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Toimintaympäristö



Kutsu 
– XXIV Kaaderigolf 16.8.2022 

Ruuhikoskella
Kadettikunnan XXIV Kaaderigolf pelataan Seinäjoella Ruuhikosken golfkentällä tiistaina  
16.8.2022 klo 10.00 yhteislähtönä. Kilpailu on tarkoitettu Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. 

Kilpailua edeltävänä iltana on kadettiveli Jyrki Viitalan yrityksen Käyttöauto Oy:n tiloissa cocktail-tilai-
suus 15.8.2022 klo 18.00 (noin 1,5 h), johon pyydetään erikseen ilmoittautumaan.

Hotellivarauksia on saatavilla 1.8. saakka joko: 
Hotelli Lakeus, 1hh 105€, 2hh huone 125€, tunnus BKAADERIGOLF tai  
Hotelli Sorsanpesä 1hh 110€, 2hh huone erillisvuoteet 114€, parivuode 125€, tunnus KAADERIGOLF.

Kilpailuohjeet
Yhteislähtö klo 10.00. Kilpailupuhuttelu on klo 9.15.

Kilpailumuotona on pistebogey. Erikoiskilpailuina ovat: paras scratch, pisin draivi ja lähimmäksi lippua.

 Sarjat: • Yleinen ja seniorit (alle 65v), tii 58
 • Veteraanit ja yliveteraanit (65 – 74v), tii 53
 • Superveteraani (75+ vuotiaat), tii 47
 • Naiset, tii 47
 • Kutsuvierassarja, tii 53
 •   Lisäksi kilpaillaan joukkuekilpailu Paras kadettikurssi ja Paras kadettipiiri.  

 Lasketaan mukaan kurssin ja piirin kolme parasta tulosta.
 • Kilpailun paras pelaaja ja kiinnityksen ”Ripen Pyttyyn”.

Kilpailumaksu on vain 30,00 euroa, joka maksetaan caddiemasterille. Jokainen varaa itse 
tarvitsemansa golfauton. Kilpailumaksuun kuuluu tulokahvi, puolimatkan kahvit ja kilpailun jälkeen 
buffet-ruokailu. Klubilla on saunamahdollisuus (pyyhkeet pukuhuoneissa).

Kilpailuamme ovat tukeneet Käyttöauto Oy, Fujitsu Finland Oy, Nammo Lapua Oy ja  
Rauma Marine Constructions Oy.

Ilmoittautumiset 9.8.2022 mennessä osoitteella caddiemaster@ruuhikoskigolf.fi tai 
puhelimitse numeroon 044 334 3490. (Nimi, sähköposti/puhelin, seura, HCP, kadettipiiri, kadettikurssi, 
sarja johon osallistuu, osallistuuko cocktail-tilaisuuteen). Peliryhmät tehdään viimeistään kaksi päivää 
ennen kilpailua.

Kilpailun johtajana toimii Kadettikunnan pääsihteeri, eversti evp Heikki Pohja 040-517 1100.  
Tiedusteluihin kilpailusta vastaa Ruuhikoskigolfin toimitusjohtaja evl evp Keijo Mäenpää 050-5439802.

Tervetuloa Ruuhikoskelle Tervetuloa Ruuhikoskelle 
www.ruuhikoskigolf.fiwww.ruuhikoskigolf.fi



PÄÄKIRJOITUS

Toistaako historia itseään? 

Tunnetun sananparren mukaan 
historia toistaa itseään. Sanon-
ta viittaa kyyniseen maailman-

katsomukseen, jonka mukaan ihmi-
nen ei opi virheistään. Moni on näh-
nyt nykypäivässä yhteneväisyyksiä 
toista maailmansotaa edeltäneisiin ta-
pahtumiin.

Krimin annektoinnissa vuonna 
2014 on nähty yhtymäkohtia Saksan 
syyskuussa 1938 esittämiin vaatimuk-
siin Tšekkoslovakiaan kuuluneiden 
niin sanottujen sudeettialueiden liit-
tämisestä Saksaan. Tuolloin Saksan 
vaatimukset olivat Euroopalle myrs-
kyn merkkejä ja useat maat suorittivat 
osittaisia liikekannallepanoja.

Käynnissä olevaa Ukrainan sotaa 
on verrattu aika ajoin Suomen talvi-
sotaan. Neuvostoliitosta itsenäisty-
nyt Ukraina taistelee säilyttääkseen 
itsenäisyytensä samaan tapaan kuin Suomi joutui talviso-
dan katkerissa taisteluissa lunastamaan paikkansa itsenäis-
ten valtioiden joukossa. Yhtä yksin on Ukraina suurvalta-
vihollista vastaan kuin Suomikin oli.

