden riskejä.
Alhaisten tuotantokustannusten toivossa on Kiinaan siirretty tärkeiden
teknologian osa-alueiden tuotan-
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Mikroprosessori – onko kaikki varmasti kunnossa? [Wikimedia Commons]
toa, varsinkin elektroniikka- ja sähköalojen. Yhdysvallat, transistorin
ja integroitujen piirien synnyinmaa,
on luopunut viime vuosisadan mullistavimmasta keksinnöstä ja niiden
valmistus tapahtuu pääsääntöisesti
Kiinassa ja muissa Aasian maissa.
Tämä ei ehkä kuulosta dramaattiselta, mutta kuka voi taata että miljoonia – jopa miljardi – transistoria
sisältävä mikroprosessori toimii oikein kaikissa tilanteissa? Sellaisiin
piireihin voi valmistaja piilottaa takaportteja jotka ovat sen tai valmistajamaan hallinnassa (ns. hardware
backdoors). Esimerkiksi vuonna 2018
raportoitiin että Intelin x86 prosessoriperheestä oli löytynyt takaportti.
Takaportit – sekä kovossa (hardware) että pehmossa (software) – on
keskeinen huolenaihe kun puhutaan
kiinalaisen Huawein 5G järjestelmästä. Eikä ole vaikeaa ajatella mitä tapahtuu jos F-35:n AESA tutkassa on
takaportti jonka kautta vastustaja
sammuttaa se kriittisellä hetkellä (ns.
kill switch).
Länsimaiden nukkuessa ruusuista
unta on Kiina myös hivuttautunut
lähes monopoliasemaan monien
strategisten raaka-aineiden osalta –
tämä on ollut heidän tietoinen pyrkimyksensä 1980-luvulta lähtien.

Tunnetuin esimerkki on lithium-ioni-akkujen tarvitsema koboltti. Mutta
vähintään yhtä tärkeät ovat harvinaiset maametallit, joita tarvitaan mm.
nykyaikaisissa sähkömoottoreissa ja
tuuligeneraattoreissa: F-35 on sanottu sisältävän noin tuhat kiloa harvinaisia maametalleja.
Australia ja USA ovat avaamassa joitakin kaivoksia, mutta ongelmana on
jalostuskapasiteetin puuttuminen –
ja vaikka sitä olisikin, niin Kiina pystyy hinnoittelemaan kilpailijoitaan
markkinoilta. Tämä on hybridivaikuttamisen taloudellinen ulottuvuus.
Liettua on jo saanut maistaa tätä
asetta kun sen toimet eivät ole miellyttäneet Pekingin päättäjiä.
Mitä tästä seuraa?
Yllä on kuvattu – tarkoituksella kriittisesti – maa josta Suomi aikoo ostaa
uudet hävittäjälentokoneet joiden
kanssa olemme naimisissa seuraavat 40 vuotta. Minkälaiseksi maaksi
Yhdysvallat kehittyy sinä aikana –
selviääkö se edes tästä vuosikymmenestä ilman uutta sisällissotaa?
Ennustaminen on vaikeaa – ja varsinkin tulevaisuuden ennustaminen,
kuten eräs ministeritason kyky väitetään sanoneen. Lähiaika tulee kui-

luu erilaisia ryhmittymiä. Demokraattinen puolue on hajanaisempi kuin
republikaaninen, joka tällä hetkellä
noudattaa melko orjallisesti puoluejohdon linjaa (eli Trumpin linjaa, jossa henkilökultti elää kuin Brežnevin
aikana Neuvostoliitossa). Molemmista leireistä pitäisi löytyä samanlainen
rakentava järki kuin mitä löytyi Suomesta 1920-luvulla. Kyllä Yhdysvalloissakin on järkeä, muuten maa olisi
nyt Trumpin diktatuuri.
Ehkä kaikki toivo
ei sittenkään ole
mennyt [Creative
Commons]

Mutta silti kannattaa noudattaa sanontaa ”Toivo parasta, varaudu pahimpaan”. Minä toivon että F-35:n
suomalaiset ja muut eurooppalaiset
käyttäjät pohtivat miten koneet pidetään toimintakunnossa jos atlantintakainen lenkki heikkenee.
Olisiko Eurooppalainen hävittäjä
sittenkin ollut parempi vaihtoehto?

tenkin olemaan tiennäyttäjä: Marraskuun 2022 välivaalit ja vuoden 2024
presidentinvaalit.
Jos republikaanit voittavat kuluvan
vuoden välivaalit, muuttuu presidentti Biden ennenaikaiseksi ”rammaksi ankaksi”. Hänen mahdollisuutensa vaikuttaa rajoittuu silloin
presidentin antamiin asetuksiin (Executive Order; Trump käytti niitä tiuhaan, Biden perui ne).
Samalla nousevat Donald Trumpin
mahdollisuudet palata presidentiksi
vuonna 2024. Jos se vaihtoehto toteutuu seuraa annus horribilis (ku-

ningatar Elisabetia lainatakseni) – ei
vain kerran, vaan neljä kertaa peräkkäin. Kun tietää miten katastrofaalinen Trumpin ensimmäinen kausi oli
länsimaiselle demokratialle ja yhtenäisyydelle, ei tee mieli miettiä mitä
toinen nelivuotiskausi tarkoittaisi.
Mutta toinen vaihtoehto, Trumpin
häviö, saattaisi olla jopa pahempi
koska aseellinen kapina näyttää silloin väistämättömältä.

Kirjoittaja nykytoimessaan
Johnny Heikell
Lähteet kirjoittajan hallussa.
Kirjoittaja on TkT, INSEV evp ja
Sotataloudellinen seura ry:n jäsen
joka nykyisin toimii omakotitalon
rakentajana-remontoijana-talonmiehenä-puutarhurina.

