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Sota Ukrainassa
Valtioneuvoston puolustusselonteko valmistui viime vuonna. Siinä kuvataan 
ansiokkaasti epävarmuustekijöitä toimintaympäristössämme. Täysimittainen 
sota Ukrainassa tuli varmaan yllätyksenä useimmille. Selonteko toteaa, että ” 
Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka ylläpitää vahvaa ja uskottavaa 
kansallista puolustuskykyä”. Jo heti seuraavana vuonna Suomi päätti hakea 
NATO-jäsennyyttä Venäjän aloitettua sotansa Ukrainassa.

Kyllä uhkat Euroopassa on tunnistettu hyvin selonteossa: ” Venäjä tavoitte-
lee nykyistä vahvempaa asemaa ja pyrkii heikentämään läntisten toimijoiden 
yhtenäisyyttä. Venäjän tavoitteena on edelleen etupiirijakoon perustuva tur-
vallisuusrakenne Euroopassa. Sotilaallisen voiman käyttö säilyy keskeisenä 
Venäjän keinovalikoimassa, eikä sen käyttöä tai sillä uhkaamista voida sulkea 
pois.” Tämä arvio on nyt konkretisoitunut.

Selonteko toteaa, että Puolustusselonteon aikajänne ylittää kuluvan vaali-
kauden ja ulottuu 2020-luvun loppuun. Elämme kuitenkin maailmassa jossa 
yllättävät ja suuret muutokset tapahtuvat välillä hyvinkin nopeasti. Selonte-
ko antaa kuitenkin hyvän pohjan sen päivittämiselle.

Sota Ukrainassa on korostanut hyvin konkreettisesti logistiikan merkitystä 
sotatoimissa. Ammattimiesten tekemää suunnittelua ei voi ylikorostaa ja lo-
gistiikan suunnittelun pitäisi liittyä kaikkeen muuhun sotatoimien suunnit-
teluun. Rautateiden merkitys on edelleenkin suuri. Näin on ollut mm. Krimin 
sodassa, I ja II Maailmansodassa ja niin on nytkin. Rautatiet on tehokkaita 
kaikkiin kuljetuksiin, mutta kiinteinä yhteyksinä ne ovat myös aika haavoit-
tuvia.

Ukrainassa toimivista eri joukoista omien ”komentajiensa” johdossa on ra-
portoitu. Tällaisessa operaatiossa tulisi johtosuhteiden olla selkeitä ja ammat-
tisotilaiden suorittamia. Historiassa on surkeitakin esimerkkejä muunlaisista 
järjestelyistä.

Myös energia puhuttaa Euroopassa. Venäjän doktriinissa on jo aikaa sitten 
todettu, että se on strateginen resurssi. Ja niin kai sitä nyt käytetäänkin. Tiet-
ty infrastruktuuri täytyy olla valtion omassa hallinnassa. Ainakin minulla kävi 
kylmät väreet, kun kuuntelin ministeri Anne Bernerin (Sipilän hallitus) suun-
nitelmaa ns. Liikennekaaresta.
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Puheenjohtajan kynästä

Arvoisa yhdistyksen jäsen, hyvät lukijat

Tätä kirjoittaessani sveitsiläiset 
vieraamme ovat vierailulla Lapis-
sa. Vierailun ajankohtaa suunni-
teltaessa tavoitteena oli kohdistaa 
vierailu parhaaseen ruska-aikaan. 
Taidettiin onnistua.

Jäsenistömme ei valitettavasti osal-
listunut vierailuun. Sama kohtalo sat-
tui huoltotapahtumalle, joka päätet-
tiin järjestää Rovaniemellä. Kolmesta 
ennakkoilmoittautuneesta yksi jäi 

jäljelle ja ulkomaiset vieraat Virosta 
ja Ruotsista. Koska osallistujamäärä 
jäi neljään, hallitus päätti peruuttaa 
tapahtuman.

Suurella huolella olemme joutuneet 
edelleen seuraamaan Ukrainan sotaa 
sekä sen aiheuttamia seurannaisvai-
kutuksia meille kaikille. Hinnat ovat 
kohonneet ja saatavuuden heikke-
nemistä erilaisissa hyödykkeissä ja 
palveluissa on ennustettu tiedotus-

välineissä jopa painostavasti. Tässä 
synkkyydessämme muistakaamme 
itsenäisyyttään ja arvojaan puolus-
tavaa Ukrainan kansaa. Itse asiassa, 
suomalaisina meillä on tälläkin het-
kellä asiat ja olosuhteet erittäin hy-
vin.

Hyvää syksyä kaikille yhdistyksem-
me jäsenille ja lehden lukijoille!

4



5



VENÄJÄN LOGISTIIKKA UKRAINAN 
”ERIKOISOPERAATIOSSA”

Kenraalimajuri (evp) Pekka Toveri

Venäjän laiton hyökkäys Ukrainan 
valtaamiseksi epäonnistui heti 
alusta lähtien pahasti. Suuremmat 
takaiskut johtuvat pitkälti Venä-
jän asevoimien ja etenkin maa-
voimien logistiikan pettämisestä. 
Perinteinen ”amatöörit puhuvat 
operaatioista ja ammattilaiset lo-
gistiikasta”, näyttää toteutuneen 
tässäkin hyökkäyksessä. Artikkeli 
perustuu julkisiin lähteisiin ja pai-
nopiste on Venäjän maavoimien 
huollon toiminnassa. 

Venäjä on varustanut asevoimiaan 
2000-luvun alusta lähtien sadoilla 
miljardeilla euroilla. Uudistus on ollut 
perinpohjainen, käsittäen mittavien 
materiaalihankintojen lisäksi varus-
kuntien uudistamisia, koulutuksen 
kehittämistä, uusien joukkojen ja or-
ganisaatioiden perustamista ja niin 
edelleen. Yksi kehittämisen kohde oli 
tietenkin logistiikka.

Venäjä pyrki johdonmukaisesti uu-
distamaan koko logistisen ketjun 
sotateollisuudesta kentälle. Sotateol-
lisuutta tarvittiin etenkin mittavien 
materiaalihankkeiden toteuttami-
seen, ja teollisuuden rakenteita ja 
tiloja pyrittiin uudistamaan. Sota-
teollisuudella oli myös merkittävä 
rooli kaluston ylläpidossa ja korjaus-
toiminnassa, jota varauduttiin teke-
mään myös sodan aikana. 

Kumppanuuksia teollisuuden kanssa 
luotiin ja strategiset kumppanit sai-
vat roolia muun muassa varuskun-
tien muonitushuollossa sekä kalus-
ton kunnossapidossa ja ylläpidossa. 
Myös asevoimien omat logistiset 
rakenteet uudistettiin ja logistiikkaa 
pyrittiin keskittämään. Näitä uudis-
tuksia on kuvattu hyvin Tommi Myy-
ryläisen artikkelissa Logistiikkaup-
seerin numerossa 1/2022.

Asevoimien kehittynyttä logistiikkaa 
esiteltiin viime vuosina suurissa so-
taharjoituksissa ja näyttelyissä. Ase-
voimien huolto sai uutta materiaalia 
henkilöstöstä ja kalustosta huolehti-
miseen sotilaiden henkilökohtaisista 
varusteista ja lepoteltoista aina kent-
täleipomoihin. 

Henkisestä huollostakin huoleh-
dittiin hankkimalla liikkuvia kent-
täkirkkoja. Virallisesti kaikki oli siis 
kunnossa. Puolustusministeri Shoigu 
ilmoitti 2021, että materiaalisen ke-
hittämisen tavoitteet on saavutettu, 
ja että 70% asevoimien materiaalista 
oli uutta tai uuden veroiseksi moder-

nisoitua.

Kulissien takana asiat eivät kuiten-
kaan olleet aivan yhtä hyvin. Lähes 
2 miljoonaa ihmistä työllistävällä 
sotateollisuudella oli suurista materi-
aalitilauksista huolimatta merkittäviä 
ongelmia. 

Putinin Venäjän muuttuessa vuosi 
vuodelta autoritäärisemmäksi, maa 
kärsii suuresta aivovuodosta. Nuoret 
kyvykkäät ihmiset lähtevät, ja tämä 
näkyy myös sotateollisuudessa, joka 
kärsii vanhenevasta tutkimus- ja ke-
hittämishenkilöstöstä ja tuotanto-
henkilöstä. 

LOGISTIIKAN PITI OLLA KUNNOSSA, MUTTA…
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Tutkimus- ja kehittämispuolella val-
tion asettamat rajoitukset kansain-
väliselle tieteelliselle yhteistyölle ei 
omalta osaltaan paranna tilannetta. 
Teollisuus on lisäksi hyvin riippuvai-
nen länsimaisesta tuotantoteknolo-
giasta kuten teollisuusroboteista ja 
työkaluista, sekä etenkin länsimai-
sista komponenteista. Teollisuus on 
länsimaiseen verrattuna hyvin teho-
tonta. Esimerkiksi venäläistä Rostecia 
ja amerikkalaista Lockheed Martinia 
vertailtaessa LM:n työntekijä tuotti 
vuonna 2018 yli kymmenen kertaa 
enemmän kassavirtaa kuin Rostecin 
työntekijä. 

Teollisuuden tilannetta ei ole helpot-
tanut valtion moniportainen, kankea 
ja jäykkä hankintabyrokratia ja valta-
va korruptio. Jatkuvasta rahavirrasta 
huolimatta sotateollisuus on kärsinyt 
investointien vähäisyydestä ja lukui-
sista konkursseista. 

Muutama vuosi sitten Venäjän syyt-
täjäviranomainen arvioi, että 20% 
puolustusbudjetista varastettiin. Nyt 
näyttää siltä, että lukema oli liian op-
timistinen ja länsimaisissa lähteissä 
on esitetty arvioita jopa 40% varas-
tamisesta vuosikausien ajan. Tämä 
heijastuu tietenkin asevoimien ma-
teriaalitilanteeseen ja teollisuuden 

kykyyn.

Materiaalin varastoinnissa on pa-
nostuksista huolimatta suuria puut-
teita, ja esimerkiksi yli 10.000 varas-
toidusta panssarivaunusta lähes 2/3 
säilytettään taivasalla Venäjän varsin 
vaativassa ilmastossa. Paremmin va-
rastoituja panssarivaunuja puoles-
taan on kannibalisoitu rankasti ope-
ratiivisessä käytössä olevan kaluston 
pitämiseksi käyttökunnossa. Osa 
vaunujen komponenteista ilmeisesti 

on myös varastettu ja myyty siviili-
markkinoille. Jo ennen hyökkäystä 
joukoissa valitettiin varaosien pulaa.

Uudistettua asevoimien keskitettyä 
huolto-organisaatiota on arvostel-
tu myös asiantuntijoiden parissa. 
Johtosuhteet ja vastuut esimerkiksi 
sotilaspiirien huollon ja armeijoiden 
materiaaliteknisten huoltoprikaatien 
välillä ovat epäselviä. Lisäksi keskit-
täminen on vienyt muutenkin vähiä 
resursseja pois kenttähuollosta. 
 
Joukoille hankittu kalusto ja varus-
teet ovat usein myös puutteellisia. 
Sotilaat ovat valittaneet huonoista 
saappaista, jotka hiertävät ja hajoa-
vat käytössä hyvin nopeasti. Maas-
tokuorma-autojen renkaat ovat 
monissa tapauksissa yli 30 vuotta va-
rastossa maanneita neuvostoaikaisia 
renkaita tai halpoja kiinalaisia renkai-
ta, jotka eivät kestä kovaa käyttöä. 

On arvosteltu myös uudempien 
tykistöaseiden tykinputkien kes-
tävyyttä, vanhat neuvostoputket 
ovat arvostelijoiden mielestä laa-
dukkaampia. Venäjän asevoimille 
on kehitetty myös maastouttamis-
välineistöä, varsin pätevän oloisia 
naamio- ja lämpöverkkoja, joita on 
esitelty eri messuilla, mutta joukoil-

Ukrainan rautatieverkko ja kiivaimpia taistelupaikkoja punaisella 
ympyröitynä. Kuvasta selviää hyvin Kupianskin keskeinen merkitys 

Venäjän huollolle Itä-Ukrainan taisteluissa.

Huono operatiivinen suunnittelu ja heikko koulutustaso johti myös 
mittaviin liikenneruuhkiin venäläisten huollon ajoneuvojen ruuhkau-
tuessa tiestölle. Jos Ukrainalla olisi ollut heti sodan alussa käytössään 

pitkän kantaman vaikutuskykyä, olisi jälki ollut rumaa.
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le niitä ei suuremmin ole hankittu. 
Yksi silmään pistävä asia Ukrainan 
taisteluiden aikana onkin ollut, että 
edes vanhoja neuvostoaikaisia puu-
villanaamioverkkoja ei ole näkynyt 
joukoilla, saati sitten uudempia ja ke-
hittyneempiä naamioverkkoja. 

Jokin, mikä Venäjän asevoimilla on-
nistui varsin hyvin, on tykistön am-
pumatarvikehuolto. Venäjä hankki 
viimeisen 10 vuoden aikana keski-
määrin noin 1,3-1,5 miljoonaa tykis-
tön kranaattia ja raketinheittimen 
rakettia vuodessa. Näistä noin mil-
joona oli uustuotantoa ja noin 0,5 
miljoonaa vanhempia neuvostoai-
kaisia ammuksia, joita kunnostettiin 
teollisesti. 

Suuruusluokkaa kuvaa se, että USA:n 
maavoimat on viime vuodet hankki-
nut vuosittain vain noin 150-200.000 
kranaattia. Kaikkiaan Venäjällä arvi-
oitiin olevan hyökkäyksen alkaessa 
noin 1,3-1,5 miljoonaa tonnia tykis-
tön ampumatarvikkeita.

Kaiken kaikkiaan asevoimien logis-
tiikka on kuitenkin ollut melkoinen 
Potemkinin kulissi, jossa asiat näyt-
tivät hyviltä, mutta totuus on ollut 
aivan muuta. Tämä kulissi sitten ro-
mahti varsin nopeasti hyökkäyksen 
alettua.

POHJOISEN HÖLMÖNTÖLVÄYS…

Jos venäläiset jotain osaavat, se on 
salaaminen ja harhauttaminen, myös 
omilta joukoilta. Kun pari kuukautta 
kestänyt sotilaallisen painostuksen 
vaihe päättyi 24.helmikuuta 2022 ja 
hyökkäys Ukrainaan alkoi, se oli mo-
nelle hyökkäävälle sotilaalle yllätys. 

Valko-Venäjälle, Venäjän länsiosiin ja 
Krimille keskitetyt joukot saivat osin 
tiedon hyökkäyksestä niin viime tin-
gassa, että kunnollisia huollollisia 
valmisteluja ei ehditty tehdä. 

Joukoilla ei ollut riittävästi materiaa-
lia ja tilanne pahensi osassa joukko-

ja se, että eräiden tietojen mukaan 
Valko-Venäjällä olleiden joukkojen 
upseerit olivat myyneet joukkojensa 
polttoaineita ja elintarvikkeita pai-
kallisille, koska olettivat että painos-
tusvaihe oli päättymässä paluuseen 
kotivaruskuntiin. Heikko valmistau-
tuminen kostautui, kun joukot lähti-
vät liikkeelle ja joutuivat taisteluihin 
vajailla täytöillä.

Suurempi virhe tapahtui operatiivi-
sessa suunnittelussa. Venäläiset ope-
roivat etupäässä pataljoonan taiste-
luosastoina. Täysivahvoja prikaateja 
ja rykmenttejä, joilla olisi ollut mää-
rävahvuinen huolto alajohtoportai-
den tukemiseen, ei ollut. 