Venäjän haaveet etupiirijaosta, ääriliikkeiden nousu, val-
lan keskittyminen diktatuuriksi ja kokemus historiallisista 
vääryyksistä ovat lisäksi näille kahdelle aikakaudelle yhteisiä 
katalyyttejä. Näillä historian lainalaisuuksilla Ukrainan sota 
laajenee ennennäkemättömäksi maailmanpaloksi, ja lopuksi 
katkera bunkkeriinsa eristäytynyt diktaattori ampuu itsensä.

Historian toistuvuutta vastaan puhuu kuitenkin se, että 
jotakin ihminen aina oppii historiasta. Länsi on nyt ennen-
näkemättömän yhtenäinen Venäjälle asetetuissa pakotteissa 
ja lausunnoissaan. Ukraina saa myötätunnon lisäksi konk-
reettista aseapua, ja tapahtumien todennäköinen kehityskul-
ku tunnetaan, jos kehitykseen ei puututa.

Suomelle Ukrainan sodalla on ollut ja tulee olemaan mer-
kittäviä vaikutuksia. Presidentti Sauli Niinistö totesi osuvas-
ti heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, että ”naamiot on nyt 
riisuttu, ja vain sodan kylmät kasvot näkyvät”. Suomessa 
pitkään uskottiin ja toivottiin Venäjän kehittyvän länsimai-
seksi demokratiaksi, mutta toisin kävi. Ukrainan sota he-
rätti suomalaisten uinuvat kansalliset muistot Suomen käy-
mistä sodista ja koetuista vainoista. Naamiot on riisuttu, ja 
suhdetta arvaamattomaan naapuriin joudutaan tarkastele-
maan uudelleen.

Ukrainan sota on jo nyt vaikuttanut hyvin konkreetti-
sesti Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Hitaasti lämpenevä 
ja perinteisesti Natoon epäluuloisesti suhtautunut kansa to-
tesi Suomen turvallisuusympäristön muuttuneen merkittä-

västi. Sotilaallisen liittoutumisen kan-
natus Suomessa kasvoi pitkin kevättä 
tasaisen voimakkaasti. Huomattavaa 
liittoutumiskysymyksessä oli se, että 
Suomi vei ja Ruotsi peesasi. Nato-optio 
oli sittenkin totta, vaikka monet epäi-
livät käsitteen laaditun Nato-kiimaili-
joiden rauhoittamiseksi.

Tämän Kylkiraudan teemana on 
ajankohtaisesti toimintaympäristö. 
Valtioneuvoston huhtikuussa julkaise-
ma ajankohtaisselonteko totesi Suomen 
turvallisuusympäristössä tapahtuneen 
perustavanlaatuisen muutoksen. Val-
tion turvallisuusympäristö on yksi ta-
pa tulkita toimintaympäristössä tapah-
tuneita muutoksia.

Toimintaympäristö on käsitteenä 
moniselitteinen. Se voidaan ymmär-
tää maantieteellisesti Suomen lähialu-
eeksi, mutta toimintaympäristönä voi-

daan myös käsitellä erilaisia ulottuvuuksia tai tieteellisesti 
toimintaympäristöä voidaan tarkastella systeeminä. Systee-
missä tarkasteltava kohde on keskiössä ja toimintaympä-
ristön muodostavat kaikki kohteeseen vaikuttavat tekijät, 
kuten poliittiset, yhteiskunnalliset, taloudelliset, sosiaali-
set ja sotilaalliset tekijät. 

Kylkiraudan teema-artikkelit ovat sekoitus erilaisia nä-
kökulmia toimintaympäristöön. Maailmaa puhuttanut Ve-
näjän hyökkäys Ukrainaan on, kuten todettua, tällä hetkel-
lä suurin toimintaympäristöämme muokkaava tekijä. Ai-
hetta tarkastellaan Ukrainan sodan strategisten taustojen, 
Venäjän toiminnan ymmärtämisen ja Ukrainan sodan op-
pien näkökulmista.

Toimintaympäristön eri ulottuvuuksista tarkastellaan 
myös ei niin perinteisiä avaruutta ja kyberulottuvuutta. Li-
säksi kylmän sodan jälkeen hieman taka-alalla olleet ydin-
aseet nostetaan nekin jälleen ajankohtaisina päivänvaloon. 
Suomeen vaikuttavista globaaleista ja erityisesti taloudel-
lisista ilmiöistä lehdessä on Kiinan strategisia päämääriä 
tarkasteleva ajankohtaisartikkeli. Lisäksi totuttuun tapaan 
teema-artikkelien lisäksi lehden sivuilla on sopivassa suh-
teessa historiaa, kadettiperinteitä, kirja-arvioita ja paljon 
muuta mielenkiintoista.

