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S
aadessani kunniatoimek-
siannon kirjoittaa käsis-
sänne tai näytöllänne 
olevan lehden pääkirjoi-
tus alkuvuonna 2022 en 
olisi voinut arvata, mi-

hin alkuvuosi vielä maanpuolustuk-
sen näkökulmasta kehittyisi. Ukrai-
nan tilanteesta huolimatta ja osittain 
juuri siitä syystä pidättäydyn alkupe-
räisessä ajatuksessani kirjoittaa lyhy-
esti maanpuolustustahdosta. Juristilla 
on aina tarve aloittaa asiat käsitteen-
määrittelyllä, joten määritelkäämme 
alkuun hieman avainsanoja. Tahdon 
yleismäärittelyn osalta voimme hakea 
vauhtia 1600-luvulta, jolloin modernin 
ajan filosofian perustajanakin pidetty 
rationalisti René Descartes määritteli 
tahdon mielen kyvyksi, joka synnyttää toimintaa. Henkilö-
kohtaisella maanpuolustustahdolla vuorostaan tarkoitetaan 
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) mää-
rittelystä johdettuna yksittäisen henkilön valmiutta ja tahtoa 
osallistua maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjensä ja tai-
tojensa mukaan Suomeen hyökättäessä. 

Voimme todeta nyt, että maanpuolustustahto on mielenti-
la, joka synnyttää yksilössä Suomen puolustamiseksi ohjau-
tuvaa toimintaa. Miten maanpuolustustahto sitten ilmenee 
erityisesti varusmiespalveluksen suorittaneella reserviläisel-
lä, jonka oletetaan sodassa palvelevan taistelu- tai taistelun 
tuen tehtävissä? Teen törkeän olettamuksen siitä, että suu-
rin osa Maanpuolustaja-nimistä lehteä lukevista luultavasti 
kokee keskimääräistä korkeampaa henkilökohtaista maan-
puolustustahtoa, kuuluen siihen 84 %:iin suomalaisista, jot-
ka viimeisimmän, vuoden 2021 syksyllä toteutetun MTS:n 
kyselyn mukaan olisivat valmiita maatamme puolustamaan 
omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Nyt onkin aikani ky-
syä: hyvä maanpuolustaja, miten sinä pidät yllä sotilastaito-
jasi ja kykyjäsi, jota maanpuolustustahtosi ilmentää?

Milloin olet viimeksi kerrannut sodanajan tehtävääsi, 
osallistunut kertausharjoituksiin ja niiden ulkopuolella va-
paaehtoiseen maanpuolustustoimintaan? Lienee sanomatta-
kin selvää tälle yleisölle, että vapaaehtoinen maanpuolus-
tus tarjoaa erinomaisia, jollei ensisijaisia mahdollisuuksia 
maanpuolustustahtoa ilmentävien taitojen ylläpitämiseen ja 
kehittämiseen. MPK:n kursseille tai yhdistystoimintaan voit 
osallistua joko oman koulutushaaraosaamisesi syventämi-
seksi tai aivan uuden taidon oppimiseksi. Taitojesi pohjana 
toimivat fyysiset kyvyt, jotka mahdollistavat sinulle kyvyn 

toimia taitojesi ja tahtosi mukaisesti. 
Pääesikunnan koulutusosaston vuon-
na 2015 julkaiseman, reserviläisten 
toimintakykyä koskeneen tutkimuk-
sen mukaan 20–34-vuotiaista reservi-
läisistä yli puolet ei saavuttanut kestä-
vyyskunnon osalta Puolustusvoimien 
minimitavoitetta ja dynaamiseen so-
dankäyntiin soveltuvia oli heistä vain 
lähes joka kymmenes. Ensimmäinen 
askel maanpuolustustahtoa ilmentä-
viin tekoihin voikin tapahtua myös 
lenkkipolulla tai kuntosalilla.

Syksyllä 2021 julkaistu valtioneu-
voston puolustusselonteko avasi yhä 
enemmän mahdollisuuksia taidokkail-
le ja kyvykkäille. Pääosa Puolustusvoi-
mien alueellisista joukoista muutetaan 
vuodesta 2025 alkaen paikallisjou-

koiksi, minkä myötä paikallisjoukkoihin kuuluu nykyistä 
enemmän joukkoja, joita voidaan käyttää pitkäkestoiseen 
sodankäyntiin myös nopeasti kehittyvissä tilanteissa koko 
valtakunnan alueella. Reserviläisten sitoutuneisuus ja ver-
kostoituminen korostuvat paikallispuolustuksen tehtävi-
en monipuolistuessa ja joukkojen kouluttamisessa, minkä 
lisäksi rekrytoinnissa hyödynnetään entistä enemmän va-
paaehtoisen maanpuolustuksen resursseja ja vapaaehtoisia 
reserviläisiä. Paikallisjoukkojen korostunut asema mahdol-
listaa uusia urapolkuja eri tasoisissa poikkeusolojen tehtä-
vissä sekä aktiivisemman tavan osallistua maanpuolustuk-
seen. 

Minä lähdin nuorena reserviläisenä vapaaehtoiseen 
maanpuolustustyöhön mukaan vain siksi, että minua koke-
neempi maanpuolustaja osoitti luottamusta ja pyysi minua 
toimintaan mukaan. Tästä urasta on kehkeytynyt vuosien 
varrella minulle satoja kertauspäiviä ja useita mielekkäitä 
luottamustehtäviä sekä harrastusta rakkaampi merkityksel-
linen elämäntapa, jonka tärkeyttä myös yksilöä laajemmas-
sa yhteiskunnallisessa kehyksessä ei nykyisessä turvalli-
suustilanteessa sovi unohtaa.

Reserviläisinä me olemme vastuussa tämän maan puo-
lustamisesta. Maanpuolustustahto on kykyä ja taitoa toi-
mia. Oli tapasi sitten vaikuttaa yhdistystasolla tai kentällä, 
kursseilla tai kokouksissa, nyt jos koskaan on aika toimia 
ja valjastaa tahto teoksi. Toimikaa, kouluttautukaa, tehkää 
yhteistyötä ja osoittakaa luottamusta uusiin kasvoihin ja 
inspiroikaa kokeneempia maanpuolustustoimintaan osallis-
tumiseksi. Näissä tavoitteissa Maanpuolustuskiltojen liitto 
teitä yhdistää, tukee ja vaikuttaa.

Pääkirjoitus

Maanpuolustuksellisin terveisin,
Alberto Guidastri 

Maanpuolustuskiltojen hallituksen jäsen
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T
alvisodan päättymispäi-
vänä 13.3.2022 järjes-
tettiin koronarajoitusten 
helpottaessa seppeleen-
laskutilaisuus Oulun san-
karihautausmaalla. Oli 

tullut kuluneeksi 82 vuotta talvisodan 
päättymisestä. Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntakomppania (PPMAAKK) oli 
asettanut kunniavartion muistomer-
kille. Maanpuolustusjärjestöjen lip-
pulinnassa oli yli 20:n eri järjestön 
liput. Kärjessä oli kielekkeinen val-
tiolippu, jonka kantajan ja lippuvarti-
on oli asettanut PPMAAKK. Seuraava-
na oli Suomen lippu, jonka kantajan 

ja lippuairuet oli asettanut Oulun Re-
serviupseerikerho (ORUK). Lippulin-
nan johtajana toimi Tuomas Lippo-
nen ORUK:sta. 

Tilaisuuden aluksi Pohjois-Suomen 
Reserviläiskuoron lauluryhmä lauloi 
Axel von Kothenin Rukous-laulun. 
Rovasti Hannu Ojalehto piti hartaus-
puheen. Hän totesi puheessaan muun 
muassa: ”Te kunnioitetut sotiemme 
veteraanit ja koko sotasukupolvi jä-
tätte ja olette jo jättäneet elämänne 
suuressa kertomuksessa meille jäl-
kipolville sellaisen henkisen arvope-
rinteen, jonka vaaliminen on meidän 
velvollisuutemme. Tällaiset kunnia-

Talvisodan päättymispäivän  tilaisuudet Oulussa

n Veteraani- ja maanpuolustusjärjes-
töjen yhteistä seppelettä ovat laske-
massa vasemmalta Onni Toljamo, Kari 
Ahokas ja Valtteri Bäckström.
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n TEKSTI JA KUVAT: SEPPO SUHONENTalvisodan päättymispäivän  tilaisuudet Oulussa
käynnit sankarihaudoillamme ovat 
tärkeä tapa tämän perinteen vaali-
misessa. Viime viikkojen tapahtumat 
Ukrainassa kertovat karua kieltään 
siitä, miten hauras rauhantila tänäkin 
päivänä voi olla. Ja se on sitä myös 
aivan tässä lähiympäristössämme, 
Euroopassa. Käynnissä olevaa Ukrai-
nan sotaa on verrattu meidän talviso-
taamme. Ja vaikka niiden välissä on 
melkein vuosisata, niin hämmästyt-
tävässä määrin niissä löytyy saman-
kaltaisuutta.” Hartauspuheen jälkeen 
Reserviläiskuoron lauluryhmä ja ylei-
sö lauloivat yhdessä isänmaan virren 
577, säkeistöt 1-4. 

n Maanpuolustus-
järjestöjen lippu-
linna marssimassa 
muistomerkille.

n Pohjois-Suomen Reserviläiskuoron lauluryhmä seppeleenlaskutilaisuudessa.
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Veteraanijärjestöjen ja maanpuo-
lustusjärjestöjen yhteisen seppeleen 
laskivat kunnioitetut sotaveteraanit 
Onni Toljamo (Oulun Rintamavete-
raanipiiri ry) ja Valtteri Bäckström 
(Oulun Sotaveteraanit ry) sekä Kari 
Ahokas (Oulun Rintamaveteraani-
piirin pj. ja maanpuolustusjärjestö-
jen edustaja). Puolustusvoimien sep-
peleen laskivat Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Vesa Värjyvirta ja 
asevelvollisuussektorin johtaja, maju-
ri Antti Jokinen.  Tilaisuuden päätti 
Reserviläiskuoron lauluryhmä esittä-
mällä Heikki Klemetin Oi kallis Suo-
menmaa -kappaleen. Rovasti Hannu 
Ojalehto esitti tervetulotoivotukset ta-
pahtuman osanottajille ja kutsun ylei-
sölle saapua keskustan seurakuntata-
lolle kahville ja esitelmätilaisuuteen. 
Oulun sankarihautausmaalla oli yli 
sata maanpuolustushenkistä oululais-
ta seuraamassa tilaisuutta.

Kahvitilaisuus
Talvisodan päättymisen vuosipäivä 
jatkui keskustassa seurakuntatalol-
la kahvitilaisuuden muodossa. Ou-
lun Sotilaskotiyhdistyksen sisaret 
tarjosivat kahvia. Pohjois-Suomen 

n Rovasti Hannu Ojalehto pitämässä hartauspuhetta (kuvassa selin), vasemmalla  
Reserviläiskuoron lauluryhmä, seppelepartiot vasemmalta Onni Toljamo, Kari 
Ahokas, Valtteri Bäckström, evl, Vesa Värjyvirta ja majuri Antti Jokinen.

n Sankarimuistomerkillä kunniavartiossa PPMAAKK:n reserviläisiä.

n Opetusneuvos Matti Rossi pitämäs-
sä Talvisota-esitelmää.

Reserviläiskuoron lauluryhmä esitti 
ylimääräisenä yllätysnumerona seu-
rakuntatalolla vielä laulun Oi kallis 
Suomenmaa. Vuosipäivä jatkui ope-
tusneuvos Matti Rossin Talvisota-
esitelmällä. Matti Rossi käsitteli esi-
telmässään talvisotaa varsin laajasti 
ja asiantuntemuksella viitaten myös 
käynnissä olevaan sotatilaan Ukrai-
nassa ja näiden tapahtumien yhtä-
läisyyksiin. Esitelmätilaisuuden juon-
tajana toimi Pohjois-Pohjanmaan 
Senioriupseereitten puheenjohta-
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ja Seppo Suhonen. Hän välitti tuo-
miorovasti Satu Saarisen lähettämän 
tervehdyksen juhlayleisölle. Tuo-
miorovasti Satu Saarinen lähetti lo-
mamatkaltaan sähköpostia ja pyysi 
välittämään lämpimät ja kunnioitta-
vat terveiset sotiemme veteraaneil-
le. Hän totesi, että nyt tuntuu eri-
tyisen merkittävältä saada juhlia 
talvisodan päättymispäivää vapaas-
sa isänmaassa. Hän esitti kiitoksen-
sa veteraanisukupolvelle itsenäises-
tä isänmaasta, ja näihin kiitoksiin 
varmasti kaikki seurakuntatalolla ol-
leet yhtyivät. Tuomiorovasti Saari-
nen kehotti meitä rukoilemaan Uk-
rainan puolesta, että sota päättyisi, 
sekä isänmaamme puolesta, että 
säästyisimme sodasta ja saisimme 
elää rauhassa itsenäisessä isänmaas-
sa. Seppo Suhonen kertoi tilaisuuden 
lopuksi muista lähiajan tapahtumista 
ja niiden aiheista Oulussa. 

Pohjois-Pohjanmaan Senioriup-
seerit PPSU koordinoivat edellä esi-
tetyt tilaisuudet.

Kirkkokonsertti
Talvisodan päättymisen vuosipäivän 
iltana kello 19 oli Oulun tuomiokir-
kossa Oulun Tammenlehväkuoron 
(entinen Oulun Sotaveteraanikuoro) 
kirkkokonsertti. Tilaisuuden avasi 
kuoron puheenjohtaja Paavo Saari. 
Kuoroa johti kuoron kapellimestari 
Mihkel Koldits, solistina Osmo Ka-
veri. Kuoro esitti 12 musiikkikap-
paletta. Lisäksi kuoro ja juhlayleisö 
lauloivat yhdessä virret Soi kunni-
aksi Luojan ja Sun kätes Herra voi-
makkaan. Solisti Osmo Kaveri esitti 
lisäksi Evakon laulun. Rovasti Han-
nu Ojalehto (Oulun Sotaveteraanit 
ry:n pj.) piti muistopäivän puheen, 
jossa hän käsitteli talvisotaa varsin 
laajasti. Tuomiokirkkoon oli saapu-
nut yli 400 maanpuolustushenkistä 
oululaista.

n Pohjois-Suomen Reserviläiskuoron lauluryhmä esiintymässä seurakuntatalolla.

n Seppo Suhonen juontamassa esitelmätilaisuutta.



10 MAANPUOLUSTAJA 1•2022

Toimintaa ja tapahtumia
Yhteistoiminta Upseeriratsastajat ry:n 
kanssa alkoi 1990-luvulla, ja se jatkuu 
edelleen mm. siten, että allekirjoittanut 
toimii Upseeriratsastajat ry:n hallitukses-
sa ja myös ratsastuskouluttajana. Vuoden 
1990 alkupuolella perustettiin yhteisö ni-
meltään Tarpaaniryhmä, johon kuului 
Nykyaikaisen viisiottelun liitto, Upseeri-
ratsastajat ry ja Reserviratsastajat ry. Ryh-
mällä oli käytössään toistakymmentä he-
vosta.

Vuosien ajan olemme kilpailleet este-
ratsastuksen joukkuekilpailuissa UpsR – 
ResRa. Samoin muutamana vuotena so-
tilaspistoolissa.

Reserviratsastajat ry:n toiminnassa 
on ollut mukana toistakymmentä nais-
kannattajajäsentä. Ratsastavat naisjä-
senet hankkivat lottapukuja käyttöönsä 
ja ovat herättäneet ihastusta tilaisuuksis-
sa, joissa olemme olleet mukana. Olem-
me esiintyneet sotilas- ja lottapuvuissa 

mm. valtakunnallisten veteraanikilpai-
lujen kilpailijoiden esittelytilaisuuksissa 
useana vuotena ja parina vuotena Salpa-
vaelluksella ratsain.

Reserviratsastajat ry on perustanut 
Valtakunnallisen veteraanien ratsastuk-
sen mestaruuskilpailun. Kilpailu aloi-
tettiin 1980-luvun puolivälin paikkeil-
la. Kilpailuja on ollut vuosittain, ja niitä 
on ollut pitkälti yli kolmekymmentä. Kil-
pailu on saanut huomiota, ja osallistu-
jia on ollut ympäri maata. Kilpailuun voi 
osallistua henkilö, joka kilpailuvuotena 
täyttää 50 vuotta. ResRa on sopinut jär-
jestelyistä jonkin siviiliseuran kanssa yh-
teistyössä.

Nyttemmin Reserviratsastajat ry on 
antanut mestaruuskilpailun järjestämi-
sen veljesseuramme Upseeriratsastajat 
ry:n asiaksi. Vastoinkäymisten ja korona-
viruksen vuoksi kilpailua ei ole muuta-
maan vuoteen voitu järjestää.

Yhdistyksen perustava 

 kokous pidettiin 

Helsingissä 1.12.1981. 

Perustamisasiakirjan 

allekirjoittivat Risto 

Varjonen, Thor-Erik 

Borgström ja Juha Tetri . 

 Yhdistys ilmoitettiin 

 yhdistysrekisteriin 

sääntöineen 28.8.1983. 

Reservi ratsastajat ry on 

liittynyt Maanpuolus-

tuskiltojen Liittoon 

vuonna 1993.

Reserviratsastajat ry

n TEKSTI: REIJO HIETAMÄKI
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R
eservin Ratsastajamita-
li on perustettu vuonna 
1991 Puheenjohtaja Rei-
jo Hietamäen toimek-

siannosta ja ohjein. Mitalin on 
suunnitellut ja valmistanut tai-
teen lisensiaatti Tuomas Hyrsky. 
Mitali on vahvistettu viralliseksi 

kunniamerkiksi vuonna 1993.
Reservin Ratsastajamitali on 

tarkoitettu niiden henkilöiden 
palkitsemiseksi, jotka myöntei-
sellä suhtautumisellaan maan-
puolustustyöhön sekä pyrki-
myksellään tukea ratsuväen ja 
ratsastavan tykistön perinnetyö-

tä ovat osoitta-
neet käytännössä 
edistävänsä näitä ta-
voitteita.

Reservin Ratsastajamitalia on 
kolme luokkaa: kultainen, hopei-
nen ja pronssinen. Kultainen ja 
hopeinen numeroidaan. Kultai-
sen mitalin numero yksi on saa-
nut sotaveteraani, jalkaväenken-
raali, Mannerheim-ristin ritari ja 
olympiaratsastaja Adolf Ehrn-
rooth. Kuvassa tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö palkitse-
massa.

Reservin 
Ratsastaja-
mitalia on 
kolme luokkaa: 
kultainen, 
hopeinen ja 
pronssinen. 

Suomen laivasto sodassa  
1939-1945 -näyttely
Wanhan Veteraanin uusi vaihtuva näyttely Suo-
men laivasto sodassa 1939-1945 – sotavuosien 
ohella näyttely valottaa laivastomme historiaa 
myös ennen ja jälkeen sotien. 

Ainutkertainen näyttely- ja kuva-aineisto tulee 
pitkänlinjan keräilijältä ja merisotahistorian har-
rastajalta Petri Loikakselta Kotkasta. Materiaali 
on ensimmäistä kertaa julkisesti nähtävillä.

Näyttelykokoelmaan kuuluu panssarilaivoilla, 
sukellusveneillä, torpedoveneillä, vartiomoottori-
veneillä ja miinalaivoilla palvelleiden aliupseerei-
den ja upseereiden erimallisia univormuja, aseita, 
miekkoja ja tikareita.

Laivastonäyttelyssä on esillä paljon valokuvia 
laivastossa palvelleiden yksityiskokoelmista. Osa 
kuvista on ensimmäistä kertaa julkisesti nähtä-
villä.