Miehitystehtävällä liikkeelle lähte-
neet Venäjän maavoimien, maa-
hanlaskujoukkojen ja merijalkaväen 
pataljoonan taisteluosastot etenivät 
syvin tavoittein kohti suurimpia asu-
tuskeskuksia kuten Kiovaa, Harkovaa 
ja Odessaa. 

Kohdatessaan vastarintaa matkal-
la olevissa kaupungeissa venäläiset 
kiersivät kaupungit ja jatkoivat kohti 
tavoitteita. Haasteet tulivat etenkin 
Pohjois-Ukrainassa siinä vaiheessa, 
kun joukot pysähtyivät ukrainalais-
ten puolustukseen Kiovan porteilla. 

Venäläiset käyttivät tykistöä massamaisesti, joka aiheuttaa puolestaan 
suuria vaatimuksia täydennyksille.

Venäläisten huoltokuljetukset olivat Pohjois-Ukrainassa alttiita ukrai-
nalaisten ylläköille.
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Venäjän maavoimilla on organisaati-
oissaan länsimaita vähemmän pyörä-
kalustoa, jonka kantokyky on lisäksi 
heikompi kuin länsimaisella kalus-
tolla. Täysivahva venäläinen prikaati, 
jollaisia ei hyökkäyksessä siis ollut, 
pystyisi kuljettamaan mukanaan 4-6 
vuorokauden materiaalin. 

Venäläisellä moottoroidun jalka-
väkipataljoonan taisteluosaston yli 
140:stä panssari- ja pyöräajoneuvos-
ta taisteluosaston huoltojoukkueella 
on vain 11 ammusajoneuvoa, viisi 
polttoaineajoneuvoa ja kolme kuor-
ma-autoa muun materiaalin kuljet-
tamiseen. Tämän lisäksi taisteluosas-
ton tykistöllä ja ilmatorjunnalla on 12 
kuorma-autoa materiaalin kuljetta-
miseen. Yksiköillä ei ole omaa huol-
toa. Taisteluosasto pystyy siten vain 
hyvin lyhytaikaiseen toimintaa ilman 
ylempää huoltotukea ja sen kyky 
noutaa materiaalia on vähäinen. 

Venäjän maavoimien huolto perus-
tuukin pitkälti rautateiden varaan.  
Materiaalitäydennykset tuodaan 
rautateitse mahdollisimman lähelle 
joukkoja. Tätä varten Venäjän ase-
voimilla on noin 28.500 sotilaan 
rautatiejoukot, joihin kuuluu 12 rau-
tatieprikaatia ja kaksi ponttoonipa-
taljoonaa. Joukot kykenevät korjaa-
maan ja jopa rakentamaan rautateitä 

maavoimien materiaalihuollon mah-
dollistamiseksi. 

Haasteeksi muodostui kuitenkin se, 
että Ukrainassa rautatiet kulkevat 
pääosin asutuskeskusten läpi. Kos-
ka asutuskeskukset olivat ukraina-
laisten hallussa, rautatiejoukot eivät 
kyenneet korjaamaan rautateitä ja 
huoltoa ei saatu eteenpäin.

Venäläiset joutuivat tukeutumaan 
tämän takia huollossa maantiekul-
jetuksiin. Matkaa Kiovan edustalta 
Länsi-Venäjälle kertyy kuitenkin noin 
300 kilometriä, eikä selustaa ollut 

millään tavoin varmistettu joukkojen 
vähäisyyden takia. 

Selustassa toimi runsaasti ukraina-
laisia joukkoja, jotka hyödynsivät 
taistelukentän ”tyhjyyttä”, iskien ve-
näläisten huoltokuljetuksia vastaan. 
Iskuja tekivät joka paikalliset siviilit, 
joille Ukrainan asevoimat julkisti-
vat sosiaalisessa mediassa ohjeita 
polttopullojen tekemisestä ja niiden 
käyttämisestä huoltoajoneuvoja vas-
taan. 

Tilannetta ei helpottanut se, että 
ukrainalaisten tulvitukset ja iskut 
aiheuttivat etenkin Valko-Venäjän 
suunnasta hyökänneille joukoille 
suuria liikenneruuhkia. Kylmän ilman 
takia kuljettajat pitivät ajoneuvojen 
moottoreita päällä koko ajan, joka ei 
helpottanut vaikeaa polttoainetilan-
netta. 

Parissa viikossa kävi selväksi, että 
joukkoja ei kyetä huoltamaan Kiovan 
edustalla. Huoltotilanteen romah-
taminen johti nopeasti venäläisten 
joukkojen taistelukyvyn menettämi-
seen ja suuria tappioita kärsineet ve-
näläiset joutuivat vetäytymään maa-
liskuun lopussa Pohjois-Ukrainasta. 
Vetäytyvät joukot jättivät taakseen 
mittavan määrän kalustoa, muun 
muassa yli 200 käyttökuntoista tais-
telupanssarivaunua, jotka jouduttiin 

Himars-raketinheittimet olivat keskeisessä asemassa Ukrainan ot-
taessa aloitteen haltuunsa heinäkuun aikana. Tulenkäyttö keskitettiin 

nimenomaan huoltoa vastaan.

Venäläiset kenttäammusvarastot tarjosivat houkuttelevia maaleja 
ukrainalaisten syvälle tulenkäytölle.
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hylkäämään polttoaineen loppumi-
sen ja kiinnijuuttumisten takia. 

Ukrainan eteläisellä rantamaalla 
venäläisten hyökkäys eteni paljon 
paremmin ja vallatut alueet kyet-
tiin pitämään. Etelässä ukrainalais-
ten vastarinta oli heikompaa, jolloin 
huolto kyettiin järjestämään rauta-
teitse sekä hyödyntämällä Venäjän 
meren herruutta Mustalla Merellä, 
joka mahdollisti maavoimien huol-
lon tukemisen merikuljetuksilla.

AMMUSHUOLLON HAASTEET…

Epäonnistuneen valtausyrityksen jäl-
keen Venäjä keskitti voimansa rajoi-
tettuun hyökkäykseen Donbassissa, 
tavoitteena Luhanskin ja Donetskin 
oblastien valtaus. 

Painopiste oli alussa Severodonets-
kin kaupungin suunnassa ja hyök-
käys alkoi huhtikuun puolessa vä-
lissä. Venäjä keskittyi käyttämään 
vahvuuttaan, eli massiivista tykis-
töä. Painopistesuuntaan keskitettiin 
useita tykistöprikaateja ja tykistö-
rykmenttejä, jotka jauhoivat ukrai-
nalaisten puolustusasemia päivästä 
toiseen, pakottaen nämä hitaasti ve-
täytymään. 

Venäläiset ampuivat arvioiden mu-
kaan jopa 50-60.000 kranaattia päi-
vässä. Tämä massiivinen tulenkäyttö 
oli mahdollista, koska taistelualue oli 

lähempänä Venäjää ja käytössä oli 
turvatut rautatieyhteydet, joita pit-
kin ammuksia tuotiin lähelle tuliase-
mia tuhansia tonneja päivässä. 

Venäjän arvioidaan käyttäneen vii-
den ensimmäisen kuukauden aikana 
jopa 600.000 tonnia tykistön ja rake-
tinheittimistön ampumatarvikkeita. 
Venäläisillä ei ollut käytössään juu-
rikaan koneellista materiaalinkäsit-
telyä, vaan tykistön ammuslaatikot 
purettiin isoihin kasoihin rautateiden 
varrelle, mistä niitä sitten kuljetettiin 
kuorma-autoilla tykistön tuliasemiin.

Venäjän tulenkäyttö oli hyvin epä-
tarkkaa ja tuhlailevaa. Satelliittikuvis-
sa näkyy peltoja, joille on ammuttu 
tuhansia kranaatteja, vaikka lähimail-
lakaan ei ole ukrainalaisten asemia. 
Massiivinen tulenkäyttö mahdollisti 
kuitenkin sen, että riittävästi ammuk-
sia osui myös ukrainalaisten asemiin. 

Ukrainalaiset kärsivät suuria tappioi-
ta, heidän omien ilmoitustensa mu-
kaan jopa 100 kaatunutta ja useita 
satoja haavoittuneita päivässä. Ve-
näjän hyökkäys eteni tykistön turvin 
hitaasti, keskimäärin vain noin 200 
metriä päivässä. Heinäkuun alku-
päivinä venäläiset saivat kuitenkin 
työnnettyä ukrainalaiset Severodo-
netskista ja läheisestä Lysintsanskin 
kaupungeista ja näin vallattua koko 
Luhanskin oblastin.

Tämä oli kuitenkin Venäjän hyök-
käyksen kulminaatiopiste. Ukrai-
na oli saanut USA:lta aseapuna 16 
Himars-raketinheitintä sekä niihin 
tuhansia, aina yli 80 kilometriin 
kantavia GPS-ohjattuja raketteja. 
GMLRS-rakettien pitkä kantama ja 
metrien tarkkuus yhdessä lännel-
tä saadun maalittamistuen kanssa 
mahdollisti ukrainalaisille iskut venä-
läisten ammushuoltoon. 

Ukrainalaiset iskivät heinäkuun ai-
kana yli sataan kohteeseen, suuren 
osan ollessa venäläisten ammusva-
rastoja. Iskuilla oli dramaattinen vai-
kutus Venäjän tykistön toimintaan. 
Venäläisten päivittäinen laukaus-
määrä putosi heinäkuun puoleen 
väliin mennessä noin 10%:iin aiem-
masta. Samalla Venäjän maavoimat 
menettivät kyvyn jatkaa hyökkäys-
tään ja hyökkäysoperaatio Donbas-
sissa käytännössä pysähtyi samalla 
kun aloite sotatoimissa siirtyi Ukrai-
nalle.

Venäjä on pyrkinyt sittemmin ha-
jauttamaan ammusvarastojaan ja 
piilottamaan niitä siviiliasutuksen 
sekaan, mutta jatkuvat iskut ovat pa-
kottaneet heidät siirtämään ammus-
varastoja kauemmaksi rintamasta. 
Kuorma-autokaluston vähäisyyden 
takia tämä hidastaa merkittävästi 
kykyä täydentää tykistön ammuksia 
tuliasemissa ja Venäjä ei ole kyennyt 
palauttamaan tykistön tulenkäyttöä 
entiselle tasolle.

Ukrainan syyskuun alussa Harkovan 
suunnassa tekemä vastahyökkäys on 
vaikeuttanut tilannetta entisestään. 
Ukrainalaiset valtasivat Kupianskin 
kaupungin, joka on viiden rautatien 
risteysasema. Suuri osa venäläisten 
huollosta Donbassin suuntaan kulki 
tämän kaupungin kautta, ja nyt kul-
jetukset joudutaan siirtämään toisil-
le reiteille, vaikeuttaen täydennyksiä 
merkittävästi.

JA KAIKKI MUUT ONGELMAT…

Venäjän asevoimien logistiikka on 
kärsinyt kohta 7 kuukautta kestäneen 
sodan aikana monista muistakin on-

Ukrainalaisten taajamien ohittaminen ja eteneminen syvälle esti rauta-
teiden käytön huollon kuljetuksiin ja mahdollisti ukrainalaisille vapaan 

“metsästykset” venäläisten selustassa.
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gelmista. Suuret henkilöstötappiot 
ovat kuormittaneet venäläisten lää-
kintähuoltoa. 

Sotilaiden suojavarusteet ovat osoit-
tautuneet monilta osin puutteel-
liseksi, mikä on lisännyt tappioita. 
Vaikka lääkintähuoltoa on pyritty 
kehittämään ja lääkäritasoista hoitoa 
on tuota prikaatitasolta pataljoona-
tasolle, on lääkintähuollossa koke-
musten mukaan edelleen puutteita. 

Yksittäisten sotilaiden koulutusta-
so ensiavun antamisessa on huono, 
ja joukkojen lääkintähenkilöstön 
koulutuksessa ja varustuksessa on 
merkittäviä puutteita. Venäläisten 
kaatuneiden ja haavoittuneiden vä-
linen suhde on selvästi huonompi 
kuin länsimaisissa armeijoissa, koska 
haavoittuneita kuolee merkittävästi 
enemmän puutteellisen ensiavun, 
heikon evakuointikyvyn ja puutteel-
lisen kenttälääkinnän takia.

Edes muonitushuoltoa ei ole kyetty 
aina järjestämään, mikä on osaltaan 
ajanut kurittomia venäläisiä sotilaita 
varastamaan ruokaa siviileiltä. Ve-
näläisiltä on myös löytynyt taistelu-
muonapakkauksia, joiden viimeiset 
käyttöpäivät ovat yli 10 vuotta van-
hoja. Tämä on yksi osoitus asevoi-
mien korruptiosta ja tehottomuu-
desta. 

Venäjän maavoimat on mekanisoitu 
armeija, mutta joukoilla on heikko 
kyky sekä vaurioituneen kaluston 
evakuointiin että korjaamiseen. Pa-
taljoonatasolla ei kyetä käytännössä 
korjaustoimintaan ja ylemmilläkin 
tasoilla kyky on heikko. 

Puutetta on sekä ammattitaitoises-
ta henkilöstöstä, että työkaluista ja 
varaosista. Eräiden tietojen mukaan 
venäläiset ovat keskittäneet kalus-
ton korjaustoiminnan 200-300 ki-
lometrin päähän rintamasta oleviin 
keskuksiin, jotta voidaan paremmin 
suojata henkilöstöä ja korjauskalus-
toa ukrainalaisten tulenkäytöltä sekä 
käyttää pientä resurssia keskitetym-
min. Tämä tarkoittaa 5-6 tunnin siir-

toaikoja ennen kuin kalusto saadaan 
korjattavaksi, eli kalusto on vähem-
män aikaa taisteluissa. 

Taisteluvaurioiden lisäksi taistelui-
den jatkuminen kuukausien ajan 
kuluttaa merkittävästi kalustoa. Ve-
näläinen vaunukalusto vaatii länsi-
maista enemmän huoltoa ja huol-
tovälit ovat lyhyemmät. Kuukausien 
käyttö kentällä luo jatkuvasti korja-
usvelkaa ja vikaantumiset ja rikkou-
tumiset lisääntyvät merkittävästi. 
Useiden raporttien mukaan on jo 
yleistä, että panssarivaunuyksiköissä 
vain puolet kalustosta on täysin tais-
telukuntoista. 

Teollisuuden kyky tukea joukkoja on 
myös heikko. Vaikka muutama kuu-
kausi sitten annettiin käskyjä teolli-
suuden lomien peruuttamisesta ja 
toiminnan tehostamisesta, Venäjän 
sotateollisuus kykenee tällä hetkellä 
vain kunnostamaan noin 200 vari-
koilta vedettyä varastoitua panssa-
rivaunua taistelukuntoisiksi kuukau-
dessa. 

Taisteluissa rikkoutuneen kaluston 
korjausta kyetään tukemaan hyvin 
vähän. Kaluston kova käyttö näkyy 
myös tykistössä, jossa valtavat lau-
kausmäärät yhdistettynä huonoon 
huoltoon ovat jo alkaneet aiheutta-
maan putkiräjähdyksiä.

Vaikka tykistöllä vielä riittää ammuk-
sia, on jo tietyistä kaliipereista pulaa. 

Ukrainan iskut venäläisille ammusvarastoille aiheuttivat usein massii-
visia räjähdyksiä.

Venäläiset varautuivat henkiseen huoltoonkin liikkuvilla kenttäkirkoil-
laan. 

11



Arvioiden mukaan Venäjä on käyttä-
nyt jo lähes puolet ennen sotaa han-
kituista 15 miljoonasta kranaatista. 

Vaikka kulutus on vähentynyt, alkaa 
ensi vuoden alussa olla jo merkittä-
västi pulaa ammuksista ja teollisuus 
ei pysty ilmeisesti korvaamaan kulu-
tusta. Venäjä onkin saanut Valko-Ve-
näjältä ainakin 12.000 tonnia am-
pumatarvikkeita. Lisäksi Venäjä on 
ilmeisesti tehnyt sopimuksen Poh-
jois-Korean kanssa miljoonien tykis-
tön ammusten hankinnasta.