Toivotan antoisia lukuhetkiä ajankohtaisten ja asiantun-
tevien artikkelien parissa.

Päätoimittaja
Ville Vänskä
ville.vanska(at)kylkirauta.fi
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Vyötti miekan vyötärölle  
kupeellensa Kylkiraudan.

Teiss’ on taiston tulta, peistä, 
kylmyyttä myös Kylkirauan.
                    –  Eino Leino

Kadettikunta ry on itsenäisen 
Suomen kadettikouluissa upsee
rin tutkinnon suorittaneiden up
seerien ja Maanpuolustuskor
keakoulussa opiskelevien kadet
tien maanpuolustusaatteellinen 
yhteisö. 
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NÄKYMIÄ

Tahto, taito ja tavara

Kevät 2022 piirtyy suomalai-
seen historiaan yhtenä merk-
kipaaluna. Joskus pitkään 

kypsynyt muutos tapahtuu nopeasti.
Kansainvälinen puolustusyhteis-

työ ja sen muoto on ollut jo useam-
man selonteon ajan Suomen turvalli-
suus- ja puolustuspolitiikan tasaisesti 
etenevä asia. Suunta läntiseen yhtei-
söön on ollut selvä, ja se on kuvasta-
nut vallitsevan turvallisuusympäris-
tön tilannetta. Päätös hakea Nato-jäse-
nyyttä näyttäytyy loogisena jatkumona 
ja ajoittumisena turvallisuustilanteen 
muutokseen.

Keskeisin muuttumaton tekijä lä-
pi vuosikymmenten Suomen sotilaal-
lisen turvallisuuden rakentamisessa on 
ollut oma vankka yleiseen asevelvol-
lisuuteen perustuva kansallinen puo-
lustus. Jatkossakin Suomea puolus-
taa suomalainen, nyt vain osana laa-
jempaa yhteisöä.

Kenraali Ehrnroothin tunnetut 
sitaatit ovat edelleen ajankohtaisia: 
”Suomi on hyvä maa asua, ja sen ai-
nut puolustaja on suomalainen.” ”Ei 
koskaan enää yksin.” Itse asiassa Na-
ton kolmas artikla velvoittaa jokaista 
maata hoitamaan oman puolustuksensa. 
Viides artikla varmistaa, ettei jäsenmaa 
jää yksin.

Eduskunnalle huhtikuussa annettu 
turvallisuusselonteko korostaa sotilaal-
lisen varautumisen merkitystä. Vallitse-
vassa turvallisuustilanteessa nähdään 
tarpeelliseksi panostaa materiaaliseen 
valmiuteen sekä reserviläisten osaami-
seen. Tavara ja taito ajantasaistetaan.

Ukrainan sodassa maanpuolustus-
tahdon merkitys on ollut kouriintuntu-
va. Alivoimaisen puolustajan menes-
tystekijänä on tahto. 

Yhdeksi kokonaisturvallisuuden 
ytimessä olevaksi yhteiskunnan kriit-
tiseksi toiminnaksi on määritetty kansa-
laisten henkinen kriisinsietokyky. Täs-
sä olemme aivan kansallisen resiliens-
sin ytimessä. 

Mikään valtiollinen varautumisjär-
jestely ei auta kriisissä, jos kansalais-
ten tahto ja halu turvallisuuden lujitta-
miseen ei ole vahva ja sitkeä. Tässäkin 
varautumisessa olennaista on resiliens-

si eli kyky kohdata ja sietää kriisiä, toi-
pua siitä ja oppia tulevia kriisejä varten. 

Yhteiskunnan turvallisuusstrate-
gian mukaan henkisen kriisinsietoky-
vyn ytimessä on tiedonvälitys ja sivis-
tys. Informaatiovaikuttamisen ilmiöön 
on ihailtavasti keskitytty Suomessa jo 
pian kymmenen vuoden ajan. Suoma-
laisten sivistys ansaitsisi vielä pohdin-
nan ja varautumisen valmistelut.

Korona-aikana opetustoimi kaikil-
la aloilla ja tasoilla on joutunut sopeu-
tumaan yllättäviin ja nopeisiin kääntei-
siin. Oppimis- ja kasvatusvelka ja sen 
takaisinmaksu korona-ajalta voisi olla 
resilienssin näkökulmasta analyysin tar-
peessa. Sama koskee myös tutkimusta. 
Opetus ja tutkimus rakentavat tulevai-
suuttamme, eikä valukerroksiin tulisi 
jäädä aukkoja.