Maalaanko pirua seinälle? Toivottavasti, ja ehkä toivoa löytyy: Sekä demokraattinen että republikaaninen
puolue on kattojärjestö johon kuu-
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Puolustuskiinteistöt – tilaa
turvallisuudelle ja tulevaisuudelle
Puolustuskiinteistöt tuottaa kokonaisvaltaisesti Puolustusvoimien
ja sen strategisten kumppaneiden
tilapalvelut. Vastaamme toimitilojen hankinnasta, omistamisesta,
vuokraamisesta, kehittämisestä
ja niihin tarvittavien palvelujen
järjestämisestä kaikissa turvallisuustilanteissa. Varaudumme jo
normaalioloissa siihen, että Puolustusvoimien ja sen strategisten
kumppaneiden tilojen käyttö voi
jatkua häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa mahdollisimman häiriöttömästi.
Logistiikkaupseeri-lehden
1/2021
artikkelissa ”Puolustusvoimien tilahallinta selkiytyi” tarkastelimme
puolustushallinnon tilahallintakentässä tapahtunutta muutosta ja sen
tavoitteita. Nyt takana on Puolustuskiinteistöjen ensimmäinen toimintavuosi ja tässä artikkelissa luodaan
katsaus siihen, kuinka ensimmäinen
vuosi on sujunut ja mitä vuosi 2022
tuo tullessaan.
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Mistä kaikki alkoi?
Lyhyt kertaus tähän alkuun. Puolustuskiinteistöjen perustaminen lähti
liikkeelle vuoden 2019 hallitusohjelman kirjauksesta: ”Puolustushallinnon kiinteistöjärjestelmää kehitetään
palvelemaan
puolustushallinnon
tarpeita aiempaa paremmin. Senaattikiinteistöille perustetaan tytärliikelaitos Puolustuskiinteistöt, joka
vastaa puolustushallinnon erityistarpeista muuttuneessa turvallisuustilanteessa.”
Huolellisten valmistelujen tuloksena
ja Tasavallan presidentin joulukuussa
2020 vahvistamalla lailla perustettiin
Puolustuskiinteistöt vuoden 2021
alusta lukien. Puolustuskiinteistöihin keskitettiin puolustushallintoa
palvelevat kiinteistöt, toiminnot ja
palvelut Senaattikiinteistöistä ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta.
Muutoksessa Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja Senaatissa Puolustusvoimien tila-asioista vastaava
henkilöstö siirtyi Puolustuskiinteis-

Jyrki Nurminen
Kehitysjohtaja, eversti (evp)
Puolustuskiinteistöt
Kuvat: Puolustuskiinteistöt
töihin vanhoina työntekijöinä. Lisäksi
osa Rakennuslaitoksen henkilöstöstä
siirtyi työskentelemään Senaattikonsernin yhteisiin palveluihin. Vuoden
2021 lopussa Puolustuskiinteistöissä
työskenteli 687 henkilöä.

Puolustuskiinteistöjen organisaatio 1.1.2021 lukien
Puolustuskiinteistöjen arvot
Puolustuskiinteistöjen hallitus vahvisti liikelaitoksen arvot tammikuussa 2021. Puolustuskiinteistöjen arvot
perustuvat Senaattikonsernin ja valtion arvopohjalle ottaen huomioon
asiakkaidemme toiminnan erityispiirteet.
Puolustuskiinteistöjen
nä…

työntekijä-

• Olen luotettava ja ajattelen maanpuolustuksen parasta. Luottamus
merkitsee ammattimaisuutta, hyvää turvallisuuskulttuuria, riittävää
kommunikointia, läpinäkyvyyttä ja
vertailtavuutta. Maanpuolustuksen
kannalta huomioidaan aina ratkaisujen toimivuus kaikissa turvallisuustilanteissa ja varautuminen häiriötilanteisiin.
• Saavutan tuloksia yhteistyöllä. Uskomme yhteistyöhön ja kuunteluun.

Olemalla lähellä asiakasta, löydämme parhaat ja kokonaisedullisimmat
ratkaisut tämän tarpeisiin, valtion kokonaisedun huomioiden.
• Olen vastuullinen suunnannäyttäjä. Puolustusvoimien työympäristöasiantuntijana tehtävämme on
huolehtia, että Puolustusvoimien
toiminnassa käytetään tiloja fiksusti, tuloksellista toimintaa tukevissa
työympäristöissä. Vastuullisen toimintamme kautta luomme esikuvan
sille, kuinka Suomessa rakennetaan
ja ylläpidetään kiinteistöjä.
Palvelutuotanto jatkui keskeytyksettömästi
Pääosa henkilöstöstämme työskentelee palvelutuotannossa, jonka rungon muodostavat 18 paikallisyksikköä. Paikallisyksiköidemme henkilöt
ovat niitä kiinteistönpidon rautaisia
ammattilaisia, jotka näkyvät päivittäin varuskunnissa huolehtimassa
rakennusten
kiinteistönhoidosta,

siivouksesta, ulkoalueiden hoidosta
ja kunnossapidosta. Aikaisemman
pääomavuokramallin sijaan valtion
yhteisessä
kokonaisvuokramallissa asiakkaidemme ei tarvitse enää
itse huolehtia rakennusten peruskunnossapidosta tai -huollosta, eikä
myöskään määritellä missä esimerkiksi menee kunnossapidon ja investointien raja.
Palvelutuotannon taso säilyi hyvällä tasolla organisaatiomuutoksessa jatkuen häiriöttömästi ja ilman
keskeytyksiä. Vaikka ensimmäisen
vuoden aikana olemmekin joutuneet muuttamaan joitakin toimintamallejamme, on muutoksilla ollut
kokonaisuuden kannalta palvelutuotannollemme ja asiakkaillemme
positiivinen vaikutus. Yksi merkittävä
muutos aikaisempiin vuosiin verrattuna on ollut rakennusten kunnossapitotason selkeä nostaminen. Käytimme kunnossapitoon vuonna 2021
noin 33 miljoonaa euroa, joka on yli
10 miljoonaa euroa enemmän kuin
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viksi.
Uusi asiakasyhteistyön malli
Organisaatiomuutoksen yksi tavoite
oli selkiyttää hallintomallia ”yhden
luukun periaatteella” sekä parantaa vuorovaikutusta ja asiakaskokemusta. Puolustusvoimien hallintorakenteen mukaisesti rakennettu
asiakasyhteistyön malli tilannekuvajärjestelyineen on osoittautunut erittäin toimivaksi.

Rakennusten ammattitaitoisella ylläpidolla varmistetaan niiden käytettävyys kaikissa turvallisuustilanteissa.
edellisinä vuosina.
tamiin harjoituksiin sekä edistämällä valmiussuunnittelua liikelaitos-,
Valmius ja varautuminen toimin- alue- ja paikallistasoilla.
tamme perusta
Valmiuden ja varautumisen suunnitValmius ja varautuminen ovat pe- telu toteutetaan nykymallissa osana
rustana kaikessa toiminnassamme. asiakasyhteistyötä, mikä on entisesToimintaympäristön muutos ja en- tään syventänyt vuorovaikutusta
nustamattomuus edellyttävät Puo- Puolustusvoimien kanssa. Vuoden
lustuskiinteistöiltä jatkuvaa kykyä 2021 aikana allekirjoitettiin Puolusylläpitää Puolustusvoimien kriittisiä tuskiinteistöjen ja Puolustusvoimikiinteistöjä. Varautumiskykyä on en välinen varautumissopimus sekä
vuoden aikana parannettu suoja- Senaattikonsernin ja puolustushaltilojen suorituskyvyn arvioinneilla, linnon välinen turvallisuussopimus.
parantamalla materiaalista varautu- Turvallisuuden ja varautumisen polimista häiriö- ja poikkeustilanteisiin, tiikat, periaatteet ja ohjeet yhtenäisosallistumalla Puolustusvoimien joh- tettiin koko Senaattikonsernia koske-