Venäjällä on myös merkittävästi pu-
laa täsmäaseista. Pitkän kantaman 
risteily- ja tykistöohjuksia sekä ilmas-
ta-maahan ohjuksia on ammuttu jo 
noin 4000 kappaletta, etupäässä uk-
rainalaisiin siviilikohteisiin. Parhaat ja 
uusimmat Kalibr-risteilyohjukset ja 
Iskander-tykistöohjukset ovat jo niin 
vähissä, että niitä käytetään enää 
harvoin tärkeimpiin maaleihin. 

Ohjuksia säästääkseen Venäjä on 
siirtynyt käyttämään vanhempaa 
ohjuskalustoa, jonka tarkkuus ei riitä 
todelliseen täsmätulenkäyttöön. Ve-

näjä käyttää jopa S-300 ilmatorjunta-
ohjuksia maamaalien tulittamiseen. 
Heikon tarkkuuden takia ne sopivat 
kuitenkin vain asutuskeskusten ter-
roripommituksiin. 

Venäjän sotateollisuus ei kykene juu-
rikaan enää tuottamaan korvaavaa 
täsmäohjuskalustoa. Venäjä tarvitsi-
si länsimaisia elektroniikkakompo-
nentteja, joita se saa enää salakuljet-
tamalla vähäisempiä määriä. 

Ukrainalaiset ovat osoittaneet, että 
kiertääkseen sanktioita venäläiset 
käyttävät ohjuksissaan myös länsi-
maisia siviilikomponentteja, joiden 
toimintavarmuus ei ole kuitenkaan 
sotilaalliseen käyttöön tarkoitettujen 
komponenttien luokkaa, aiheuttaen 
paljon enemmän vikoja.  

Venäjän aseteollisuuden heikkoa 
tilaa kuvaa se, että maa ei kykene 
tuottamaan edes MALE-luokan len-
nokeita (Medium Altitude Long En-
durance) eikä vaanivia lennokeita, 
vaan pyrkii ostamaan niitä Iranilta.

VENÄJÄN ASEVOIMIEN HUOLTOA 
EI OLTU VALMISTELTU SOTAA VAR-
TEN

Kaksi suurinta Venäjän asevoimien 
tähän mennessä kärsimää takaiskua 
johtuu selkeästi logistiikan epäon-
nistumisesta. Pohjois-Ukrainan ve-
täytyminen oli puhdas operatiivisen 
suunnittelun virhe, missä ei huomi-
oitu huollon tarvetta mahdollisissa 
taisteluissa eikä varauduttu huollon 
järjestämiseen ja kuljetusten suojaa-
miseen. 

Venäjän tykistön iskuvoiman mene-
tys Donbassissa johtui pitkälti samas-
ta syystä. Operaatioita suunnitellessa 
ei huomioitu mahdollisuutta, että 
Ukraina käyttäisi pitkän kantaman 
vaikuttamista aivan liian keskitettyjä 
ja huonosti suojattuja ja maastoutet-
tuja ammusvarastoja vastaan. Tämä 
siitä huolimatta, että pitkän kanta-
man aseiden luovuttamisesta Ukrai-
nalle oli puhuttu julkisuudessakin jo 
pitkään. 

Toki taustalla on myös toimimaton 
ja täysin rautateiden varassa oleva 
huoltokonsepti, jota ei ole kehitetty 
vastaamaan nykyajan vaatimuksia.

Monet muut mainitut huollon ongel-
mat kertovat selvästi, että Venäjän 
asevoimien huoltoa ei todella ollut 
valmisteltu sotaa varten. Periaatteet 
olivat hyviä ja kehittämistä oli tehty 
määrätietoisestikin, mutta toteutus 
on jäänyt heikoksi kautta koko linjan 
korruption ja diktatuureille tyypilli-
sen valehtelun ja silmänpalvonnan 
takia. Runko on ehkä olemassa, mut-
ta määrä ja laatu ei riitä kunnolla pit-
käaikaisen sodan tukemiseen.

Sotateollisuutta ei ole aidosti kehi-
tetty vastaamaan sekä itsenäisestä 
tuotantokyvystä ja sodan ajan kun-
nossapidon tarpeista. Virallisesti 
”korvaava komponenttituotanto” 
vastauksena lännen sanktioille aloi-
tettiin jo 2014, mutta käytännössä 
mitään ei ole saatu aikaiseksi. 

Riippuvuus länsikomponenteista on 
käytännössä Krimiä edeltävällä ta-

Venäläinen 2S3 panssarihaupitsi jonka putki on haljennut. Suuret lau-
kausmäärät yhdessä heikon huollon kanssa ovat alkanet aiheuttamaan 

ongelmia Venäjän tykistölle.
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solla. Sotateollisuuden pitkään jat-
kunutta rappeutumista ei ole kyetty 
estämään ja sen tuotteiden laatu on 
tasaisesti laskenut. Sota-aikana kriit-
tinen korjaustoiminta on myös heik-
koa.

Joukkojen logistiikka ei näytä olevan 
paljon paremmalla tasolla. Materi-
aalin määrä ja laatu ei vastaa sitä, 
mitä julkisuudessa on kerrottu. Esi-
merkiksi puolustusministeri Shoigun 
väite, jonka mukaan 70% kalustosta 
on uutta tai uuden veroista, on selvä 
vale. 

Taistelupanssarivaunujen osalta noin 
40% oli varustettu lämpökameroilla 
ja uudella radiolla. Vain 15% oli va-
rustettu lisäksi uudella voimakone-
paketilla, uudella ammunnanhallin-
tajärjestelmällä, uudella vakaimella 
ym, niin että niitä voi sanoa aidosti 
modernisoiduiksi. Loput operatii-
visessa käytössä olleet vaunut ovat 
käytännössä neuvostoaikaisessa va-
rustuksessa. 

Tästäkin kalustosta on nyt noin puo-
let menetetty, ja varastoista otetta-
vaa kalustoa ei kyetä modernisoi-
maan, jolloin Venäjän maavoimat 
siirtyvät hiljalleen teknologisesti 
taaksepäin.

Venäjän asevoimat ovat kärsineet 
vuosikymmeniä henkilöstöpulasta, 
jolloin henkilöstöä on kohdennettu 
erityisesti taistelutehtäviin. Tällä on 
pärjätty kyllä suurissa sotaharjoituk-
sissa, mutta sodassa tilanne on sitten 
toinen. 

Huolto-organisaatiot ovat olleet liian 
pieniä kyetäkseen kunnolla täyden-
tämään, saati sitten ylläpitämään 
taistelevia joukkoja ja korjaamaan 
kalustoa, mikä on heikentänyt ase-
voimien iskukykyä merkittävästi.

Haasteista huolimatta on toki kyetty 
pitämään vielä toistaiseksi taistelu-
kykyä auttavasti yllä. Uusien joukko-
jen perustaminen on kuitenkin haas-
tavaa materiaalipuutteiden takia, 
varastoista on etupäässä jakaa vain 
vanhaa ja huonokuntoista materiaa-

lia, eikä sotateollisuuden tuotanto-
kyky ole nopeasti nousemassa. 

Talven tullen tilanne tulee pahene-
maan, vaikka taistelutoiminnan to-
dennäköinen hiljeneminen antaa 
lisäaikaa korjaaville toimenpiteille. 
Todennäköisesti Venäjän asevoimat 
ovat kuitenkin ensi keväänä heikom-
massa kunnossa kuin hyökkäystä 
aloitettaessa. Se, millaiseen kuntoon 
Ukraina kykenee asevoimansa saa-
maan, on ratkaisevaa sodan loppu-
tuloksen kannalta. 
 
Jahka tämä sota jossain vaiheessa 
päättyy, Venäjän asevoimissa alka-
nee taas perusteellinen tapahtu-
neiden virheiden läpikäynti. Ennen 
hyökkäystä eräät asiantuntijat arvi-
oivat, että Venäjän maavoimat eivät 
kykene hyökkäämään pyöräkaluston 
vähäisyyden ja huolto-organisaati-
oiden heikkouden takia yli 150 kilo-
metrin etäisyydelle ilman rautateitse 
tuotavaa täydennystä. 

Tämä arvio näyttää osuneen oikeaan. 
Kun Venäjän asevoimia aletaan ra-
kentamaan sodan jälkeen uudelleen, 
on hyvin todennäköistä, että merkit-
tävät logistiset puutteet ja virheet 
ovat yksi merkittävä alue missä asioi-

ta pyritään kehittämään ja paranta-
maan.  

Logistiikka vaatii osaava henkilöstöä, 
kalustoa, paljon materiaalia, toimi-
vaa taktiikkaa, korjaus- ja ylläpitoky-
kyä ja montaa muuta asiaa. Ja koko 
ketjun kentältä puolustusteollisuu-
teen on oltava kunnossa, ja se ketju 
on kyettävä suojaamaan vihollisen 
vaikuttamiselta. 

Perusteet toimivalle sodan ajan logis-
tiikalle rakennetaan rauhan aikana, 
sodan alettua on jo liian myöhäistä. 
Logistiikan osaamista ja ymmärrystä 
on oltava myös operaatioiden suun-
nittelijoilla ja toteuttajilla. 

On osattava oma järjestelmä, jotta 
tehdään realistisia ja toteuttamis-
kelpoisia operaatioita. Ja on tun-
nettava vastustajan järjestelmä, 
jotta tiedetään mihin iskeä. Ukrai-
nalaiset ovat jälleen osoittaneet, 
että vastustajan huolto on usein 
sen heikoin lenkki. 

Työmatkalla Mykolaiv’in ja Odessan alueille. (Lähde: Ukrainan presi-
dentin Volodymyr Zelenskyn virallinen sivusto.  https://www.president.

gov.ua/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-na-mikolayi-
vshinu-ta-od-4745. Wikipedia)
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Amatöörien strategia ja logistiik-
ka Ukrainan sodassa

Ilmari Käihkö, sotatieteiden do-
sentti Ruotsin Maanpuolustus-
korkeakoulussa ja vieraileva 
tutkija Helsingin yliopiston Alek-
santeri-instituutissa.

Perimätiedon mukaan toises-
sa maailmansodassa kenraaliksi 
ylennetty Omar Bradley mukaan 
”amatöörit puhuvat strategiasta, 
ammattilaiset logistiikasta.” Logis-
tiikka voidaan määritellä toimiksi, 
joiden tarkoituksena on luoda, lii-
kuttaa ja ylläpitää sotilaallisia ky-
kyjä. 

Koska käsityksemme sodasta on tais-
telukeskeinen, on logistiikkaa valitet-
tavan usein pidetty ”epäseksikkäänä” 
sivutoimena. Tämä näkemys on ei 
vain väärä, vaan myös vaarallinen. 
Esimerkiksi kirjoitushetkellä käynnis-
sä oleva Ukrainan sota osoittaa logis-
tiikan keskeisen merkityksen sodan-
käynnille.

Nykytietojen valossa Venäjän hyök-
käystä Ukrainaan suunniteltiin kir-
jaimellisesti amatöörien toimesta. 
Venäjä oli vuonna 2014 puuttunut 
Ukrainan sisäpoliittiseen tilantee-
seen, miehittänyt ja liittänyt itseensä 
Krimin niemimaan ja tukenut separa-
tisteja Itä-Ukrainassa. 

Keväällä 2014 alkanut Donbasin sota 
tyrehtyi vuoden 2015 helmikuussa 
solmitun Minskin toisen sopimuksen 
myötä asemasodaksi, jossa vuoden 
2021 aikana kuoli YK:n ihmisoikeus-
valtuutetun toimiston mukaan 110 
siviiliä.

Strategisesti Venäjän toiminta Uk-
rainassa oli tuottanut tulosta Krimin 
niemimaalla, mutta separatistien 
tukeminen Donetskin ja Luhanskin 
maakuntien muodostamassa Don-
basissa osoittautui umpikujaksi jo 
kauan ennen Venäjän laajamittaista 
hyökkäystä Ukrainaan helmikuussa 
2022. 

Separatistialueiden tukeminen oli 
Venäjälle kallista, vaikkakaan aluei-
den kehitykseen ei investoitu taval-
la, joka olisi mahdollistanut niiden 
taloudellisen omavaraisuuden. Ve-
näjä ei myöskään sananmukaisesti 
tukenut separatismia, vaan alueiden 
yhdistämistä Ukrainaan niin laajalla 
itsemääräämisoikeudella, että Venä-
jä tosiasiassa pystyisi niiden kautta 

vaikuttamaan Ukrainan sisä- ja ulko-
politiikkaan.

Ukrainassa ei ymmärrettävästi löy-
tynyt tahtoa toimeenpanna löysästi 
muotoiltua Minskin sopimusta Venä-
jän ehdoilla. Syntyneessä pattitilan-
teessa Ukraina katsoi yhä auliimmin 
länteen. On hyvin mahdollista, että 
Venäjän presidentti Vladimir Putin 
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näki ei vain hävinneensä Ukrainassa, 
vaan ajan myötä menettävänsä koko 
Ukrainan. Muiden, pehmeämpien 
keinojen puuttuessa Putin päätti 
ratkaista tilanteen laajamittaisella 
hyökkäyksellä, jonka vanavedessä 
tynkä-Ukrainaan tuotaisiin venäläis-
mielinen hallinto.

On mahdollista, että Venäjä sodan 
ensipäivinä melkein onnistui tavoit-
teessaan valloittaa Ukrainan pääkau-
punki Kiova. Osa epäonnistumisesta 
juontui vaikutusvaltaisten turvalli-
suuspalveluissa palvelevien ja sieltä 
valtaan nousseiden niin kutsuttujen 
silovikien puuttumisesta ”sotilasope-
raation” suunnitteluun. 

Sodan alkuperäinen strategia perus-
tui oletukseen siitä, että näyttävä ja 
laajamittainen hyökkäys ei kohtaisi 
merkittävää vastarintaa Ukrainan 
asevoimien ja yhteiskunnan taholta. 

Oletus oli pöyristyttävä. Vaikka län-
simaiset tarkkailijatkaan eivät olleet 
varmoja Ukrainan asevoimien ky-
vykkyydestä, olivat ukrainalaiset so-
tineet Venäjää vastaan jo kahdeksan 
vuotta. Asenteet olivat koventuneet. 
Vastarinta oli väistämätöntä.

Koska amatöörit epäonnistuivat stra-
tegiassa, oli tuskin yllättävää, että he 
epäonnistuisivat myös logistiikassa. 

Venäjän Ukraina-strategian keskei-
nen ongelma on vuodesta 2014 al-
kaen ollut päämäärien ja keinojen 
epäsuhde: Venäjä on yrittänyt liikaa 
liian vähäisillä resursseilla.

Epäsuhde ilmenee myös logistiikas-
sa – joka osaltaan selittää Venäjän 
operatiivisia epäonnistumisia Uk-
rainassa. Sodan alussa virheellinen 
oletus vähäisestä vastarinnasta sekä 

äärimmilleen viety salailu selittävät 
esimerkiksi sen, ettei venäläissotilai-
den ruoka- ja polttoainehuoltoa ollut 
juuri mietitty. 

Sotahan kestäisi vain muutaman 
päivän. Sodan pitkittyessä venä-
läissotilaat alkoivat kärsiä lukuisista 
puutteista, joita huollon puuttuessa 
paikattiin ryöstelemällä.

Siinä missä venäläisjoukot olivat tot-
tuneet kurjiin oloihin jo ennen sotaa, 
haittasi puutteellinen logistiikka so-
dankäyntiä. Jo sodan ensipäivistä 
alkaen tuhosivat ukrainalaiset puo-
lustajat tiestöön sidottuja venäläis-
joukkoja. 