Sivistykseen kuuluu myös kulttuuri 
kaikessa kirjossaan. Yhteiskunnan tur-
vallisuusstrategia määrittää, että henki-
sen kriisikestävyyden kannalta on tärke-

ää taata kulttuuripalvelujen saatavuus 
kriisin aikana ja sen jälkeen. 

Kulttuuri on yksi keskeinen kei-
no päivittää alati muuttuvaa suomalai-
suutta. Kulttuurin avulla ymmärräm-
me, mitä on suomalaisuus ja millainen 
on kansalaisten suhde kansakuntaam-
me ja valtioomme. Kansallisen iden-
titeetin vaalimisessa tulee olla oma-
varainen, koska suomalaisuutta ei voi 
ostaa ulkomailta.

Kansalaisten henkinen kriisinsieto-
kyky on luonnollisesti myös sotilaalli-
sen maanpuolustuksen ydintä. Maan-
puolustustahtomme on ollut perintei-
sesti ja pitkällä aikasarjalla mitattu-
na korkea.

Kadettikunnan toimintasääntöihin 
kirjatusti tehtävämme on osallistua yh-
teiskunnassamme käytävään maan-
puolustukseen liittyvään keskusteluun 
ja omalta osaltamme vahvistaa kan-
samme maanpuolustustahtoa. Kevät-
kokouksessa päätetysti päivitämme 
verkkosisältömme ja tuotamme kaikil-
le jaettavan esitysmateriaalin. Nämä 
toivottavasti auttavat meitä tiedon ja-
kamisessa ja vuorovaikutuksessa kun-

kin omassa verkostossamme. 
Yhteiskunnallisessa keskustelussa 

on tarpeellista jakaa faktatietoa Natos-
ta, mutta strategiseen kärsivällisyyteen 
lienee tarvetta jäsenyyden vaikutusten 
arvioinnissa. Vaikutukset tiedetään, kun 
jäsenyys on hyväksytty ja eri suunnitte-
luprosessit ovat edenneet kohti konkreti-
aa. Yleiseen asevelvollisuuteen perustu-
va kansallinen puolustus ja sen ytimes-
sä oleva tahto maan puolustamiseen py-
syvät vaalittavana työnä meille kaikille.

Aurinkoista kesää!

Mika Kalliomaa
Prikaatikenraali
Kadettikunnan puheenjohtaja
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AJANKOHTAISSELONTEKO 
TURVALLISUUSYMPÄRISTÖN 

MUUTOKSISTA
TEKSTI: VILLE VÄNSKÄ

Valtioneuvoston selontekomenettelyllä on 
Suomessa keskeinen rooli. Selonteot heijastelevat 
Suomen turvallisuusympäristöä ja vallalla olevaa 

turvallisuusajattelua. Valtioneuvosto julkaisi huhtikuussa 
normaalista selontekorytmistä ajankohtaisselonteon 

turvallisuusympäristön muutoksesta. 

Valtioneuvosto julkaisi 13. huh-
tikuuta ajankohtaisselonteon 
Suomen turvallisuusympäris-

tön muutoksesta. Selonteko käsittelee 
Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikkaa, mutta myös muuttuneen 
tilanteen taloudellisia vaikutuksia, huol-
tovarmuutta, varautumista sekä rajatur-
vallisuutta, kyberturvallisuutta ja hybri-
divaikuttamista.

Ajankohtaisselontekoa luonneh-
dittiin ennen sen julkaisua Nato-selon-
teoksi, mutta ennen kaikkea selonteko 
on analyysi Ukrainan sodan vaikutuk-
sista Suomen turvallisuuteen sekä Suo-
men turvallisuuspolitiikan vaihtoehdois-
ta riskeineen ja hyötyineen. 

Suomalaista selontekomenettelyä 
on aika ajoin moitittu hitaudesta ja kan-
keudesta, mutta tarvittaessa prosessi on 
varsin ketterä. 

Ajankohtaisselontekoa valmisteltiin 
ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministe-
rivaliokunnan ja tasavallan presidentin 
kokouksen eli TP-UTVAn ohjauksessa, 
ja selonteon laajuus on lähes viisikym-
mentä sivua. Selonteon julkaisu käyn-
nisti parlamentaarisen vaiheen, jossa se-
lonteosta käytiin lähetekeskustelu edus-
kunnan täysistunnossa ja se otettiin va-
liokuntakäsittelyyn.

Ajankohtaisselonteon keskeisin anti 
oli toteamus siitä, että Suomen turvalli-
suusympäristö on perusteellisesti muut-
tunut. Muutos johtaa väistämättä Suo-
men turvallisuuspoliittisten valintojen 
uudelleenarviointiin. 