Tähän on päästy systemaattisella
asiakasyhteistyön
suunnittelulla,
menemällä lähemmäs kenttää antaen samalla enemmän paikallista
päätösvaltaa
kiinteistöpäälliköille
sekä järjestämällä asiakaskokemukseen ja asiakaskohtaamisiin liittyvää
valmennusta.
Asiakasyhteistyön
perustana oleva Puolustusvoimien
ja Puolustuskiinteistöjen välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin helmikuussa.
Syksyllä 2021 toteutetun, asiakasorganisaation päättäjille suunnatun
asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan 60 % vastaajista näkee, että
Puolustuskiinteistöjen perustamisen
myötä palvelutaso on noussut ja
vain 6 % vastaajista koki, että palvelutaso olisi laskenut. 82 % vastaajista
oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä
Puolustuskiinteistöihin
yhteistyökumppanina. Eniten Puolustuskiinteistöjen asiakkaat olivat tyytyväisiä
juuri yhteydenpitoon, tiedottamiseen sekä asiakkaan kuunteluun ja
vuorovaikutukseen.
Investoinneilla lisää suorituskykyä

Kiinteistöpäällikkö on joukko-osaston lähin tuki kiinteistöasioissa.
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Rakennusinvestointien
yhteistä
suunnittelua ja tilannekuvaa on terävöitetty
Puolustuskiinteistöjen
ja Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen yhteistyönä kuukausittain.
Vuonna 2021 investointisuunnitteluprosessi toteutui sovitusti ja investointisuunnitelman toteuttaminen sekä tilannekuvan tuottaminen
onnistui hyvin; Puolustuskiinteistöt
aloitti 60 uutta investointisuunnitelmassa hyväksyttyä rakennushan-

ketta. Sen lisäksi käynnistyi 120 eri
kokoista omistajalähtöistä tai pientä
vuokravaikutteista investointihanketta.
Puolustusvoimille ja sen kumppaneille investointiin yhteensä yli 90
miljoonalla eurolla. Investoinnit kohdistuivat strategioiden mukaisesti
erityisesti asiakkaan toiminnan jatkuvuuden kannalta keskeisiin suojaja johtamistiloihin, joukkotuotannon
infrastruktuurin perusparannuksiin
sekä räjähdeturvallisuuden parantamiseen.
HX-hankkeen edellyttämien kiinteistömuutosten rakennuttamisen johtamiseksi perustettiin Puolustuskiinteistöjen johtoon helmikuusta lukien
HX Infraprojektitoimisto. Projektitoimistoon on sijoitettu henkilöstöä
sekä Puolustusvoimista että Puolustuskiinteistöistä.
Projektitoimisto johtaa HX-infrastruktuurin rakennuttamisen kokonaisuutta, ylläpitää tilannekuvaa
hankkeiden etenemisestä tukikohdissa sekä osallistuu rakennuttamisprosessin mukaisten päätösten ja
sopimusten valmisteluun. Vuoden
loppuun mennessä laadimme yhdessä Puolustusvoimien kanssa tukikohtakohtaiset
tarveselvitykset,
joita on tarkennettu kuluvan vuoden
alusta lukien hävittäjäpäätöksen mukaisesti ja aloitettu kohteiden hankesuunnittelu tai suunnittelu.
Toimitilakustannusten nousun hillintä
Puolustuskiinteistöjen pitkän tähtäimen tavoitteena on hillitä Puolustusvoimien toimitilakustannusten
nousua siten, että Puolustusvoimien
tilakustannukset suhteessa sotilaallisen maanpuolustuksen menoihin
pysyvät nykytasolla (11 %) myös tulevalla vuosikymmenellä.
Tavoite on erittäin haasteellinen,
sillä tulevien vuosien aikana on
käynnistymässä merkittäviä Puolustusvoimien tavoitetilan mukaisia kehittämisohjelmia, jotka vääjäämättä

tulevat lisäämään myös tiloihin liittyviä investointi- ja ylläpitokustannuksia. Strategiakaudelle olemme
asettaneet tavoitteeksi aikaansaada
yhteensä 8 miljoonan euron säästöt
Puolustusvoimien ja sen kumppaneiden toimitilakustannuksissa.
Vuonna 2021 toimitilakustannusten
nousua on hillitty mm. toteuttamalla tarpeettomien rakennusten purkuohjelmaa ja energiansäästöhankkeita. Ensimmäisen toimintavuoden
aikana purettiin 81 Puolustusvoimille tarpeetonta tai huonokuntoista
rakennusta.
Lisäksi vuoden aikana sovittiin yli
miljoonan euron uusista säästötoimenpiteistä. Loppuvuodesta Puolustusvoimat aloitti säästöpotentiaalin tunnistamishankkeen, johon
Puolustuskiinteistöt osallistuu kaikilla toimintatasoilla. Vuoden 2022
ensimmäisellä
vuosipuoliskolla
kartoitetaan säästötoimenpiteet ja
jälkimmäisellä puoliskolla tehdään
tarvittavat sopimusmuutokset säästötoimenpiteisiin liittyen.
Konsernirakenteen hyödyt
Puolustuskiinteistöt on osa Senaattikonsernia. Senaattikonsernin yhteiset palvelut tukevat molempia
liikelaitoksia yhdenmukaisilla toimintamalleilla, työkaluilla ja ohjeilla.
Konsernin yhteisten palveluiden tuki
on mahdollistanut toimintamme
sujuvan käynnistymisen - kaikkea ei
ole tarvinnut tehdä ja keksiä yksin.
Näkyvimmin toiminnassamme ovat
olleet mukana Henkilöstöresurssit,
Markkinointi ja viestintä, Rakennuttaminen, Talous ja hallinto sekä ICT ja
tiedonhallinta.
Yhteistyö Senaattikiinteistöjen kanssa on ollut saumatonta alusta pitäen.
Molemmilla liikelaitoksilla on omat
asiakaskuntansa, mikä on mahdollistanut keskittymisen asiakkaan
toiminnan erityispiirteisiin. Molemmat liikelaitokset tuottavat palveluja
koko konsernille. Esimerkiksi Puolustuskiinteistöt tuottaa varautumisen
ja ympäristöpalvelujen asiantunti-