Helpoimpiin kohteisiin lukeutuivat 
panssaroimattomat ja usein suojaa-
mattomat kuorma-autot, joilla Venä-
jä huolsi joukkojaan. Alkusodan dra-
maattisimpiin hetkiin lukeutuu myös 
kuusikymmentä kilometriä pitkän 
venäläisen ajoneuvokolonnan py-
säyttäminen Kiovan pohjoispuolelle. 
Heikon huollon takia ukrainalaiset 
valtasivat suuren määrän ”sotasaa-
lista”, mukaan lukien hajonneita tai 
muista syistä hylättyjä ajoneuvoja.

Ukrainalaisten joukkojen tuhoama venäläinen rynnäkköpanssarivau-
nu BMP-3 IFVMariupolissa 

(Lähde: Ukrainan sisäministeriö, https://www.facebook.com/photo/?f-
bid=325710482917941&set=pcb.325710929584563, Wikipedia)

Venäläisten ilmaiskussa tuhoutunut lastensairaala Mariupolis-
sa, 9.3.2022 (Lähde: armyinform.com.ua, https://armyinform.com.
ua/2022/03/26/francziya-vymagatyme-vid-rf-znyaty-oblogu-mariupo-
lya/ Wikipedia)
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Ukrainan vastarinnan nopea mur-
taminen ja ryntäys Kiovaan epäon-
nistuivat. Ensimmäinen virheellisen 
poliittisen oletuksen, toinen viime 
kädessä puutteellisen logistiikan 
takia. Huhtikuun alkuun mennessä 
Venäjä oli uudelleenarvioinut stra-
tegiaansa, ja päätynyt rajoittamaan 
tavoitteitaan ja siksi sotatoimiaan 
Itä- ja Etelä-Ukrainaan.

Venäläisten vetäydyttyä Kiovan poh-
joispuolelta oli selvää, että Ukraina 
oli onnistunut puolustamaan pää-
kaupunkiaan ja hallintoaan. Ukraina 
selviytyisi sodasta. Perääntyvät venä-
läisjoukot jättivät kuitenkin jälkeensä 
miehityksen inhimillisen hinnan esi-
merkiksi Butšan alueella. 

Venäläisjoukkojen tekemät sotari-
kokset lisäsivät ukrainalaisten tais-
telutahtoa, ja lisäsivät länsimäistä 
tukea Ukrainalle. Kansainvälinen tuki 
onkin ukrainalaisten taistelutahdon 

ohella Ukrainan strategian painopis-
te sodassa.

Huhtikuusta alkaen Venäjä keskitti 
sotatoimensa Itä-Ukrainan Donba-
siin. Ilman parempia strategioita sota 
taantui pian kulutussodaksi, jossa Ve-
näjä pyrki tappamaan ja tuhoamaan 
ukrainalaisjoukkoja, kunnes nämä 
joutuisivat perääntymään. 

Koska Venäjä ei ollut julistanut sotaa, 
ei sen käytössä ollut suuria reservejä. 
Miehistön puutetta korvattiin mate-
riaalilla ja etenkin epäsuoralla tulella. 
Ukrainalaislähteiden mukaan Ve-
näjä pystyi keskikesällä ampumaan 
kymmenen kertaa ukrainalaisia 
enemmän. Jo pelkkien tuliannosten 
saaminen rintamalle vaati valtavia 
logistisia ponnistuksia.

Ukrainan sota on yleisellä tasolla 

osoittanut, että olemme yliarvioi-
neet Venäjän – ja Venäjän tavoin 
aliarvioineet Ukrainan – asevoimien 
kyvykkyyden. Venäjän asevoimien 
korruptio ja keskitetty logistiikka on 
rajoittanut operatiivista toimintaa. 

Koska logistiikkaa ei ole huomioi-
tu operaatioiden suunnittelussa on 
ilmeistä, että venäläiskomentajilta 
puuttuu ymmärrystä logistiikasta ja 
sen merkityksestä. Vähäisillä kuor-
ma-autoilla varustetut venäläisyksi-
köt ovat myös osoittautuneet riip-
puvaisiksi rautateistä tavalla, joka on 
jatkuvasti rajoittanut operatiivista 
toimintaa. 

Lukuisten varusmiesten lähes ilmai-
seen työpanokseen tottunut armei-
ja ei ollut ilmeisesti ottanut laajaan 
käyttöön rahdin käsittelyä nopeut-
tavia kuormalavoja. Heikko lääkintä 
ja ongelmat tai jopa välinpitämättö-
myys kaatuneiden hoidossa heiken-
sivät joukkojen moraalia.

Kulutussodassa on kaksi pääongel-
maa: se johtaa harvoin nopeaan 
ratkaisuun, ja kuluttaa yleensä yhtä 
lailla kumpaakin osapuolta. Materi-
aaliylivoimansa myötä Venäjä pystyi 
kesän aikana mahdollisesti aiheut-
tamaan ukrainalaisille asutuskeskus-
taisteluja lukuun ottamatta suurem-
pia tappioita. Tähän viittaavat ainakin 
Ukrainan hallinnon hädänhuudoiksi 
tulkittavat lausunnot, joiden mukaan 
ukrainan armeija menetti päivittäin 
sadasta kahteensataan kaatunutta 
(ja moninkertaisesti enemmän haa-
voittuneita). 

Huoli ukrainalaisten joutumisesta 
ahdinkoon otettiin vakavasti etenkin 
Yhdysvalloissa. Ukrainan arsenaaliin 
alkoi pian ilmestyä HIMARS-raketin-
heittimiä. Heinäkuun alussa Venäjä 
onnistui hitaan ja raastavan taistelun 
tuloksena valloittamaan Luhanskin 
alueen. 

Voimavaroja uusiin merkittäviin 
hyökkäyksiin ei enää tuntunut ole-
van. Samaan aikaan ukrainalaiset 
alkoivat keskittää uusilla tarkoilla ja 
kahdeksankymmeneen kilometriin 

Venäläisten pommitusta Harkovan laitamilla 1.3.2022 (Lähde: 
Ukrainan sisäministeriö, https://www.facebook.com/photo/?fbi-

d=321574716664851&set=pcb.321575989998057, Wikipedia)
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kantavilla raketinheittimillään hyök-
käyksiä venäläisten logistiikkaan, 
kuten ammusvarastoihin. Tämä tasa-
painotti aikaisempaa venäläisen epä-
suoran tulen ylivoimaa. Hyökkäyksiä 
tehtiin myös Krimin niemimaalle, jos-
ta käsin Venäjä huolsi Etelä-Ukrainas-
sa olevia joukkojaan.

Venäjän hyökkäys hiipui ilman keino-
ja mobilisoida uusia joukkoja ja ilman 
massiivista tykistöylivoimaa. Samaan 
aikaan ukrainalaiset viestivät tule-
vasta vastahyökkäyksestä Hersonin 
alueella Etelä-Ukrainassa. Hyökkä-
ystä valmisteltiin HIMARS-järjestel-
millä, joilla jatkettiin iskuja Venäjän 
logistiikkaa vastaan. Koska Herson 
sijaitsee Dnepr-joen länsipuolella, 
pystyi Ukraina siltoja tuhoamalla vai-
keuttamaan venäläisten huoltoa. 

Tästä huolimatta Venäjä siirsi arvioil-
ta 15 000 sotilasta kohtaamaan ukrai-
nalaishyökkäyksen. Syyskuun alussa 
ukrainalaiset yllättivät niin venäläi-
set vastustajansa kuin kansainväliset 
tarkkailijatkin onnistuneella hyök-
käyksellä Ukrainan toisiksi suurim-
man kaupungin Harkovan suunnalla. 
Kirjoitushetkellä hitaammin edisty-
nyt hyökkäys Hersonissa uhkaa pu-
ristaa venäläisjoukkoja yhä ahtaam-
malle ukrainalaisten ja Dnepr-joen 

väliin.

Jo ensimmäisten sotaviikkojen jäl-
keen oli selvää, ettei Venäjä tulisi 
voittamaan sotaa. Tämä ei kuiten-
kaan välttämättä tarkoittanut sitä, 
että Venäjä tulisi häviämään sodan – 
miehittiväthän venäläisjoukot viides-
osaa Ukrainasta. Vasta Ukrainan syys-
kuinen hyökkäys Harkovan alueella 
todisti, että Ukrainalla on riittävän 
länsimaisen tuen turvin kyky vapaut-
taa Venäjän miehittämät alueensa.

Syyskuun lopussa Venäjä ilmoitti 
odotetusta osittaisesta liikekannal-
lepanosta. Ukrainalaisten jatkaessa 
hyökkäyksiään venäläisten oli rat-
kaistava miehistöpulansa. Liikekan-
nallepanon vaikutuksia on kirjoitus-
hetkellä vaikea arvioida. 

Vaikka liikekannallepano voi ostaa 
lisäaikaa Venäjälle, tulee se väistä-
mättä pahentamaan monia niistä 
rakenteellisista ongelmista, joiden 
kanssa venäläiset ovat painiskelleet. 
Reserviläisten pakottaminen sotaan 
ja sopimussotilaiden sopimusten 
jatkaminen väkipakolla esimerkiksi 
tuskin nostavat jo ennestään kurjaa 
taistelumoraalia.

Presidentti Putin lykkäsi päätöstä 

pitkään. Lienee ilmeistä, että päätös 
oli poliittisista (ja mahdollisesti ta-
loudellisistakin) syistä vaikea, mutta 
Ukrainan hyökkäysten ja venäläisen, 
kovempia toimia vaatineen sotaop-
position takia välttämätön.

Logistiikka on olennaista myös liike-
kannallepanon onnistumiselle. Ve-
näjän asevoimilla ei enää ole kylmän 
sodan aikaista kykyä yleiseen liike-
kannallepanoon jo siitä syystä, ettei 
tiloja suurien joukkomäärien asutta-
miseen ja kouluttamiseen yksinker-
taisesti enää ole olemassa. 

Siinä missä logistiikka on Venäjällä 
keskitettyä, on joukkojen koulutta-
minen hajautettu joukko-osastoille 
– joista suuri osa sotii parasta aikaa 
Ukrainassa, ja jotka ovat jo kärsineet 
mittavia tappioita.

Yksi Ukrainan sodan opetuksista on 
se, että pienen on oltava vahvempaa 
fiksumpi. Koska Suomi on huomatta-
vasti Ukrainaa pienempi, täytyy mei-
dänkin olla ammattilaisia niin strate-
giassa kuin logistiikassakin.

Vaikka Venäjän päätöksentekijät 
näyttäytyvät Ukrainan sodassa ama-
tööreiltä niin strategian kuin logis-
tiikankin suhteen, on syytä olettaa 
heidän pyrkivän oppimaan epäon-
nistumisistaan. 

Venäläisten Ukrainassa kohtaamat 
haasteet eivät johdu jostakin syn-
nynnäisestä ”venäläisyydestä”, vaan 
lukuisista Venäjän asevoimien luo-
mista ja käyttöä koskevista päätök-
sistä sekä ukrainalaisten vastatoimis-
ta. 

Vaikka yliarvioimme Venäjän ase-
voimat ennen sotaa teemme itsel-
lemme karhunpalveluksen aliar-
vioimalla heitä tulevaisuudessa. 
Kuten aina, on viisasta oppia 
muiden epäonnistumisista, jotta 
pystymme itse välttämään samat 
virheet. 

Joukko Kievin siviilejä on kokoontunut keskustan kellariin tehdäk-
seen molotovon cocktaileja venäläisiä varten, 28.2.2022 (Lähde: Yan 
Boechat/VOA, https://www.voanews.com/a/reporter-s-notebook-thri-
ving-kyiv-becomes-battle-zone-almost-overnight/6460847.html, Wiki-
pedia)
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Olen toiminut Logistiikkaupseerit 
ry:n Valtuuskunnan puheenjoh-
tajana vuodesta 2019 lähtien ja 
sitä ennen Valtuuskunnan vara-
puheenjohtajana vuodesta 2016 
alkaen.

Valmistuin Kadettikoulusta rannik-
kotykistölinjalta vuonna 1984 ja ylei-
sesikuntaupseerikurssilta vuonna 
1993. Mieleenpainuvimmat palve-
luspaikkani olivat Helsingin edus-
tan Isosaari, jossa toimin linnakkeen 
päällikkönä, ja Pääesikunta moninai-
sine tehtävineen. Ehdin sotilasurani 
aikana palvella YK:n rauhanturvateh-
tävissä Libanonissa UNIFIL:ssä vuosi-
na 1997–1998 suomalaisen pataljoo-
nan (FINBATT) operaatiopäällikkönä 
ja NATO:n kriisinhallintatehtävissä 
Kosovossa KFOR:ssa suomalaisen pa-
taljoonan esikuntapäällikkönä vuon-
na 2001. Upseerin uraani mahtuu 
paljon kansainvälisiä tehtäviä EU-ta-
solla, pohjoismaissa ja valtioiden 
kahden välisessä yhteistyössä.

Vuonna 2001 siirryin silloiseen Patria 
Weapon Systemsiin Liiketoiminnan 
kehityspäälliköksi. Viimeiset kolme 
vuotta olen ollut töissä Patrian Hä-
meenlinnan toimipisteessä ja tämän 
vuoden alussa tapahtuneen organi-
saatiouudistuksen myötä siirryin Pat-
ria Finland Divisioonaan Liiketoimin-
nan kehitysjohtajaksi.

Molemmat työpaikat, sekä Puolus-
tusvoimat että Patria, ovat olleet 
erittäin mielenkiintoisia työtehtävien 
kannalta. Myös työpaikkojen ilma-
piiri on ollut molemmissa minulle 
mieluisa ja motivoiva. Työni puolus-
tusteollisuudessa on laajentanut nä-
kökulmaani maanpuolustukseen ja 
maanpuolustustahtoni on sen myö-
tä, jos mahdollista, kasvanut.

Valtuuskunnan puheenjohtajuut-
ta olen hoitanut mielelläni jo neljä 
vuotta tavoitteena kehittää toimin-

taa ja tukea samalla Logistiikkaup-
seerit ry:tä osallistumalla aktiivisesti 
sen hallitustyöskentelyyn.  
 
Yritysesittely - Patria

Patria on nykyään yli kolmen tu-
hannen työntekijän yritys ja tar-
joaa huomattavan paljon erilaisia 
työmahdollisuuksia sekä Suomes-
sa että ulkomailla. Ukrainan sota ja 
turvallisuustilanteen muuttuminen 
aikaisempaa epävarmemmaksi ovat 
vaikuttaneet myös Patrialla lisään-
tyvänä tuotteidemme kysyntänä, ja 
tulevaisuus näyttää työllisyyden kan-
nalta hyvältä. Mittavat rekrytoinnit 
ovat meneillään eri sektoreilla.

Patrian pääomistaja on Suomen val-
tio. Norjalainen Kongsberg on toinen 
omistaja. Valtion enemmistöomista-
juus koetaan hyvänä asiana lisäten 
Patrian sidosta maanpuolustukseen. 
Patriassa nähdäänkin keskeisenä 
asiana kotimaisen asiakkaan tukemi-
nen.

Patria on puolustusvoimien strate-
ginen kumppani erityisesti kaluston 
kunnossapidossa ja on vahvasti mu-

kana valmiutta kohotettaessa sekä 
huollossa että logistiikassa. Esimerk-
kinä maa- ja merivoimien kaluston 
kunnossapidon lisäksi voidaan mai-
nita F-18 Hornetin ja muun ilmavoi-
mien lentävän kaluston kunnossapi-
to.

Kotimaassa tarvittavan osaamisen 
säilyttämiseksi sekä suorituskykyjen 
kehittämisen mahdollistamiseksi tar-
vitaan vientiä ja siinä Patria on onnis-
tunut hyvin. 