Turvallisuuspoliittisista valinnoista 
selonteossa käydään läpi erilaisia mah-
dollisia vaihtoehtoja, mutta niitä ei ar-
voteta tai verrata keskenään. Tarkastel-
lut eri vaihtoehdot ovat Euroopan uni-
onin rooli turvallisuuspoliittisena toi-
mijana sekä kahdenvälisen yhteistyön 
tiivistäminen Ruotsin, Norjan ja muiden 
Pohjoismaiden, Yhdysvaltojen ja Ison-
Britannian sekä monenvälisten puolus-
tusyhteistyökumppanien kanssa. Selon-
teossa arvioidaan myös yhteistyön tiivis-
tämistä Naton kanssa sekä mahdollisen 
Nato-jäsenyyden vaikutuksia.

Venäjä, Venäjä, Venäjä
Poikkeavaa aiemmin annettuihin Val-
tioneuvoston selontekoihin verrattuna 
on ajankohtaisselonteon ilmestymis-
ajankohta ja sen verrattain suora ta-
pa käsitellä Venäjää. Selonteossa Ve-
näjän hyökkäys ja toistuva ydinaseella 
uhkaaminen tuomitaan selväsanaises-
ti. Suomessa on perinteisesti käsitel-
ty Venäjää ja sen toimintaa neutraalis-

ti, kiertoilmaisuin ja jopa silkkihansik-
kain, vaikka Venäjä olisi käytöksellään 
antanut toisinaan aihetta tiukempaan-
kin sävyyn. 

Maailmanpolitiikan häiriköstä ja 
Ukrainan sodan aloittajasta ei selon-
teossa jää epäselvyyttä: ”Venäjä käyn-
nisti 24. helmikuuta 2022 presidentti Pu-
tinin käskystä suoran sotilaallisen hyök-
käyksen Ukrainaan. Hyökkäys loukkaa 
räikeästi kansainvälistä oikeutta. Venä-
jän toiminta rikkoo Yhdistyneiden kan-
sakuntien peruskirjaa, Euroopan turval-
lisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Hel-
singin päätösasiakirjaa ja Pariisin pe-
ruskirjaa sekä Budapestin asiakirjaa 
vuodelta 1994. Näihin kaikkiin asia-
kirjoihin Venäjä̈ on sitoutunut. Hyök-
käys loukkaa Ukrainan suvereniteettia 
sekä alueellista koskemattomuutta ja on 
vakava uhka kansainväliselle rauhalle 
ja turvallisuudelle.” 

Selonteossa todetaan Venäjän hyök-
käyksellä olevan pitkäkestoisia vaiku-
tuksia Euroopan ja Suomen turvalli-
suusympäristöön. Vaikka selonteossa 
todetaan, ettei Suomeen kohdistu tällä 
hetkellä sotilaallista uhkaa, Ukrainan 
sodalla todetaan olevan vaikutusta Itä-
meren turvallisuusympäristöön jännit-
teiden kasvaessa. Samoin turvallisuus-
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ympäristön muutosten ennakoitavuuden 
todetaan heikentyneen.

Kansallisen puolustuskyvyn 
kehittäminen

Turvallisuusympäristön muutosten ja 
Suomen turvallisuuspoliittisten vaihto-
ehtojen lisäksi ajankohtaisselonteossa 
on konkreettisia linjauksia kansallisen 
puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Puo-
lustusvoimallisesta näkökulmasta nä-
mä linjaukset ovat mielenkiintoisia, ja 
niillä on Puolustusvoimien toimintaan 
lähes välittömiä vaikutuksia.

Kansallisesta puolustuskyvystä to-
detaan menneiden vuosikymmenten ke-
hitystyön lähtökohdat oikeiksi. Puolus-
tusvoimien tärkein tehtävä on ollut ja 
on edelleen ennaltaehkäisevän sotilaal-
lisen pidäkkeen muodostaminen ja tar-
vittaessa maahan kohdistuvien hyök-
käyksien torjuminen. Puolustusjärjes-
telmän kehittämisen ja ylläpidon lisäk-
si Suomen tulee varautua Ukrainassa 
käynnissä olevan sodan kaltaiseen ti-
lanteeseen, jossa kriisin laajuus, pitkä-
kestoisuus ja moniulotteisuus haasta-
vat puolustuskyvyn aiemmin arvioitua 
voimakkaammin. 