jaosaamista myös Senaattikiinteistöille.
Strategia 2022-2025
Puolustuskiinteistöjen
strategiatyö käynnistettiin heti vuoden 2021
alussa yhdessä Senaattikiinteistöjen
strategian laatimisen kanssa. Puolustuskiinteistöjen hallitus hyväksyi
strategian syyskuussa. Nelivuotisen
strategian pohjana ovat valtion toimitilastrategian ja kiinteistöstrategian linjaukset sekä Puolustuskiinteistöille määritetyt perustehtävät
ja tavoitteet. Sekä Puolustusvoimien
että Puolustuskiinteistöjen henkilöstöä osallistui laajasti strategian laatimiseen.
Strategiamme keskeiset tavoitteet
on visualisoitu strategiapuun muotoon. Strategiapuussa on neljä pääoksaa. Pääoksien perustana on luottamukseen ja rohkeuteen perustuva
työkulttuurimme, joka hyödyntää
monipaikkaisen työn joustavuutta,
itseohjautuvaa ja vastuullista tapaamme tehdä töitä sekä kykyämme
päätöksentekoon lähellä asiakasrajapintaa. Strategiakauden keskeisimmät tehtäväkokonaisuudet ovat:
1. Valmius ja varautuminen. Turvaamme Puolustusvoimien kriittisten kiinteistöjen jatkuvuuden kaikissa turvallisuustilanteissa.
2. Strateginen kumppani. Luomme
asiakkaan kanssa yhteisen toimitilajohtamisen järjestelmän ja otamme
käyttöön Senaatti-konsernin asiakaskokemuksen johtamisjärjestelmän.
3. Toimitilakustannusten nousun hillintä. Pidämme Puolustusvoimien
toimitilakustannusten suhteellisen
osuuden alle 11 %:ssa sotilaallisen
maanpuolustuksen menoista. Saavutamme strategiakaudella 8 M€:n
säästöt Puolustusvoimien toimitilakustannuksissa.
4. Yhteiskuntavastuu. Toimintamme
on vastuullista ja kestävää. Sisäolosuhdeongelmien nollatoleranssi on
osa kaikkea toimintaa. Alennamme
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hiilidioksidipäästöjä ylläpidossa ja
rakentamisessa tukien valtion hiilineutraaliustavoitetta 2035. Olemme
työturvallisuudessa alan parhaimmistoa.
Vuosi 2022 – uran suunnassa
eteenpäin
Puolustuskiinteistöjen ensimmäinen
toimintavuosi oli kokonaisuutena
onnistunut ja antoi hyvät lähtökohdat tälle vuodelle. Mitattujen tulosten perusteella täytimme asiakkaiden odotukset ja vaatimukset hyvin.
Isoihin suunnan tai toimintatapamallien muutoksiin ei ole tarvetta.
Viime vuoden aikana jouduimme,
tai oikeastaan pääsimme, opettelemaan paljon uusia toimintamalleja ja
-tapoja. Koulutusta, valmennusta ja
muutosjohtamista on tehty valtava
määrä. Se työ jatkuu edelleen.

Vuosi 2022 on uuden strategiakaudemme ensimmäinen vuosi.
Alkaneen vuoden toiminnan painopisteenä on jo käynnistettyjen
prosessien ja toimintamallien vakiinnuttaminen sekä strategiakaudelle
asetettujen keskeisimpien kehittämistoimenpiteiden
aloittaminen.
Vuotta 2022 leimaa valmiuslähtöisen
palvelumallimuutoksen käynnistäminen kilpailuttamalla palvelutuotannon strategiset kumppanit.
Niin ikään sovimme toimitilakustannusten hallintaan liittyvistä toimenpiteistä Puolustusvoimien kanssa.
Toteutamme myös entisestään lisääntyvän investointivolyymin; tavoitteena on noin 140 miljoonan
euron investoinnit ja rakennusten
kunnossapidon säilyttäminen vuoden 2021 tasolla.

Edellä mainittujen lisäksi yhtenäistämme ja kehitämme tiedonhallintaamme yksinkertaisemmaksi ja
turvallisemmaksi. Tuemme Puolustusvoimia sen toimitilastrategian
toimeenpanosuunnitelman laatimisessa ja laadimme Puolustuskiinteistöjen omien tilojen kehittämissuunnitelman.
Parannamme
tilannekuvaamme
Puolustusvoimien käytössä olevien kriittisten kiinteistöjen osalta
ja laadimme varautumis- ja turvallisuussopimukset puolustusvoimien
strategisten kumppaneiden kanssa.
Tehtävää on paljon, mutta kaikki se
tehdään asiakkaidemme parhaaksi!

Puolustuskiinteistöjen strategia 2022-2025
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innolla mukana kurssimme kokoontumisissa. Kuuden askeleet ovat vuosien saatossa pysähtyneet ja osalla
terveys estää osallistumiset tapaamisiin. Tapaamisiin on alusta asti osallistunut myös puolisoita, joskus myös
lapsiamme. Niinpä monista meistä
on tullut hyviä ystäviä ja perhetuttuja. Tämä harvinainen yhteenkuuluvaisuus on vaikuttanut myönteisesti
myös työasioiden hoitamiseen. Kun
oli tuttu kaveri samojen asioiden parissa lähes jokaisessa varuskunnassa,
niin oli helppo pitää yhteyttä ja asioida.

Eino Kohvakka, Kaj-Olof Boström, Kalevi Kylänpää, Timo Sorjonen,
Seppo Vainionpää, Ahti Koskinen, Olavi Koskinen, Tauno Tissari
Raimo Pelkonen, Eero Hämäläinen, Jan-Hokan Nyström, Seppo Nikula,
Risto Orava, Eino Keinänen, Heikki Laukkonen ino Härkönen, Reino
Tuominen, Pentti Moilanen, Jorma Heikkinen, Alvi Tainiola, Esko Luhtala, Timo Mäkelä, Aulis Lahti puuttuu

Asealan teknikkoupseerit kokoontuivat
Tampereella

Puolustusvoimien
aseteknikkojen
koulutus koostui aikoinaan Aseseppä-, Asemestari- ja Aseteknikkokurssin läpikäynnistä. Kurssien kestot
vaihtelivat seitsemän ja yhdeksän
kuukauden pituisina jaksoina. Vuonna 1971 Asekoulussa järjestettiin
Aseteknikkokurssi 5. Kurssilaiset
hioutuivat opiskelun aikana niin
yhtenäiseksi joukoksi, että ovat kokoontuneet valmistumisen jälkeen
säännöllisesti vuosittain eri puolilla
Suomea – jopa ulkomailla.

toimia esimerkillisenä asemieshengen perinteiden virittäjänä.
Aseteknikkokurssi 5 päättyi Asekoulussa Kokkolan Pikiruukissa
4.12.1971. Kurssilta valmistui 23 vuosina 1931–1945 syntynyttä aseteknikkoa, jotka eri tahtiin hakeutuivat
teknikon tehtäviin joukko-osastoissaan. Kolme kurssin suorittanutta
siirtyi myöhemmin siviilielämän palvelukseen, mutta hekin ovat olleet

Lähes päivälleen kurssimme päättymisestä
kokoonnuimme
6.–
8.12.2021 Tampereella 50-vuotis
juhlakokoukseen. Ohjelma oli perinteinen, kokous, hyvää ruokaa, jutustelua, muistelemisia ja tutustuminen
johonkin kohteeseen. Tällä kertaa
meillä oli hieno tilaisuus vierailla Logistiikkalaitoksen Esikunnassa. Siellä
meidät vastaanotti kurssilaisemme
Reino Tuomisen poika insinöörieversti Ari-Jaakko Tuominen.
Hän kertoi organisaatiosta, varustuksesta, huollosta, materiaalisesta valmiudesta ja yhteistyökumppaneista.
Vertailtiin aikoja koulutuksen ja huoltojen suhteen ennen ja nyt. Vierailu
oli erittäin mielenkiintoinen ja meille
vanhoille parroille jäi hyvä ja turvallinen mieli - hommat ovat hanskassa.
ATK 5:n puheenjohtaja Esko Luhtala