Patria on viime aikoina kehittänyt 
suorituskykyisiä kokonaisturvallisuu-
den ratkaisuja puolustushallinnon 
lisäksi muillekin hallinnon aloille. 
Voidaankin sanoa, että usein julki-
suudessa nähtyjen panssaroitujen 
ajoneuvojen ja kranaatinheittimien 
rinnalle on Patriassa syntynyt merkit-
täviä kykyjä tukea eri turvallisuusvi-
ranomaisia.

Pentti Miettinen, 17.9.2022

Aloitamme Valtuuskunnan jäsenten 
esittelyt
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RUK 260 Huoltolinja

Huoltolinjan koti Kapernaum

Kun Rakennus 35, mikä tunnetaan 
myös nimellä Kapernaum, otti mei-
dät avosylin vastaan toukokuussa, 
oli tunnelma monella jännittynyt. 
Noin sadassa päivässä meistä pi-
täisi tulla huollon alan ammattilai-
sia, sekä joukkueen johtajia. Mat-
ka tulisi olemaan rankka ja työläs, 
mutta myös palkitseva ja antoisa. 

RUK:n tulikasteena tunnettu Aselaji 1 
-harjoitus kului sateisissa merkeissä. 
Talven saapumiserän taistelijat pää-
sivät kokemaan kesän haasteita har-
joituksessa, missä käytiin joukkueen 
puolustustaistelua sekä perusteet 
yhteydenotosta muihin aselajeihin.

Huolto kohtasi suunnattomia haas-
teita, jotka vaikeuttivat harjoittelua. 
Mainittakoon ainakin mäkäräisten 
ilmaiskut, loputtomat suot sekä tais-
telijoiden olematon suuntavaisto. Il-
taisin, auringon laskettua, siirryimme 

maineikkaaseen sirkustelttaamme 
eli maastoluokkaan, jossa reflektoim-
me päivän tapahtumista.

Joukkueenjohtajien suunnitelmat 
laitettiin koetukselle niin hyökkäys- 
kuin puolustustaisteluissa. Huollon 
taistelijat pääsivät kerrankin käyttä-
mään omia jalkojaan, kun asemiin 
ei saanut kuljetusta moduulein. Pää-
simme leikkimään kukkulan kunin-
gasta, kun viimeiset kiivaat taistelut 
pioneereja vastaan käytiin suurella 
vuorella. Voitokkaaksi nousikin huol-
tolinja, vaikkei vastapuoli sitä ikinä 
myöntäisi.

Rankkojen taisteluiden jälkeen uu-
puneet soturit kiipesivät tuttuun ja 
turvalliseen moduuliinsa ja suun-
tasivat takaisin rakkaaseen Kaper-
naumiinsa. Kaikkien yllätykseksi niin 
upseerioppilaat kuin kalustokin pa-
lasi varuskuntaan ehjänä. Samaa ei 

välttämättä voi sanoa tulevista har-
joituksista… 

Toisessa aselajiharjoituksessa harjoi-
teltiin jälleen hyökkäyksen ja puo-
lustuksen johtamista sekä joukku-
eenjohtajan päätöstä. Harjoitukseen 
ei lähdetty aivan sillä tarmokkaalla, 
toimintakykyisellä tavalla mikä huol-
lolle on ominaista. Miltei koko linja 
oli tavalla tai toisella kipeänä, ja noin 
puolet joutui jäämään kasarmille.

Paikalle päästyä kohdattiin samoja 
haasteita kuin aikaisemmallakin ker-
ralla. Olimme jälleen lähellä menet-
tää taistelijoita soihin, eikä hyttysten 
ilmaiskuille nähty loppua. Untakaan 
ei selvästikään saatu tarpeeksi: puo-
lustusasemiin nukahtajia oli enem-
män kuin uskallamme myöntää. Yksi 
nimeltä mainitsematon jäi rysän 
päältä kiinni komppanian varapääl-
likölle, ja sai myöhemmin tietää tä-
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män keränneen todistusaineistoakin 
selfieiden muodossa.

Itse hyökkäyksissä ja puolustuksis-
sa nähtiin jo edistystä, ja joukkueen 
toiminta selventyi entisestään. Vii-
meisen päivän loppuhyökkäyksessä 
pioneereja vastaan otettiin upseeri-
kokelaamme sanoin turpiin, mutta 
joukkueet antoivat kaikkensa.
 
Kurssin ensimmäiseen yhteistoimin-
taharjoitukseen lähdettiin suoraan 
Juhannuksen vietoista ja aurinko 
porotti kuin viimeistä päivää. Lämpö 
pysyi yli 30 asteessa ja paarmat olivat 
sysäyksenvahvistimen kokoisia.

Huollon kohdalla yhteistoiminta on 
hyvinkin hohdokasta: huoltopaikko-
jen perustaminen ja valvonta. Kun 
sotilaspoliisi harjoittelee vyöryttä-
mistä rakennetulla alueella, huol-
tomies odottaa jerrykannu kädessä 
tuettavia. Kun pioneeri raivaa heräte-
miinoja, huoltomies tuhertaa peite-
piirroksia ja kirjoittaa puolustuskäs-
kyä.

Harjoituksen kohokohta monille 
oli yhteydenotto tulenjohtolaisten 
kanssa. Tarkoituksena oli lisätä hei-
dän avullaan taistelusuunnitelmiim-
me epäsuorantulen maaleja, mutta 
valtaosa ajasta käytettiin heidän ve-
kottimien ihailemiseen. Muun muas-
sa punapistetähtäimillä varustetut 
kiväärit saivat monet huollon taiste-
lijat kyseenalaistamaan uravalintaan-
sa.

Harjoituksen viimeisenä päivänä 
univajeinen ja lämpöuupunut kurssi 
kerääntyi kokonaisuudessaan kurs-
sinjohtajan vaihtotilaisuuteen. Ai-
kaisemmin luvattu kahvi ja munkki 
olikin ainoa asia, mikä piti enää tais-
telijat pystyssä.

Toiselle yhteistoimintaharjoitukselle 
lähdettiin, kun edellisen harjoituk-
sen hyttysenpistot vielä kutittivat. 
Silti taistelijoita vei eteenpäin mo-
tivaattoreista suurin: harjoituksen 
päätyttyä oli luvassa kokonainen vii-
kon loma.

Tällä kertaa taistelijat pääsivät leikki-
mään perinteisen joukkueenjohtajan 
ja -varajohtajan lisäksi komppanian 
varapäällikköä, tilanneupseeria sekä 
vääpeliä. Jos et päässyt olemaan yksi 
näistä, työkuviisi sisältyi odotetusti 
istumista sekä seisomista.

Harjoitus oli silti suhteellisen tapah-
tumarikas. Siirtymisen aikana ehdit-
tiin suututtaa kaksi eri maanomista-
jaa, kun marssireitissä tuli sekaannus. 
Sitten, jotta ensihoitoryhmä saisi 
tekemistä, yksi taistelija määrättiin 
räjähtämään sirotemiinaan. Myös tie-
dustelijoita havaittiin alueella ja kaik-
kien yllätykseksi huoltomiehet eivät 
saaneet heitä kiinni, vaikka ripeästi 
kävelivätkin.

Tunnelma synkkeni, kun viimeisenä 
aamuna kaikki herätettiin aikaisin et-
simään laskuista puuttuvaa naamio-
verkkoa, ja että etsintöjä jatkettaisiin 
tarvittaessa lomien päälle. Kaiken 
toivon hiipuessa kävikin ilmi, että ky-

seessä oli erehdys, ja kaikki naamio-
verkot olivatkin tallella. Varuskun-
taan oltaisiin voitu palata heti iloisin 
mielin ja saada tämä tragikomedia 
päätökseen, mutta kuljettajien lepo-
ajoista ei oltu pidetty kiinni.

Viimeisenä, muttei vähäisempänä, 
oli ATAH eli ampuma- ja taisteluhar-
joitus. Kokonaiset kahdeksan päi-
vää kestävä harjoitus jännitti monia, 
mutta valtaosa lähti taipaleelle in-
nokkaasti. Vihdoin pääsisimme käyt-
tämään niitä rynnäkkökivääreitä, joi-
ta olimme kantaneet jo kymmenen 
viikkoa.

Harjoitus oli jaettu puoliksi ampu-
ma- sekä taisteluvaiheeseen. Ampu-
mavaiheessa päästiin kokeilemaan 
kaikenlaisia välineitä valtion tarjo-
amana. Näihin kuului sirotemiino-
jen raivaamista, savukranaattien 
heittelyä sekä raskaan kertasingon 
ampumista. Saatavilla oli myös ylelli-
syyksiä, kuten sotilaskoti sekä ranta-

Ovikellopartion johtaja välittää vihollistietoja joukkueenjohtajalle.
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sauna, jotka iltaisin palauttivat tais-
telijoiden toimintakykyä, kuulemma. 
Huoltohan ei oikein päässyt näistä 
nauttimaan. Esimerkiksi yhtenä ilta-
na näiden sijasta tutustuttiin kaatu-
neiden huoltoon, eli kaivoimme hau-
toja. Oikeasti.

Mutta ampumaan tosiaan päästiin. 
Joukkuekoossa järjestettiin puolus-
tus, joka meni hyvin, sekä hyökkäys, 
joka ei mennyt erityisen hyvin. Tä-
män lisäksi toinen joukkue annettiin 
toiselle teurastettavaksi, kun har-
joiteltiin väijytystä. Paperityöltä ei 
kuitenkaan päästy pakoon, ja aikaa 
vietettiin myös käskyjen ja peitepiir-
rosten parissa.

Neljän päivän jälkeen siirryttiin tais-
teluvaiheeseen, mikä oli osuva nimi, 
varsinkin jos kysyy täydennysryh-
män johtajalta. Tämä oli nimittäin 
vastuussa viidestätoista kontista, nii-
den sisällöstä, hajauttamisesta sekä 
naamioimisesta – tämä, jos mikään, 
on taistelua. Tämä vaihe olikin käy-

tännössä kolmas yhteistoimintahar-
joitus.

Teimme yhteydenoton sotilaspolii-
seihin, jotka tulisivat suojaamaan 
ryhmitystämme ulkoiselta uhalta, 
mikä tuokin meidät harjoituksen 
kohokohtaan. Alueellemme oli tu-
lossa tiedustelijoita, huhun mukaan 
jopa 50 kappaletta, ja vireille pistet-
tiin Suuri timppajahti. Öitä vietettiin 
nukkumisen sijasta metsään neu-
roottisesti tuijottaen ja ääniä etsien. 
Seuraavana päivänä tunsimmekin 
olomme hieman typeräksi, kun saim-
me tietää alueella olevan kokonaiset 
kuusi tiedustelijaa.

Haluaisin sanoa, että tästäkin har-
joituksesta selvittiin ehjin nahoin, 
mutta se ei pidä täysin paikkaansa. 
Nimittäin toiseksi viimeisenä päivä-
nä yksi vahinkolaukaus saattoi koko 
komentopaikan henkilöstön pois 
pelistä kuulotesteihin. Onneksemme 
vaurioilta vältyttiin, jos siis poissul-
kee henkilökunnan päänsäryt.

Nämä 100 päivää kului melkein sil-
mänräpäyksessä, mutta rutkasti ehti 
tapahtua. Tämän hallitun kaaoksen 
keskellä olemme kaikki nähneet 
henkilökohtaista kehitystä, sekä haa-
lineet unohtumattomia muistoja. Ja 
jos mitään opimme, niin se on tämä: 
vaikka huolto ei välttämättä ole sitä 
tyylikkäintä tai kiinnostavinta työtä, 
on se selvästikin elintärkeää. Voim-
me kaikki vihdoin samaistua niihin 
ensimmäisen viikon sanoihin: ”RUK 
kouluttaa, RUK kasvattaa”

Kirjoittajat: Upseerikokelaat Vir-
tanen, Nikula, Leskinen, Rapakko, 
Saarinen ja Hollfast
Kuvat: RUK:n Oppilaskunnan Kan-
natusyhdistys ry (Kannike ry).

Upseerioppilas varmistaa, että valmisteltu kenttähauta on tarpeeksi iso.
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: Reserviupseerikoulu puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraatissa 2014 Valtakadulla Lappeenrannassa. 
Eversti Timo Pöysti johtaa. (Kuva MKFI, Wikipedia)
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Pihan perältä: Tarinoita sotilas-
elektroniikan nuoruudesta (1/4)

Kirjoituksen motto: On olemassa 
keino tehdä se paremmin – löydä 
se. Thomas A. Edison.

Onko elektroniikasta ja sen mah-
dollistamasta IT- ja AI-tekno-
logioista tulossa ihmiskunnan 
siunaus, vai hirviö joka tuhoaa 
luojaansa? Vastausta emme vielä 
tiedä, mutta joskus tuntuu kuin 
1980-luvulla paljon puhuttu ”digi-
taalinen taistelukenttä”, ja poliiti-
koiden myöhemmin hehkuttamaa 
”tiedon valtatietä”, olisivat voineet 
jäädä tulematta. Sotilaselektronii-
kan historia on kuitenkin mielen-
kiintoinen – voimmeko ehkä oppia 
jotain siitä? 

Tarkastelen tässä kirjoitussarjassa 
elektroniikan varhaista kehitystä ja 
sen sotilaallisia sovelluksia transis-
torin keksimiseen asti. Pääpaino on 
ulkomaiden radio- ja tutkatekniikas-
sa, radiotiedustelussa sekä elektro-
nisessa sodankäynnissä. Kirjoituksen 
ensimmäinen osa kuvaa kehitystä 
ennen ensimmäistä maailmansotaa.

Kirjoitussarjan lähteinä ilman eri mai-
nintaa ovat Baroni, P.: La guerra dei ra-
dar – Il suizidio dell’Italia 1935/1943, 
Greco&Greco, 2007; Burns, R. ed., 
Radar Development to 1945, Peter 
Peregrinus, Ltd., 1988; Kempe, H.G.: 
Nachrichtentruppe des Heeres und 
Deutsche Reichspost, Verlag Meiβler, 
1999; Lappi, A., Peitsara, P.: Salainen 
ase ilmapuolustuksessa, Bookwell 
Oy, 2012; Price, A.: The history of US 
Electronic Warfare, Osa I, The Asso-
ciation of Old Crows, 1984; Weiβe, 
G.K.: Geheime Nachrichtendienste 
und Funkaufklärung im Zweiten Wel-
tkrieg, Ares Verlag, 2009; sekä Wiki-
pedian artikkeleita. 

Käytetyissä lähteissä on ristiriitaisia 
tietoja ja olen välillä joutunut ar-
vaamaan mikä voisi olla lähimpänä 
totuutta. Toinen ongelma on, että 
voittajat kirjoittavat historian: Toises-
ta maailmansodasta löytyy loputon 
määrä informaatiota anglosaksisten 
maiden toimista. 

Sodan hävinneestä Saksasta löytyy 
esim. toisen maailmansodan jälkeen 
laaditut kuulusteluraportit (esim. 
TICOM raportit) sekä saksalaisten 
kirjoittamia kirjoja. Muista akselival-
tioista löytyy vain satunnaista tietoa. 
Historiantutkimuksella on vielä teke-
mistä.

Fotoniaseiden alkujuuret

Tämän päivän fotoniaseita – lase-
raseita – ei suoranaisesti voi laskea 
elektroniikkaan kuuluviksi, mutta 
kyllä elektroniikan ja fotoniikan suh-
de on läheinen: Valo on sähkömag-
neettisia aaltoja. 

Fotoniikkaan perustuvaa radio- ja 
tutkatekniikkaa on yritetty kehittää 
jo vuosia. Esimerkiksi Australia on pa-
nostanut siihen paljon, mutta ratkai-
sevaa läpimurtoa ei ole tullut. Lisäksi 
käytetään elektronisessa sodankäyn-
nissä (elsossa) vastatoimenpiteenä 
fotoniikkaan perustuvia soihtuja ja 
laserpohjaisia häirintälähettimiä.