Wanhan Veteraanin näyttelyt ovat kesällä 
avoinna yleisölle 14.5.-18.9.2022 ti-su kello 10-16. 
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M
PK:n ja Pohjan Pionee-
rikillan yhteistyönä ra-
kennettu silta oli jär-
jestyksessä 30. alkaen 
vuodesta 1993. Kurssil-

le osallistui 21 reserviläistä, joista 15 oli 
Pohjan Pioneerikillan jäseniä. Kurssi-
laiset tulivat pääosin Oulusta ja Oulun 
ympäristöstä. Kaukaisimmat tulivat Tu-
rusta, Kolarista, Ylivieskasta, Vaajakos-
kelta, Leppävirralta ja Kuopiosta. Re-

serviläisten lisäksi kurssille osallistui 
kaksi Suomussalmen vartioston hen-
kilökuntaan kuuluvaa sekä yksi POH-
PIONP/KAIPR:n henkilökuntaan kuu-
luva. Henkilövahvuus oli yhteensä 25 
henkilöä. Sillan olivat suunnitelleet DI 
Jouni Tiainen ja Di Raimo Karhumaa, 
molemmat Pohjan Pioneerikillasta. Kai-
nuun rajavartiostolle on rakennettu jo 
seitsemän siltaa aikaisempina vuosina 
ja Lapin rajavartiostolle yksi silta. Sillat 

n TEKSTI: SEPPO SUHONEN • VALOKUVAT: KAINUUN RA JAVARTIOSTO (KR) JA SEPPO SUHONEN (SS)

Pohjan Pioneerikilta rakensi 30. 
sillan Suomussalmen Hossaan
Pohjan Pioneerikilta ry 
jatkoi sillanrakennus-
perinteitään rakentamalla 
30.7.–1.8.2021 pidetyllä  
siltakurssilla puuraken-
teisen kenttäsillan 
Kainuun rajavartiostolle 
Suomussalmen Hossan 
kylällä. 
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sijaitsevat Kuusamossa, Suomussalmella, Vartiuk-
sessa, Kuhmossa ja Sallassa. Jouni Tiainen ja Jari 
Satomaa tekivät sillan suunnitteluun tarvittavan 
maastotiedustelun marraskuussa 2020. 

76 paalua
Siltakurssi kokoontui perjantaina Suomussalmella 
rajavartioston ampumarata-alueella, jossa kurssi-
laiset varustettiin. Kurssilaiset myös majoittuivat 
alueella olevissa rakennuksissa. Varustamisen jäl-
keen kurssinjohtaja Jari Satomaa kävi läpi kurs-
sin turvallisuussuunnitelman, koronaohjeistuksen 
ja sillan rakentamissuunnitelman. Rajavartios-
tosta ylirajavartija Jukka Falck kävi läpi rajavar-
tioston ohjeet. Sissimuonista tehdyn päivällisen 
jälkeen kurssilaiset lähtivät aloittamaan ja valmis-
telemaan sillan rakentamista viikonlopun aikana. 

n Sillan vinopaalujen pulttaus käynnissä. Alla: Vinopaalu lyödään 
käsijuntalla. (SS)
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Suomussalmen vartioston henkilö-
kunta oli paaluttanut sillan tukipaalut 
jään päältä maaliskuussa 2021. Paalu-
ja oli yhteensä 76 kappaletta. Samalla 
he olivat asentaneet niskapalkit (paa-
lujen päässä olevat poikittaispalkit) ja 
pitkittäispalkit (niskojen päällä ole-
vat pääkannattajat) paikoilleen ja sa-
hanneet kansilankut oikeisiin mittoi-
hin. Näiden työvaiheiden tekeminen 
oli helpointa talvisaikaan jään päältä, 
koska entinen silta oli niin huonokun-
toinen, ettei sen päältä paalutustyö 
tai palkkien asentaminen olisi onnis-
tunut. Alun perin oli suunniteltu, että 
reserviläiset osallistuvat paalutustyö-
hön ja siltakurssin esivalmisteluun, 
mutta sen hetkinen koronatilanne esti 
tämän. Siltakurssin paalutustyöhön ja 
esivalmisteluun rajavartioston henki-
lökunta käytti yhteensä noin 75 mies-
työpäivää. 

Pisin puurakenteinen 
kenttäsilta
Lauantaina työt jatkuivat heti aa-
musta poikkipalkkien ja pitkittäis-
palkkien kiinnitysten tarkastamisel-
la, kansilankkujen asentamisella sekä 

Mittauksen 
perusteella 
todettiin sillan 
kannen pituudeksi 
156 metriä. 

n Pohjoispään liittymäluiska raken-
teilla. Alla: Kurssilaiset yhteispotre-
tissa uuden sillan kannella. (SS)

JATKUU SIVULLE 16 >



15MAANPUOLUSTAJA 1•2022

Hakku on aselajin oma harjoitus, jossa samassa 
harjoituskehyksessä järjestetään useampia 
pioneeriaselajin koulutussuunnitelman mukaisia 
kursseja. Harjoituksen järjestämispaikka ja -vas-
tuu tulee kiertämään kuten Pioneeri- ja suoje-
lujotoksellakin, ja kursseja painotetaan kunkin 
tukevan joukko-osaston mukaisesti. 

Vuonna 2023 tukeudutaan Karjalan prikaatiin, 
ja kurssit keskittyvät suluttamiseen ja liikkeen 
edistämiseen. Vuonna 2024 painotetaan toimin-
taa rakennetulla alueella UudPr/KaartJR:iin tu-
keutuen. Saman harjoituksen puitteissa saadaan 
hyötyä yhteisistä järjestelyistä ja tukitoiminnoista. 
Samalla voidaan hyödyntää toisia kursseja esi-
merkiksi siten, että yksi kurssi suluttaa ja toinen 
kurssi raivaa tehdyn sulutteen. Aluetoimistot kut-
suvat harjoitukseen omilta alueiltaan pioneeritehtäviin sijoitettuja tai 
sijoituskelpoisia henkilöitä, mutta harjoitukseen on mahdollista myös 
ilmoittautua vapaaehtoiseksi kuten Pioneeri- ja suojelujotoksellekin 
ilmoittauduttiin. Harjoitukseen kutsutaan VEH-käskyllä. Kursseille 
osallistumisen myötä voi hakeutua kouluttajaksi, kurssinjohtajaksi ja 

muihin tehtäviin, ja tahtotilana onkin, että kou-
luttajia päästään jatkossa kierrättämään eri tehtä-
vissä ja taitojen kehittymisen nousujohteisuus ja 
monipuolistuminen mahdollistuu.

Pioneeriaselajin koulutuspolun kurssit on suunni-
teltu yhden viikonlopun (perjantai-illasta sunnun-
taihin) mittaisiksi moduleiksi, ja ne muodostavat 
nousujohteisen kokonaisuuden.

Ensi vuonna ensimmäinen Hakku-harjoitus jär-
jestetään Säkylässä. Porin prikaatin osaaminen 
ja harjoitusmaasto antavat hienot puitteet kou-
lutuksille. Harjoitus sisältää kolme kurssia: Slu 2 
(palo- ja pelastustoiminta), Slu 3 (puhdistus) ja 
TRA (taistelu rakennetulla alueella). Harjoitukses-
sa tulee olemaan tiivis tahti, sillä varustaminen ja 

aloituspuhuttelut ovat rivakasti heti perjantaiaamuna, jotta koulutus 
saadaan alkamaan nopeasti. Normaalin viikonlopun mittainen kurssi 
viedään läpi perjantain ja lauantain aikana, ja lopuksi järjestetään 
kilpailunomainen koulutustarkastus Pioneeri- ja suojelujotoksen 
hengessä.

TEKSTI: JANNE KALINAINEN, PAL:N 
KOULUTUSPÄÄLLIKKÖ

PIONEERIASELAJIN KOULUTUS 
ottaa aimo askelen eteenpäin uuden Hakku-harjoituksen myötä vuonna 2022
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kaiteiden rakentamisella. Lisäksi lyö-
tiin kuusi vinopaalua sivuttaisjäyk-
kyyden lisäämiseksi. Työt etenivät ri-
peästi, ja sunnuntaina saatiin työt 
päätökseen noin kello 14. Mittauksen 
perusteella todettiin sillan kannen pi-
tuudeksi 156 metriä. Tämä on pisin 
siltakursseillamme rakennettu puu-
rakenteinen kenttäsilta. Kannen nau-
lauksessa oli apuna Jari Satomaan 
kehittämä lisälaite akkukäyttöiseen 
poravasaraan. Vasaralla tai moskal-
la lyötiin naulat alkuun, ja porava-
saralla 150–200 mm:n naulat upposi-
vat kevyesti lankkuihin ja pitkittäisiin 
palkkeihin. Käytössämme oli kaksi ra-
kennuskonevuokraamosta vuokrattua 

isoa akkukäyttöistä poravasaraa sekä 
akkukäyttöisiä porakoneita. Aggre-
gaatti oli jatkuvasti käynnissä ladaten 
porakoneiden akkuja. Siltakurssia tu-
keneelta Kainuun prikaatilta tuli muu 
kalusto: aggregaatti, moottorisahat, 
vasarat, moskat ja varusteet. Lisäksi 
käytössämme oli rajavartioston moot-
torisahoja ja muita työkaluja. Raja-
vartiosto toi käyttöömme moottorisa-
haan rakennetun ”parkkuukoneen”, 
joka oli isona apuna pitkittäispalkki-
en yläpinnan tasauksessa. Työkalut 
kuljetettiin rajavartioston kahdella pe-
räkärryllä varustetulla mönkijällä sil-
lanrakennuspaikalle. Kun työskente-
limme sillalla, joka oli veden päällä 

n Naulojen lyönti poravasaraan kiin-
nitetyllä lisälaitteella. (SS)
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ja kaiteet puuttuivat rakentamisvai-
heessa, oli turvallisuuteen kiinnitet-
ty erityishuomiota. Pelastusvälineitä 
oli saatavilla lähietäisyydellä, pelas-
tusrengas, kaksi heittoliinaa ja vene. 
Kannen naulaukseen ja kaiteiden ra-
kentamiseen käytettiin yhteensä noin 
70 miestyöpäivää. Lisäksi tulee sil-
lan suunnittelutyö, arviolta viisi mies-
työpäivää, maastotiedustelu syksyllä 
2020 kaksi miestyöpäivää ja kurssin 
valmistelu ja toteutuksen suunnittelu 
kaksi miestyöpäivää. Yhteensä reser-
viläisten panos on 79 miestyöpäivää. 

Loistava ryhmähenki
Sillan valmistuttua tapahtui perintei-
nen nauhan leikkaus. Nauhaa leik-
kasivat ylirajavartija Jukka Falck 
Suomussalmen vartiostosta, kersant-
ti Eetu Karjalainen POHPIONP/
KAIPR:sta ja Ville Karppinen kurssi-
laisten edustajana (Pohjan Pioneeri-
kilta ry:n jäsen). Vanhempi rajavarti-
ja Sami Kemppainen ajoi mönkijällä 
uutta siltaa pitkin, ja hyvin silta kesti.

Siltakurssiin osallistui 21 reservi-
läistä. Kurssin johtajana toimi Jari 
Satomaa ja kouluttajina Pekka Väli-
pirtti, Jari Oikarainen, Heikki Rop-

ponen, Urho Moilanen ja Marko 
Kursukangas, kaikki edellä mainitut 
Pohjan Pioneerikillan jäseniä. Mika 
Kärki vastasi ensiaputoiminnasta, 
hän on myös Pohjan Pioneerikillas-
ta. Edellisten lisäksi kurssille osallis-
tui kahdeksan Pohjan Pioneerikillan 
jäsentä. Loput olivat MPK:n järjestel-
män kautta ilmoittautuneita reservi-
läisiä eri puolilta Suomea. Kurssilaiset 
jaettiin eri työryhmiin, joita koulutta-
jat vetivät. Kurssin johtaja ja koulutta-
jat kiinnittivät erityistä huomiota ensi 
kertaa sillanrakennuskurssilla oleviin, 
jotta työturvallisuusohjeita noudate-
taan ja kurssilaiset oppivat pionee-
reille tärkeitä sillanrakennustaitoja. 
Tämä ilmeni annetusta kurssipalaut-
teesta. Lainaus eräästä todennäköi-
sesti ensikertalaisen palautteesta: 
”Kurssin ryhmähenki oli loistava, ja 
itsensä koki alusta asti tervetulleeksi 
mukaan. Siltatyömaalla oli hyvä teke-
misen meininki, ja valmiin sillan nä-
keminen palkitsi.” Erittäin hyvä asia, 
että siltakurssille osallistui uusia ja 
eritoten nuoria reserviläisiä. 

Kurssilaiset muonitettiin sissi-
muonilla. Jokainen sai kokata omat 
eväänsä käyttäen MPK:n trangioita. 
Kainuun rajavartiosto tarjosi kurssin n Nokipannussa kahvi porisee. (SS)

n Nauhan leikkaus, oikealta ylirajavartija Jukka Falck, kurssilainen Ville Karppi-
nen ja kersantti Eetu Karjalainen. (SS). Vasemmalla: lähes valmis silta droonilla 
kuvattuna. (KR)
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päätteeksi sunnuntaina lounaan Hos-
san luontokeskuksen ravintolassa. Kil-
lan nokipannu oli ahkerassa käytössä 
kahvin keitossa tarjoten kurssilaisil-
le virkistystä työn lomassa. Majoitus 
oli rajavartioston Suomussalmen am-
pumaradan rakennuksissa. Majoituk-
sen yhteydessä kurssilaisten käytössä 
oli rantasauna ja uintimahdollisuus. 
Sauna lämmitettiin joka päivä, ja näin 
kurssilaiset saivat huuhtoa päivän 
hiet pois. Tämä kruunasi iltaisin hi-
kisen työpäivän. Majoituksen yhtey-
dessä oli myös grillikatos, jossa pais-
toimme killan tarjoamat makkarat. 
Saunanlauteilla ja makkaranpaistos-
sa kertasimme kokemuksiamme päi-
vän rakentamistyöstä. Kurssin ajaksi 
säätiedotukset lupasivat runsaita ve-
sisateita ja lämpötilaksi +15–16 °C. 
Kuitenkin sadepilvet kiersivät sillan-
rakennuspaikan, ja työ saatiin tehdä 
kuivissa olosuhteissa. Lämpötilakin 

oli sopiva +15–20 °C, osittain pilvi-
poutaa, ja pieni tuulenvire piti hytty-
set loitolla.

Hyvää seuraa ja 
hyötyliikuntaa
Esitän kiitokset Kainuun rajavartios-
tolle siltakurssimahdollisuudesta ja 
järjestelystä kurssia varten. Lisäksi 
esitän erityiskiitokset Suomussalmen 
vartioston henkilökunnalle talvella 
tehdystä paalutustyöstä sekä palkkien 
ja niskojen asentamisesta. Kiitokset 
Kainuun prikaatille kurssin tukemi-
sesta varusteiden ja työkalujen osalta 
sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
aluetoimistoa henkilöpakettiautos-
ta, joka oli osoitettu kurssin käyttöön 
kurssilaisten yhteiskuljetuksia varten. 
Esitän kiitokset MPK:n Kajaanin kou-
lutuspaikalle kurssin järjestämisestä 
sekä MPK:n Oulun koulutuspaikalle 

henkilöpakettiautosta sekä tarvikkeis-
ta kurssille. Tietysti esitän suurkii-
tokset ahkerille kurssilaisille hyväs-
tä työsuorituksesta ja suunnittelijoille 
toteutuskelpoisista suunnitelmista. 
Esitän myös kiitokset ammattitaitoi-
sille kouluttajille ja kurssin johtajal-
le kurssin mallikkaasta läpiviennistä. 
Kokeneiden sillanrakentajien ansiosta 
varsin isotöinen silta saatiin kannen 
ja kaiteiden osalta kurssin puitteissa 
valmiiksi. Tehtiin työtä, jolla on tar-
koitus. Tämä on meidän panoksem-
me yhteiskunnan hyväksi, ja mukana 
olleet reserviläiset saivat koulutusta, 
kokemusta ja kertausta pioneereille 
tarpeellisista sillanrakennustaidoista. 
Oli mukava viikonloppu hyötyliikun-
nan merkeissä ja hyvässä seurassa! 
Lisäksi palkitsevaa oli, että saatiin 
nähdä kättemme työn tulokset. Ensi 
kesänä siltakurssit jatkuvat, seuraa 
MPK:n kurssitarjontaa!

Tehtiin työtä, jolla on tarkoitus.

n Vanhempi ra-
javartija Sami 
Kemppaisen 
koeajo uutta sil-
taa pitkin. (SS)
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P
ohjan Pioneerikilta ry antoi 
tänä vuonna Pohjois-Poh-
janmaan Sotaveteraanipiiri 
ry:lle pienen summan rahal-
lista tukea. Kilta on tukenut 

sotaveteraanipiiriä vuosittain yhtäjak-
soisesti jo 21 vuoden ajan. Aikaisem-
pina vuosina tuki muodostui veteraa-
nien virkistysviikon kustantamisesta 
15 veteraanille Kalajoen kristillisel-
lä opistolla. Nyt virkistysviikolle läh-
tijöiden määrä on hiipunut. Sotavete-
raanipiiri harkitsee virkistysviikkojen 
järjestämisen lopettamista. Ensi syk-
synä järjestetään virkistysviikko, jos 
tulijoita löytyy. Tästä syystä päätet-
tiin antaa rahallinen tuki sotaveteraa-
nipiirille veteraanitoiminnan tukemi-
seksi. Alkuun kilta hankki tarvittavan 
rahoituksen ostamalla kokonaisen 
näytöksen Oulun kaupunginteatteril-
ta tai Teatteri RIO:lta, ja killan jäsenet 
myivät liput yrityksille ja tuttavilleen. 
Viime vuosina rahoitus on hankittu 
muulla yrityksille suunnatulla koulu-
tustoiminnalla. 

Historiaa ja perinnetyötä
Pohjan Pioneerikilta ry perustettiin 
vuonna 1978, ja mukana oli suuri 
joukko kunnioitettuja sotiemme vete-
raaneja. Yksi killan perustaja oli ve-
teraani, professori Heikki Paarma, 
ja hänet valittiin ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi, myöhemmin killan 
kunniapuheenjohtajaksi. Hän painot-
ti meille, silloin nuorille kiltalaisil-
le veteraanisukupolven merkitystä. 
Hän huolehti ja vaali veteraanivelji-
en auttamista ja tukemista. Hän jät-
ti killalle velvoitteen ja suuntaviivat 
osallistua veteraanityöhön. Kunnia-
puheenjohtajan ohjeiden mukaan kil-
ta on pitänyt koko toimintansa ajan 
veteraanityötä yhtenä merkittävänä 

toimintamuotonaan. Killan toiminta-
ajatukseksi kiteytyi maanpuolustus-
hengen ylläpitäminen ja kehittämi-
nen, pioneerijoukoissa palvelleiden 
ja palvelevien yhdyssiteenä toimimi-
nen sotilasarvoihin ja ikään katsotta-
matta, pioneeriaselajin varusmiesten 
tukeminen heidän palvelusaikanaan 
sekä maanpuolustusperinteiden vaa-
liminen muiden maanpuolustusjärjes-
töjen kanssa sekä veteraanien hyväk-
si tehtävä työ. 

Killan jäsenet ovat yhteistyös-
sä muiden maanpuolustusjärjestöjen 
kanssa osallistuneet aktiivisesti Ou-
lussa veteraanien hyväksi järjestet-
tyjen lipaskeräysten toteuttamiseen. 
”Normaaliaikana” Kainuun prikaatis-
ta on tullut busseilla 120 varusmiestä 
kaksi kertaa vuodessa. Kiltalaiset ovat 
kuljettaneet varusmiehet keräyskoh-
teisiin ja takaisin busseille. Nyt ko-
rona-aikana varusmiehiä ei ole ollut 
mahdollista saada keräämään rahaa, 
ja keräys on toteutettu yhteistyössä 
alueen maanpuolustusjärjestöjen jä-

senten kanssa. Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimisto sekä Maan-
puolustuskoulutusyhdistyksen Poh-
jois-Suomen piiri (MPK) ovat tuke-
neet keräyksiä antamalla käyttöön 
henkilöpakettiautoja. Lisäksi muu-
tama killan jäsen, Jari Maljanen ja 
Seppo Suhonen, ovat toimineet ke-
räyksien valmistelussa. He ovat kysy-
neet luvat keräyspaikkoihin sekä rek-
rytoineet kerääjiä.