Kurssi on omalta osaltaan vaalinut
asemieshenkeä toimimalla eräänlaisena kummikurssina seuraaville kursseille. Se on muun muassa palkinnut
stipendeillä hyvin menestyneitä oppilaita myöhemmin valmistuneilta
vastaavilta kursseilta.
Aseteknikkokurssi 5 toimii kurssiyhdistyksenä ATK 5. Yhdistys ei ole
rekisteröity, mutta toimii rekisteröidyn yhdistyksen tavoin. On pidetty
pöytäkirjaa, laadittu toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset. Tarkoituksena vaalia kurssiaikana syntynyttä toverillista asemieshenkeä ja

Isäntämme Ari-Jaakko Tuominen, Eino Keinänen, Seppo Nikula, Esko
Luhtala, Heikki Laukkonen ja Seppo Vainionpää
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Kirja-arvostelut
TULEVAT AKATEEMIKOT ASEISSA
Oleellista sodan ajan puolustusvoimille on se, että oikealle paikalle löydetään oikea henkilö. Sotien
aikana oli – ja olisi nykyäänkin
– runsaasti tarvetta sellaisille ammattilaisille, joita ei rauhan aikana
sotaväen riveissä ole. FT Keijo K.
Kulhan kiinnostavassa tietoteoksessa kerrotaan onnistuneista
rekrytoinneista viime sotien henkisen sodankäynnin rintamalle.
Viime sotien henkisen rintaman
taisteluja voi verrata nykyajan hybridioperaatioihin. Sikäli Kulhan kirja
on hyvinkin ajankohtainen vaikka se
historiasta kertookin.
Kulha on poiminut kirjaansa kymmenen siviiliosaamisensa perusteella
jatkosodan aikana VTL:n eli Valtion
tiedotuslaitoksen palvelukseen käskettyä akateemista ammattilaista,
jotka ennemmin tai myöhemmin
sotien jälkeen nimitettiin akateemikoiksi. VTL toimi sotilasorganisaation
tapaan, mutta oli valtioneuvoston
kanslian alainen. Työskentelyä siellä
luonnehdittiin joskus siviilityöksi sotilaspuvussa.
Osa Kulhan poimimista ammattimiehistä oli reserviupseereja ja osa palveli sotilasvirkamiehinä, koska olivat
esimerkiksi jonkin fyysisen rajoitteen
takia luokiteltu kutsunnoissa rintamapalvelukseen kelpaamattomiksi.
Tässäkin on oiva analogia nykyaikaan: viime aikoina Puolustusvoimista on alkanut kuulua näkemyksiä,
että huonommillakin fyysisillä resursseilla varustetut nuoret miehet ja
naiset voisivat astua varusmiespalvelukseen ja tarjota osaamisensa sotavaltion käyttöön. Kaikkien ei tarvitse
kyetä etulinjan rynnäkkökiväärimiehiksi nykysodan hyvinkin monitahoisessa kentässä. Esimerkiksi kybersotilaille on ilmeinen tarve.
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Kulha jakaa kymmenikkönsä kolmeen ryhmään. Sisältöä tiedotusvälineille tuottivat Eino Jutikkala, Toivo
Pekkanen, Mika Waltari sekä Georg
Henrik von Wright. Ensin mainittu
palveli tuotantotoimiston päällikkönä.
Hallintomiehiksi Kulha määrittelee
Lauri Postin, Tauno Nurmelan, Kustaa
Vilkunan sekä Heikki Wariksen. Ensin
mainittu pääsi myös tutkimaan suomalais-ugrilaisia sotavankeja, joita
saatiin muutama sata. Vilkuna taas
tunnetaan erityisesti roolistaan sotasensuurin päällikkönä.
TK-miehiä edustavat Martti Haavio
sekä Matti Kuusi. Haavio palveli ensimmäisen
tiedotuskomppanian
päällikkönä ja Kuusi JR 7:ssä valistusupseerina.
Mikäli TK-miesten vaiheet jatkosodassa kiinnostavat, niin syvemmälle
heidän sotakokemuksiinsa pääsee
tutustumalla Martti Haavion kirjaan
Me marssimme Aunuksen teitä sekä
Olavi Paavolaisen joskus jälkiviisaiksikin mainittuihin sotamuistelmiin
otsikolla Synkkä yksinpuhelu.
Muutama Kulhan valiojoukon jäsen
oli jo ennen sotia arvostettu tiedemies tai kirjailija ja lopuista kehittyi
sellaisia sotien jälkeen. Olennainen
osa tarinaa on miesten vaiheet sotien
jälkeen ja meritoituminen akateemikon arvoon. Niinpä kirja on kiintoisa
katsaus myös sodan jälkeiseen tiedeja kulttuurielämään.
Seppo Simola
Sotapropagandan valiojoukko 1941–
1944
Keijo K. Kulha
Minerva, 245 s.

Kirja-arvostelut
SOTAVUOSIEN LÄÄKINTÄHUOLLON LÄPIVALAISU
Jotkut ehkä arastelevat tarttua
näin muhkeaan tietoteosjärkäleeseen. Pelko pois, sillä teos on
tiiviistä tietosisällöstään huolimatta kiinnostavasti kirjoitettu ja
helposti lähestyttävä. Sotilaslääkinnän kehityskertomus tempaa
mukaansa. Lääkintäeversti (evp.)
Ilkka Mäkitie on tehnyt mittavan
työn kootessaan sotavuosien lääkintähuollon yksiin kansiin. Kirjan
perinpohjaisuus suorastaan hämmentää.
Kirjoitustyötä on osaltaan helpottanut se, että Mäkitie ei suinkaan
kirjoita ensimmäistä kertaa sotilaslääketieteen historiasta. Aiheelle on
eduksi, että sitä käsittelee alan perusteellisesti hallitseva asiantuntija,
jolloin niin lääketieteelliset termit
kuin lääkintäorganisaation selvittäminenkin luontuvat.
Teosta elävöittää runsas kuvitus sekä
varsin lukuisat aikalaismuistelukset,
joita on poimittu vuosikymmenten
mittaan ilmestyneistä muistelmakirjoista ja haastatteluista. Kunkin osion
jäljessä oleva lähdeluettelo on mainio apu, jos aiheesta kaipaa syventävää tietoa. Ainakin allekirjoittaneelle
virisi kiinnostus useampaankin lähdeluettelossa mainittuun teokseen.
Vaikka kirja on termejä myöten ihailtavan pikkutarkka, niin se ei huku detaljeihin. Lukija tulee silti tietämään
esimerkiksi sairasjunan ja sairaalajunan sekä sairasajoneuvoaseman ja
sairasautoaseman eron muutaman
esimerkin mainitakseni. Silti kokonaisuus pysyy tekijän hallinnassa välittyen selkeänä lukijalle asti. Osana selkeyttä ovat riittävän usein toistuvat
väliotsikot ja teoksen selkeä rakenne.
Lääkintäorganisaatio sodan eri vaiheissa käydään selkeästi läpi. Välillä
lääkintätaktiikkaa selvitetään lähes
oppikirjamaisesti, jolloin esimer-