Mutta ne alkujuuret: Kreikkalaisesta 
tieteilijänerosta Arkhimedes Syraku-
salaisesta se alkoi. Arkhimedes hal-
litsi aikakautensa luonnontieteen, 
matematiikan ja tekniikan alat. Ei siis 
ihme että edistyksellinen sotatek-
niikka kuului repertoaariin. 

Kertoman mukaan Arkhimedes yrit-
ti noin vuonna 212 eaa. rakentaa 
sädease jolla olisi sytytetty tuleen 
Syrakusan kaupunkia (Sisiliassa) 
piirittäviä roomalaisia sotalaivoja. 
Ratkaisuna olisi ollut iso peili millä 
auringon säteet olisi fokusoitu polt-

Johnny Heikell
Kirjoittaja on TkT, INSEV evp ja Sotataloudellinen seura ry:n jäsen joka nykyisin toimii omakotitalon rakentaja-

na-remontoijana-talonmiehenä-puutarhurina.

Kipinät sinkosivat 
kun Thor jumala 

taisteli [Wikipedia, 
Creative Commons]
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tavaksi säteeksi. Viime vuosikymme-
ninä ideaa on kokeiltu ja todettu, 
että aika epävarma asevaikutus sillä 
on. (https://www.osti.gov/servlets/
purl/1141997).

Kuten tiedämme, Arkhimedes ei 
voinut pelastaa kotikaupunkiaan ja 
sai itse maistaa roomalaista pronssi-
miekkaa kun kaupunki vallattiin. Pala 
tiedehistoriaa kuitenkin syntyi. 

Amerikan juuret

Sähkön olemusta on tunnettu lähes 
viisituhatta vuotta ja sähkötekniikan 
varsinainen tutkimus alkoi 1600-lu-
vulla. Jätetään se tarina kuitenkin vä-
liin ja hypätään Amerikan sisällisso-
taan – unohtaen, että Krimin sodan 
aikana Venäjän lennätinlinja ulottui 
Turusta Sevastopoliin (Beauchamp, 

K.: History of Telegraphy, IET, 2001, s. 
104). 

On mielenkiintoinen yhteensattuma, 
että sisällissota syttyi vuonna 1861, 
samana vuonna kun saksalainen 
keksijä Johann Philipp Reis esitti toi-
mivan puhelimen – 15 vuotta ennen 
Alexander Bellin puhelinkeksintöä.

Lennättimestä oli tullut toimiva vies-
tiväline ja USA:n pohjoisvaltioiden 
sotaministeri, Edwin M. Stanton, sai 
presidentti Lincolnilta luvan ryhtyä 
valvomaan maan lennätinliikennet-
tä. 

Washingtonin kaikki lennätinlinjat 
päätyivät sen takia sotaministeriöön 
– kenraalien ja sotakirjeenvaihtajien 
harmiksi. Toimenpide on eräs IT tek-
nologian valvontakoneiston alku-

piste. Nykyisin myös demokraattiset 
valtiot – Suomi mukaan lukien – val-
vovat ”syvän rauhan aikana” mitä 
johdoissa liikkuu ja kuka keskustelee 
kenen kanssa. 

Tiukan valvonnan lisäksi pohjois-
valtiot rakensivat sodan aikana val-
tavasti lennätinlinjoja ja Western 
Unionin Telegraph Company New 
Yorkissa toimi kryptoanalyyttisena 
keskuksena. 

Etelävaltiot eivät hyötyneet lennät-
timestä samassa mittakaavassa kuin 
pohjoisvaltiot. Päinvastoin, lennät-
timestä saattoi olla heille jopa hait-
taa: Oli puute pätevistä miehistä ja 
he käyttivät usein vanhentuneita 
salausmenetelmiä. Parhaimmillaan 
he salasivat Vignierin kryptolla, jon-
ka englantilainen Charles Babbage 
mursi kymmenen vuotta ennen sisäl-
lissodan syntyä. 

Lisäksi he käyttivät vain kolmea sa-
lasanaa koko sodan aikana, joten 
pohjoisvaltioiden kryptoanalyytikot 
pystyivät säännöllisesti purkamaan 
etelän sanomia. (Volkman, E.: The 
History of Espionage, Carlton, ss. 
107-108)

Oli etelävaltiolla edes yksi valtti-
kortti: kanadalaissyntyinen George 
”Lightning” Ellsworth – 19-vuotias 
kun hän liittyi prikaatikenraali Mor-
ganin joukkoihin vuonna 1862. El-
lesworth oli erinomainen sähköttäjä 
joka osasi matkia muiden sähköttä-
jien ”sormenjälkeä”, ja pystyi siksi lä-
hettämään hämääviä sähkeitä vihol-
liselle. Ellsworthia voidaan siis pitää 
sähköisten harhautusoperaatioiden 
isänä. (https://opinionator.blogs.ny-
times.com/2012/12/23/the-adven-
tures-of-lightning-ellsworth/)

Lennätin ei välttämättä ollut taistelu-
kentällä olevien kenraalien mieleen: 
Kun he aikaisemmin olivat olleet vas-
tuualueidensa ehdottomia herroja, 
pystyivät ministeriöt ja poliitikot nyt 
sotkeutumaan tapahtumien kulkuun 
ilman suurempia viiveitä. Presidentti 
Lincoln viettikin paljon aikaa sotami-
nisteriönsä lennätinosastolla.

1600-luvun taiteilijan näkemys Arkhimedeksen ideasta [Wikipedia, 
Public Domain]

USA:n sisällissodan 
pohjoisvaltioiden kela-
kallet työssä [Harper’s 

Weekly 24.1.1863]
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Radiotekniikan synty

Sähkötekniikan opiskelijan kauhu 
on Maxwellin yhtälöt – harva niitä 
ymmärtää ja vielä harvempi osaa so-
veltaa. (Ei Maxwellkaan täysin osan-
nut, peruskoulun käynyt puolikuuro 
sähköttäjä Oliver Heaviside siivosi 
professori Maxwellin jäljet ja puristi 
20 yhtälöä neljäksi.) 

Korkeintaan ymmärretään Maxwel-
lin perussanoma: Sähkökenttä E ja 
magneettikenttä H esiintyvät yhdes-
sä ja ovat sidoksissa toisiinsa. (htt-
ps://spectrum.ieee.org/tech-history/
dawn-of-electronics/the-long-road-
to-maxwells-equations)

Vuosina 1886-1889 Karlsruhen nuori 
professori Heinrich Hertz pystyi ko-
keellisesti osoittamaan todeksi Ma-
xwellin yhtälöiden ennustamat säh-
kömagneettiset aallot. 

1890-luvun puolivälissä ryhmä her-
rasmiehiä teki samanlaisia radiotek-
niikan kokeiluja, jotka perustuivat 
Hertzin havaintoihin ja osin kroa-
tialaisen Nikola Teslan kokeiluihin: 
Italialainen (Britanniassa toiminut) 
Guglielmo Marconi, venäläinen (Suo-
messakin liikkunut) Aleksander S. 

Popov sekä intialainen (Britanniassa 
tohtoriksi väitellyt) Sir J.S. Bose. Nel-
jäntenä on brittiläinen fyysikko Sir 
Oliver Lodge (pysyi kotimaassaan).

Marconi nousee muiden ylitse

Kaikkia edellä mainittuja voidaan pi-
tää radion kehittäjinä, mutta miksi 
vain Marconi sai vuoden 1909 No-
belin palkinnon yhdessä fyysikko 
Karl Ferdinand Braunin kanssa? No, 
ensinnäkin Nobelin palkinto jaetaan 
korkeintaan kolmelle henkilölle, jo-
ten kaikille sitä ei olisi annettu. 

Tärkeä syy on se, että Marconi oli 
taivaan siunaama kauppamies joka 
osasi pitää itseään esillä ja valvoa 
etujaan (hän patentoi keksintöjään, 
päinvastoin kuin Popov, joten niistä 
jäi todisteita) – nousihan hän lopul-
ta Italian kuningaskunnan senaatto-
riksi ja Mussolinin fasistien suuren 
neuvoston jäseneksi. Myyntitaidot 
saattoivat olla äidin Jamesonin viski-
suvun geenien ansiota.

Tuosta Marconin helppoheikki-asen-
teesta on tarina vuodelta 1903: 
Marconi oli väittänyt keksineensä ul-
kopuolisilta suojatun radiojärjestel-
män ja järjesti demonstraation erääs-
sä Lontoolaisessa auditoriossa. 

Marconi oli itse lähettimen luona 
kaukana kaupungista, auditoriossa 
olevan vastaanottimen hoiti hänen 
avustajansa. Yleisöä oli kerääntynyt 
ja odotti demonstraation alkamista. 
Silloin vastaanottimesta alkoi tulla 
Morseviesti: ”Rottia, Rottia, Rottia …. 
[Marconi] huijaa yleisöä …” ym. her-
jauksia. 

Viestin lähetti salin ulkopuolella 
oleva taikuri Nevil Maskelyne, joka 
erään lennätinyhtiön rahoittamana 
oli päättänyt antaa Marconille nä-
päytyksen, sillä yhtiö näki Marconin 
radiot uhkanaan. 

Marconin keksintö olikin vain kapea-
kaistaisempi versio sen ajan radiois-
ta. Mutta tapaus on historian ensim-
mäinen langattoman järjestelmän 
hakkerointi. (https://malicious.life/

episode/episode-43/) 

Lennätin pani maavoimien kenraalit 
valvojiensa ulottuville ja radio teki 
saman amiraaleille. Positiivista oli 
kuitenkin, että nyt pystyttiin vihdoin 
kommunikoimaan jopa valtamerillä 
olevien alusten kanssa ilman viikko-
jen viiveitä. 

”Lightning” Ellsworth varttuneem-
malla iällä [morgansraiders.com]

Oliver Heaviside, Maxwellin yh-
tälöiden viimeistelijä [Wikipedia, 

Public Domain]

Radiohistorian unohdettu suu-
ruus J.C. Bose [Wikipedia, Public 

Domain]
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Radion kehitys 1900-luvun alussa

Elektroniikka – puhelin- ja radiotek-
niikka mukaan lukien – kehittyi voi-
malla ennen ensimmäistä maailman-
sotaa. 

Vuonna 1901 J.C. Bose sai patentin 
kidedetektorista, josta tuli radiovas-
taanotinten tärkeä komponentti aina 
1920-luvulle asti. Yksinkertaisimmil-
laan se oli pala lyyjyhohdetta jota 
kosketti ohut metallilanka, mutta 
toiminnallisesti se olikin alkeellinen 
puolijohde.

Kun oli päästy näin pitkälle, vaati toi-
miva radiovastaanotin vain viisi kom-
ponenttia: Antenni, maadoituspuik-
ko, säädettävä kela, kidedetektori 
ja kuulokkeet (toiminnan vaatimat 
kondensaattorit syntyivät rakennel-
man parasiittikomponentteina). Täl-
lainen pystyi harrastelijakin saamaan 
aikaan.

Vuonna 1902 kanadalainen Reginald 
Fessenden kehitti radioiden hete-
rodyyni-periaatteen. Tästä seuraava 
askel oli superheterodyyni-periaate, 
johon lähes kaikki nykyiset radio-
vastaanottimet perustuvat ja jonka 
ranskalainen Lucien Lévy esitti vuon-
na 1917. 

Monissa lähteissä mainitaan edel-
leen, että superheterodyni-periaat-
ten keksi amerikkalainen Edwin H. 
Armstrong vuonna 1918. Lèvy väit-
tikin, että Armstrong varasti radio-
keksinnön kun hän palveli Ranskassa 
ensimmäisessä maailmansodassa.

Sotilassovellusten nousu

Ei kestänyt kuin hetki jonkinlaisten 
radioraakileiden keksimisen jälkeen 
ennen kuin sotilaat ryhtyivät kokei-
lemaan niiden hyödyntämistä. Tai 
sitten ei tehty mitään, kuten tapahtui 
ensimmäisen tutkakeksinnön kans-
sa.

Radiotiedustelun synty

Tarinan mukaan toisessa buuriso-
dassa vuonna 1900 harrastettiin 
yksinkertaista radiotiedustelua: Bri-
tit olivat tuoneet Etelä-Afrikkaan 
Marconin rakentamia radioita ja kun 

buurit sai joitakin niistä sotasaaliik-
si, pystyttiin sieppaamaan viestejä 
puolin ja toisin. Yleensä katsotaan 
kuitenkin, että järjestelmällinen ra-
diotiedustelu alkoi Venäjän-Japanin 
sodan myötä (1904-1905).

Radiotiedustelu voi olla mikä tahan-
sa toimenpide millä sieppaa toisen 
sähkömagneettisia lähetyksiä ja ve-
tää niistä johtopäätöksiä (tämä mää-
ritelmä viittaa laajempaan, signaali-
tiedustelun käsitteeseen). Tehtävän 
vaikeusaste nousee jos lähetys on 
epäsäännöllinen tai sen sisältö on 
salattu; ja lisää vaikeutta tulee jos ha-
lutaan paikantaa lähettimen sijainti.

Heinrich Hertz havaitsi jo vuonna 
1888, että metallisilmukan vastaan-
ottaman signaalin vahvuus vaihtelee 
kun sen suunta muutetaan lähet-
timeen nähden – radiosuuntiman 
nöyrä alku. 

Lähettimen suunnan määritystä on 
sen jälkeen yritetty ratkaista erilai-
silla antennikonstruktioilla. Vuonna 
1909 (US patentin vuosiluku) italia-
laiset Ettore Bellini ja Alessandro Tosi 

Yksinkertainen kideradio [Wikipedia, GFDL]

Saksalainen lii-
kuteltava ra-
d i o s u u n t i m a ; 
antenni on 
kääntöpöydällä 
vaunun katolla. 
Kömpelö var-
haisversio [Fun-
k n a c h r i c h t e n -
dienst]
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esittivät ratkaisun joka – eräistä heik-
kouksista huolimatta – oli yleisesti 
käytetty radiosuuntimissa 1950-lu-
vulle asti.

Italian-Turkin sota syttyi syyskuussa 
1911 kun Italia yökkäsi ottomaane-
ja vastaan nykyisessä Libyassa. Sota 
on jäänyt historiaan ensimmäisenä 
sotana, jonka tapahtumia seurattiin 
satojen kilometrien päästä radio-
tiedustelun avulla: Urkkijana oli Itä-
valta (Itävalta-Unkari), joka kuunteli 
Italian radioliikennettä Tripolin ja 
Rooman välillä. (Flicke, W.F.: War Sec-
rets in the Ether, 1953, NSA A59421, 
ss. 2-3. Saksankielinen alkuperäisver-
sio Kriegsgeheimnisse im Aether on 
kirjoitettu vuonna 1945.)

Elektronisen sodankäynnin synty

Venäjän-Japanin sota oli mitä to-
dennäköisemmin myös sotilaallisen 
elektronisen sodankäynnin syn-
typaikka. Paikka oli Port Arthurin 
saarrettu kaupunki (nykyisin Lüs-
hunkou, Kiinassa) ja vuosi 1904. Ve-
näjänkielinen Wikipedia-artikkeli 
”Радиоэлектронная борьба” antaa 

päivämääräksi 15 huhtikuuta 1904.
 
Tarinan mukaan japanilainen raskas 
laivasto-osasto tulitti kaupunkia kau-
kaa mereltä, saatuaan tulenjohtotie-
toja radioteitse lähellä rannikkoa liik-
kuvista pienemmistä aluksista. Eräs 
venäläinen radio-operaattori havaitsi 
japanilaisen radioliikenteen ja ryhtyi 
lähettämään häirintäsignaaleja sa-
malla aallonpituudella. Elektroninen 
sodankäynti oli syntynyt. 