Veteraanijärjestöt ovat suunnitel-
leet ja valmistelleet toiminnan muut-
tamista veteraanityöstä perinnetyö-
hön. Tämä johtuu veteraanijäsenten 
määrän voimakkaasta laskusta. Kil-
ta on ilmoittanut halukkuutensa toi-
mia avustajana tulevassa ja alkavassa 
perinnetyössä. Tämä pitää sisällään 
eri perinnetietojen kokoamista ja tal-
lentamista, jotta tulevilla sukupolvil-
la olisi mahdollista nähdä perinnehis-
toriaa sekä veteraanisukupolvien työn 
ja uhrausten merkitystä. Tällä taval-
la varmistaisimme sen, että veteraani-
sukupolven työn arvostus säilyisi.

n Kuvassa vasemmalla killan puheenjohtaja Janne Kalinainen luovuttaa lahjoi-
tuksen kunniakirjan Pohjois-Pohjanmaan Sotaveteraanipiirin toiminnanjohtajal-
le Raimo Sevónille. 

n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

Pohjan Pioneerikilta tukenut 
veteraani- ja perinnetyötä jo 21 vuotta
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O
ulussa järjestettiin lipas-
keräys veteraanien hyväk-
si reserviläisten voimin jo 
kolmatta kertaa lauantai-
na 19.6. Keräämässä oli 12 

reserviläistä. Keräyksessä keskityttiin 
suurimpien markettien ja kauppaliik-
keiden edessä tapahtuviin keräyksiin. 
Reserviläiset edustivat omia järjestöjään. Merkittävim-
piä järjestöjä kerääjämäärien suhteen olivat Pohjois-
Pohjanmaan Senioriupseerit, Oulun Seudun Rauhan-
turvaajat sekä aselajikillat, mm. Pohjan Pioneerikilta. 
Oulun keräysvastaavana toimi Hannu Seppä ja kerä-
yksen toteutusjärjestelyissä avustivat Jari Maljanen ja 

Seppo Suhonen. Keräyksen toteutuk-
seen ja valmisteluun kuuluu keräyslu-
pien hankkiminen kauppaliikkeiltä ja 
kerääjien rekrytointi, jotka edellä mai-
nitut kolme henkilöä hoitivat.

Esitämme erityiskiitoksen mar-
kettien ja kauppaliikkeiden johdoille 
myönteisestä suhtautumisesta keräyk-

sen toteuttamiseen! Samoin esitämme kiitokset kerää-
jille! On todettava, että samat henkilöt ovat vuodesta 
toiseen mukana aktiivisesti. Esitämme kiitokset myös 
keräykseen lahjoituksensa antaneille oululaisille! Suh-
tautuminen veteraanikeräykseen oli myönteinen, eikä 
vastustusta kuulunut. 

Reserviläisten voimin 
toteutettiin jo kolmas lipaskeräys tänä vuonna 

veteraanien hyväksi Oulussa

n Oikealla Hannu 
Seppä antaa ohjei-
ta kerääjille.

n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

Suhtautuminen 
veteraani-

keräykseen oli 
myönteinen.
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Kunnioitettu sotiemme 

 veteraani, kunnallisneuvos  

Onni Toljamo kutsuttiin 

21.6.2021 Rintamaveteraani-

en Oulun piirin kunniapu-

heenjohtajaksi. 

n TEKSTI JA KUVA: SEPPO SUHONEN

S
amalla hänestä tuli kolmin-
kertainen kunniapuheen-
johtaja rintamaveteraanien 
liiton, piirin ja osaston his-
toriassa. 

Kunnallisneuvos Onni Toljamo on 
toiminut puheenjohtajana liitossa, pii-
rissä ja osastossa seuraavasti:

• Rintamaveteraanien Pulkkilan 
osaston puheenjohtaja 1996–
2007

• Rintamaveteraanien Oulun piirin 
puheenjohtaja 1998–2020

• Rintamaveteraaniliiton 
puheenjohtaja 1999–2011. 

Osaston puheenjohtajana 12 vuotta, 
piirin puheenjohtajana 23 vuotta ja 
liiton puheenjohtajana 13 vuotta.

Kunniapuheenjohtajaksi hänet kut-
suttiin seuraavasti:

• Rintamaveteraanien Pulkkilan 
osaston kunniapuheenjohtajaksi 
vuonna 2008

• Rintamaveteraaniliiton 
kunniapuheenjohtajaksi 2019

n Rintamaveteraanien Ou-
lun piirin nykyinen puheen-
johtaja, kunnallisneuvos Kari 
Ahokas (kuvassa vasemmal-
la) luovuttaa piirin kunnia-
puheenjohtajan kunniakirjan 
kunnallisneuvos Onni Tolja-
molle. Tilaisuus järjestettiin 
Hotelli Vihiluodossa, ja läsnä 
oli lähes 20 eri veteraanijär-
jestöjen edustajaa. 

• Rintamaveteraanien Oulun piirin 
kunniapuheenjohtajaksi 2021.

Kunnallisneuvos Onni Toljamon poik-
keuksellisen pitkäaikainen, merkityk-
sellinen ja määrätietoinen veteraanien 
hyväksi tehty työ ansaitsee tunnustus-
ta niin valtakunnan tasolla kuin pai-
kallisesti. 

Lämpimät onnittelut Onni Tolja-
molle!

Kunnallisneuvos Onni Toljamo rintamaveteraanien 
kolminkertainen kunniapuheenjohtaja
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n Kuvassa vasemmalta Maavoimien komentaja, 
kenraaliluutnantti Petri Hulkko, Pohjan Jääkärikilta 
ry:n puheenjohtaja Kari Ahokas ja Jääkäriprikaatin 
komentaja, eversti Sami-Antti Takamaa. Taustalla 
on kolmen valtakunnan rajapyykki, jossa salkoon 
on nostettu kielekkeinen valtiolippu, vierellä lipun 
nostajat jääkäri Leinonen ja tykkimies Yliuntinen 
Jääkäriprikaatista.
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J
R1:n nuoret sotilaat täyttivät Man-
nerheimin sille antaman tehtävän 
siten, että kenraaliluutnantti Siilas-
vuo saattoi ilmoittaa ylipäällikölle, 
että saksalaiset sotajoukot on karko-
tettu Pohjois-Suomesta 27.4.1945.

Operaatio Pohjanloimu
Vuonna 1995 tuli kuluneeksi 50 vuotta sodan 
päättymisestä. Tuolloin Pohjan Prikaatin ko-
mentaja, eversti Reijo Sallinen ja Pohjan Pri-
kaatin killan puheenjohtaja Juhani Paakkola 
halusivat kunnioittaa ja muistaa perinnejouk-
konsa veteraaneja ja heidän Suomen vapauden 
eteen tekemäänsä työtä. Ensimmäinen operaa-
tio Pohjanloimu järjestettiin 27.4.1995 Kilpisjär-
vellä kolmen valtakunnan rajapyykillä, samalla 
paikalla, jossa Taisteluosasto Loimun nuoret ja 
sinnikkäät sotilaat olivat nostaneet vapaan Suo-
men lipun liehumaan 50 vuotta aiemmin.

Operaatio Pohjanloimusta on tullut Pohjan 
Jääkärikillalle perinne, joka on toteutettu kat-
keamatta vuosittain tähän päivään asti. Tämän 

vuoden tapahtuma oli järjestykseltään 27. Poh-
janloimu. Tapahtuma on saanut laajaa huomio-
ta kansalaisten keskuudessa, koska ympäri Suo-
mea tulleet matkailijat kokoontuivat sankoin 
joukoin kunnioittamaan veteraanien työtä kol-
men valtakunnan rajapyykille. Tapahtuma on 
poikkeava suomalaisten veteraanitapahtumien 
joukossa, sillä kolmen valtakunnan rajapyykki-
hän sijaitsee noin 12 kilometrin päässä lähim-
mästä autotiestä. Tilaisuutta seuraamaan tulevat 
ihmiset hiihtävät tai kelkkailevat paikalle, ja par-
haimmillaan ihmisiä on ollut noin 400 henkilöä. 
Paikalle tulee usein myös vieraita sekä Ruotsista 
että Norjasta. Sotiemme veteraaneja on paikalla 
ollut tähän saakka joka vuosi.

Tämän vuoden Operaatio 
Pohjanloimu
Tilaisuuden avasi Lapin lennoston Hornet-yli-
lento tasan kello 12.00. Sen jälkeen Jääkäripri-
kaatin komentaja, eversti Sami-Antti Takamaa 
ilmoitti osastot Maavoimien komentajalle, ken-
raaliluutnantti Petri Hulkolle. Vapaan Suomen 

Kansallisena 
veteraanipäivänä 

nostettiin lippu kolmen valtakunnan 
rajapyykillä Kilpisjärvellä

Jatkosodan päättymisen jälkeen syksyllä 1944 Lapissa 
jatkuivat taistelut saksalaisten sotilaiden maasta 

karkottamiseksi. Suomen Käsivarren suunnan taisteluissa 
yhtenä vastuullisena joukkona toimi Jalkaväkirykmentti 1 

(JR1), Pohjan Prikaatin perinnejoukko.

n TEKSTI JA KUVAT: KARI BROSTRÖM
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lippu nostettiin kolmen valtakun-
nan rajapyykille Jääkäriprikaa-
tin varusmiesten toimiessa kun-
niatehtävässä (tkm Yliuntinen ja 
jääk Leinonen). Lapin Sotilassoit-
tokunnan kvintetti soitti Lippulau-
lun, ja Tunturikuoron laulajat oli-
vat esilaulajina. 

Kenraali Hulkko toi tilaisuuteen 
Puolustusvoimien tervehdyksen. 
Tämän jälkeen Tunturikuoro esitti 
Veteraanien iltahuudon, ja sen jäl-
keen oli yhteislauluna Isänmaavir-
si. Tilaisuuden päätti Pohjan Jää-
kärikillan puheenjohtajan Kari 
Ahokkaan tervehdys.  

Paikalle oli kertynyt vanhasta 
tottumuksesta noin 50 matkailijaa 
hiihtämällä tai moottorikelkoin. 
Tilaisuudessa ei muodostunut 
kuutta henkilöä suurempia osas-
toja. Pohjan Jääkärikillan osaston 
suuruus oli kuusi kiltasisarta ja 
-veljeä. Tilaisuuden tukijoina ovat 
olleet Rajavartiolaitos, Puolustus-
voimat sekä Enontekiön kunta.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit ja lotat, 
hyvät naiset ja miehet. 

Ensimmäiseksi kiitän mahdollisuudesta 
osallistua tähän merkittävään tilaisuuteen ja 
kutsusta pitää juhlapuhe. Olin viimeksi tässä 
tilaisuudessa puolustusministerin avustajana 
vuonna 2009. Tilaisuus jätti tuolloinkin minuun 
pysyvän vaikutuksen, aivan samoin kuin nyt.

Sotiemme päättymisestä tulee tänään kulu-
neeksi 76 vuotta, keskimääräinen ihmisikä. 
Tämän päivän ihmiselle se tuntuu kaukaiselta 
ja etäiseltä, kun olemme saaneet elää rauhan 
ja hyvinvoinnin aikaa. Rauha ja hyvinvointi 
tänä päivänä ovat kuitenkin sen sukupolven 
ansiota, joka takasi meille itsenäisyyden sotien 
vaikeina aikoina ja jälleenrakensi Suomen 
maailman onnellisimmaksi maaksi.

76 vuotta sitten, kun viimeiset vieraat joukot 
poistuivat Suomen maaperältä, varsinaisia 
sotatoimia kävi enää pieni joukko vuosina 1924 
ja 1925 syntyneitä varusmiehiä. Suuri kenttäar-
meija oli rauhanehtojen mukaisesti kotiutettu 
loppusyksystä 1944. Rauhanehtojen loppuun-

saattaminen jäi nuorten miesten vastuulle. 
Enoni on vuonna 1924 syntynyt ja kuuluu tähän 
ikäluokkaan, joka osallistui Lapin sotaan aliup-
seerina. 96-vuotiaana sotiemme veteraanina 
hän muistaa tapahtumat edelleen hyvin.

Eteläisessä Suomessa varsinainen sota tuntui 
kaukaiselta jo vuoden 1945 puolella, koskihan 
se vain pientä joukkoa ja syrjäistä Käsivarren 
aluetta. Näille sotilaille kyse oli sodasta, elä-
mästä ja kuolemasta. He hoitivat tehtävänsä 
velvollisuudentuntoisesti ja kiitettävästi. 
Nykypäivän varusmiehet muistuttavat meitä 
suomalaisen nuoren asevelvollisen tahdosta 
ja taidosta oman maan puolustamiseksi. 
Nykypäivän varusmiehet voivat olla ylpeitä 
palveluksestaan ja saamastaan koulutuksesta. 
Maavoimien komentajana olen joka kerta 
ylpeä heidän suorituksistaan ja asenteestaan 
tavatessani heitä eri yhteyksissä. 

Yleinen asevelvollisuus on puolustuksemme 
fundamentti. Se on ainoa tapa järjestää 
Suomen kokoisen maan uskottava puolustus. 
Onneksi sille on kansan vahva tuki. Puolus-
tuksemme päätehtävänä on ennaltaehkäistä 

n Kuvassa vasemmalla Soti-
lassoittokunnan kvintetti ja oi-
kealla Pohjan Jääkärikilta ry:n 
jäseniä Reijo Sallinen, Tellervo  
Suoranta-Sallinen, Tuomo 
 Katisko, Kimmo Rajala ja Kari 
Ahokas.

Maavoimien komentajan 
kenraaliluutnantti Petri Hulkon puhe 
27.4.2021 Kilpisjärvellä kansallisen veteraanipäivän tilaisuudessa kolmen valtakunnan rajapyykillä
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Esitän kiitokset Maavoimien komentaja, 
kenraali Petri Hulkolle hyvästä puheesta, 
Jääkäriprikaatin komentaja, eversti Sami-
Antti Takamaalle esikuntineen tilaisuuden 
järjestelyistä ja Lapin lennostolle vaikutta-
vasta Hornetin ylilennosta.

Kiitos Tunturikuorolle ja Lapin sotilassoitto-
kunnalle, esiinnyitte jälleen mieliinpainu-
vasti.

Veteraaniyhteisöjen tervehdyksen lähettää 
tällä kerralla Rintamaveteraaniliiton kunnia-
puheenjohtaja Onni Toljamo: ”Tapahtuman 
on aloittanut neljännesvuosisata sitten 
Pohjan Prikaatin kilta, ja työtä on jatkanut 
sen perillinen Pohjan Jääkärikilta. Jatkakaa 
tätä arvokasta perinnetyötä niin kauan kun 
Suomi on itsenäinen.” 

Pohjan Prikaatin kilta ja myöhemmin Pohjan 
Jääkärikilta on nostanut vuodesta 1995 
alkaen kansallisena veteraanipäivänä Suo-
men lipun kolmen valtakunnan rajapyykillä. 

Olemme aloittaneet keskustelut ruotsalaisten 
ja norjalaisten kiltaliittojen edustajien kanssa 
siitä, että tapahtumaa voitaisiin kehittää 
yhteistyössä toisaalta suomalaista vete-
raaniperinnettä kunnioittavana ja toisaalta 
yhteispohjoismaisena toisen maailmansodan 
yhtenä lopputapahtumana. Oman näke-
mykseni mukaan tapahtuman kehittämistä 
yhteispohjoismaisena Pohjan Jääkärikillan 
kanssa on perusteltua jatkaa.

Österbottens Brigadens gille och senare 
Österbottens Jäkagaregille har hissat Fin-
lands flagga sedan nittonhundra nittiofem 
på nationell veterandagen vid tre rikens 
röse. Vi har börjat samtalen med svenska 
och norska gilleförbunds delegater om det, 
att händelsen kunde utveckla i samarbete å 
ena sidan hedra finska veterantradition och å 
andra sidan en av andra världskrigets nordisk 
sluthändelse. Enligt min egen åsikt utveckla 
händelsen som nordisk med Österbottens 
Jägaregille är motiverade att fortsättä. 

Suomen joutuminen sotilaallisen voimankäytön 
kohteeksi. Olemme onnistuneet siinä jo 76 vuo-
den ajan. Näinä turvallisuuden kannalta epävar-
moina aikoina voimme olla tyytyväisiä puolus-
tuskykymme tilasta. Se on uskottava niin oman 
kansan silmissä kuin ulkopuolisten tarkkailijoiden 
mielestä. Siitä syntyy ennaltaehkäisykyky.

Uskottava kansallinen puolustus on kaiken 
pohjana. Erityisesti talvisodan kokemukset ovat 
syvälle iskostaneet meihin suomalaisiin uskon 
omiin mahdollisuuksiimme. Näin on aivan oikein! 
Kolmen valtakunnan rajapyykki, jossa Suomi, 
Ruotsi ja Norja kättelevät, on osoitus jatkuvasti 
paranevasta yhteistyöstä kolmen Pohjoismaan 
kesken. Olemme jo syventäneet sotilaallista 
yhteistyötä viimeisten vuosien aikana, ja yhteis-
työn jatkuva syventäminen on kaikkien kolmen 
maan yhteisenä tavoitteena. Olemme siirtyneet 
korusanoista todellisiin tekoihin.

Veteraanipäivää on vietetty kolmen valtakunnan 
rajapyykillä vuodesta 1995 alkaen. Pohjan Jääkä-
rikilta ylläpitää Pohjanloimua, merkittävää kan-
sallista perinnettä, jotta tulevatkaan sukupolvet 
eivät unohda sotiemme veteraanien uhrauksia. 
Kiitän kiltaa, Enontekiön kuntaa, Jääkäriprikaatia, 
kaikkia järjestelyihin osallistuneita sekä paikalli-
sia ihmisiä tuesta tälle vaikuttavalle tilaisuudelle. 
Toivotan kaikille hyvää kansallista veteraanipäi-
vää sekä loppukevättä ja kohta alkavaa kesää.

Kari Ahokkaan tervehdyssanat 
Kilpisjärvellä 27.4.2021
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20 €

Maanpuolustuskiltojen           liiton jäsentarvikkeet
n 50-VUOTISHISTORIIKKI
RAKENNAMME PERINTEILLE – ELÄMME TÄTÄ PÄIVÄÄ  
– TÄHTÄÄMME TULEVAISUUTEEN

Maanpuolustuskiltojen liitto ry 50-vuotta 1963-2013
Tämän historiatutkimuksen tekeminen päätettiin jo vuonna 2012. Vuoden 
2013 osalta liiton toimintasuunnitelmassa linjattiin: ”Toimintavuonna vie-
tetään liiton 50-juhlavuotta. Juhlavuoden päätapahtuma on 50-vuotisjuhla 
Helsingissä huhtikuussa. Toimintavuonna kirjoitetaan liiton 30-vuotis-
historiikille, Tahtoa ja Tekoja - Maanpuolustuskiltojen liitto 1963 
– 1993, jatko-osa, joka kertoo vuosista 1994 - 2013. Tutkimus 
alkaa siitä, mistä edellinen liittoa koskeva historia päättyi eli 
vuoden 1993 lopusta ja päättyy vuoteen 2013.”

ISBN 978-982-9872-85-5

n KILTAJUOMAPULLO
Aladdin Fresco Thermavac on kaksitoimisella avausmekanismilla 
varustettu juomapullo, jonka upea väri ei jätä ketään kylmäksi. Pullo 
voidaan avata perinteisesti korkista, tai mikäli halutaan lisätä juoman 
sekaan vaikka jääpaloja, voidaan pullon kaula kiertää irti. Tällöin 
myös pullon peseminen onnistuu helpoimmin. Juomapullo voidaan 
pestä näppärästi ja hygieenisesti osissa astianpesukoneen yläkorissa. 
Juomapullo on varustettu liiton logolla.

Tekniset tiedot: 
Tilavuus: 0.6 l 
Juoma kylmänä: 10 h 
Paino tyhjänä: 300 g 
Mitat: 75 x 75 x 274 mm 
Konepesun kestävä

34 € 32 €n SOLMIO
Kiltasolmio on Marja 
Kurjen suunnittelema, 
silkkinen ja miehekkään 
tummansininen solmio, jossa 
liiton tornilogo ja kauniit lehväku-
viot vuorottelevat hienostuneesti. 100% silkkiä. 
Hillityn tyylikäs solmio esim. tumman puvun kanssa 
 käytettäväksi.
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n KILTAMUKI
Kiltamuki on tyylikäs, 
teräksinen termosmuki, 
joka pitää juoman kuu-
mana tai kylmänä, juuri 
niin kuin haluat. Mukin 
kyljessä on Maanpuo-
lustuskiltojen liiton logo 
ja slogan. Ei mene rikki 
vaikka putoaisi.