Selonteko linjaa, että puolustusky-
kyä kehitetään nopeutetulla aikataulul-
la muuttuneen toimintaympäristön kas-
vaneiden vaatimusten mukaisesti puo-
lustukseen osoitettavilla lisäresursseilla. 
Uskottava puolustuskyky edellyttää 
ajanmukaista ja käyttökuntoista, tais-
telukentän vaatimukset täyttävää puo-
lustusmateriaalia, riittäviä ampumatar-
vike- ja varaosavarantoja, Puolustusvoi-
mien henkilökunnan ja reserviläisten 
riittävää osaamista sekä koko kansa-
kunnan korkeaa maanpuolustustahtoa. 

Puolustusvoimat käynnistää lisä-
materiaalihankinnat välittömästi. Niillä  
täydennetään pitkällä aikavälillä synty-
neitä vajeita ja puutteita sekä vastataan 
Ukrainan sodan seurauksena muuttunei-
siin toimintaympäristön vaatimuksiin. 
Koska kriittisen materiaalin saatavuus 
on poikkeusoloissa epävarmaa, kasva-
tetaan erityisesti ampumatarvikkeiden 
varastomääriä. Lisäksi kehitetään Puo-
lustusvoimien räjähdetuotantoa. 

Kertausharjoituskoulutettavien re-
serviläisten määrää kasvatetaan vuo-
desta 2022 alkaen. Tällä vastataan 
turvallisuusympäristön vaatimuksiin 
ja pandemian aiheuttamaan tilapäisesti 

alentuneeseen kertausharjoitusten 
määrään. Kertausharjoituksilla paran-
netaan erityisesti sodan ajan joukko-
jen perustamisvalmiutta, taistelun ja 
tulenkäytön johtamiskykyä sekä ase-
lajien yhteistoimintakykyä. Kertaushar-
joituksiin kutsutaan operatiivisia jouk-
koja, uudistuvia paikallisjoukkoja sekä 
Rajavartiolaitoksen joukkoja.

Rajavartiolaitoksen merkitys alueel-
lisen koskemattomuuden valvonnassa ja 
turvaamisessa sekä sotilaallisen maan-
puolustuksen tehtävissä korostuu muut-
tuneessa toimintaympäristössä. Rajavar-
tiolaitoksen ja rajajoukkojen sotilaallis-
ta suorituskykyä parannetaan. 

Vapaaehtoista maanpuolustusta te-
hostetaan osana paikallispuolustuk-
sen kehittämistä ja reservin koulutus-
ta. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) toimintaa tehostetaan vuonna 
2022 kaksinkertaistamalla koulutus-
vuorokaudet, kehittämällä ase- ja am-
pumakoulutuksen edellytyksiä̈ sekä 
käynnistämällä lainsäädännön uudis-
tus. Samalla kehitetään kansalais-
ten mahdollisuuksia osallistua maan-
puolustukseen ja lisätään MPK:n 
reserviläiskouluttajien käyttöä Puolus-
tusvoimien vapaaehtoisissa harjoituk-
sissa sekä kertausharjoituksissa. Puo-
lustusvoimien ja MPK:n välistä ope-
ratiivista kumppanuutta syvennetään  
kehyskaudella 2023–2026 normaali-
olojen häiriötilanteiden ja poikkeus-
olojen tarpeiden mukaisesti. 

Puolustusvoimien henkilöstön mää-
r̈ää lisätään. Valtioneuvoston puolustus-
selonteossa linjattua hen kilöstömäärän 
kasvattamista 500 henki lötyövuodella 
nopeutetaan. Myös sopimussotilai-
den määrää lisätään. Rajavartiolaitok-
sen henkilöstömäärää kasvatetaan 3 
000 henkilötyövuoden tasolle sisäisen 
turvallisuuden selonteon mukaisesti.  
Toimenpiteet käynnistetään välittömästi. 
Puolustusvoimat kartoittaa muuttu-
neen turvallisuustilanteen aiheuttamat 
henkilöstön lisätarpeet. 

Ajankohtaisselonteko on luettavis-
sa kokonaisuudessaan Valtioneuvos-
ton verkkosivuilta www.valtioneuvos
to.fi kohdasta Ajankohtaista > Julkaisut.
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UKRAINAN SODAN OPIT
TEKSTI: PEKKA TOVERI

Ukrainaan 24. helmikuuta tehty hyökkäys oli 
ensimmäinen suuri testi uudistetuille Venäjän 

asevoimille, ja odotukset olivat suuret. Tulokset olivat 
kuitenkin ainakin venäläisille aivan muuta kuin oli 

odotettu. Ukrainalaisten puolustuskyky on yllättänyt 
tehokkuudessaan ja taistelutahdossaan länsimaatkin. 