kiksi rinnakkaisten hoitopaikkojen
syvyysporrastuksen tarve aukeaa
huoltotaktiikkaa tuntemattomallekin lukijalle. Rintamalla kilvoittelivat
usein keskenään lääkintätaktinen ja
hoidollinen näkökulma. Toimintaa
johtava lääkäri oli usein vaikeassa
päätöstilanteessa.
Kiinnostavaa luettavaa ovat myös
tiedot sota-ajan sairauksista varsinaisten sotavammojen ohella. Lääkintähuolto ei toteuttanut suinkaan
vain haavoittuneiden hoitoa ja evakuointia, vaan hoitoketjua kuormittivat tapaturmien ohella myös aivan
tavalliset siviilisairaudet. Tuberkuloosi oli viheliäinen riesa vielä sotavuosina ja se invalidisoi sekä surmasikin
paljon sotilaita, joita kehno ravitsemustilanne kohtalokkaalle taudille
altisti.
Luulisi, että näin kattava esitys on
tyhjentävä, mutta tekijä kuitenkin
nimeää useita jatkotutkimuksen aiheita, kuten hyvään tutkimukseen
kuuluukin. Yksi kiinnostava jatkotutkimus voisi käsitellä potilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta. Niitä on kirjattu kirjesensuurin kautta
muistiin ja jopa puhtaaksikirjoitettu
innokasta tutkijaa odottamaan.
Tätä opusta ei välttämättä löydy
suoraan kirjakaupan hyllyltä, nettikirjakaupoista kylläkin. Vaivattomin
tapa saada kirja on tilata se suoraan
tekijältä osoitteesta ilkka.makitie@
saunalahti.fi.
Seppo Simola
Puolustusvoimien lääkintähuolto sotavuosina – Terveydenhuolto tulikokeessa 1939–1945
Ilkka Mäkitie
Sotilaslääkinnän tuki Oy, 589 s.
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Sotamuseon näyttelyt –
kiehtovia esineitä menneisyydestä

Sotamuseo on vuonna 1929 perustettu museo, joka on osa Puolustusvoimia. Sen tehtäviin kuuluvat tärkeimpinä sotahistoriallisen
materiaalin säilyttäminen ja esittely näyttelyissä suurelle yleisöl-

le. Sotamuseon SA-kuva palvelun
kautta ovat myös valokuvat vuosilta 1939-1945 tutkittavissa myös
helposti www.sa-kuva.fi palvelun
kautta.

Näyttelyt sijaitsevat Suomenlinnassa
missä esillä on kahdessa Maneesissa oleva näyttely Puolustusvoimat
sodan ja rauhan työssä, sekä kesäkaudella avoinna oleva sukellusvene
Vesikko. Näyttelyissä vierailee vuo-

Jääkärilippu
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sittain kymmeniätuhansia kävijöitä
ja opastuksille osallistuu heistä huomattava osa.
Sotamuseon näyttelyiden tärkeimpiä
esineitä esiin nostettaessa on hyvä
miettiä, mitä nämä esineet kertovat
meistä suomalaisista ja useassa tapauksessa sodista joita Suomi on läpikäynyt. Ne eivät pelkästään ole fyysisiä esineitä, vaan niihin kerrostuu
sitä mikä suomalaisista on tärkeää
myös säilyttää tuleville sukupolville.
Jääkärilippu
Nykyisin näyttelyissä olevia esineitä
kun ajatellaan, niin yksi tärkeimmistä esineistä ei voida pitää näyttelyssä
sen kunnon vuoksi, mutta tilanteeseen on löydetty poikkeuksellinen
ratkaisu.
Kyseessä on jääkärilippu, joka vihittiin Pyhän Kolminaisuuden kirkossa
vuonna Liepajassa 1918. Kuninkaallisen Preussin Jääkäripataljoona 27
palvelleet miehet saivat aivan palve-

luksensa lopussa oman joukko-yksikkö lippunsa, jossa yhdistyy Suomen
leijonavaakuna, Preussin kotkat ja
sinivalkoiset värit.
1928 jääkäreiden kotiinpaluun kymmenvuotisjuhlan kunniaksi lippu
luovutettiin Sota-arkistoon, josta se
luovutettiin vasta perustettuun Sotamuseoon. Alkuperäisen lipun kunto sen ollessa silkkiä sadan vuoden
takaa on sellainen, että sitä ei voida
laittaa näyttelyyn esille.
Näyttelyissä esillepano huonontaisi
kuntoa entisestään liittyen valaistukseen ja muihin olosuhteisiin. Lipusta
on esillä kuitenkin replika, mitä museoissa ei yleensä haluta tehdä, mutta tässä tapauksessa tehtiin poikkeus.
Lipun kopio on myös tehty käsityönä
ja se maksoi useita tuhansia euroja.
On hyvä huomioida, että replikalippu on vain toiselta puolelta oikea
(siltä mikä näkyy yleisölle), koska katsottiin ettei sitä kannata tehdä mo-

lemmin puolin aidoksi, koska vain
toinen puoli näkyy yleisölle.
Puolustusvoimien paraatissa on jääkärilippu yhä kunniapaikalla ja siten
se on myös aktiivikäytössä oleva historiallinen lippu. Jääkärien tarinaa
kerrottaessa ja sitä miten he olivat
valmiita uhraamaan kaiken Suomen
itsenäisyyden puolesta on lippu yhä
esimerkiksi opastuksissa yksi lähes
aina esiteltävistä esineistä
Armi Metsäpelto
Talvisodan yksi ensimmäisistä siviiliuhreista oli 7-vuotias Armi Hillevi
Metsäpelto, joka oli pommitusten
alkaessa Helsingin linja-autoasemalla. Talvisodan alkaessa 30.11.1939
Neuvostoliiton ilmapommituksissa
kuoli Helsingissä 91 siviiliä sodan ensimmäisenä päivänä, jolloin Punailmavoimien koneet suorittivat useita
pommituksia Helsingissä.
Koko talvisodan pommituksissa kuoli
satoja siviiliä, joista suuri osa siis heti