Maanpuolustuskiltojen           liiton jäsentarvikkeet

n TAITTOVEITSI
Yksiteräinen taittoveitsi, jossa on ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu titanium-pintainen kahva ja terässä 
integroitu sahanterä. Kahvasta on helppo tarttua kiinni. 
Mukana integroitu kiinnityskoukku ja klipsi, joiden ansios-
ta tuotetta on helppo kantaa. Mukana lukitsin, joka pitää 
avoimen terän turvallisesti paikallaan. Pakattu Elevate-
lahjalaatikkoon. Eksklusiivinen muotoilu. Ruostumatonta 
terästä. Kahvassa laserkaiverrettuna liiton logo ja nimi.

Pituus avaamattomana 11,00 cm, avattuna 18,5 cm.
Terän pituus 17 cm.
Leveys suljettuna 3,00 cm
Paino 108 grammaa

38 €

n KORTTILOMPAKKO
Korttilompakko on helppo ja turvallinen tapa suojata maksukorttiesi 
sirutietojen kopioiminen. RFID-suojattu korttikotelo on liitetty osaksi 
kierrätyskumista valmistettua lompakkoa, ja kotelon alumiinisessa 
sisäosassa on laseroituna liiton tornilogo. Lompakkoon mahtuu neljä 
kohopainettua korttia (esim. pankkikortti).

40 €

26 €

Tilaukset: mpkltoimisto@mpkl.fi tai puh 040 554 8805

n PINSSI
Tilaa nyt liiton uusi, 
upea emaloitu pinssi. 
Pinssissä on valkoisella 
taustalla ja sinisen linjan sisällä liiton 
sininen tornilogo ja ympärillä hopei-
nen teksti ”Maanpuolustuskiltojen 
liitto ry”. Pinssin halkaisija on 18mm. 
Ostamalla pinssin tuet kiltatoimintaa.
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H
ennalan varuskunta Lah-
dessa sulki ovensa vuonna 
2014, mutta alueen sotilas-
perinteet jatkuvat yhä. Pe-
rinnetyötä jatkamaan pe-

rustettiin Hennala Herää -yhdistys, 
joka järjestää maanpuolustuspäivän 
14. elokuuta.

– Mukaan ovat lupautuneet samat 
tahot kuin aiemminkin, kertoo yhdis-
tyksen puheenjohtaja Timo Vento. 
Näiksi tahoiksi hän mainitsee killat ja 
muut maanpuolustusjärjestöt.

Tapahtuma on jälleen Sotilaslääke-
tieteen museolla ja sen ympäristössä.

– Viime kesän tapahtumaa hanka-
loittivat alueella aloitetut liikennejär-
jestelyt, kun vanhaa kasarmialuetta 
liitetään ympäröivään katu- ja kevy-
enliikenteenverkkoon. Suunnitelmien 
mukaan töiden pitäisi olla valmiina ja 
alueen siistinä ensi syksyyn mennes-
sä, Vento kertoo.

Tapahtumassa eri järjestöt esittele-
vät omaa toimintaansa, ja vetonaula-

na on ollut Panssarikillan paikalle tuo-
ma vaunu. Kesällä 2021 se oli Sturm, 
mutta nyt tapahtumaan kaavaillaan 
aitoa liikkuvaa Sotkaa. Päivällä on 
nähtävissä myös kattava otanta suo-
malaisesta sotilaspukeutumisesta. 
Hurma- eli punahousuisilta ratsu-
mieskiltalaisilta löytyy sekä luuranko-
takkia m/22 että uudempaa m/36:ta. 
Maastopuissa löytyy sekä m/91 että 

TEKSTI JA KUVAT:
MAT TI HILSKA, 
RATSUMIESKILTA

m/05. Pisteenä i:n päälle rauhantur-
vaajien ”pykälässä” sonnustaudutaan 
maastopuvun aavikkoversioon.

Elokuun 2021 tapahtuma kärsi hie-
man koronasta ja kelmeästä säästä, 
mutta silti kaksi vierailijoiden perusa-
petta, Sotkun munkit ja hernari, pää-
sivät loppumaan. Vento lupaa, että 
tällä kerralla hyvää ja ravitsevaa soti-
lashernekeittoa tehdään riittävästi.

– Soppatykkiin ladataan 200 litran 
tarpeet.

Museolle jatkoaikaa
Alkuvuodesta tehtiin Pääesikunnan, 
Sotamuseon ja Sotilaslääketieteen 
museon kesken sopimus, joka mah-
dollistaa Sotilaslääketieteen museon 
olon Hennalassa vuoden 2025 lop-
puun asti. Sen jälkeen on mahdollis-
ta, että osa näyttelystä siirtyy Museo 
Militarian yhteyteen Hämeenlinnaan 
tai Helsinkiin.

n Päijät-Hämeen maakuntakomp-
panian tukiyhdistyksellä Varmis-
timella ja Lahden reserviläisillä oli 
yhteinen näyttelyosasto.

Lahdessa vietetään elokuussa 
maanpuolustuspäivää

n Maire Kärkäs ja Pekka Simola olivat 
täystyöllistettyjä, kun hernekeitto teki 
kauppansa.
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Lähetä aktivointipyyntö yhteystiedoillasi sekä jä-
sennumerollasi MPKL:n toimistoon osoitteeseen: 
mpkltoimisto@mpkl.fi.  
Jäsentietosi luodaan valmiiksi odottamaan sovelluk-
sen aktivointia sinun osaltasi.

Jos sinulla on ollut vanha Lompakko-sovellus käy-
tössäsi, poista ensin sen asennus  puhelimestasi.

Hae puhelimen selaimella MagMa Lompakko. 

Sivusto aukeaa MagMa-sovellukseen. Seuraa sivun 
kirjautumisohjeita ja täytä tarvittavat henkilötieto-
kohdat. 

Saat hetken kuluttua lähettäjältä MagMa tekstivies-
tin, jossa lukee saamasi kortin nimi ja mukana on 
aktivointilinkki. Linkkiä painaessasi aukeaa rekiste-
röitymissivu. Täytä tiedot ja paina ”REKISTERÖIDY”. 

Huom! Rekisteröityä pitää samalla puhelinnume-
rolla, johon tekstiviesti alun perin on lähetetty. 
Rekisteröitymisen ollessa valmis voit lisätä Lompak-
ko-ikonin puhelimesi aloitusnäyttöön. (Saat selain-
kohtaisia ohjeita painamalla oikean selaimen asen-
nusohjetta) 

Lompakko-ikonin tulisi nyt näkyä puhelimesi aloi-
tusnäytöllä.

Avaa Lompakko ja kirjaudu sisään, aktivoitu kort-
tisi näkyy nyt Lompakossa. 

Voit kirjautua suoraan MagMa Lompakkoon myös 
millä tahansa laitteella/selaimella osoitteessa: 
https://lompakko.magma-app.com/login 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:
• Kuinka voin saada kortin oikeaan puhelinnume-
roon? Ota yhteyttä kortin myöntäjään, he lähettävät 
sinulle uuden aktivointiviestin oikeaan numeroon. 

• Voinko saada aktivointilinkin sähköpostitse? Ikä-
vä kyllä tämä ei ole mahdollista. Pystymme lähettä-
mään aktivointiviestin ainoastaan tekstiviestitse. 

• Uusi kortti ei ilmestynyt MagMa Lompakkooni? 
Muistithan aktivoida kortin painamalla aktivointi-
linkkiä tekstiviestissä.

Lisätietoja saa: 
MPKL: mpkltoimisto@mpkl.fi tai 
Cardplus: myynti@cardplus.fi

Jäsenetuudet ja 
Lompakko-sovellus
Uusi MagMa Lompakko toimii puhelimen selaimella 

(Google, Chrome, Firefox, Safari). Lompakon käyttöönottoa 

varten seuraa alla olevia ohjeita.

n MagMa Lompakko – uusi sähköinen jäsenkorttisovellus

38. Pohjoismaiset Kiltapäivät 16. – 19.6.2022
Panssariprikaati, Hattula
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A
lkusanoissaan Pertti Suominen toteaa Uuden-
maan jääkäripataljoonan viettävän kaksinkertaista 
juhlavuotta: Polkupyöräpataljoona 2:n perustami-
sesta tuli huhtikuussa 2021 kuluneeksi 100 vuot-
ta, ja heinäkuun alusta täyttyi 25 vuotta siitä, kun 
itsenäisestä Uudenmaan jääkäripataljoonasta tuli 

osa Kaartin jääkärirykmenttiä.
Suominen tietää, mistä kirjoittaa: hän on myös Uudenmaan 

jääkäripataljoonan 50-vuotishistoriikin tekijä vuodelta 1971. 
Harva voi nimetä itselleen samanlaista saavutusta. Nyt käsil-
lä oleva teos nojautuukin alkuosaltaan vahvasti aiemman his-
toriikin uudelleen käsiteltyyn sisältöön. Uusi osio antaa hyvän 
kuvan panssaroituja ajoneuvoja käyttävästä iskukykyisestä jou-
kosta, jonka toimintaympäristö on vaihtunut Uudenmaan met-
sämaastoista pääkaupungin kortteleihin. Pataljoonan perinne-
joukkoihin ovat aikanaan liittyneet myös talvisodan taisteluissa 
perustettu Polkupyöräpataljoona 5 ja jatkosodan aikainen PsD:n 
Jääkäripataljoona 5. Molemmat saavat nyt ansaitsemansa käsit-
telyn varsinaisten perinnejoukko-osastojen lisäksi.

Jotenkin allekirjoittaneen mieltä kiehtoo Suomen sotavä-
en alkuhämärä. Niin tässäkin historiikissa. Käkisalmen läänin 
rykmentin II pataljoona eli oloissa, joita ei voi varuskunnaksi 
kutsua: joukot oli sijoitettu 19 eri paikkakunnalle ja 51 erilli-
seen rakennukseen. Komendantilla lienee riittänyt valvottavaa. 
Henkilökunnan värväyksestä löytyy todellinen helmi: Alma Pet-
terintytär Terijoen kylästä teki vuonna 1922 kapitulanttisopi-
muksen alikersanttina määrättynä korpraalikunnan johtajaksi ja 
edelleen pataljoonan naiskeittiömestariksi. Polkupyöräpataljoo-
na 2:n rekryyttien kirjo voisi puolestaan aiheuttaa lievää ahdis-
tusta nykyisten pataljoonien koulutusupseereille. Vai mitä sano-
taan siitä, että 3. komppanian 178 alokkaasta vuonna 1924 oli 
jonkinasteisia luku- ja kirjoitustaidottomia 26, kansakoulun käy-
mättömiä 53 ja ylioppilaita viisi. Muut sitten olivat osittain tai 
kokonaan kansakoulun käyneitä. Erityisopetus varsinaisen pal-
veluspäivän jälkeen oli perusteltua.

Teoksen II pääluku on omistettu JP 2:n ja luvut XII ja XIII 
muiden perinnejoukko-osastojen sotatien kuvaamiseen. Suomi-
nen kartoittaa huolellisesti sotatoimet talvisodasta aina Lapin 
sotaan; maallikkolukijan kannalta ehkä hieman liiankin huo-
lellisesti. Eräässä kuvaotoksessa kiinnittyy huomio pataljoonan 
Mannerheim-ristin ritari Aarre Voutilaisen läsnäoloon rivissä, 
joka tervehtii valtakunnankansleri Adolf Hitleriä tämän käydes-
sä onnittelemassa Suomen marsalkkaa hänen 75-vuotispäivä-
nään. Erikoisuutena on myös maininta kesän 1944 taisteluissa 
kadonneista 18 JP 2:n soturista, joista viiden jäännökset löytyi-

Jääkäripataljoonan pitkä kaari

”Eversti Pertti 
Suominen on tehnyt 
merkittävän työn 
sotilasperinteen 
kirjaamisessa.”
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vät vuosina 2008–2016. Heidätkin saatiin haudattua 
sotilaallisin kunnianosoituksin kotimaan multiin.

Lapin sotaan joutuminen oli PsD:n joukkoihin 
kuuluneille JP 2:n sotureille šokki: välirauhan so-
pimuksen velvoittamana odotettu oletus rauhas-
ta ja paluusta siviiliin vaihtui fyysisesti raskaaseen 
ja henkisesti koettelevaan sotaan entisiä aseveljiä 
vastaan. Siitäkin selvittiin lopulta jääkärihengessä. 
Vuoden 1944 lopussa pataljoona pääsi vihdoin ka-
sarmioloihin Tervolaan, josta edelleen marraskuus-
sa 1945 lakkautettavaksi. Välittömät sodan jälkeiset 
vuodet elettiin jälleen kokoonpanomuutosten kou-
rissa. Vuonna 1952 pataljoona sai maakunnallisen 
nimensä Uudenmaan jääkäripataljoona. Pääkaupun-
gin puolustajien koulutus saattoi vihdoin alkaa.

Seuraavissa luvuissa Suominen kertoo sujuvas-
ti pataljoonan kaaren korvesta kaupunkiin. Lopulli-
nen kaupunkileima tuli vuonna 1989, kun silloinen 
komentaja, everstiluutnantti Pentti Airio huomasi 
pataljoonan panssaroidun kaluston ja aiempien so-
taharjoitusalueiden – Uudenmaan metsämaastojen 
– välisen ristiriidan: harjoitukset tulee tuoda pää-
kaupunkiseudulle. Näin VALPAS-89-harjoitus tapah-
tuikin Helsingin strategisissa kohteissa. Avaus oli 
sikäli merkittävä, että harjoituksen pitopaikan va-
linnalle pyydettiin etukäteen ylipäällikön lupa. Mer-
kittävä ajankuva tuokin. Sittemmin pääkaupungin 
puolustajat ovat jatkuvasti harjoitelleet nimensä mu-
kaista toimintaansa Suur-Helsingin ympäristöissä.

Pataljoonalla oli myös merkittävä rooli ”näyteik-
kunana” siviilimaailman päättäjien ja ulkomais-
ten arvovieraiden suuntaan. Toimintanäytösten in-
tensiteetti kasvoi 1970-luvulta alkaen. Seuraavina 
vuosikymmeninä olivat tulitoimintaharjoituksia 
seuraamassa muun muassa Yhdysvaltojen, Ison-
Britannian ja Neuvostoliiton ylin sotilasjohto. Sama 
toiminta jatkuu tänäkin päivänä, nyttemmin vain 
kaupunkitaisteluolosuhteissa ja -kulisseissa. Kurio-
siteettina mainittakoon, että aikalaiset panivat mer-
kille Neuvostoliiton puolustusministeri, marsalkka 
Andrei Gretškon käynnin vuonna 1971 muistutta-
neen ennemminkin valmiustarkastusta kuin ystäväl-
listä sotilasvierailua.

Kehitys 1990-luvulla kulki vääjäämättä kohti suu-
rempia joukkokokonaisuuksia. Tämän sai tuta myös 

Uudenmaan jääkäripataljoona vuonna 1996 vii-
meisenä viidestä itsenäisestä pataljoonasta. Koru-
ton lakkauttamistilaisuus tapahtui 28.6., ja jo kolme 
päivää myöhemmin samalle lippukentälle järjestyi 
Kaartin jääkärirykmentti perustamiskatselmukseen-
sa. Kirjan viimeiset luvut on omistettu pääkaupun-
gin puolustajien toiminnan kuvaamiseen; oheistoi-
mijat, kuten sotilaskoti, ovat saaneet omat lukunsa 
Mannerheim-ristin ritareita unohtamatta.

Tämäkin historiikki tuo esiin suomalaisen soti-
lasorganisaation erikoispiirteen, erityisen joukko-
osastoihin ja muihinkin laitoksiin liittyvän ”nimi-
muutosmanian”. Joukot ovat vuoron perään olleet 
numeroituja – rauhankin aikana – tai maakuntiin 
nimeltään liittyviä. Ajatusleikki: jos Suomessa oli-
si noudatettu Ison-Britannian sotilasperinteitä, pää-
kaupungin puolustajina olisi Santahaminan saarella 
vieläkin Käkisalmen läänin rykmentti.

Eversti Pertti Suominen on tehnyt merkittävän 
työn sotilasperinteen kirjaamisessa. Teos on ilma-
vasti taitettu, ja kuvat ovat hyvin valittuja ja sel-
keitä. Kirjoitus- tai painovirheitä ei allekirjoittanut 
havainnut. Arviointi on hyvä päättää Joutselän tais-
telun 11.3.1555 menestystä luonnehtivaan lainauk-
seen: ”Juho Maununpojan selvänäköisyys, rohkeus 
ja luja tahto oli vienyt pienen mutta hyökkäyshenki-
sen suomalaisen joukon voittoon”. 

Teksti: Pekka Holopainen

Suominen, Pertti, Jääkäreistä kaupunkijääkäreiksi. 
Uudenmaan Jääkäripataljoona 1921–2021.

Uudenmaan Jääkäripataljoonan Säätiö sr., 2021, 
448 s.
ISBN 978-952-94-5132-6

Kirjaa voi tiedustella säätiön asiamieheltä: 
Rauno Loukkola 
050 441 4703 
rauno.loukkola@saunalahti.fi

”Suominen tietää, mistä kirjoittaa...”
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J
alkaväelle hankittava uusi 
kiväärijärjestelmä lisää 
tarkka-ampujien käyttö-
mahdollisuuksia ja jalkavä-
kiryhmien tulen tarkkuutta 
ja ulottuvuutta.

Puolustusministeri Antti Kaikko-
nen on valtuuttanut Puolustusvoi-
mien logistiikkalaitoksen tekemään 
hankintasopimuksen uuden kivääri-
järjestelmän hankinnasta Sako Oy:ltä. 
Kiväärijärjestelmän hankintasopimus 
sisältää tarkka-ampujan käyttöön tar-
koitetun tarkkuuskiväärin ja jalkavä-
kiryhmän tukiampujan käyttöön tar-
koitetun kiväärin hankinnan. Lisäksi 
sopimus kattaa varusteita, varaosia, 
huoltotyökaluja ja valmistajan anta-
maa koulutusta.

Tarkkuuskivääri 23  on varustet-
tu laadukkaalla optisella tähtäimellä, 
joka yhdessä suorituskykyisen tark-
kuuspatruunan kanssa mahdollistaa 
tarkka-ampujille erilaisiin kohteisiin 
vaikuttamisen aina 800 metrin etäi-
syydelle. Kivääri 23 on varustelultaan 
pelkistetympi ja tarkoitettu jääkäri- ja 

jalkaväkiryhmien tukiampujien käyt-
töön. Ase nostaa ryhmän tarkan vai-
kuttamisetäisyyden 600 metriin.

Kiväärijärjestelmä M23 perustuu 
AR10/15-malliseen 7.62 Nato -kaliipe-
riseen kerta-automaattiseen kivääriin. 
Uuden asejärjestelmän lisähyötyjä ny-
kyiseen kalustoon verrattuna ovat 
tulen tehon kasvattaminen ja tark-
kuuden parantaminen, keveys ja ergo-
nomisuus sekä monipuolisten lisäva-
rusteiden integrointimahdollisuudet.

Hankintaa on edeltänyt asejärjes-
telmän kehittämistyö Sako Oy:n ja 

n TEKSTI: JARMO SINKKONEN • KUVAT: PUOLUSTUSVOIMAT

Puolustusvoimien kesken vuosina 
2020–2021 Puolustusvoimien ja Sako 
Oy:n välisen aiesopimuksen mukai-
sesti.

– Kiväärihankinnat sisältyvät maan-
puolustuksen kehittämisohjelmaan, ja 
ne ovat osa Maavoimien paikallisjouk-
kojen ja operatiivisten joukkojen suo-
rituskyvyn kehittämistä. Hankkeella 
rakennetaan kokonaan uutta suoritus-
kykyä ja korvataan tällä hetkellä pal-
veluskäytössä olevat kaliiperin 7.62 
tarkkuuskivääri 85 pääosin ja tark-
kuuskivääri Dragunov kokonaan, tii-
vistää jalkaväen tarkastaja eversti Rai-
ner Peltoniemi.

– Kiväärijärjestelmä on kehitetty 
yhdessä Sakon kanssa, ja koko aseen 
tuotanto tullaan toteuttamaan koti-
maassa. Hanke parantaa kansallista 
huoltovarmuutta sekä edistää osaa-
misen ja teknologian sekä asejärjes-
telmien valmistus- ja korjauskyvyn 
säilymistä Suomessa, korostaa Pelto-
niemi.

Lisäksi puolustusministeri on val-
tuuttanut Puolustusvoimien logis-

Tarkkuuskivääri M23

Maavoimat jakoi tietoa 
kiväärihankkeen etenemisestä. 
Patruunana on 7.62x51mm.