Venäjä on rakentanut asevoimi-
aan johdonmukaisesti jo kaksi 
vuosikymmentä. Satojen mil-

jardien eurojen materiaalihankintojen 
ja infrastruktuurihankkeiden lisäksi ase-
voimien kokoonpanoja, koulutusta, har-
joitustoimintaa ja valmiutta on kehitetty 
johdonmukaisesti. Oppia ja kokemus-
ta on saatu Georgian ja Ukrainan soti-
en lisäksi Syyriasta.

Virallisten tietojen mukaan Venäjän 
materiaalihankkeet ovat sujuneet suun-
nitelmien mukaan. Kalustosta 70 pro-
senttia on uutta tai modernisoitua, ja ase-
voimille on toimitettu paljon uutta tek-
nologiaa. Asevoimien osaamista on esi-
telty laajamittaisissa harjoituksissa ja 
valmiutta on osoitettu yllättävissä val-
miusharjoituksissa, joissa jopa 150 000 
sotilasta on laitettu liikekannalle muu-
tamissa päivissä.

Arviot ovat alustavia, ja tarkempi 
analyysi on mahdollista aikanaan, kun 
sodan sumu hellittää ja saadaan käyttöön 
tarkempia tietoja taisteluiden ja operaa-
tioiden kulusta. Opetukset on jaettu kar-
keasti strategisen, operatiivisen ja tak-
tisen tason oppeihin. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan lyhy-
esti sodasta saatavia alustavia opetuksia 
lähinnä Suomen puolustuksen kannal-

ta. Varsinaisia sotatapahtumia ei käydä 
läpi, mutta havainnot perustuvat tun-
nistettuihin venäläisten ja ukrainalais-
ten onnistumisiin ja epäonnistumisiin.

Strategisen tason opit
Poliittisen johdon ja sotilaallisen joh-
don dialogi antaa perusteet onnistu-
neelle puolustukselle. Perinteisesti 
poliittinen johto määrittää tavoitteet ja 
tehtävät asevoimien käytölle kansallis-
ten intressien saavuttamiseksi.

Tässä prosessissa poliittisen johdon 
ja sotilaallisen johdon on käytävä avoin-
ta keskustelua ennen päätöksentekoa. 
Poliittisella johdolla on oltava selkeä 
kuva siitä, mitä on realistista saavut-
taa käytössä olevilla resursseilla ja mi-
tä mahdollisia lisäresursseja asevoimat 
tarvitsevat. Lisäksi on oltava yhtenäi-
nen ja realistinen tilannekuva päätök-
senteon pohjaksi. 

Valmiuden säätely on etenkin puo-
lustajalle keskeistä, ja tässäkin poliit-
tisen ja sotilaallisen johdon dialogi on 
tärkeää. Mitä vähemmän resursseja on, 
sitä täydellisemmin ja aikaisemmin ne 
pitää saada käyttöön, ja tämä pitää teh-
dä päättäjille selväksi.

Etenkin laajaan reserviin perustuvis-
sa puolustusvoimissa liikekannallepano 

tulee aloittaa ajoissa joukkojen perusta-
miseksi, ryhmittämiseksi ja kouluttami-
seksi. Samalla voidaan aloittaa muutkin 
puolustusvalmistelut, kuten suluttami-
nen ja linnoittaminen, materiaalin ha-
jauttaminen ja siviiliväestön evakuoi-
minen uhanlaisilta alueilta.

Riittävien puolustusresurssien va-
raaminen jo rauhan aikana on keskeis-
tä. Sotaan mennään niillä resursseilla, 
jotka on luotu jo rauhan aikana.

Yksi resurssi on suuri ja koulutet-
tu reservi, joka mahdollistaa riittävästi 
joukkoja puolustukseen, perustettujen 
joukkojen täydentämiseen tappioiden 
syntyessä ja uusien joukkojen perusta-
miseen, jos saadaan lisämateriaalia. So-
tamateriaalia tulee olla riittävästi, eten-
kin ampumatarvikkeita. Täysin uuden 

PEKKA TOVERI
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materiaalin valmistaminen kestää. Mi-
tä kehittyneemmistä asejärjestelmistä ja 
ampumatarvikkeista on kysymys, sitä 
pidempi aika on. 

Kumppanit ja liittolaiset ovat pienel-
le maalle välttämättömiä. Jo rauhan ai-
kana luotujen kumppanuuksien ja liitto-
laisuuksien avulla on mahdollista saada 
sekä sotilaallista apua että materiaali-
apua, puhumattakaan siviiliyhteiskun-
nan toimivuuden ja väestön toimeen-
tulon takaavasta tuesta. Yksin ei kan-
nata jäädä. 