Mutta oliko Port Arthur elson syn-
typaikka? Kerrotaan radioliikenteen 
häirinnästä jo vuoden 1901 Ameri-
ca’s Cupin yhteydessä: Siihen aikaan 
sanomalehti oli ensisijainen tietoläh-
de ja rahaa teki se, joka ensimmäi-

Colombia ja Shamrock, tässä kuvattuna v. 1899, olivat 
vastakkain myös v. 1901 [Wikipedia, No Copyright]

senä sai lehtensä sensaatiouutisella 
katumyyntiin. 

America’s Cupin loppukilpailu kiin-
nosti yleisöä ja kolme uutistarjoajaa 
oli seuraamassa kilpailun. Yksi heistä, 
American Wireless Telephone and 
Telegraph Co (AWT&T), oli päättänyt 
voittaa kilpailijoitaan. Kaikilla oli vene 
seuraamassa kilpailua, välittämässä 
tilannetietoa radiolla (Morsekoodil-
la). AWT&T:lla oli voimakkain lähetin 
ja oli keksinyt keinon samanaikaisesti 
häiritä kilpailijoitaan ja lähettää vies-
tit kilpailun edetessä. 

Kun voittaja (Colombia) oli selvillä 
ja viesti mennyt ulos, AWT&T:n ra-
dio-operaattori laittoi painon Mor-
seavaimen päälle ja häirintäsignaali 
jatkui niin kauan kuin paristoa riitti. 

Ahneus ja Huijaus ovat elektronisen 
sodankäynnin vanhemmat.

Tutkan ensiaskel

Tutkan keksiminen jäi vailla välitöntä 
vaikutusta vaikka saksalainen Chris-
tian Hülsmeyer sai tästä patentin 
vuonna 1904. Hänen laitteensa – jol-
le hän antoi nimen Telemobiloskop 
– pystyi  havaitsemaan laivoja ja va-
roittamaan niistä, parhaimmillaan 
kolmen kilometrin etäisyydeltä. 

Sen enempää teollisuus kuin sota-
väkikään eivät olleet kiinnostuneita 
Hülsmeyerin keksinnöstä. ”Sumu-
torvi on parempi” oli Saksan meri-
voimien kommentti (https://www.
heureka-stories.de/1904-das-ra-
dar/2-uncategorised/60-das-ra-
dar-die-ganze-geschichte.html). 
Voidaan kysyä, olisiko Helgolandin 
meritaistelu elokuussa 1914 päätty-

Kuvio Hülsmeyerin patentissa
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nyt toisin jos keisarillisella laivastolla 
olisi ollut tutkia? 

Hülsmeyerin työ unohdettiin ja kesti 
kolme vuosikymmentä ennen kuin 
pyörä keksittiin uudelleen.

Radioputket

Tärkeä askel otettiin vuonna 1906 
kun amerikkalainen Lee De Forest ja 
itävaltalainen Robert von Lieben toi-
sistaan riippumatta patentoivat trio-
din, eräänlaisen elektronisen vent-
tiilin jonka avulla sähkösignaaleja 
voidaan vahvistaa – siis mitä nykyään 
tehdään transistoreilla. Triodi, ja sen 
myöhemmät sukulaiset, mahdollisti-
vat huomattavasti parempien radioi-
den rakentamisen.

Triodin kehitykseen liittyy myös 
suomalainen sivujuonne: Urjalassa 
syntynyt, mutta pääosan aikuiselä-
mästään ulkomailla viettänyt Eric 
Tigerstedt, paransi triodia muutta-
malla sen geometriaa. Tigerstedtin 
monet keksinnöt jäivät osin ensim-
mäisen maailmansodan jalkoihin 
ja Suomen Edisoniksi sanottu nero 
kuoli 37 vuoden iässä New Yorkissa.

Radioputket lienevät tuntematto-
mia suurelle osalle nykysukupolvea 
– paitsi intohimoisille HiFi-ihmisille. 
Putkielektroniikkaa – nykynimeltään 
tyhjöelektroniikka (vacuum electo-
nics) – löytyy kuitenkin sovelluksista 
joissa vaaditaan suuria tehoja ja taa-
juuksia, esimerkiksi mikroaaltouu-
neista, tutkista, suuritehoisista radio-
lähettimistä ja HPM aseista. 

Nykyisin tutkitaan myös putkiperi-
aatteella toimivia ”tyhjötransistorei-
ta” ja jopa nanokokoon kutistettuja 
tyhjöpiirejä. Ne olisivat nopeampia ja 
niillä olisi parempi säteilynkesto kuin 
puolijohteilla, millä on merkitys sekä 

sotilas- että avaruusteknologiassa. 

Kohti isoa sotaa

Vuoteen 1910 tultaessa oli tehty 
tärkeimmät, sotaa edeltävät radio-
keksinnöt. Radion tarjoama langa-
ton kaukoviestintä tarkoitti, että 
maassa olevia kiinteitä radiolähetti-
miä rakennettiin sadoittain ja sekä 
siviili- että sotilasalukset varustet-
tiin radioilla. Viranomaiset joutuivat 
puuttumaan rehottavaan toimintaan 
säädöksillä ja kansainvälisillä sopi-
muksilla. Ensimmäinen kansainväli-
nen radiokonferenssi (International 
Radiotelegraph Convention) järjes-

Triodin rakenneosat, tässä ta-
pauksessa Tigerstedtin mukainen 
geometria [Wikipedia, Kirjoittajan 
muokkaus]

tettiin Berliinissä vuonna 1906.

Euroopassa kehitetty radiotekniikka 
herätti suurta mielenkiintoa teknii-
kasta innostuvissa amerikkalaisissa 
– mutta ei juurikaan eurooppalaises-
sa yleisössä. Amatööriradioita raken-
nettiin villisti USA:ssa ja maan meri-
voimaministeriö sai tehtäväksi laatia 
säädökset amatööriradiotoiminnalle: 
Kongressin päätöksellä amatöörira-
diotoiminta rajoitettiin alle 200 met-
rin aallonpituuksiin ja toiminta tuli 
luvanvaraiseksi.

Amerikkalainen amatööriradiotoi-
minta kasvoi merkittäväksi harras-
tukseksi. Kun maa liittyi ensimmäi-
seen maailmansotaan, ilmoittautui 
5 000 vapaaehtoista radioamatööriä 
palvelukseen. US Army Signal Corp-
silla oli resurssipooli mistä valita, eu-
rooppalaisilla viestijoukoilla ei ollut 
vastaavaa. (Schips, K.: Die Geschichte 
der Funktechnik und des Amateur-
funks, 2018, <https://technikforum- 
backnang.de/funktechnik>) 

Johnny Heikell

Kerberos ajankohtaisen uutisen äärellä

29



Kirja-arvostelut
JATKOSOTAA STALININ KANAVAN RANNOILLA

Poventsassa ja muuallakin Stalinin 
kanavan rannoilla Maaselän kan-
naksen eteläreunalla jatkosota ei 
ollut leppoisaa lampunjalkojen 
viilailua. Hankalasti puolustetta-
vissa ja huutoetäisyyden päässä 
vihollisesta olleissa asemissa tap-
pioita tuli päivittäin. 

Jatkuvan uhan ja hermopaineen 
muodostivat myös vanginsieppaus-
partiot. Otollisemmat asemat, joista 
Poventsaa olisi voitu yhtä hyvin puo-
lustaa, olisivat olleet hieman lännem-
pänä, mutta ylemmät komentajat 
eivät halunneet tinkiä tuumaakaan 
asemista, joihin oli hyökkäysvaiheen 
lopulla joulukuussa 1941 päästy.

1930-luvun alkupuolella orjatyönä 
valmistunut Stalinin kanava yhdis-
tää Vienanmeren ja Äänisjärven. Ko-
keneen sotahistorioitsijan, eversti 
(evp.) Ari Rautalan, tuorein tietoteos 
Jatkosota Stalinin kanavalla kertoo 
ehkä hieman vähemmälle huomiolle 
jääneen rintamasuunnan tapahtu-
mat koko jatkosodan ajalta. 

Mukana on runsaasti puna-armeijan 
raportteja näkökulmaa laajentamas-
sa. Mielenkiintoista onkin verrata 
suomalaista ja venäläistä näkemystä 
samasta kahakasta. Suomalaisia pu-
hutellaan naapurin raporteissa tutta-
vallisesti fasisteiksi tai lievimmillään 
valkosuomalaisiksi.

Teos on perinteistä sotahistoriaa si-
käli, että näkökulma on joukkojen 
liikkeissä ja operaatioissa. Yksittäis-
ten sotilaiden näkökulmaa vilautel-
laan toistuvasti muistelmapätkissä. 
Läheisen Karhumäen kuuluisia va-
paa-ajanviettomahdollisuuksia ku-
ten tivolia, teatteria ja elokuvia esi-

tellään hyvin lyhyesti. Niistä olisin 
mielelläni lukenut lisää samoin kuin 
korsujen asukkaiden elämästä taiste-
lun ulkopuolella muutenkin. Stalinin 
kanavan rannoilla oltiin sentään kol-
me ja puoli vuotta.

Varsinaisten taistelu- ja rintamaku-
vausten jälkeen käsitellään aselaji-
en ja puolustushaarojen näkökulma 
rintamasuunnan taisteluihin. Myös 
huolto saa tietysti oman osionsa. 

Kiinnostava yksityiskohta on, että 
ennätyspäivänä 23.12.1942, Äänis-
linnan keskuskenttäpostikonttori 
käsitteli 311 600 kirjettä ja 46 760 

pakettia. Suomesta puhutaan miljar-
din kenttäpostilähetyksen maana, ja 
näitä lukuja vasten arvio saattaa hy-
vinkin olla realistinen.

Kiinnostavat liitteet täydentävät 
tiiviistä faktatietoa helposti omak-
suttavassa muodossa. Erityisen kiin-
nostava on tiivistelmä Maaselän Ryh-
män sotakokemuksista heinäkuuhun 
1942 mennessä. Loppusivuilla on so-
tilassanasto sekä katsaus Poventsan, 
Karhumäen sekä Stalinin kanavan 
historiaan ja nykypäivään.

Kelpo tietokirjan tapaan loppusivuil-
la on lähdeluettelon ohella henki-
löhakemisto. Monet tekstin ohessa 
esitetyt sodan aikaiset luonnos- ja 
peitepiirrokset ovat valitettavan epä-
selviä. Nähtävästi niitä on jouduttu 
pienentämään liiaksi, jotta ne saatiin 
mahtumaan sivulle. Tekstijaksojen 
väliin lisätyt rintamasuunnan ko-
mentajien pienoiselämäkerrat taus-
toittavat hyvin heidän henkilöhisto-
riaansa ja uraansa.

Seppo Simola

Jatkosota Stalinin kanavalla – Tais-
telut suomalaisin ja venäläisin sil-
min
Ari Rautala
Minerva, 308 s.
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Kirja-arvostelut
     KIINNOSTAVAA AJANKUVAA 1960-LUVUN 

PUOLUSTUSVOIMISTA
Tämän ansiokkaan tietokirjan pai-
nava asiasisältö ei avautuisi ilman 
osaavaa tulkitsijaa. Onneksi kir-
ja on saanut arvoisensa tekijän. 
Pekka Turunen näyttää tuntevan 
läpikotaisin Puolustusvoimien 
toimintalogiikan myös kirjan ku-
vaamalta ajalta, mikä on välttä-
mätöntä tekstin avaamiseksi laa-
jemmalle lukijakunnalle. Useat 
kirjan tiedot ja näkökulmat jäisi-
vät kokeneemmaltakin lukijalta 
leijumaan ilmaan, ellei osaavaa 
analyysi ja taustoitus ankkuroisi 
niitä aikakauden poliittiseen ja so-
tilaalliseen kontekstiin.

Kirjailija koukuttaa lukijat jo roh-
kealla avauksellaan kertoessaan läh-
tevänsä kumoamaan valemuistoja, 
joita Tshekkoslovakian miehityksen 
ajalta eli loppukesältä 1968 liikkuu 
hämmästyttävän runsaasti. Monet 
muistot ovat jo ehtineet betonoitua 
aikojen saatossa faktoiksi. Turunen 
purkaa valefaktat ja kertoo miten ja 
miksi monista huhuista on voinut 
tulla osa viralliseksi koettua tapahtu-
mahistoriaa. 

Kirjan painopiste on Puolustusvoimi-
en ja etenkin tiedustelun toiminnas-
sa. Rajavartiolaitos pääsee tärkeässä 
sivuroolissaan esiin samoin kuin kes-
keiset poliitikot – etenkin tasavallan 
presidentti Urho Kekkonen ja puo-
lustusministeri Sulo Suorttanen. Mo-
net tapahtuma-ajan keskeiset upsee-
rit tulivat myöhemmin tunnetuiksi 
Puolustusvoimien ylimmissä viroissa. 

Yksi tarinan konnista – jos näin voi 
sanoa – on silloinen Puolustusvoi-
main komentaja, kenraali Yrjö Keino-
nen. Hänen toimintansa kieltämättä 
näyttäytyy varsin erikoisena. Komen-

taja on Norjassa vierailulla kun tankit 
vyöryvät Prahan kaduille. Norjasta 
komentaja lähti Pyhätunturille vael-
tamaan ja sieltä ampumaleiriä tar-
kastamaan. Mökilläänkin hänellä oli 
vielä aikaa käydä vapaa-aikaa viet-
tämässä ennen paluutaan virkapai-
kalle toista viikkoa kriisin alkamisen 
jälkeen. Pekka Turusen kunniaksi on 
syytä lukea myös se, että hän kohte-
lee kritisoimiaankin henkilöitä tah-
dikkaasti. Lukijoille jää tilaa arvioida 
teot ja tekemättä jättämiset itse. 

Taustatutkimus kirjaa varten vei 
kymmenkunta vuotta. Arkistolähtei-
den määrä ja laatu ovat kunnioitusta 
herättäviä. Haastateltuja on aikakau-
den varusmiehistä nuorempien up-
seerien kautta komentajaportaaseen 
asti, mutta henkilöhakemiston puut-
tuminen tämän tason tietokirjasta 
on käsittämätöntä. 

Pekka Turunen on tehnyt perusteel-
lista työtä avatessaan taustoja siviili-
lukijankin ymmärtämään muotoon. 
Jäin kaipaamaan joidenkin toimen-
kuvien tarkempaa määrittelyä. Pää-
esikunnan päällikkö ja operatiivisen 
osaston päällikkö ovat selkeitä toi-
menkuvia, mutta esimerkiksi yleise-
sikuntapäällikkö ja päämajamestari 
olisivat tarvinneet taustoitusta. Kaik-
kinensa kirja on mielenkiintoinen 
aikamatka 1960-luvun lopun epävar-
muuden aikaan.

Seppo Simola

Kylmää rauhaa – Kekkonen, soti-
lastiedustelu ja Tshekkoslovakian 
miehitys
Pekka Turunen
Atena, 527 s.
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Saimme virolaiselta veljesyhdis-
tykseltämme ystävällisen kutsun 
vierailla Paldiskin varuskunnassa 
tutustumassa Logistiikkapataljoo-
nan toimintaan.

Vierailu Viroon 27.-28.8. 2022
Suhteellisen lyhyestä valmistautu-
misajasta huolimatta matkalle saatiin
mukaan edustava 24-hengen ryhmä 
matkasta kiinnostuneita.

Tallinnan satamassa meitä oli vas-

tassa Viron Logistiikkaupseeriyhdis-
tyksen puheenjohtaja, majuri Riho 
Juurik.

Matkalla Paldiskiin seurueeseemme 
liittyi vielä kapteeni evp. Maido
Rajang, joka palveli Paldiskissa vuosi-
na 1999-2001 logistiikan
tehtävissä.