Uuden asejärjestelmän 
lisähyötyjä nykyiseen 

kalustoon verrattuna ovat 
tulen tehon kasvattaminen ja 
tarkkuuden parantaminen, 

keveys ja ergonomisuus sekä 
monipuolisten lisävarusteiden 

integrointimahdollisuudet.
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tiikkalaitoksen allekirjoittamaan Ruotsin 
kanssa toimeenpanoasiakirjan, joka mah-
dollistaa Suomen ja Ruotsin väliset yhtei-
set kiväärihankinnat. 

Joulukuun 21. päivänä 2021 allekirjoi-
tettu toimeenpanoasiakirja on jatkoa ai-
emmin syyskuussa sovitulle yhteistyöl-
le, jossa Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat 
taistelijan asejärjestelmien ja niihin liit-
tyvien teknologioiden yhteishankintoja 
koskevan järjestelyasiakirjan. Lisäksi sa-
massa tilaisuudessa allekirjoitettiin järjes-
telyasiakirja, joka mahdollistaa ampuma-
tarvikkeiden yhteishankinnat.

– Tämä on merkittävä päänavaus, joka 
mahdollistaa Suomen ja Ruotsin konk-
reettiset yhteiset käsiasehankinnat uuden 
kiväärijärjestelmän osalta. Samalla tämä 
avaa mahdollisuuksia myös muiden käsi-
aseiden yhteishankintoihin. Tavoitteena 
molemmilla mailla on kustannushyötyjen 
saavuttaminen sekä huoltovarmuuden ja 
keskinäisen yhteistoimintakyvyn paran-
taminen, kuvaa Peltoniemi nyt saavute-
tun allekirjoitusmandaatin merkitystä. 

Ensimmäiset aseet toimitetaan Maa-
voimille vuoden 2022 loppuun mennessä, 
ja kiväärijärjestelmän koulutus on tarkoi-
tus aloittaa vuoden 2023 aikana.

Hankintasopimuksen arvonlisäverol-
linen kokonaisarvo on noin kymmenen 
miljoonaa euroa. Sopimus sisältää Suo-
melle lisähankintavarauksen, jonka ar-
vonlisäveroton kokonaisarvo on 525 mil-
joonaa euroa. Ruotsin lisähankintavaraus 
tarkentuu myöhemmin.

Juttu on julkaistu alun perin Suomen 
 Sotilaan kotisivuilla:  
https://suomensotilas.fi/2021/12/21/tar-
kuuskivaarit-jalkavaelle/

N
yt se sitten saatiin – ni-
mittäin ensimmäinen 
video panssaroitujen 
ajoneuvojen välisestä 
taistelusta. Katso Twit-

teristä löytyvä video oheisen lin-
kin kautta: https://twitter.com/i/
status/1503352707251322885

Videolla näppärä ukrainalai-
nen BTR-4-sarjan 8×8 -panssaroi-
tu miehistönkuljetusvaunu (APC) 
liikkuu edestakaisin kadulla ja 
ampuu 30 millimetrin konetykil-
lään venäläisiä panssaroituja ajo-
neuvoja.

Ajassa 00:27 BTR ampuu ve-
näläistä BMP-1-rynnäkköpans-
sarivaunua. Bemarissa on 73 
millimetrin sileäputkinen matala-
painevaunukanuuna. Sen pans-
sarointi on mitoitettu kestämään 

vain 20 millimetrin konetykin osu-
mat. Tätä kaliiperia löytyy muun 
muassa saksalaisesta Marder-sar-
jan rynnäkköpanssarivaunusta. 
BMP-1- ja BMP-2-rynnäkköpans-
sarivaunujen panssariteräksen 
laatu eroaa hieman toisistaan. Be-
mari kakkosessa on ballistisesti 
hieman parempaa terästä.

Jokainen voi itse tehdä johto-
päätökset sitä, kumpi tätä taiste-
lua vie ja kumpi on täysin passii-
vinen. Järkyttävää sähläämistä ja 
välinpitämättömyyttä ihmishen-
gistä venäläisten riveissä.

Juttu on julkaistu alun perin Suo-
men Sotilaan kotisivuilla:  
https://suomensotilas.
fi/2022/03/15/panssarien-taisto/

n TEKSTI: JUKKA JANHUNEN

n Ukrainalainen BTR-4E 8×8 APC. Moderni ja tulivoimainen ajoneuvo.

Panssarien taisto
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U
lkonäöltään hyvin paljon 
tuttua Pasia muistuttavan 
ajoneuvon erottaa helpoim-
min suuresta panssarituuli-
lasista, joka on yksiosai-
nen.

Maavoimat saa ensimmäiset Pat-
ria 6×6 -miehistönkuljetusajoneuvot, 
jotka on kehitetty Suomen johtamassa 
yhteishankkeessa. Esisarjan ajoneuvo-
ja testataan mahdollista sarjahankintaa 
varten. Suomen puolustusministeriön 
ja Patrian välinen aiepöytäkirja 160 uu-
den miehistönkuljetuspanssariajoneu-
von tilaamisesta Suomelle allekirjoitet-
tiin viime syksynä.

Esisarjaan kuuluu kolme ajoneuvoa 
varusteluineen sekä käyttö- ja huolto-
koulutusta. Hankinnan arvonlisävero-
ton kokonaisarvo on noin 3,9 miljoonaa 
euroa. Ajoneuvot toimitetaan Maavoi-
mille kesäkuussa 2022.

Nyt hankittavia ajoneuvoja testa-
taan Maavoimissa vuoden 2022 aikana. 
Testien perusteella määritetään ajoneu-
vojen lopullinen varustelu mahdollis-
ta sarjahankintaa varten. Sarjahankin-
ta alkanee vuonna 2023. Hankinnasta 
päätetään erikseen.

Maavoimien panssariajoneuvohanke 
alkoi vuonna 2019 Suomen johtamana 
monikansallisena yhteistyönä Latvian, 

Nykyaikainen sodankäynti  

ei ole poistanut tarvetta  

suuremman mittakaa-

van taktiseen miehistön-

kuljetukseen. Patria 6x6 

-ajoneuvo pohjaa sekä le-

gendaarisen XA-sarjan  

 Pasi-vaunujen perintöön 

että Patria AMV 8×8 -ajo-

neuvon moderneihin 

 teknisiin ratkaisuihin. 

Patria 6×6

n TEKSTI: JARMO SINKKONEN
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Viron ja Patrian kanssa (CAVS-hanke, Com-
mon Armoured Vehicle System). Latvia tilasi 
vuoden 2021 elokuussa ensimmäiset yli 200 
miehistönkuljetuspanssariajoneuvoa. Myös 
Ruotsi on ilmoittanut halustaan liittyä mu-
kaan hankkeeseen.

Patria 6x6 on modulaarinen ja suoritusky-
kyinen, mutta samalla myös yksinkertainen, 
kestävä ja niin edullinen, että sen tarjoamia 
taktisia ominaisuuksia voidaan hyödyntää 
suurempinakin määrinä. Lisäksi se tarjoaa 
nykyaikaisen suojauksen ja erinomaisen liik-
kuvuuden.

Suuri kantavuus varmistaa, että ajoneu-
voon on valinnaisena saatavilla STANAG-luo-
kittelun tason 4 suojaus ja kantavuus riittää 
eri ajoneuvoversioille ja varusteille myös täl-
lä suojaustasolla. Patria 6×6:n modulaarinen 
rakenne mahdollistaa laajan valikoiman ko-
koonpanovaihtoehtoja eri tarpeita varten.

Patria AMVXP  -ajoneuvosta tuttu kestä-
vä erillisjousitus yhdessä tehokkaan mootto-
rin kanssa varmistaa maastoliikkuvuuden ja 
käyttömukavuuden, jota ei ole aikaisemmin 
6x6-luokassa koettu. Patria 6x6:ssa on paikat 
10 jalkautuvalle sotilaalle, ja ohjaamossa on 

paikat kuljettajasta ja johtajasta koostuval-
le miehistölle tai vaihtoehtoisesti 8–9 jalkau-
tuvan sotilaan lisäksi paikat kolmen hengen 
miehistölle (kuljettaja, johtaja ja ampuja).

Ajoneuvossa on jatkuva jokapyöräveto ja 
kaksi etummaista akselia ohjaavat, jolloin 
liikkuvuus on paras mahdollinen. Uintikyky 
on saatavana valinnaisena vesistöjen ylityk-
siä ja maihinnousutarpeita varten.

Patria 6x6:n suunnitteluprosessissa lähtö-
kohtana oli luoda miehistönkuljetusajoneu-
vo, ja Patrian selkeä tavoite perustui juuri 
ajoneuvon käyttötarkoitukseen. Tältä poh-
jalta on kehitetty erittäin luotettava ja myös 
edullinen panssaroitu pyöräajoneuvo, joka 
ensisijaisesti on tarkoitettu joukkojen kulje-
tukseen, mutta Patria 6x6 voidaan konfigu-
roida myös muihin käyttötarkoituksiin.

Suunnitteluvaiheessa on huomioitu ajo-
neuvojen huolto, korjaus ja järjestelmäpäivi-
tykset elinkaaren aikana, jotka mahdollista-
vat yli 30 vuoden käyttöiän.

Juttu on julkaistu alun perin Suo-
men Sotilaan kotisivuilla: https://
suomensotilas.fi/2022/01/30/patria-6x6/

Ajoneuvossa on jatkuva jokapyöräveto ja kaksi etummaista 
akselia ohjaavat, jolloin liikkuvuus on paras mahdollinen.
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■ Ukraina käy talvisotaan-
sa yksin. Ukrainalainen 
malli-cajander juoksee ase-
miin miehittääkseen ase-
mapaikkansa tarkastuspis-
teellä Gorenkassa Kiovan 
liepeillä 2.3., ajoneuvon 
 lähestyessä.

TALVISOTA 
2022

Ukrainan

Tätä kirjoitettaessa Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt jo yli kaksi 
viikkoa. Venäjän “erikoisoperaatio” Ukrainan puhdistamiseksi ”natseista”, 

Ukrainan sotilaallisen voiman tuhoamiseksi ja Donetskin ja Luhanskin 
”kansantasavaltojen” alueiden valtaamiseksi piti olla Kremlin mielestä 

muutaman päivän läpihuutojuttu. Toisin on kuitenkin käynyt. Sota 
on kestänyt paljon pidempään kuin Kremlissä kuviteltiin, ja Venäjän 

asevoimat on kohdannut nöyryytyksen toisensa jälkeen taistelutahtoisten 
ja -taitoisten ukrainalaisten käsissä. Miten näin pääsi käymään? Kun 

saat tämän lehden käsiisi, on Venäjän hyökkäyksen alusta jo puolitoista 
kuukautta. Sota voi olla ohi tavalla tai toisella tai sitten ei. Sodan 

opetukset yleisellä tasolla olivat kuitenkin nähtävissä jo maaliskuun 
iduksena, vuonna 2022.

■ TEKSTI: PEKKA TOVERI, KENRAALIMA JURI E VP
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■ Alla aukeaman kuvassa etualalla 
ilmiliekeissä ukrainalainen BTR-4E, 
liekkimeren takana näkyy selvästi 
vaunun 30 mm:n tykkitorni säleik-
kösuojineen. Taka-alalla tuhottuja  
venäläisiä Gaz Tigrin uudehkon 
mallisia monitoimiajoneuvoja. Län-
simaisen mallin mukaan tehdyt lä-
hinnä antiterroristioperaatioihin so-
veltuvat autot ovat osoittautuneet 
erittäin huonosti soveltuviksi oike-
aan sotaan. Ne ovat kalliita ja suo-
jattomia.

■ Ukrainan presidentti Volodymyr 
Zelensky on johtanut joukkojaan 
edestä.
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Mitä Venäjän 
hyökkäyksestä 
Ukrainaan voi 
oppia?

O
len arvioinut ja analy-
soinut Suomen Sotilaalle 
lehden vakituisena avus-
tajana Ukrainan sodan ta-
pahtumia ja sen vaiku-
tuksia sekä mahdollisia 
näkymiä taisteluiden alus-

ta asti – ja itse asiassa sitä ennenkin. 
Sodan kolmannen viikon alkaessa on 

tietenkin liian aikaista tehdä syvällistä ja 
perusteellista erittelyä sodan kulusta ja 
siitä opiksi otettavista asioista. Tämän 
jutun perässä oleva analyysi Kaukasuk-
sen sodasta tukee tätä kirjoitusta sikä-
li, että siinä on havaintoja, joita voidaan 
soveltaa tähänkin sotaan. Ukrainan so-
dasta on tietoa tätä kirjoittaessani kui-
tenkin vain rajallisesti käytettävissä, ja 
se on suurelta osin varmentamatonta ja 
osin ristiriitaistakin. Mutta tiettyjä alus-
tavia yleisiä havaintoja voi toki tehdä. 
Nämä havainnot ovat todennäköisesti 
yhä ajankohtaisia, kun saat tämän leh-
den käteesi, kävipä sodassa ja sen po-

liittisessa näytelmässä sitten niin tai 
näin. Seuraavilla sivuilla pyrimme 

keskittymään sotaan ja taisteluihin 
sekä niistä nyt tehtäviin johtopää-
töksiin ja jättämään kansainväli-
sen politiikan strategisen tason 
toisaalle.

Osa seuraavista opetuksista on 
ikuisia. Osa oli nähtävissä jo en-
nen Venäjän hyökkäystä Ukrai-
naan 24.2.2022.

Venäjä ei ole Neuvostoliitto
Venäjän asevoimaa on rakennettu koh-
ta kaksi vuosikymmentä satojen miljar-
dien eurojen resursseilla. Asevoimat on 
varustettu virallisen propagandan mu-
kaan 70 %:sti uusilla tai modernisoiduil-
la aseilla, täysin uusia asejärjestelmiä on 
otettu käyttöön, ja asevoimien koulutus-
ohjelma on ollut perusteellinen. 

Asevoimien osaamista on lisäksi tes-
tattu ja kehitetty Syyriassa ja Ukrainassa, 
missä valtaosa maavoimien komentajis-
tosta ja ilmavoimien lentäjistä on saa-
nut sotakokemusta. Tätä ”huippuunsa 
trimmattua” sotakonetta vastaan Ukrai-
nalla oli asettaa paljon pienempi ja pal-
jon pienemmillä resursseilla yhtä aikaa 
sotaa käyden kehitetty asevoima. Todel-
linen Daavidin ja Goljatin yhteenotto – 
jossa Daavidilla ei pitänyt olla linkoa.

Opetus 1
Älä aliarvioi vastustajaa, älä yliarvioi it-
seäsi.

Venäjän suurin virhe oli todennäköi-
sesti vastustajan täydellinen aliarvioimi-
nen. 

Ukrainan asevoimien ei uskottu ryh-
tyvän vakavasti otettavaan vastarintaan. 
Ukrainan johdon oletettiin ilmeisesti 
pakenevan ja kansalaistenkin seuraavan 
vain passiivisesti tapahtumia. Ottaen 
huomioon, että Venäjän sotilastieduste-
lu GRU, ulkomaantiedustelu SVR ja ko-

timaan turvallisuuspalvelu FSB toimivat 
kaikki aktiivisesti Ukrainassa, tällainen 
virhearviointi tuntuu tietenkin oudolta. 

Todennäköisesti tässä tapahtui pe-
rinteinen diktatuureissa tapahtuvat il-
miö. Totalitaarisessa valtiossa ylene-
minen ja menestyminen uralla riippuu 
useimmiten enemmän johtajien miel-
lyttämisestä kuin pätevyydestä ja osaa-
misesta. Siksi kaikilla tasoilla rapor-
tointia säädetään sen mukaiseksi, mitä 
johdon odotetaan haluavan. Tämä yh-
distettynä aggressiiviseen Ukrainan vas-
taiseen propagandaan, jota on itsekin 
alettu uskoa, sekä vääristyneeseen ku-
vaan omasta sotilaallisesta voimasta ai-
heutti täysin väärän tilannearvion. 

Venäjä ei ole USA
Väärän tilannearvion perusteella ase-
voimille annettiin ylimitoitettuja teh-
täviä, ja se suunnitteli operaation to-
teutuksen yhtä epärealistisesti. Venäjän 
operaatio muistutti paljon USA:n teke-
mää Irakin valtausta vuonna 2003. Tämä 
ei sinällään välttämättä ole ihme, venä-
läiset ovat tutkineet tarkkaan USA:n so-
dankäyntiä aina Persianlahden sodasta 
lähtien ja pyrkineet kopioimaan sitä niin 
kaluston kuin operaatioiden toteuttami-
sen osalta. Venäjän asevoimat ei kuiten-
kaan ole Yhdysvaltojen asevoimat.

Hyökkäys aloitettiin pitkän kan-
taman täsmäasejärjestelmien iskuil-

la, joilla pyrittiin lamauttamaan Uk-
rainan ilmavoimat, ilmapuolustus, 
johtamisjärjestelmä sekä huoltojärjes-
telmä. Iskuihin käytettiin muun muas-
sa merivoimien Kalibr-risteilyohjuksia, 
maavoimien Iskander-tykistöohjuksia 
sekä ilmavoimia. Ukrainaan soluttau-
tuneet erikoisjoukot pyrkivät samaan 
aikaan iskemään eri kohteisiin, kuten 
sähköverkkoihin, sekä eliminoimaan 
avainhenkilöitä. Edellä mainittujen toi-
mien tarkoituksena oli taata venäläisille 
ilmaherruus ja ylivoimainen hyökkäys-
tempo, kun ukrainalaiset eivät kykenisi 
johtamaan joukkojaan ja Venäjällä olisi 
edellä mainittu ilmaherruus. Tavoittee-
na oli todennäköisesti myös eliminoi-
da Ukrainan poliittinen johto. Hyökkä-
ykseen liittyi myös kyberiskut Ukrainan 
hallinnon johtamisen ja tiedottamisen 
estämiseksi sekä tärkeän siviili-infra-
struktuurin lamauttamiseksi.

Lähes samaan aikaan ohjusiskujen 
kanssa avattiin tykistön ja raketinheit-
timistön tuli Ukrainan rajojen lähei-
syydessä oleviin Ukrainan asevoimien 
kohteisiin, mitä seurasi maavoimien 
hyökkäys. Pohjoisesta, idästä ja etelästä 
lähti liikkeelle lukuisia pataljoonien tais-
teluosastoja, jotka etenivät pää- ja sivu-
teiden suunnissa häikäilemättä kohti ta-
voitteita. Näiden oli ilmeisesti tarkoitus 
ottaa haltuun keskeiset kaupungit ja lii-
kenteen solmukohdat. Toiminta muis-
tutti hieman amerikkalaisten Irakissa 
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Lähes samaan aikaan ohjusiskujen 
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timistön tuli Ukrainan rajojen lähei-
syydessä oleviin Ukrainan asevoimien 
kohteisiin, mitä seurasi maavoimien 
hyökkäys. Pohjoisesta, idästä ja etelästä 
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■ Ukrainan 
kansallisen 
poliisin nope-
an toiminnan 
 erikoisyksikön 
mies Itä-Ukrai-
nassa Novolu-
hanskessa.
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■ Tuhottuja tai hylättyjä venä-
läisiä taistelupanssarivaunuja. 
Etummaisena T-80-U ja sen ta-
kana toisen, a-tarviketäytön rä-
jähdyksessä torninsa menet-
täneen runko ja takimmaisena 
rinnakkain kaksi Kaartin T-80-BV 
-vaunua. Sumy 7.3.

■ Alla: Tarkka-ampuja esittää 
aseensa esimiehelleen tarkas-
tusta varten ennen siirtymistä 
tehtävään Kiovan liepeillä 9.3.
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TOBagdadin valtaamisessa käyttämää Thunder Run -tak-
tiikkaa, jossa mekanisoidut pataljoonan tai prikaa-
tin osastot etenivät röyhkeästi pääteiden suunnissa 
läpi puolustusasemien suoraan Bagdadin ydinkeskus-
taan romahduttaen irakilaisten puolustuksen. Niinhän 
piti neuvostoliittolaisen sotataidon mestarin Trianda-
filovin syvän taistelun opinkin toimia jo kauan ennen 
amerikkalaisia. Ja niinhän toimivat – toki hitaammin ja 
raskaamman kaavan mukaan – myös saksalaisten toi-
sen maailmansodan onnistuneimmat operaatiot, ku-
ten Ranskan lyöminen kesällä 1940. Ei siis mitään uutta 
itärintamalta, mutta tässä hyökkäyksessä venäläiset ei-
vät asiaa hallinneet.