Armi Metsäpelto
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Draken simulaattori
sodan ensimmäisenä päivänä. Armin
kuvaa tuotiin lehdissä esiin ja hänen
tarinansa usein esitetään, kun halutaan kertoa tarinaa sodan aiheuttamasta kärsimyksestä siviileille.
Esillä näyttelyssä on Armille kuuluneita tavaroita, kuten mekko, rannekoru sekä nukke. Nukesta olemme
varmoja, että se oli Armin mukana
tuona kohtalokkaana päivänä, koska
siinä näkyy vielä rikkoutumisen jälki
pommituksesta.
Sotamuseolle usein lahjoitetaan esineitä perikuntien taholta ja tämänkin kokonaisuus on tullut museoon
Armin omaisten kautta. Esineitä
esille laitattaessa museossa pohdimme aina, mitä tarinaa me haluamme
kertoa rajatussa tilassa. Armin tarina
saa toivottavasti kävijän miettimään
mikä on sodan hinta, kun sitä miettii
viattoman pienen tytön kautta.
Kun puhumme sodan uhreista, niin
usein satojen tuhansien kuolleista
puhuttaessa saatamme kadottaa in-
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himillisen tarinan, joka on jokaisen
numeron takana. Armin tarina tuo
sodan raakuuden myös kävijän iholle
ja se on usein esimerkiksi opastusten aikana kohta, jossa selvästi näkee ryhmän hiljentyvän ja miettivän
asiaa.
Draken simulaattori
Lähempänä nykypäivää olevaa tallennusta on Tykistömaneesissa oleva
Draken hävittäjäsimulaattorin runko.
Simulaattorin ei enää simulaattorina
toimi, mutta sen ohjaamoon pääsee
istumaan. Draken on Sotamuseon
suosituimpia esineitä ja usein sen
ohjaamossa saattaa olla useampikin
lapsi kerrallaan, toki se on myös aikuisilla mieluinen paikka istua.
Draken hävittäjiä alettiin hankkia
Suomeen 1970-luvulta alkaen ja niitä oli käytössä yhteensä 48 kpl vuoteen 2000 asti. Ruotsista hankittiin
lentäjien koulutusta varten Draken
hävittäjäsimulaattoreita, joista tämä
yksilö on näyttelyssä esillä. Simulaat-

toria on käytetty hävittäjälentäjien
koulutukseen Rovaniemellä Lapin
lennostossa.
Simulaattorin kyljessä on Lapin lennostoon kuuluvan Hävittäjälentolaivue 11:n tunnus, visentti. Visentin
kerrotaan olleen alun perin puolalaisen, maarianheinällä maustetun
Zubrowka-ruisvodkan logo. Vodka
tunnuksineen tuli tutuksi Suomen ilmavoimien komennuskunnalle, joka
vuonna 1941 oli noutamassa Varsovasta Saksan Suomelle lahjoittamia
Dornier-pommikoneita.
Koneet menivät Lentorykmentti 4:ään kuuluneelle Lentolaivue
46:lle, jonka tunnukseksi visentti
tuli. Visentti periytyi edelleen Lapin
lennostolle ja Hävittäjälentolaivue
11:lle, jonka perinnejoukko-osasto
Lentorykmentti 4 on.
Esineessä yhdistyy ilmavoimien toiminta ja samalla se on siitä harvinainen museossa oleva esine, että
siihen saa koskea ja pääsee myös

Sukellusvene Vesikko
Sukellusvene Vesikko on Sotamuseon suosituin kohde ja se avautuu
toukokuun alkupuolella ja menee
kiinni sääolosuhteiden vuoksi syyskuun lopussa.
Vesikko on rakennettu Turussa 1939
ja se palveli aina jatkosodan päättymiseen saakka, ollen ainoa suomalainen sukellusvene, joka onnistui
pinta-aluksen upotuksessa toisen
maailmansodan aikana.
Sodan jälkeen Suomelta kiellettiin
sukellusveneet ja Suomen 5 sukellusveneestä 4 romutettiin. Vesikko on-

Sukellusvene Vesikko

sisälle. Museona mietimme esineelle ja asiakkaalle koituvia riskejä tästä
mahdollisuudesta ja asiakkaalle siitä
ei vaaraa koidu.
Esineelle hyväksyimme, että on aina
mahdollista että se vaurioituu asiakkaa siinä istuessa, mutta tässä nähtiin
että esine hyväksytää kokeiltavaksi
esineeksi, sen tuodessa asiakkaalle

Vesikko sisältä
historian paljon lähemmäksi. Ainoa
vaaratekijä Drakenissa yleisölle on se,
että jos sinne pudottaa puhelimensa
niin sitä ei välttämättä enää rakenteista saada takaisin, joten historian
aikakapseli on muodostumassa sen
sisälle puhelimien kehittymisestä.

neksi päätettiin säilyttää ja se avattiin
erittäin laajan restauraation jälkeen
yleisölle 1973 Suomenlinnassa, missä sen tukikohta olikin ollut.
Kysymykseen onko Vesikko yksittäinen esine vai näyttelykokonaisuus
on keskustelussa säännöllisesti ja
sen voidaan sanoa olevan molempia.
Vesikkoon pääsee sisälle sen aukiolokaudella tutustuessaan sisällä oleviin
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näyttelyteksteihin, joissa on siirrytty
Vesikon teknisten ominaisuuksien
kertomisesta siihen, että esittelemme myös miltä tuntui palvella sukellusveneessä sodan kokeneiden miesten tarinoiden kautta.

miten muiden maiden armeijoissa
palvelus toimii. Asiakas pääsee myös
itse kokeilemaan univormuja ja deaktivoitua Suomi-konepistoolia, jolloin historia tulee lähemmäksi kuin
aikaisemmin.

Sukellusveneen tunnelmaan pääsee
sen ahtaissa tiloissa ja nähdessään
millaisissa olosuhteissa sen kaksikymmenhenkinen miehistö palveli.
Myös Vesikkoon pääsee tutustumaan virtuaalisesti.

Sotamuseolla on näyttelyissä tuhansia muita esineitä ja tarinoita ja kokoelmissamme kokonaisuudessaan
on satoja tuhansia esineitä, joten
yhdellä käynnillä museoon ei niihin
kaikkiin pääse tutustumaan. Siksi
näyttelyistä on luotu myös virtuaaliset versiot, jossa asiakas pääsee tutustumaa omalta puhelimeltaan tai
koneeltaan näyttelyihin.