Paldiskin pitkä historia

Ruotsalaiset rakensivat 1600-luvulla 
nykyisen Paldiskin kohdalle
ensimmäisen sataman (Rågervik). 
Vuonna 1718 Pietari I aloitti linnoite-
tun syväsataman rakentamisen sinne 
ja paikalle muodostui Venäjän laivas-
ton tukikohta osana Itämeren linnoi-
tusketjua.

Viron Vapaussodan jälkeen alueelle 
perustettiin vuonna 1921 panssari-
junien, tankkien ja kuljetuskaluston 
tukikohta.

Teksti ja kuvat Hans Gabrielsson (jos ei ole toisin mainittu)

Hans Gabrielsson valmistelee matkan alkua (Kuva Jorma Ignatius)
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Välttääkseen sodan Viro luovutti 
vuonna 1939 alueeltaan tukikohtia
Neuvostoliitolle kohtalokkain seu-
rauksin. Paldiski oli luontainen valin-
ta punalaivastolle ja sinne sijoitettiin 
mm. 6 sukellusvenettä.

Puna-armeija perääntyi Virosta vuon-
na 1941. Paldiskista tuli tärkeä sata-
ma virolais-saksalaisille joukoille. 
Alueella sijaitsi myös pahamaineinen 
Kloogan keskitysleiri.

Suomen kannalta Paldiski näytteli 
huomattavaa osaa suuressa väes-
tönsiirron operaatiossa. Vuosina 
1943-1944 sieltä siirrettiin pääasiassa 
Hankoon noin 63000 inkeriläistä ja 
muuta suomensukuista.

Merikuljetuksista huolehti mm. Aran-
da- ja Suomi-laivat miinalaiva Louhin
suojauksessa. Laivojen kuljetuskapa-
siteetti oli varsin vaatimaton 300-400 
matkustajaa kerralla, joten sukku-
lointia riitti vaarallisissaolosuhteissa 
vihollishävittäjien ja merimiinojen 
jatkuvasti uhatessa kuljetuksia.

Suomeen tuotiin mys yli 700 Ost-Ba-
taillon 664:n inkeriläisnuorukaista.
Heistä muodostettiin täällä Erillinen 
Pataljoona 6.

Vahva side Suomeen tuli myös 
19.8.1944 kun 1752 vapaaehtoisina 
JR 200:n riveissä palvellutta virolaista 

palasi Warthenland-aluksella Han-
gosta Paldiskiin.

Edessä heillä oli ankarat ja lähes toi-
vottomat torjuntataistelut
ylivoimaista vihollista vastaan. Suo-
men-pojat saivat ansaitusti
rohkeudestaan suorastaan legen-
daarisen maineen myös saksalaisten
silmissä.

Palvelusta Suomen armeijassa hei-
mosoturit maksoivat kovan hinnan. 
Useat heistä tuomittiin ankariin pak-

kotyörangaistuksiin sodan jälkeen. 
Suomi luovutti vielä vuonna 1955 
inkeriläisen heimosoturin Neuvosto-
liittoon.

Muutkin ”kateisiin” jääneet hei-
mosoturit olivat Suomessa AI etsin-
täkuulutettuja Neuvostoliittoon luo-
vuttamista varten aina vuoteen 1991 
asti.

Huippusalainen tukikohta

Viron jouduttua uudelleen miehite-
tyksi Paldiskin varustaminen alkoi
toden teolla. Vähäinen virolainen vä-
estö häädettiin pois ja alueelle pääsi 
vain erityisluvalla. Arviot sinne sijoi-
tetun sotaväen määrästä vaihtelee 
10000-20000 välillä riippuen mitkä 
lähistölle sijoitetut yksiköt lasketaan 
kuuluneeksi Paldiskin alueeseen.

Vuonna 1962 toiminta laajeni ydin-
sukellusvenekoulutuskeskukseksi.
Alueelle sijoitetut ydinreaktorit otet-
tiin käyttöön vuosina 1968 ja 1983.

 Erikoisuutena oli massiiviseen raken-
nukseen sijoitettu ydinsukellusve-
neen simulaattori, jossa koulutetta-
vat viettivät eristyksissä 3 kuukautta 

Tatjana Skript-
senko, Dosja Po-
tapova ja Mare 
Pals ovat saa-
neet päivän työt 
päätökseen va-
ruskunnan ruo-
kalassa. Maitta-
va ja ravitseva 
ruoka on tärkeä 
perusedellytys 
v a r u s m i e s t e n 
hyvinvoinnille. 
Taistelijan päi-
vittäinen kalori-
annos on 3500-
3700 kaloria ja 
talvikuukausina 
4200 kaloria.

Antti Moisio kerää ryhmää yhteen (Kuva: Jorma Ignatius)
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kerrallaan.

Sukellusveneitä myös menetettiin 
erilaisissa onnettomuuksissa. Erityi-
sen synkkä oli 1950-luku, jolloin aina-
kin kolme M-luokan (Maljutka) alusta
tuhoutui yhteentörmäyksen, räjäh-
dyksen ja tulipalon seurauksina. 

Vuonna 1970 Whiskey-luokan sukel-
lusvene upposi matkalla Paldiskista
Tallinnaan. Laajaa kansainvälistä 
huomiota sai sukellusvene (Whiskey)
S-363 kun se seikkaili Ruotsin alueve-
sillä ja päätyi lopulta 28.10.1981 ka-
rille Karlskronan edustalle.

Neuvostoliiton hajoamisen myötä 
vuonna 1991 Viro liittyi jälleen it-
senäisten tasavaltojen joukkoon. 
Pitkän miehityksen päättymisestä 
huolimatta venäläiset poistuivat Pal-
diskista vasta elokuussa 1994.

”Kaupunki ja kasarmit olivat juuri sel-
laisessa kunnossa kuin kuvitella saat-
taa. Poikkeuksena oli merivoimien 
tilat, jotka olivat osittain jopa pesty 
puhtaiksi joukkojen vetäydyttyä siel-
tä. Johtunee varmaankin siitä, että 
venäläiset ovat perinteisesti värvän-
neet merivoimiin oppineempaa ja 

Insinööriprikaatinkenraali evp. Veli-Pekka Valtonen oli varsin tyytyväi-
nen matkan antiin: ”Matka oli onnistunut ja antoisa niin ammatillisesti 

kuin lomanakin.”

Paldiskin kierros päätettiin kunniakäyntiin Suomen-poikien muistopaadella. Antti Moisio ja Jukka Salminen 
pitivät mainiot tiivistelmät virolaisvapaaehtoisten vaiheista kotiinpaluun jälkeisissä taisteluissa.
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sivistyneenpää väkeä” arvio kapteeni 
evp. Rajang.

Virolaiset rajavartijat tulivat tyhjäksi 
ryövätylle Paldiskin rajavartioasemal-
le syksyllä 1992. Seuraavana vuonna 
virolaiset ottivat haltuunsa majakan 
lähistöllä sijaitsevan tutka-aseman. 

Aluksi sitä hoidettiin yhteistyössä ve-
näläisten kanssa, kunnes venäläiset 
evakuoivat aseman uusimman tut-
kan mallia MR-220 Viron Puolustus-
ministeriön luvalla.

Vuoden 1993 kireissä tunnelmissa 
Paldiskiin tuli ensimmäisenä sotilas-
joukkona rämäpäisessä maineessa 
ollut Vapaaehtoinen Jääkärikomp-
pania (Läänemaa Vabatahtlik Jäägri-
kompanii). 

Komppania majoittui tilojen puuttu-
essa tyhjäksi jääneisiin
sukellusvenekoulutuskeskuksen 
huoneisiin, joita ei oltu vielä luovu-
tettu virallisesti Viron valtiolle. Seu-

rauksena oli aseellisen konfliktin 
riski, mutta tilanne saatiin ratkottua 
rauhanomaisesti.

Jääkärikomppania lakkautettiin ja 
sen tilalle Paldiskiin sijoitettiin Kalevi 
Pataljoonan A-komppania.

Tämän jälkeen Paldiski on toiminut 
kotivaruskuntana useille virolaisille 
joukko-osastoille.
Rakennuskannan uusiminen lähti 
toden teolla käyntiin vuonna 1997 
amerikkalaisten voimakkaalla tuella. 

Alueen pahin ongelma muodostui
ydinreatorien saasteista ja muista 
ympäristöhaitoista sekä räjähteistä,
joiden raivaamiseen Viro on saanut 
paljon kansainvälistä apua. Nyt kau-
punkikuvassa on vain häilyvä muisto 
neuvostomiehityksen ajoista.

Lämmin vastaanotto

Varuskunnassa meidät otti vastaan 
Logistiikkapataljoonan komentaja, 

eversti Taivo Rõkk, joka on urallaan 
saanut koulutusta myös Suomessa. 
Eversti Rõkk piti ansiokkaan luennon 
Viron sotilaslogistiikan organisaa-
tiosta, toimintamalleista sekä kehi-
tysnäkymistä.

Virolla on runsaasti kokemuksia eri 
tehtävistä kansainvälisillä kriisi- ja 
sotatoimialueilla. Ne ja säännölliset 
kansainväliset harjoitukset ovat vah-
va perusta logistiikan jatkuvalle ke-
hittämiselle.

Käynnissä olevaa Venäjän hyökkäys-
sotaa Ukrainassa seurataan Virossa
erittäin tarkasti. Sieltä saadut mallit 
ja kokemukset muokkaavat virolai-
sen sotilaslogistiikan käytäntöjä ja 
koulutustarpeita.

Kysyttäessä Suomen logististen rat-
kaisujen mahdollisesta muutostar-
peesta tulevan Nato-jäsenyyden 
myötä eversti Rõkk vastasi: ”Suo-
melle on muodostunut vuosien ko-
kemuksella erinomaisen toimivat lo-

Varuskunnan auditoriossa kuultiin eversti Taivo Rõkkin mielenkiintoinen esitys Viron Puolustusvoimien 
logistisista ratkaisuista ja tulevaisuuden näkymistä.
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gistiset ratkaisut. Ei ole mitään syytä 
lähteä muuttamaan niitä, pysykää 
hyväksi havaitussa.”

Mielenkiintoisen esityksen ja keskus-
telujen jälkeen eversti Mika Multala
kiitti lämpimästi eversti Rõkkia ja 
luovutti Logistiikkapataljoonalle yh-
distyksemme standaarin.

Tutustuminen varuskuntaan ja 
kaupunkikierros

Everstiluutnantti Valdo Veskin vetä-
mällä kierroksella tutustuttiin varus-
kunnan tiloihin, varusmiesten arkeen 
sekä käytäntöihin, jotka toimivat Na-
to-jäsenyyden säännöillä ja reunaeh-
doilla.

Vanhaa nostalgiaa alueelta on tur-
ha hakea, kaikki tilat on rakennettu 
uudelleen tämän päivä vaatimuksia 
vastaaviksi. 

Kaupunkikierrokselle lähdettiin 
everstiluutnantti Katrin Tõugjasin 
opastuksella. Hän kertoi mielenkiin-
toisia yksityiskohtia kaupungin his-
toriasta ja nähtävyyksistä. 

Kierros päätettiin kunniakäyntiin 
Suomen-poikien muistopaadelle. 
Lyhyen ja vaikuttavan seremonian 
jälkeen oli jo aika siirtyä upseeriker-

holle virvokkeiden ja pienten väli-
palojen ääreen kertaamaan päivän 
tapahtumia.

Viron Logistiikkaupseeriyhdistystä 
muistettiin vielä yhdistyksemme sei-
näkilvellä, jonka vastaanotti eversti-
luutnantti Tõugjas.

Paluu Tallinnaan

Pitkä päivä ehti jo vaihtua illaksi, kun 
paluu Tallinnaan alkoi rattoisissa tun-
nelmissa. Matka sattui sopivasti ke-

sän viimeiseen helleviikonloppuun. 
Pienestä väsymyksestä huolimatta 
kaupungin riennot suorastaan kut-
suivat luokseen. Tarjolla oli perintei-
nen Muinaistulien yö, musiikkiesityk-
siä ulkosalla ja muuta ohjelmaa, josta 
tuntui löytyvän jokaiselle jotakin.

Insinööriprikaatikenraali evp. Ve-
li-Pekka Valtonen tiivistää matkan 
antia näin: ”Kiinnitin huomiota viro-
laiseen logistiikkajärjestelmään niin, 
että se on joustava, valmiina reagoi-
maan nopeasti keskittyen lopputu-
lokseen, ei niinkään prosessiin.

Ukrainan sodan seurauksena viro-
laiset ovat ottaneet suunnittelupe-
rusteeksi Viron joutumisen sotaan 
helmikuussa 2024. Mikä on valmius-
tilanne silloin?

Toiminta keskittyy tähän, kaikki tur-
ha on karsittu pois. Myöhemmin 
sitten katsotaan mihin muuhun on 
resursseja.

Isäntien vastaanotto oli ystävällinen, 
kaiken kaikkiaan matka oli hyvin on-
nistunut ja antoisa niin ammatillises-
ti kuin lomanakin.”

Parhaat kiitoset vielä isännille sekä 
kaikille matkaan osallistuneille!

Imatralainen res. majuri 
Jorma Ignatius on aktii-
vinen toimija useassa 
maanpuolustus- ja ve-
teraanijärjestössä. Hän 
liittyi yhdistykseemme 
jo 1970-luvun alussa. 
”En ole aiemmin ehtinyt 
mukaan yhdistyksen 
matkoille muiden kii-
reiden takia. Matkoilla 
on hienoa kokea jota-
kin uutta ja varsinkin 
sotahistoria kiinnostaa. 
Ryhmästämme kaikki 
olivat uusia tuttavuuk-
sia, oli kiva tutustua ja 
saada uutta verkostoa. 
Sotaväen matkoilla oh-
jelma ja aikataulut pitä-
vät” arvio Ignatius mat-
kan antia.

Yhdistyksen puheenjohtaja, eversti Mika Multanen ja Valtuuskunnan 
puheenjohtaja, komentaja evp. Pentti Miettinen laskivat sinivalkoisen 

kukka-asetelman Suomen-poikien muistopaadelle.
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Antoisa Paldiskin kierros on päät-
tymässä ja on ansaittujen kiitos-
puheiden aika. Viron Logistiik-
kaupseeriyhdistyksen hallituksen 
jäsen, everstiluutnantti Katrin 
Tõugjas piti ryhmästämme erin-
omaista huolta hyvässä huollon-
hengessä. Veljesyhdistykselle 
luovutettiin myös yhdistyksemme 
seinävaakuna. Seuraava tapaami-
nen Huoltotapahtumassa Rova-
niemellä!

Paldiskin nykyinen majakka rakennettiin 
vuonne 1889 ja se lisättiin Viron kulttuuri-
perintökohteeksi vuonna 1997. Majakka on 
52 metriä korkea (valo yli 70 metriä ja valo 
yltää 22 kilometriä). Kovakuntoisimmat ryh-
mästämme kipusivat 275 rappusta majakan 
huipulle. Tarkkasilmäinen lukija huomaa 
Ruotsilan Eeron näyttämässä voitonmerkkiä 
majakan ylätasanteelta!
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KIRJOITUSKILPAILU YHDISTYK-
SEN 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 arvotaan 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-operaatioihin 

3. Libyan sodan logistiset heikkoudet länsivaltojen kannalta ja niistä vedettävät johtopäätökset Suomen puolustus-
voimien suunnittelulle 

4. Logistiset haasteet kansalliselle kontributiolle Afganistanin operaatiollemme 

5. Kauppamerenkulun turvaaminen Itämerellä sodan aikana (ml Laivue 2020:n rooli) 

6. Operaation Barbarossa strategiset ja operatiiviset puutteet logistiikan kannalta 

7. Persianlahden sota eli operaatio Desert Storm 1991 - Husseinin virhearvioinnit strategiselta ja operatiiviselta kan-
nalta 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 ) 15.2.2023 mennessä. Kirjoitukset julkaistaan Logistiikkaupseeri-lehdissä
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