Hostomel ei ollut Eben Emael
Hyökkäyksen ensimmäisenä päivänä tehtiin lisäksi 
rohkea pataljoonan maahanlasku Kiovan luoteispuo-

lelle Hostomelin lentokentälle, vain noin 10 kilometrin pää-
hän Kiovasta. Tarkoituksena oli ilmeisesti ottaa lentokenttä 
haltuun, minkä jälkeen sinne olisi lennätetty Pihkovan 76. 
maahanlaskudivisioonan joukot, jotka olisivat sitten tun-
keutuneet nopeasti erikoisjoukkojen tukemana Kiovan kes-
kustaan. 

Ukrainalaiset panivat kuitenkin pystyyn sitkeän ja takti-
sesti taitavan vastarinnan, joka on hyydyttänyt sittemmin 
etenemisen monilla suunnilla ja aiheuttanut paljon tappi-
oita. 

Hostomelin maahanlaskukin lyötiin, ja Kiovan kaappa-
us epäonnistui. Venäläiset selvästi aliarvioivat ukrainalaiset 
ja yliarvioivat omat kykynsä, koska mikään edellä maini-
tuista tavoitteista ei toteutunut kahden ensimmäisen vii-
kon aikana. Tiedustelu joko laiminlyötiin tai sitten siihen 
suhtauduttiin kuten yllä esitimme. Kukaan ei halua kertoa 
tsaarille ikäviä uutisia.

Suuri maahanlasku edellyttää oikeita olosuhteita, osaa-
mista ja onneakin. Toisessa maailmansodassa Neuvosto-
liitolta ei onnistunut yksikään maahanlaskuoperaatio ja 
muillakin ne useammin epäonnistuivat tai menivät hirvein 
tappioin sinnepäin kuin onnistuivat.

Opetus 2
Pitkän kantaman vaikuttaminen on muutakin kuin ohjus-
ten ampumista.

Vaikka venäläisillä on hyvin tehokkaita pitkän kantaman 
ohjuksia ja risteilyohjuksia, heillä näyttää olevan puutteita 
kokonaisjärjestelmässä. 

Ensinnäkin heillä ei ole riittävästi ohjuskalustoa kaikki-
en maalien tehokkaaseen lamauttamiseen. Eräiden arvioi-
den mukaan Venäjällä on Kalibr- ja Iskander-ohjuksia ja te-
hokkaimpia ilmavoimien pitkän kantaman ohjuksia vain 
noin 2 000. Amerikkalaisten kokemusten mukaan vähän-
kään isomman lentotukikohdan lamauttaminen edes ra-
jatuksi ajaksi vaatii jopa 40 risteilyohjusta. Venäläiset am-
puivat kuitenkin vain muutamia per kohde. Vaikutusta 
hajautettiin kaikkialle sen sijaan, että olisi keskitetty vai-
kutus tiettyjen kriittisten kohteiden täydelliseen tuhoami-
seen.

Ja jos ohjuksia on vähän, tulee olla taitava maalitta-
misessa, niin että isketään vain sellaisiin kohteisiin, jois-
sa saadaan merkittävää vaikutusta vastustajan toiminnal-
le. Lentotukikohdan kiitoteiden tulittaminen ei välttämättä 

ole tehokkain tapa vaikuttaa vastustajan ilmavoi-
maan. Lisäksi pitää olla kyky arvioida ai-
heutettuja vahinkoja (BDA, Battle Damage 

Assessment), jotta tuli-isku voidaan uusia, 
jos haluttua vaikutusta kohteeseen ei ole saatu aikaiseksi. 

Kumpaakaan Venäjän asevoimat ei näytä hallitsevan. Joten-
kin kuin Luftwaffe Britteinsaarten ilmatilassa 1940.

Kun tavara ei riitä
Ensimmäisenä yönä venäläiset ampuivat noin sata ohjus-
ta ja tekivät noin 75 ilmahyökkäystä, joilla ei saatu haluttua 
vaikutusta. Ohjusiskuja jatkettiin niin, että kahden viikon 
taistelujen jälkeen ohjuksia oli käytetty yli 700. 

Näillä saatiin toki vahinkojakin aikaiseksi. Varastoraken-
nuksia ja Ukrainan ilmavalvontaverkon tutkia on tuhottu 
merkittäviä määriä. 
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ole tehokkain tapa vaikuttaa vastustajan ilmavoi-
maan. Lisäksi pitää olla kyky arvioida ai-
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Assessment), jotta tuli-isku voidaan uusia, 
jos haluttua vaikutusta kohteeseen ei ole saatu aikaiseksi. 
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Kun tavara ei riitä
Ensimmäisenä yönä venäläiset ampuivat noin sata ohjus-
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Näillä saatiin toki vahinkojakin aikaiseksi. Varastoraken-
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merkittäviä määriä. 
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■ Ukraina on vapaan maa-
ilman etulinja. Varjele var-
tija sitä. Harkovan alueen 
hallintorakennuksen rau-
niot on miehitetty uudel-
leen Venäjän ohjusiskun 
jälkeen .  Ukrainan alueel-
listen  paikallisjoukkojen 
taistelija paikallaan Harko-
vassa 1.3. Harkova oli itä-
rintaman sarana myös toi-
sessa maailmansodassa, 
ja siitä taisteltiin mennen 
tullen monta kertaa veris-
säpäin.

Mutta kahden viikon taistelujen jälkeen oli selvää, 
että Ukrainan ilmavoimia ja ilmapuolustusta ei kyet-
ty lamauttamaan, koska molemmat toimivat ja aihe-
uttivat tappioita Venäjän ilmavoimille ja kiistivät tältä 
ilmaherruuden yllättävän tehokkaasti. Ukrainan ase-
voimat kykenee lisäksi selvästi johtamaan joukkojaan, 
ja huoltokin näyttää toimivan, vaikkakin osin sotasaa-
limateriaalin voimin Suomen talvisodan tapaan. Venä-
läisten ohjusiskujen jakaminen pidemmälle ajanjak-
solle on myös antanut ukrainalaisille mahdollisuuden 
korjata aiheutuneita vahinkoja sitä mukaa, kun niitä 
on tullut, joten missään ei ole tullut suurta järjestel-
män romahtamista. Nyt venäläisillä alkanee olla pulaa 
ohjuksista, koska suuri osa ohjuksista haluttaneen pi-
tää valmiudessa siltä varalta, että ajaudutaan konflik-
tiin lännen kanssa. Pelko ja epäluulo istuvat venäläi-
sessä mielenmaisemassa tiukassa. Ja ihmekös tuo, kun 
sitä lietsotaan itse.

Ilmavoimien surkea suoritus
Myös ilmaoperaatiot vaativat osaamista ja kalustoa. 

Venäjän ilmavoimien vähäinen rooli on ollut mo-
nille melkoinen yllätys. Mielikuva on yleisesti ollut, 
että venäläiset ovat hankkineet Syyriassa merkittäväs-
ti kokemusta nykyaikaisista ilmaoperaatioista. Totuus 
kuitenkin lienee, että pienillä osastoilla tehdyt pommi-
tukset kohteisiin, joissa ei ole minkäänlaista ilmator-
juntaa, eivät vastaa todellisia ilmaoperaatioita, eivät-
kä Syyriassa poltetut lentotunnit ole ilmeisesti tuoneet 
tarvittavaa osaamista. 

Länsimaisissa ilmaoperaatioissa toimii kymmeniä 
hävittäjiä eri rooleissa. Osa suojaa operaatiota vastus-
tajan ilmavoimilta, osa lamauttaa vastustajan ilmator-
juntaa, osa häiritsee sen viestiyhteyksiä ja tutkia, ja osa 
tekee ilmasta maahan -iskuja. Kymmenien koneiden 
operaatiota johdetaan tutkakoneiden avulla, ja tällai-
sessa operaatiossa voidaan tunkeutua tehokkaasti alu-
eelle, jossa toimii ilmapuolustus, ja tuhota maassa ole-
via kohteita.

Venäjällä ei näytä olevan kykyä tällaiseen toimin-
taan. Venäjän ilmavoimat on toiminut pieninä osas-
toina, pääosin pareina, ja rynnäköinyt matalissa len-
tokorkeuksissa ja usein yöllä. Ongelmana on ilmeisesti 
pitkän kantaman täsmäaseiden puute, jolloin ei voida 
toimia ukrainalaisten lähi-ilmatorjunnan ulottumat-
tomissa vaan on ollut pakko tulla matalalle tekemään 
rakettirynnäköitä ja pommituksia ohjautumattomilla 
pommeilla. Lähi-ilmatorjunnan väistämiseksi on py-
ritty toimimaan yöllä, mikä heikentää vaikutusta, kos-
ka Venäjän ilmavoimilla ei ole osaamista ja kalustoa 
tehokkaaseen ilmasta maahan -toimintaan pimeällä. 
Puutetta on siis sekä osaamisessa että materiaalissa. 
Venäjä ei todellakaan ole Neuvostoliitto.

Jättiläinen savijaloilla?
Lopputuloksena on, että sekä ilmavoimien että maa-
voimien lentojoukkojen ilmatulituki maavoimille on 
ollut heikkoa. Ilmavoimat ei myöskään ilmeisesti hal-
litse kunnolla maalittamisprosessia, jotta se voisi tu-

kea maavoimia niin, että ilmavoimaa saataisiin jous-
tavasti iskemään maavoimien hyökkäyksen kannalta 
tärkeisiin maaleihin. Asiaa ei ole helpottanut se, että 
tavanomaisilla venäläisillä maavoimien joukoilla ei il-
meisesti ole juurikaan ilmatulenjohtajia, jotka voisivat 
osoittaa maaleja rynnäkkökoneille tai taisteluhelikop-
tereille. 

Päiväsaikaan sotiminen on lisäksi tuottanut Venä-
jän ilmavoimille etenkin lähi-ilmatorjuntaohjuksil-
la aiheutettuja tappioita. Lähi-ilmatorjunnan lisäksi 
ukrainalaiset ovat myös kyenneet käyttämään keski- 
ja kaukotorjuntajärjestelmiään muun muassa Kio-
van puolustamisessa. Venäläisillä ei ole ilmeisesti ky-
kyä vastustajan ilmatorjunnan lamauttamiseen (SEAD, 
Supression of Enemy Air Defense). Heiltä puuttuvat 
tarvittavat aseet ja koulutetut lentäjät. 

Venäläiset eivät ole myöskään kyenneet estämään 
Ukrainan ilmavoimia tekemästä ilmarynnäköitä ja hä-
vittäjäsuorituksia. Tämä on yllättävää ottaen huomi-
oon, että venäläisillä on kuitenkin tutkakoneita, jot-
ka toimivat Valko-Venäjän ja Krimin alueella ja joiden 
luoman ilmatilannekuvan perusteella luulisi hävittäjä-
torjunnan olevan mahdollista.

Höyryjyrä yskii
Oman haasteensa tuo varmasti ilmavoimien toimin-
nan ja oman ilmatorjunnan koordinointi ja ilmatilan 
hallinta. Nopeasti liikkuvissa taisteluissa, joissa Uk-
rainan ilmavoimat kykenee vielä tekemään rajoitetus-
ti ilmaiskuja, on suuri vaara, että ilmatorjunta tulittaa 
omia koneita. Georgian sodassa vuonna 2008 tämä ta-
pahtui useasti, ja ongelmaa ei ole vieläkään ilmeisesti 
saatu täysin korjattua. 

Kalusto- ja osaamispuutteiden lisäksi Venäjän il-
mavoimien vähäiseen rooliin lienee vaikuttanut halu 
säästää vähäistä tehokasta lentokalustoa sodan alku-
vaiheessa. Venäjällä on kuitenkin vain noin 600 moder-
nia ensiluokan hävittäjää, ja teollisuuden kyky tuottaa 
korvaavaa kalustoa on heikko.

Opetus 3
Osaamista ja kalustoa tarvitaan maaoperaatioissakin.

Puutteita on ollut maaoperaatioissakin. Venäläi-
set hyökkäsivät kolmesta ilmansuunnasta lukuisia eri 
reittejä pitkin. Operaatioon ei luotu vastoin omia ohje-
sääntöjä selkeää joukkojen ja tulenkäytön painopistet-
tä vaan hyökättiin kaikkialla. 

Kuten kaikki sotateoreetikot ovat opettaneet jo 
vuosituhannet: jos yrittää olla vahva kaikkialla, ei ole 
vahva missään. Erillisissä suunnissa edenneet patal-
joonien taisteluosastot joutuivat alkuvaiheessa yllä-
köihin, joissa maastonsa paremmin tuntevat ukrai-
nalaiset iskivät pataljoonien sivustoihin ja aiheuttivat 
suuria tappioita. Venäläisessä moottoroidun jalkaväki-
pataljoonan taisteluosastossa on vain noin 200 jalka-
väkimiestä. Tällä sotilasmäärällä on vaikea suojata si-
vustoja, selustaa sekä aselajiosia, kun edetään syvin 
tavoittein. Tai ainakin on mahdotonta onnistua kaikis-
sa edellä mainituissa päämäärissä.
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Venäläiset ovat aiemmissa Itä-Uk-
rainassa käydyissä taisteluissa pyrki-
neet välttämään tappioita tuottavaa lä-
hitaistelua ja kuluttamaan ukrainalaisia 
ylivoimaisella epäsuoralla tulellaan ja 
panssarivaunujen suora-ammuntatu-
lella turvallisilta etäisyyksiltä. Nyt tähän 
ei päästy vaan jouduttiin nimenomaan 
lähitaisteluihin taktisesti taitavampi-
en ja motivoituneempien ukrainalais-
ten kanssa. Raskasta tulivoimaa ei ole 
kyetty hyödyntämään itselle edullises-
sa maastossa. Vastaavanlaisia haasteita 
on ilmeisesti ollut myös asutuskeskuk-
sissa taisteltaessa. Venäjän maavoimien 
joukkoja ei ole koulutettu perusteellises-
ti asutuskeskustaisteluun, joten omissa 
kaupungeissaan taistelevat ja taktises-
ti joustavammat ukrainalaiset pääsevät 
usein niskan päälle.  

Koulutus
Maavoimien joukkojen valmistautu-
minen operaatioon näytti olevan myös 
usein puutteellista. Joukot eivät olleet sel-
villä tehtävistään, ja eksymisiä tapahtui 
usein. Aselajien yhteistoiminta ei näyt-
tänyt toimivan kunnolla, koska medias-
sa on näkynyt lukuisia kuvia ja videoita 
panssarintorjuntatulella tuhotuista ve-
näläisistä panssarivaunuyksiköistä, jot-
ka ovat ilmeisesti joutuneet yllätetyiksi il-
man jalkaväen ja muiden aselajien tukea.  

Kokonaisuutena miehitysoperaati-
oon lähteminen ja eteneminen laajalla 
rintamalla on ollut virhe. Ainakin alku-
vaiheessa pataljoonien taisteluosastot 
taistelivat varsin itsenäisesti ilman ylem-
pien johtoportaiden tai muiden joukko-
jen tukea, jolloin ukrainalaisille avau-
tui mahdollisuuksia luoda paikallinen 
ylivoima ja tuhota pienempiä osasto-
ja. Tämä on täysin Venäjän asevoimien 
doktriinin vastaista, sillä se koros-

taa joukkojen ja tulivoiman keskitettyä 
käyttöä. Perinteiset sitovat ja harhaut-
tavat hyökkäykset ja voimakkaan paino-
pisteen luominen ratkaisukohtiin jäivät 
toteuttamatta. Eli jälleen: kun tavoitel-
tiin kaikkea, ei saatu oikein mitään.

Opetus 4
Erikoisjoukko-operaatiot ja tukevat ase-
lajit eivät ole toimineet.

Venäjän erikoisjoukot olivat solut-
tautuneet hyvissä ajoin Ukrainaan, ja ne 
ovat toimineet aktiivisesti. Niiden saa-
ma menestys lienee jäänyt hämmäs-
tyttävän rajalliseksi. Ukrainalaiset ovat 
kyenneet tuhoamaan useita erikoisjouk-
koryhmiä ja estäneet suunniteltuja sala-
murhia ja iskuja. Erikoisjoukot pyrkivät 
myös tukemaan ilmavoimia maalitta-
misessa ja olivat muun muassa merkan-
neet rakennuksia ja muita kohteita 
ilmaiskujen helpottamiseksi. Nämä toi-
met havaittiin kuitenkin nopeasti, ja il-
meisesti suurempaa vaikutusta ei saa-
tu aikaiseksi. Erikoisjoukkojen toiminta 

näyttää jääneen erillisiksi tapahtumiksi 
etenkin Kiovan suunnassa, eikä toimin-
taa ole kyetty nivomaan tavanomaisten 
joukkojen taisteluun yhteisvaikutuksen 
saamiseksi.

Venäjällä on kokoonpanoissaan mit-
tavasti elektronisen sodankäynnin ky-
kyjä elektroniseen tiedusteluun ja häi-
rintään, ja heidät tunnustetaan yleisesti 
tällä alueella vahvoiksi toimijoiksi. Jos-
tain syystä elektroninen sodankäynti ei 
kuitenkaan ole onnistunut – tai toimi-
nut – odotetulla tavalla. Ukrainalaisten 
johtamiskykyä ei ole ilmeisesti kyetty 
lamauttamaan. Näyttää myös siltä, että 
Ukrainan ilmapuolustuksen yksikköjä 
ei ole kyetty häiritsemään tai paikanta-
maan niin, että ne voitaisiin tuhota epä-
suoralla tulella tai ilmaiskuilla.  

Venäjän asevoimien kenttäviestijär-
jestelmät eivät myöskään ole toimineet 
odotetusti. Useiden havaintojen mu-
kaan venäläisillä on ollut haasteita joh-
tamisyhteyksien luomisessa, ja välillä 
on käytetty siviilipuhelimiakin johtami-
sen tukemiseen. Heillä oli vastaavanlai-
sia ongelmia Georgian sodassa vuonna 
2008, ja asian korjaamiseen on laitet-
tu viime vuosina panoksia, mutta kaik-
kia ongelmia ei ilmeisesti ole saatu kor-
jattua.   

Tieto ratkaisee
Tiedustelussa Venäjä on aiemmin käyt-
tänyt lennokkeja menestyksekkääs-
ti sekä tiedusteluun että tulenjohtami-

seen. Toistaiseksi on kuitenkin nähty 
vain vähän havaintoja lennokkien te-
hokkaasta käytöstä. Tämä ei toisaalta 
tarkoita, että niitä ei käytettäisi, ja ilmei-
sesti ainakin Etelä-Ukrainan taisteluis-
sa niitä on ollut, koska ukrainalaiset ovat 
joutuneet käyttämään omia lennokkien 
torjuntajärjestelmiään. Joka tapaukses-
sa oikein käytettynä droonit tarjoaisivat 
mahdollisuuksia tehokkaampaan tulen-
käyttöön ukrainalaisten selustassa. Ve-
näläisillä ei ole lisäksi palveluskäytössä 
suurempia MALE (Middle Altitude Long 
Endurance) -lennokkeja (UAV/UCAV 
Unmanned Aerial Vehicle / Unmanned 
Combat eli aseistamaton ja aseistettu 
miehittämätön ilma-alus), jotka pystyi-
sivät tiedustelun ja maalinosoituksen 
lisäksi suoraan asevaikutukseen. Vas-
ta lähinnä prototyyppi- tai alustavassa 
tuotantovaiheessa olevaa Orion-lennok-
kia on käytetty ainakin kerran iskuun 
ukrainalaista pataljoonan komento-
paikkaa vastaan, mutta kykyä laajamit-
taiseen käyttöön ei ilmeisesti ole.   

Ukrainalaiset ovat puolestaan käyttä-
neet varsin onnistuneesti Turkista han-
kittuja Bayraktar TB2 -lennokkeja, jotka 
kykenevät tiedustelun ja maalinosoituk-
sen lisäksi suoraan vaikutukseen ohjuk-
silla ja ohjautuvilla pommeilla. Se, että 
Venäjän maavoimien perinteisesti hyvin 
vahva ilmapuolustus ei ole kyennyt estä-
mään Bayraktareiden käyttöä, on herät-
tänyt ihmetystä.