Sotilaan elämää ja virtuaalisuus
Sotamuseon niin näyttelyissä kuin
kokoelmissa olevien esineiden kautta kerromme tarinaa siitä, millaista
oli olla siellä jossakin sotien aikana ja
millaista on palvelus tänä päivänä.
Uusimpana näyttelynä on Tykistömaneesissa sijaitseva Sotilaan elämää osio, jossa kerrotaan millaiselta
palvelus sodassa tuntui, millaista on
varusmiespalvelus rauhan aikana ja

Näihin versioihin on myös mahdollista laittaa runsaasti lisätietoa, mitä
kaikkea ei luonnollisesti pysty tilarajoitusten vuoksi laittamaan esille itse
fyysiseen näyttelyyn. Näyttelyissä
käynnin ideana on tietenkin nähdä
fyysinen esine ja sitä mikään virtuaalisuus ei pysty korvaamaan, mutta se
toimii hyvänä apukeinona museovie-

Univormuja kokeilemassa
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railulle.
Sotamuseon virtuaalinäyttelyn linkki löytyy museon nettisivuilta osoitteesta www.Sotamuseo.fi
Sotamuseon näyttelyt ovat avoinna
Suomenlinnassa talvikaudella keskiviikosta maanantaihin klo 11–16.30,
tiistaisin suljettu. Kesäkaudella näyttelyt ovat avoinna päivittäin klo
11-18. Myös sukellusvene Vesikko
avautuu jälleen 9.5.2022 ja on avoinna päivittäin klo 11-18 syyskuun loppuun saakka.
Lauri Haavisto
Sotamuseon näyttelypäällikkö

Kerberos:

Koronan aiheuttama kahden vuoden poikkeustila palautti sota-ajat mieleen.
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KIRJOITUSKILPAILU YHDISTYKSEN
JÄSENILLE
LOGISTIIKAN ASETTAMAT HAASTEET SOTILASOPERAATIOILLE
•
Sotilasoperaation saa kukin vapaasti valita. Valittua operaatiota on tarkasteltava logistiikan kannalta ja tehtävä johtopäätöksiä ja huomioita tämän päivän huollon ja logistiikan kehittämiselle ja johtamiselle.
Parhaat kirjoitukset palkitaan. Vilho Wäiniön säätiö on tukenut kilpailua seuraavasti:
- paras artikkeli palkitaan 700 Eurolla
- toinen ja kolmas 400 Eurolla
- 250 Euroa arvotaa loppukirjoitusten kesken
Alla on esimerkkejä mahdollisista operaatiovalinnoista. Valittu aihe voi toki olla jostain muustakin operaatiosta.
1. Operaatio Market Garden (johtaminen, suunnittelu, logistiikka)
2. Logistinen tuki IFOR/SFOR-operatioihin
3. Libyan sodan logistiset heikkoudet länsivaltojen kannalta ja niistä vedettävät johtopäätökset
Suomen puolustusvoimien suunnittelulle
4. Logistiset haasteet kansalliselle kontributiolle Afganistanin operaatiollemme
5. Kauppamerenkulun turvaaminen Itämerellä sodan aikana (ml Laivue 2020:n rooli)
5. Operaation Barbarossa strategiset ja operatiiviset puutteet logistiikan kannalta
7. Persianlahden sota eli operaatio Desert Storm 1991 - Husseinin virhearvioinnit strategiselta ja
operatiiviselta kannalta koalition voiman kasvattamisen aikana
8. Huoltamisen mahdollisuudet ilmateitse (Stalingrad, Dien Bien Phu, muita)
9. Globaalien toimitusketjujen haavoittuvuus nykyaikaisessa sodassa Suomen kannalta
Kirjoitukset pyydetään lähettämään toimitukselle (risto_gabrielsson@hotmail.com, hans.gabrielsson@elisanet.fi) 15.9.2022 mennessä. Kirjoitukset julkaistaan Logistiikkaupseeri-lehdissä.
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Operaatio Market Garden (”Kauppapuutarha”) oli
liittoutuneiden sotilasoperaatio toisen maailmansodan aikana syyskuussa 1944. Sen tavoitteena
oli ottaa haltuun saksalaisjoukkojen miehittämän
Alankomaiden suurimpien jokien ylittävät sillat
ja siten helpottaa liittoutuneiden etenemistä natsi-Saksaan.
Operaatio olikin menestyksekäs Nijmegenissä sijaitsevan Waalin sillan valtaamiseen asti, mutta
yleisesti sitä pidetään epäonnistuneena, koska Arnhemissa sijainnutta Reinin ylittävää siltaa ei onnistuttu valtamaan vaan brittiläinen 1. laskuvarjodivisioona tuhoutui lähes kokonaan.
(Wikipedia)

IFOR (Implementation Force) oli
NATO-johtoinen
monikansallinen rauhanturvajoukko Bosnia ja
Hertsegovinassa 20. joulukuuta
1995 - 20. joulukuuta 1996. IFOR
kuului Operation Joint Endeavouriin jonka tarkoituksena oli valvoa
Daytonin rauhansopimuksen sotilaallisten pykälien toteutumista.
IFOR otti rauhanturvaamistehtävän vastaan UNPROFOR-joukoilta.
Kuva: PFC LUIS A. DEYA, Wikipedia

Persianlahden sota eli operaatio Desert Storm (suom. Aavikkomyrsky) oli
sota, joka käytiin Irakin ja yhdysvaltalaisen kenraali Norman Schwarzkopfin johtaman monikansallisen liittouman välillä vuonna 1991.
Kuva: Jeff Dahl, Wikipedia
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Ilmoitukset
Logistiikkaupseerit ry:n kevätkokous
järjestetään 14.3.2022 Nokian Raskaat
Renkaat OY:llä Nokialla osoitteessa
Pirkkalaistie 7.
Kokouksen yhteydessä järjestetään tutustumiskierros yritykseen, sekä kaksiosainen webinaari. Webinaarin teemana
on ”Toimitusketjujen tilanne ja hallinta”. Teema on kansainvälinen tilanne huomioon ottaen ajankohtainen. Esityksissä käsitellään toimitusketjujen tilannetta ja hallintaa sisältäen myös haasteita ja tulevaisuudennäkymiä. Kokoukseen ja webinaareihin on mahdollisuus osallistua myös Teams-sovelluksella etäyhteydellä.
Pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittamaan 7.3. mennessä osallistumisestaan sähköpostilla tarjoiluiden varmistamiseksi logury@gmail.com ja ilmoittamaan samalla mahdollisista allergioista. Ilmoittautuminen on luonteeltaan
sitova, jotta voimme varmistua tarjoiluiden oikeasta määrästä.
Ilmoittauduthan myös, vaikka osallistuisitkin vain etäyhteydellä. Mainitse tällöin ilmoittautumisen yhteydessä, että
osallistut vain verkossa.
Tilaisuuden ohjelma on seuraava:
Saapuminen 12:50 mennessä pääoven kautta vastaanottoon. (Vieraspaikkoja pihalla sekä läheisen Nesteen kylmäaseman yhteydessä).
13:00 alkaen Nokian Raskaat Renkaat -yritysesittely.
Kahvitilaisuus esittelyn jälkeen
14:40 – 15:25 Seminaari 1 Nokian Raskaat Renkaat
15:30 – 16:15 Seminaari 2 Kesko OYJ
16:30 Valtuuskunnan kokous ja kahvit
17:30 Yhdistyksen kevätkokous
Päivällinen kokouksen jälkeen
Varaudumme muutoksiin mahdollisten koronarajoitusten niin vaatiessa. Huomioithan myös yleiset suositukset ja ohjeet, etkä saavu paikan päälle sairaana. Seminaarit ovat seurattavissa myös Teamsin kautta.
Ohjeet ja teams-linkin saat vastausviestinä ilmoittautuessasi tilaisuuteen!
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