Syvemmän analyysin Bayraktarin 
käytöstä Kaukasuksen sodassa vuonna 

■ Ukrainan erikoisjoukkojen sotilas poseeraa kasvot peitettynä vallatun Pantsir-CI-ilma-
torjuntajärjestelmän lavettiajoneuvon edessä. Arviolta noin 15 miljoonan USD:n arvoinen 
saalis tällä metsästäjällä.

■ Ukrainan paikallispuolustuksen taiste-
lijoita vartiossa tiesululla Kiovan keskus-
tassa 6.3. Ovatko he enää elossa, kun luet 
tätä lehteä?

luosastoa ja aselajijoukot on organisoi-
tu armeijoiden johtoon. Noin tusinan 
verran taisteluosastoja ja aselajijouk-
koja per armeija toisi liian monta joh-
dettavaa taktista yksikköä armeijan esi-
kunnalle. Olisi loogista, että armeijan 
alaisuudessa olisi 3–5 noin prikaatin 
vahvuista alajohtoporrasta, jotka joh-
taisivat taisteluosastoja. Näin armeijan 
esikunta ei joutuisi pohtimaan taktista 
taistelua vaan voisi keskittyä pidemmän 
aikavälin operaatioiden suunnitteluun 
ja johtamiseen. Lisäksi ei kannattaisi 
luoda liian moniportaista johto-organi-
saatiota, eli armeijan esikunnan ja pa-
taljoonan taisteluosaston väliin riittäisi 
yksi johtotaso. Useampi porras vain hi-
dastaa ja vaikeuttaa johtamista. 

2020 voitkin lukea lehden seuraavilta si-
vuilta. 

Opetus 5
Avointen tietolähteiden kautta ei ole sel-
vinnyt, miten tätä hyökkäystä johde-
taan. Oletettavasti operaation johto on 
annettu joko Läntiselle tai Eteläiselle so-
tilaspiirille, jonka alaisuudessa alueel-
la taistelevat meri- ja ilmavoimien jou-
kot, maahanlaskujoukot, maavoimien 
10 armeijaa ja kapinallisten kaksi ar-
meijakuntaa ovat. Loogista olisi, että 
erikoisjoukot olisivat myös sotilaspiirin 
johdossa, mutta se ei ole varmaa.

Suuri kysymys on, miten Ukrainaan 
keskitetyt noin 120 pataljoonan taiste-
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Venäläiset ovat aiemmissa Itä-Uk-
rainassa käydyissä taisteluissa pyrki-
neet välttämään tappioita tuottavaa lä-
hitaistelua ja kuluttamaan ukrainalaisia 
ylivoimaisella epäsuoralla tulellaan ja 
panssarivaunujen suora-ammuntatu-
lella turvallisilta etäisyyksiltä. Nyt tähän 
ei päästy vaan jouduttiin nimenomaan 
lähitaisteluihin taktisesti taitavampi-
en ja motivoituneempien ukrainalais-
ten kanssa. Raskasta tulivoimaa ei ole 
kyetty hyödyntämään itselle edullises-
sa maastossa. Vastaavanlaisia haasteita 
on ilmeisesti ollut myös asutuskeskuk-
sissa taisteltaessa. Venäjän maavoimien 
joukkoja ei ole koulutettu perusteellises-
ti asutuskeskustaisteluun, joten omissa 
kaupungeissaan taistelevat ja taktises-
ti joustavammat ukrainalaiset pääsevät 
usein niskan päälle.  

Koulutus
Maavoimien joukkojen valmistautu-
minen operaatioon näytti olevan myös 
usein puutteellista. Joukot eivät olleet sel-
villä tehtävistään, ja eksymisiä tapahtui 
usein. Aselajien yhteistoiminta ei näyt-
tänyt toimivan kunnolla, koska medias-
sa on näkynyt lukuisia kuvia ja videoita 
panssarintorjuntatulella tuhotuista ve-
näläisistä panssarivaunuyksiköistä, jot-
ka ovat ilmeisesti joutuneet yllätetyiksi il-
man jalkaväen ja muiden aselajien tukea.  

Kokonaisuutena miehitysoperaati-
oon lähteminen ja eteneminen laajalla 
rintamalla on ollut virhe. Ainakin alku-
vaiheessa pataljoonien taisteluosastot 
taistelivat varsin itsenäisesti ilman ylem-
pien johtoportaiden tai muiden joukko-
jen tukea, jolloin ukrainalaisille avau-
tui mahdollisuuksia luoda paikallinen 
ylivoima ja tuhota pienempiä osasto-
ja. Tämä on täysin Venäjän asevoimien 
doktriinin vastaista, sillä se koros-

taa joukkojen ja tulivoiman keskitettyä 
käyttöä. Perinteiset sitovat ja harhaut-
tavat hyökkäykset ja voimakkaan paino-
pisteen luominen ratkaisukohtiin jäivät 
toteuttamatta. Eli jälleen: kun tavoitel-
tiin kaikkea, ei saatu oikein mitään.

Opetus 4
Erikoisjoukko-operaatiot ja tukevat ase-
lajit eivät ole toimineet.

Venäjän erikoisjoukot olivat solut-
tautuneet hyvissä ajoin Ukrainaan, ja ne 
ovat toimineet aktiivisesti. Niiden saa-
ma menestys lienee jäänyt hämmäs-
tyttävän rajalliseksi. Ukrainalaiset ovat 
kyenneet tuhoamaan useita erikoisjouk-
koryhmiä ja estäneet suunniteltuja sala-
murhia ja iskuja. Erikoisjoukot pyrkivät 
myös tukemaan ilmavoimia maalitta-
misessa ja olivat muun muassa merkan-
neet rakennuksia ja muita kohteita 
ilmaiskujen helpottamiseksi. Nämä toi-
met havaittiin kuitenkin nopeasti, ja il-
meisesti suurempaa vaikutusta ei saa-
tu aikaiseksi. Erikoisjoukkojen toiminta 

näyttää jääneen erillisiksi tapahtumiksi 
etenkin Kiovan suunnassa, eikä toimin-
taa ole kyetty nivomaan tavanomaisten 
joukkojen taisteluun yhteisvaikutuksen 
saamiseksi.

Venäjällä on kokoonpanoissaan mit-
tavasti elektronisen sodankäynnin ky-
kyjä elektroniseen tiedusteluun ja häi-
rintään, ja heidät tunnustetaan yleisesti 
tällä alueella vahvoiksi toimijoiksi. Jos-
tain syystä elektroninen sodankäynti ei 
kuitenkaan ole onnistunut – tai toimi-
nut – odotetulla tavalla. Ukrainalaisten 
johtamiskykyä ei ole ilmeisesti kyetty 
lamauttamaan. Näyttää myös siltä, että 
Ukrainan ilmapuolustuksen yksikköjä 
ei ole kyetty häiritsemään tai paikanta-
maan niin, että ne voitaisiin tuhota epä-
suoralla tulella tai ilmaiskuilla.  

Venäjän asevoimien kenttäviestijär-
jestelmät eivät myöskään ole toimineet 
odotetusti. Useiden havaintojen mu-
kaan venäläisillä on ollut haasteita joh-
tamisyhteyksien luomisessa, ja välillä 
on käytetty siviilipuhelimiakin johtami-
sen tukemiseen. Heillä oli vastaavanlai-
sia ongelmia Georgian sodassa vuonna 
2008, ja asian korjaamiseen on laitet-
tu viime vuosina panoksia, mutta kaik-
kia ongelmia ei ilmeisesti ole saatu kor-
jattua.   

Tieto ratkaisee
Tiedustelussa Venäjä on aiemmin käyt-
tänyt lennokkeja menestyksekkääs-
ti sekä tiedusteluun että tulenjohtami-

seen. Toistaiseksi on kuitenkin nähty 
vain vähän havaintoja lennokkien te-
hokkaasta käytöstä. Tämä ei toisaalta 
tarkoita, että niitä ei käytettäisi, ja ilmei-
sesti ainakin Etelä-Ukrainan taisteluis-
sa niitä on ollut, koska ukrainalaiset ovat 
joutuneet käyttämään omia lennokkien 
torjuntajärjestelmiään. Joka tapaukses-
sa oikein käytettynä droonit tarjoaisivat 
mahdollisuuksia tehokkaampaan tulen-
käyttöön ukrainalaisten selustassa. Ve-
näläisillä ei ole lisäksi palveluskäytössä 
suurempia MALE (Middle Altitude Long 
Endurance) -lennokkeja (UAV/UCAV 
Unmanned Aerial Vehicle / Unmanned 
Combat eli aseistamaton ja aseistettu 
miehittämätön ilma-alus), jotka pystyi-
sivät tiedustelun ja maalinosoituksen 
lisäksi suoraan asevaikutukseen. Vas-
ta lähinnä prototyyppi- tai alustavassa 
tuotantovaiheessa olevaa Orion-lennok-
kia on käytetty ainakin kerran iskuun 
ukrainalaista pataljoonan komento-
paikkaa vastaan, mutta kykyä laajamit-
taiseen käyttöön ei ilmeisesti ole.   

Ukrainalaiset ovat puolestaan käyttä-
neet varsin onnistuneesti Turkista han-
kittuja Bayraktar TB2 -lennokkeja, jotka 
kykenevät tiedustelun ja maalinosoituk-
sen lisäksi suoraan vaikutukseen ohjuk-
silla ja ohjautuvilla pommeilla. Se, että 
Venäjän maavoimien perinteisesti hyvin 
vahva ilmapuolustus ei ole kyennyt estä-
mään Bayraktareiden käyttöä, on herät-
tänyt ihmetystä.

Syvemmän analyysin Bayraktarin 
käytöstä Kaukasuksen sodassa vuonna 

■ Ukrainan erikoisjoukkojen sotilas poseeraa kasvot peitettynä vallatun Pantsir-CI-ilma-
torjuntajärjestelmän lavettiajoneuvon edessä. Arviolta noin 15 miljoonan USD:n arvoinen 
saalis tällä metsästäjällä.

■ Ukrainan paikallispuolustuksen taiste-
lijoita vartiossa tiesululla Kiovan keskus-
tassa 6.3. Ovatko he enää elossa, kun luet 
tätä lehteä?

luosastoa ja aselajijoukot on organisoi-
tu armeijoiden johtoon. Noin tusinan 
verran taisteluosastoja ja aselajijouk-
koja per armeija toisi liian monta joh-
dettavaa taktista yksikköä armeijan esi-
kunnalle. Olisi loogista, että armeijan 
alaisuudessa olisi 3–5 noin prikaatin 
vahvuista alajohtoporrasta, jotka joh-
taisivat taisteluosastoja. Näin armeijan 
esikunta ei joutuisi pohtimaan taktista 
taistelua vaan voisi keskittyä pidemmän 
aikavälin operaatioiden suunnitteluun 
ja johtamiseen. Lisäksi ei kannattaisi 
luoda liian moniportaista johto-organi-
saatiota, eli armeijan esikunnan ja pa-
taljoonan taisteluosaston väliin riittäisi 
yksi johtotaso. Useampi porras vain hi-
dastaa ja vaikeuttaa johtamista. 

2020 voitkin lukea lehden seuraavilta si-
vuilta. 

Opetus 5
Avointen tietolähteiden kautta ei ole sel-
vinnyt, miten tätä hyökkäystä johde-
taan. Oletettavasti operaation johto on 
annettu joko Läntiselle tai Eteläiselle so-
tilaspiirille, jonka alaisuudessa alueel-
la taistelevat meri- ja ilmavoimien jou-
kot, maahanlaskujoukot, maavoimien 
10 armeijaa ja kapinallisten kaksi ar-
meijakuntaa ovat. Loogista olisi, että 
erikoisjoukot olisivat myös sotilaspiirin 
johdossa, mutta se ei ole varmaa.

Suuri kysymys on, miten Ukrainaan 
keskitetyt noin 120 pataljoonan taiste-
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Eri tilanneilmoituksissa on vilahdellut myös 
divisioonien, prikaatien ja rykmenttien nimiä. 
Varmaa kuitenkin on, että yksikään mainittu divi-
sioona ei ole määrävahvuinen, vaan niillä on joh-
dossaan vaihteleva määrä taisteluosastoja ja tu-
kijoukkoja. Määrävahvuisella armeijalla, kuten 1. 
kaartin panssariarmeijalla, pitäisi olla kaksi divi-
sioonaa ja kaksi prikaatia, yhteensä noin 30 pans-
sarivaunu- ja moottoroitua jalkaväkipataljoonaa 
ja mittavasti aselajijoukkoja. 

Taistelevia joukkoja on siis kaiken kaikkiaan 
vähän johtoportaisiin nähden, puolta pienem-
mällä johtoportaiden määrällä varmasti pärjäisi. 
Ei ole myöskään vielä tiedossa, miten hyökkäyk-
sen ensimmäinen vaihe johdettiin ja missä vai-
heessa alettiin muodostaa johtoportaita taiste-
luosastojen ja armeijoiden esikuntien väliin. Jos 
johtosuhteiden määrittäminen jäi viime tinkaan, 
se voisi osaltaan selittää alkuvaiheen vaikeudet. 

Varmasti juuri johtamisen ja suunnittelun 
puutteiden takia ei ole saatu aikaan tehokasta 
aselajien ja puolustushaarojen yhteistyötä, jolla 
saataisiin vaikutus kohdistettua ratkaisukohtiin.  

Opetus 6
Yksi suurimpia epäonnistumisia venäläisillä oli 
huollon romahtaminen monissa suunnissa. Ve-
näjän maavoimien joukkojen huoltoelimet ovat 
kevyempiä kuin länsimaisissa organisaatioissa. 
Kuljetuskalustoa on vähemmän, ja sen kanta-
vuus on usein pienempi. Samaan aikaan tykistöä 
on kuitenkin länsimaita huomattavasti enem-
män, mikä edellyttää mittavia ampumatarvike-
määriä.

Venäjän maavoimien operaatioiden huol-
to perustuukin pitkälti rautateiden hyödyntämi-
seen. Tätä varten Venäjän asevoimilla on lähes 
30 000 sotilaan rautatiejoukot, jotka kykenevät 
korjaamaan ja jopa rakentamaan rautateitä. Rau-
tateitse voidaan tuoda nopeasti mittavia määriä 
ampumatarvikkeita etulinjan läheisyyteen perus-
tettaviin varastoihin. Polttoainehuoltoa varten on 
rautatiekuljetusten lisäksi putkenlaskuyksiköitä, 
jotka voivat rakentaa polttoaineputkistoa kym-
meniä kilometrejä päivässä mekanisoitujen jouk-
kojen suuren polttoainetarpeen täyttämiseksi.

Venäläisten ensimmäinen virhe lienee, että 
joukot lähetettiin miehitystehtävään, eikä niillä 
ollut materiaalia kuin muutamaksi päiväksi. Kun 
moottorimarssi muuttuu taisteluksi, huollon tar-
ve kasvaa merkittävästi, eikä tähän varauduttu, 
joten monilta vaunuilta loppui polttoaine ja soti-
lailta ruoka. Tilannetta ei varmaan helpottanut se, 
että osalle joukoista jaettiin jo vuonna 2002 van-
hentuneita taistelumuonapakkauksia.

Opetus 7
Toinen virhe oli se, että hyökkäystä päätettiin en-
simmäisten päivien jälkeen jatkaa syvyyteen kier-
täen ukrainalaisten vahvasti puolustamat asutus-
keskukset. Tämä muuttui nopeasti ongelmaksi, 
koska esimerkiksi Harkova on myös keskeinen 
rautateiden solmukohta. Koillis-Ukrainassa Ko-
notopin ja Tsernihivin kaupungit ovat puoles-
taan rautatien varressa. Kun ukrainalaiset pitivät 
kaupunkeja hallussaan, huoltoa ei saatu eteen-
päin rautateitse. Ja koska selustaan oli jäänyt suu-
ria alueita, joita valvomaan ei riittänyt joukkoja, 

joutuivat huoltokuljetukset usein isku-
jen kohteiksi. Samasta syystä ei poltto-
aineputkistojakaan voinut rakentaa. Jos 
ukrainalainen maanviljelijä pystyy hi-
naamaan hylättyjä panssarivaunuja pii-
loon, voi kuvitella, miten polttoaineput-
kistoille kävisi.

Venäläiset pystyivätkin etenemään 
paljon nopeammin Krimin pohjoispuo-
lella, todennäköisesti koska siellä rauta-
tieverkko saatiin paremmin hallintaan 
ja venäläisten meriherruus mahdollisti 
myös huoltamisen meritse. 

Suunnittelussa ei myöskään kaiketi 
huomioitu ukrainalaisten vastatoimia. 
Kiovan luoteispuolelle pääsi syntymään 
ilmeisesti satojen, ellei tuhansien pää-
osin huoltoajoneuvojen ruuhka, kun uk-
rainalaiset tuhosivat alueen sillat ja vielä 
tulvittivat alueen vaikeuttaen liikkumis-
ta tiestön ulkopuolella. 

Venäläisillä on länsimaisia armeijoi-
ta enemmän pioneerivoimaa ja liikkeen 
edistämiseen merkittävästi kalustoa. 
Mutta jos pioneerit eivät ole ennakoi-
dusti varmistamassa liikettä liikenneka-
peikoissa ja ylimenopaikoilla, on heitä 
vaikea saada paikalle kymmenien kilo-
metrien liikenneruuhkan ohitse.  

Johtajia kaatuu ja moraalikin 
kärsii
Venäläiset ovat kärsineet lyhyessä ajassa 
merkittävästi johtajatappioita. Kaksi 41. 
armeijan johdossa ollutta kenraalimaju-
ria (apulaiskomentaja ja esikuntapääl-
likkö), useampi rykmentin komentaja-
na toiminut eversti ja useita pataljoonan 
komentajia on kaatunut taisteluissa. 

Yksi syy tappioihin on varmasti huo-
nosti edenneet hyökkäykset. Vaikka 
Venäjän asevoimat on viime vuosina 
yrittänyt kouluttaa nuoremmista upsee-
reista oma-aloitteellisempia, vaikuttaa 
vanha Neuvostoliiton perintö edelleen 
johtamiseen. Alijohtajat eivät uskalla ot-
taa riskejä vaan odottavat käskyjä ylem-
pää. Tällöin kun eteneminen pysähtyy, 
komentajien on pakko mennä eteen 
käskyttämään ja ohjaamaan toimintaa, 
jolloin riski johtajatappioihin kasvaa. 
Kokeneiden ja kykenevien komentajien 
kaatumiset eivät varmasti paranna mo-
raalia.   

Useiden eri lähteiden mukaan jouk-
kojen moraali onkin kärsinyt etenkin 
puutteellisesta tiedotuksesta, huoltovai-
keuksista ja tappioista johtuen. Mitään 
massamaisia puolenvaihtoja tai antau-
tumisia ei ole tapahtunut, ja sotavan-

geiksi joutuneiden venäläisten kerto-
muksiin pitää suhtautua varoen, mutta 
ilmeisesti edellä mainitut syyt ja ukrai-
nalaisten siviilien osoittama vastarinta 
ja avoin halveksunta ovat vaikuttaneet 
etenkin nuorempiin sotilaisiin. Eräiden 
tietojen mukaan jotkut sotilaat olisivat 
pyrkineet sabotoimaan ajoneuvojaan 
muun muassa puhkomalla renkaita, 
jotta eivät joutuisi lähtemään sotaan, 
mutta tätä tietoa ei ole pystytty vahvis-
tamaan. Joka tapauksessa, kun sota pit-
kittyy, tappiot kasvavat ja ukrainalaiset 
osoittavat siviilivastarintaa, on odotet-
tavissa, että venäläisten joukkojen mo-
raali laskee edelleen.

Ei nuolaista… 
Venäläisten ilmiselvistä virheistä ja 
tappioista huolimatta ei kannata vie-
lä julistaa Venäjän asevoimia täysin ky-
vyttömäksi savijaloilla liikkuvaksi jätti-
läiseksi. Kuten alussa sanottiin, nämä 
ovat vasta alustavia nopeita havaintoja, 
ja tilannekuva tarkentuu ajan kuluessa. 
Tätä lukiessasi olemme taas muutamaa 
viikkoa viisaampia.

Venäläisillä on selkeitä puutteita, ja 
he eivät ole lähelläkään länsimaiden ta-
soa esimerkiksi pitkän kantaman vai-
kuttamisessa ja ilmavoimien käytös-
sä ja suorituskyvyssä. Mutta suurimmat 
haasteet näyttävät johtuvan lähinnä sii-
tä, että ei ole noudatettu omia ohjesään-
töjä ja poliittisen johdon salailun ja pi-

mittämisen takia ei ole päästy tekemään 
huolellista suunnittelua ja valmistelua 
oikean ja tarkan viholliskuvan pohjalta. 

Venäläisten taktiikka ja operaatio-
taito perustuvat heidän omien vah-
vuuksiensa hyödyntämiseen ja vastus-
tajan vahvuuksien kiistämiseen. Siksi 
maavoimilla on esimerkiksi länsimai-
hin nähden mittava epäsuora tulivoima, 
elektronisen sodankäynnin kyky ja ilma-
torjunta. Koska oma ilmavoima ei kyke-
ne tukemaan maavoimia tehokkaasti, 
korvataan se tykistöllä, samalla kun kiis-
tetään vastustajalta sen teknisesti ylivoi-
maisten johtamisjärjestelmien ja ilma-
voiman käyttö. Koska oma jalkaväki ei 
kykene sotilaiden ja nuorten upseerien 
osaamispuutteiden takia tasavertaiseen 
lähitaisteluun, hyödynnetään massii-
vista epäsuoraa tulta sekä panssarivau-
nujen ja muiden suora-ammunta-asei-
den tulitukea vastustajan tuhoamiseen. 
Oikein käytettynä Venäjän asevoima on 
edelleen vaarallinen vastustaja. 

…ennen kuin tipahtaa
Tätä kirjoittaessa juuri taakse jääneiden 
ensimmäisen kahden viikon jälkeen Ve-
näjän asevoimat varmasti muuttaa tak-
tiikkaansa. Johtosuhteita selvennetään 
ja huolto turvataan. Voimaa pyritään 
keskittämään ja hyödyntämään enem-
män omaa tulivoimaa sekä aselajien yh-
teistyötä. Vaikka joukkoja on liian vähän 
Ukrainan valtaamiseen ja pitämiseen, 
on niitä taitavasti käyttäen riittävästi 
tiettyjen avainalueiden valtaamiseen ja 
Ukrainan asevoimien lyömiseen. 

Tämä saattaa johtaa poliittiseen rat-
kaisuun nopeastikin. Sen, kauanko Uk-
raina taistelee omaa yksinäistä talvi-
sotaansa länsimaiden peukuttaessa, 
näemme varmasti kevään mittaan.

Kannattaakin muistaa, että venäläi-
set ovat yleensä nopeita oppimaan vir-
heistään. 

Seuraavaan sotaan ei varmasti läh-
detä yhtä huolettomasti vaan paremmin 
valmistautuneena ja omia vahvuuksia 
hyödyntäen.

Juttu on julkaistu alun perin Suomen 
Sotilaan numerossa 2/2022: Seuraa  
 Ukrainan sodan tapahtumia ja sen 
seurauksia ja vaikutuksia toiminta
ympäristömme turvallisuuteen niin 
lähialueillamme kuin maailman
laajuisesti Suomen Sotilaan netistä 
www.suomensotilas.fi ja Facebookista.

■ Kaatuneita ukrai-
nalaisiin univormui-
hin pukeutuneita ve-
näläisiä sotilaita ja 
heidän tuhottu laval-
le asennettu 23 mm:n 
Sergeinsä Kiovan lie-
peillä. Tämän yksikön 
tehtävä oli soluttau-
tua kaupunkiin vas-
tustajan sotilaiksi naa-
mioituneina ja tukea 
näin kaupungin val-
tausyritystä Hostome-
lin epäonnistunee-
seen maahanlaskuun 
ja muihin alkuvaiheen 
operaatioihin liittyen.A
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Venäläisten 
joukkojen 
moraali 
laskee 
edelleen.
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Eri tilanneilmoituksissa on vilahdellut myös 
divisioonien, prikaatien ja rykmenttien nimiä. 
Varmaa kuitenkin on, että yksikään mainittu divi-
sioona ei ole määrävahvuinen, vaan niillä on joh-
dossaan vaihteleva määrä taisteluosastoja ja tu-
kijoukkoja. Määrävahvuisella armeijalla, kuten 1. 
kaartin panssariarmeijalla, pitäisi olla kaksi divi-
sioonaa ja kaksi prikaatia, yhteensä noin 30 pans-
sarivaunu- ja moottoroitua jalkaväkipataljoonaa 
ja mittavasti aselajijoukkoja. 

Taistelevia joukkoja on siis kaiken kaikkiaan 
vähän johtoportaisiin nähden, puolta pienem-
mällä johtoportaiden määrällä varmasti pärjäisi. 
Ei ole myöskään vielä tiedossa, miten hyökkäyk-
sen ensimmäinen vaihe johdettiin ja missä vai-
heessa alettiin muodostaa johtoportaita taiste-
luosastojen ja armeijoiden esikuntien väliin. Jos 
johtosuhteiden määrittäminen jäi viime tinkaan, 
se voisi osaltaan selittää alkuvaiheen vaikeudet. 

Varmasti juuri johtamisen ja suunnittelun 
puutteiden takia ei ole saatu aikaan tehokasta 
aselajien ja puolustushaarojen yhteistyötä, jolla 
saataisiin vaikutus kohdistettua ratkaisukohtiin.  

Opetus 6
Yksi suurimpia epäonnistumisia venäläisillä oli 
huollon romahtaminen monissa suunnissa. Ve-
näjän maavoimien joukkojen huoltoelimet ovat 
kevyempiä kuin länsimaisissa organisaatioissa. 
Kuljetuskalustoa on vähemmän, ja sen kanta-
vuus on usein pienempi. Samaan aikaan tykistöä 
on kuitenkin länsimaita huomattavasti enem-
män, mikä edellyttää mittavia ampumatarvike-
määriä.

Venäjän maavoimien operaatioiden huol-
to perustuukin pitkälti rautateiden hyödyntämi-
seen. Tätä varten Venäjän asevoimilla on lähes 
30 000 sotilaan rautatiejoukot, jotka kykenevät 
korjaamaan ja jopa rakentamaan rautateitä. Rau-
tateitse voidaan tuoda nopeasti mittavia määriä 
ampumatarvikkeita etulinjan läheisyyteen perus-
tettaviin varastoihin. Polttoainehuoltoa varten on 
rautatiekuljetusten lisäksi putkenlaskuyksiköitä, 
jotka voivat rakentaa polttoaineputkistoa kym-
meniä kilometrejä päivässä mekanisoitujen jouk-
kojen suuren polttoainetarpeen täyttämiseksi.

Venäläisten ensimmäinen virhe lienee, että 
joukot lähetettiin miehitystehtävään, eikä niillä 
ollut materiaalia kuin muutamaksi päiväksi. Kun 
moottorimarssi muuttuu taisteluksi, huollon tar-
ve kasvaa merkittävästi, eikä tähän varauduttu, 
joten monilta vaunuilta loppui polttoaine ja soti-
lailta ruoka. Tilannetta ei varmaan helpottanut se, 
että osalle joukoista jaettiin jo vuonna 2002 van-
hentuneita taistelumuonapakkauksia.

Opetus 7
Toinen virhe oli se, että hyökkäystä päätettiin en-
simmäisten päivien jälkeen jatkaa syvyyteen kier-
täen ukrainalaisten vahvasti puolustamat asutus-
keskukset. Tämä muuttui nopeasti ongelmaksi, 
koska esimerkiksi Harkova on myös keskeinen 
rautateiden solmukohta. Koillis-Ukrainassa Ko-
notopin ja Tsernihivin kaupungit ovat puoles-
taan rautatien varressa. Kun ukrainalaiset pitivät 
kaupunkeja hallussaan, huoltoa ei saatu eteen-
päin rautateitse. Ja koska selustaan oli jäänyt suu-
ria alueita, joita valvomaan ei riittänyt joukkoja, 

joutuivat huoltokuljetukset usein isku-
jen kohteiksi. Samasta syystä ei poltto-
aineputkistojakaan voinut rakentaa. Jos 
ukrainalainen maanviljelijä pystyy hi-
naamaan hylättyjä panssarivaunuja pii-
loon, voi kuvitella, miten polttoaineput-
kistoille kävisi.

Venäläiset pystyivätkin etenemään 
paljon nopeammin Krimin pohjoispuo-
lella, todennäköisesti koska siellä rauta-
tieverkko saatiin paremmin hallintaan 
ja venäläisten meriherruus mahdollisti 
myös huoltamisen meritse. 

Suunnittelussa ei myöskään kaiketi 
huomioitu ukrainalaisten vastatoimia. 
Kiovan luoteispuolelle pääsi syntymään 
ilmeisesti satojen, ellei tuhansien pää-
osin huoltoajoneuvojen ruuhka, kun uk-
rainalaiset tuhosivat alueen sillat ja vielä 
tulvittivat alueen vaikeuttaen liikkumis-
ta tiestön ulkopuolella. 

Venäläisillä on länsimaisia armeijoi-
ta enemmän pioneerivoimaa ja liikkeen 
edistämiseen merkittävästi kalustoa. 
Mutta jos pioneerit eivät ole ennakoi-
dusti varmistamassa liikettä liikenneka-
peikoissa ja ylimenopaikoilla, on heitä 
vaikea saada paikalle kymmenien kilo-
metrien liikenneruuhkan ohitse.  

Johtajia kaatuu ja moraalikin 
kärsii
Venäläiset ovat kärsineet lyhyessä ajassa 
merkittävästi johtajatappioita. Kaksi 41. 
armeijan johdossa ollutta kenraalimaju-
ria (apulaiskomentaja ja esikuntapääl-
likkö), useampi rykmentin komentaja-
na toiminut eversti ja useita pataljoonan 
komentajia on kaatunut taisteluissa. 

Yksi syy tappioihin on varmasti huo-
nosti edenneet hyökkäykset. Vaikka 
Venäjän asevoimat on viime vuosina 
yrittänyt kouluttaa nuoremmista upsee-
reista oma-aloitteellisempia, vaikuttaa 
vanha Neuvostoliiton perintö edelleen 
johtamiseen. Alijohtajat eivät uskalla ot-
taa riskejä vaan odottavat käskyjä ylem-
pää. Tällöin kun eteneminen pysähtyy, 
komentajien on pakko mennä eteen 
käskyttämään ja ohjaamaan toimintaa, 
jolloin riski johtajatappioihin kasvaa. 
Kokeneiden ja kykenevien komentajien 
kaatumiset eivät varmasti paranna mo-
raalia.   

Useiden eri lähteiden mukaan jouk-
kojen moraali onkin kärsinyt etenkin 
puutteellisesta tiedotuksesta, huoltovai-
keuksista ja tappioista johtuen. Mitään 
massamaisia puolenvaihtoja tai antau-
tumisia ei ole tapahtunut, ja sotavan-

geiksi joutuneiden venäläisten kerto-
muksiin pitää suhtautua varoen, mutta 
ilmeisesti edellä mainitut syyt ja ukrai-
nalaisten siviilien osoittama vastarinta 
ja avoin halveksunta ovat vaikuttaneet 
etenkin nuorempiin sotilaisiin. Eräiden 
tietojen mukaan jotkut sotilaat olisivat 
pyrkineet sabotoimaan ajoneuvojaan 
muun muassa puhkomalla renkaita, 
jotta eivät joutuisi lähtemään sotaan, 
mutta tätä tietoa ei ole pystytty vahvis-
tamaan. Joka tapauksessa, kun sota pit-
kittyy, tappiot kasvavat ja ukrainalaiset 
osoittavat siviilivastarintaa, on odotet-
tavissa, että venäläisten joukkojen mo-
raali laskee edelleen.

Ei nuolaista… 
Venäläisten ilmiselvistä virheistä ja 
tappioista huolimatta ei kannata vie-
lä julistaa Venäjän asevoimia täysin ky-
vyttömäksi savijaloilla liikkuvaksi jätti-
läiseksi. Kuten alussa sanottiin, nämä 
ovat vasta alustavia nopeita havaintoja, 
ja tilannekuva tarkentuu ajan kuluessa. 
Tätä lukiessasi olemme taas muutamaa 
viikkoa viisaampia.

Venäläisillä on selkeitä puutteita, ja 
he eivät ole lähelläkään länsimaiden ta-
soa esimerkiksi pitkän kantaman vai-
kuttamisessa ja ilmavoimien käytös-
sä ja suorituskyvyssä. Mutta suurimmat 
haasteet näyttävät johtuvan lähinnä sii-
tä, että ei ole noudatettu omia ohjesään-
töjä ja poliittisen johdon salailun ja pi-

mittämisen takia ei ole päästy tekemään 
huolellista suunnittelua ja valmistelua 
oikean ja tarkan viholliskuvan pohjalta. 

Venäläisten taktiikka ja operaatio-
taito perustuvat heidän omien vah-
vuuksiensa hyödyntämiseen ja vastus-
tajan vahvuuksien kiistämiseen. Siksi 
maavoimilla on esimerkiksi länsimai-
hin nähden mittava epäsuora tulivoima, 
elektronisen sodankäynnin kyky ja ilma-
torjunta. Koska oma ilmavoima ei kyke-
ne tukemaan maavoimia tehokkaasti, 
korvataan se tykistöllä, samalla kun kiis-
tetään vastustajalta sen teknisesti ylivoi-
maisten johtamisjärjestelmien ja ilma-
voiman käyttö. Koska oma jalkaväki ei 
kykene sotilaiden ja nuorten upseerien 
osaamispuutteiden takia tasavertaiseen 
lähitaisteluun, hyödynnetään massii-
vista epäsuoraa tulta sekä panssarivau-
nujen ja muiden suora-ammunta-asei-
den tulitukea vastustajan tuhoamiseen. 
Oikein käytettynä Venäjän asevoima on 
edelleen vaarallinen vastustaja. 

…ennen kuin tipahtaa
Tätä kirjoittaessa juuri taakse jääneiden 
ensimmäisen kahden viikon jälkeen Ve-
näjän asevoimat varmasti muuttaa tak-
tiikkaansa. Johtosuhteita selvennetään 
ja huolto turvataan. Voimaa pyritään 
keskittämään ja hyödyntämään enem-
män omaa tulivoimaa sekä aselajien yh-
teistyötä. Vaikka joukkoja on liian vähän 
Ukrainan valtaamiseen ja pitämiseen, 
on niitä taitavasti käyttäen riittävästi 
tiettyjen avainalueiden valtaamiseen ja 
Ukrainan asevoimien lyömiseen. 

Tämä saattaa johtaa poliittiseen rat-
kaisuun nopeastikin. Sen, kauanko Uk-
raina taistelee omaa yksinäistä talvi-
sotaansa länsimaiden peukuttaessa, 
näemme varmasti kevään mittaan.

Kannattaakin muistaa, että venäläi-
set ovat yleensä nopeita oppimaan vir-
heistään. 

Seuraavaan sotaan ei varmasti läh-
detä yhtä huolettomasti vaan paremmin 
valmistautuneena ja omia vahvuuksia 
hyödyntäen.

Juttu on julkaistu alun perin Suomen 
Sotilaan numerossa 2/2022: Seuraa  
 Ukrainan sodan tapahtumia ja sen 
seurauksia ja vaikutuksia toiminta
ympäristömme turvallisuuteen niin 
lähialueillamme kuin maailman
laajuisesti Suomen Sotilaan netistä 
www.suomensotilas.fi ja Facebookista.

■ Kaatuneita ukrai-
nalaisiin univormui-
hin pukeutuneita ve-
näläisiä sotilaita ja 
heidän tuhottu laval-
le asennettu 23 mm:n 
Sergeinsä Kiovan lie-
peillä. Tämän yksikön 
tehtävä oli soluttau-
tua kaupunkiin vas-
tustajan sotilaiksi naa-
mioituneina ja tukea 
näin kaupungin val-
tausyritystä Hostome-
lin epäonnistunee-
seen maahanlaskuun 
ja muihin alkuvaiheen 
operaatioihin liittyen.A
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Rannikkoprikaati oli jatkosodassa Merivoimien ran-
nikkojoukkojen sodan ajan perusyhtymä. Toisin kuin 
Maavoimien divisioonilla ja prikaateilla, ei rannik-

koprikaateilla ollut vakioitua kokoonpanoa. Rannikkopri-
kaatien kokoonpanot, vahvuudet ja pää-
aseistuksen määrät ja laadut perustuivat 
kiinteisiin linnoituslaitteisiin, joita Venä-
jä oli ryhtynyt rakentamaan rannikoillem-
me jo 1800-luvun lopulla ja joita oli menes-
tyksekkäästi vahvennettu ja täydennetty 
itsenäisyyden aikana. Talvisodan alussa 
rannikkotykistö olikin Puolustusvoimien ai-
noa aselaji, jonka materiaalinen valmius oli 
suunnilleen vihollisuhkan ja olosuhteiden 
edellyttämässä kunnossa. Itäisen Suomen-
lahden puolustuksesta vastannut rannikko-
tykistön rauhan ajan joukko-osasto Kotkan 
rannikkotykistörykmentti perusti kesäkuun 
1941 liikekannallepanon yhteydessä sodan 
ajan yhtymän 2. rannikkoprikaatin. Jatko-
sodan alussa prikaatiin kuului komentaja ja 
esikunta, kolme aluevastuullista alajohtoporrasta linnak-
keistoa, toimitus (esikunta-) komppania, rannikkopioneeri-
komppania ja kaksi erillistä kenttätykkipatteria. 

Linnakkeistot oli numeroitu roomalaisilla numeroilla 
I–III, ja niidenkin kokoonpano vaihteli. Vakiona niissä 
oli komentaja ja esikunta, toimituskomppania, vies-

tijoukkue ja mittauskomppania tai -joukkue. Taistelevina 
osina oli yhdestä kolmeen linnaketta. Linnakkeen kokoon-
panoon kuului rannikkotykistöpatteri ja vaihteleva mää-

rä komppanian ja joukkueen tasoisia jalkaväki-, suora-am-
muntatykki- ja ilmatorjuntayksiköitä.   

Jatkosodan aikana Merivoimat perusti tarvittaessa ran-
nikkoprikaati- ja linnakkeistotasan väliin sodan ajan ran-

nikkotykistörykmenttejä, jotka oli joskus 
alistettu myös Maavoimien yhtymille.  

Termit rannikkotykistö ja rannikkojou-
kot saattavat tuoda lukijan mieleen 
kiinteisiin puolustusasemiin ryhmite-

tyn raskaasti aseistetun tykistöjoukon, joka 
ampuu aseiden kantamalle enemmän tai 
vähemmän sattumanvaraisesti purjehtinei-
ta vihollisaluksia. Sodissamme vaikutelma 
ei kuitenkaan ollut ainoa oikea. Rannikko-
joukot taistelivat tarvittaessa liikkuvasti jal-
kaväen tapaan. Esimerkiksi 2. rannikkopri-
kaatin joukoista muodostettiin jatkosodan 
hyökkäysvaiheen alussa Suursaari-tekstissä 
mainittu Rannikkopataljoona 2, johon kuu-
lui jalkaväki-, kenttätykki-, suora-ammun-

tatykki- ja pioneerivoimaa. Erikoisuutena pataljoona ky-
keni muun muassa merimiinoittamiseen rannikkovesillä. 
Pataljoona hyökkäsi elokuussa 1941 Suomenlahden ran-
nikkoa pitkin kohti itää, valtasi muun muassa Teikarin lä-
hisaarineen Viipurinlahdella ja jatkoi Koiviston suuntaan. 
Hyökkäys vaiheen jälkeen pataljoona palasi Kymenlaakson 
edustalle. Pataljoonan komentajana oli alusta lähtien ma-
juri Martti Miettinen, myöhemmin Mannerheim-ristin ri-
tari päivämäärällä 2.10.1944.   

2. RANNIKKOPRIKAATI/ 
ITÄ-SUOMENLAHDEN RANNIKKOPRIKAATI

Rannikkopataljoona 2:n 
ja myöhempi Rannikko-
tykistörykmentti 12:n 
komentaja everstiluut-
nantti Martti Miettinen 
kuvattuna 17.9.1944 sak-
salaisten Suursaareen 
maihinnousuyrityksen 
jälkeen. Miettinen sai 
numerolla 152 Manner-
heim-ristin 2.10.1944.

Talvisodan alussa 
rannikkotykistö olikin 

Puolustusvoimien 
ainoa aselaji, jonka 

materiaalinen valmius 
oli suunnilleen 
vihollisuhkan 

ja olosuhteiden 
edellyttämässä 

kunnossa. 
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