Kyberpuolustus on kyky, jonka puut-
tuminen voi lamauttaa puolustusvoimi-
en operatiivisten verkkojen lisäksi maan 
siviiliyhteiskunnan keskeiset verkot ja 
toiminnot. Toimivan kyberpuolustuk-
sen rakentaminen kestää, ja se edellyttää 
mittavaa lainsäädäntötyötä, jotta lain-
säädäntö mahdollistaa viranomaisten 
toimivaltuudet ja resurssit kyberpuo-
lustuksen toteuttamiseksi yhdessä si-
viilitoimijoiden kanssa.

Maanpuolustushenki on keskeistä 
puolustuksen jatkuvuudessa ja kestävyy-
dessä. Maanpuolustustahdon ylläpidos-
sa informaatio-operaatiot ovat tärkeitä.

Operatiivisen tason opit
Operaatiosuunnitelmat luovan perus-
tan taistelujen voittamiselle. Operaati-
on on perustuttava realistiseen ja tark-
kaan tilannekuvaan ja arvioon viholli-
sen toiminnasta. Tavoitteiden on oltava 
resursseihin nähden realistisia.

Joukkojen alkuryhmityksen on tuet-
tava operaation toteutusta, ja joukot on 
varustettava riittävillä resursseilla ope-
raation läpivientiin. Operaatiot sujuvat 
harvemmin suunnitellulla tavalla, jo-
ten suunnittelussa on varauduttava yl-
lätyksiin. Siksi on oltava vara- ja vaih-
toehtosuunnitelmat eri tilannekehityk-
siin sekä valmius tarkentaa suunnitel-
mia ennakoivasti tilanteen muuttuessa. 

Sodassa toimivat vain yksinkertai-
set ja selkeät johtamisrakenteet ja ope-
raatioiden keskitetty johtaminen. Ope-
raatiosta vastaavalla johtoportaalla tu-
lee olla kaikki tarvittavat joukot joh-
dossaan ja kyky koordinoida kaikkien 
puolustushaarojen joukkojen sekä mui-
den tukevien viranomaisten toimintaa. 
Johtoportaiden määrän ja johdettavi-
en joukkojen suhteen on oltava tasapai-
nossa keskenään. Johtamista on kyettä-
vä tukemaan toimivalla, salatulla, var-
mennetulla ja taistelunkestävällä joh-
tamisjärjestelmällä, joka mahdollistaa 
johtamisen myös liikkeestä. 

Tarkka ja mahdollisimman reaaliai-
kainen yhteinen tilannekuva on keskei-
nen, jotta operaatiot voidaan toteuttaa oi-
kea-aikaisesti ja viholliseen kyetään vai-
kuttamaan syvällä alueella. Tässä voi-
daan hyödyntää yhä enemmän avointen 
tietolähteiden kykyjä, mutta keskeisiä 
ovat omat tiedustelukyvyt, kuten sig-
naalitiedustelu. Lennokit ovat tärkeitä, 
koska vain ilmassa olevilla sensoreil-
la voidaan valvoa riittävän laajoja alu-
eita 24/7, olla riittävän taistelunkestä-
viä ja kykeneviä vaihtamaan painopis-
tettä nopeasti. 

Toimiva ilmapuolustus on keskeinen 
nykyaikaisen sodan voittamisessa. Puo-
lustajan on kyettävä kiistämään hyök-
kääjän ilmanherruus, koska ilman sitä 
omat laajemmat maa- ja merioperaatiot  
ovat mahdottomia.

Lisäksi tulee kyetä suojaamaan 
niin sotilaallisia kuin siviilitoimijoi-
den avainkohteita vastustajan pitkän 
kantaman ohjusiskuilta ja ilmaiskuil-
ta. Ilmapuolustuksen perustana on tie-
tenkin yhteinen ilmatilannekuva, joka 
pitää kyetä muodostamaan järjestelmää 
vastaan kohdistetuista hyökkäyksistä 
huolimatta. Tästä johtuen oman ilma-
valvontajärjestelmän toimintakyky tu-
lee kyetä suojaamaan ja varmistamaan 
kaikissa olosuhteissa. 

Tarvitaan taistelunkestävä sensori-
verkko, jolla on liikkuvuutta, erilaisia 
sensoreita ja tappionsietokykyä sekä tä-
hän tukeutuvaa suorituskykyistä ilmator-
juntaa ja hävittäjätorjuntaa. Myös ilma- 
ja hävittäjätorjunnan tulee kyetä taiste-
lemaan tulen alla hajautetusti ja viholli-
sen tuli-iskuja väistäen mutta vaikutusta 
ratkaisukohtiin keskittäen. Ilmatorjunnal-
la tulee olla myös kykyä lennokkien tor-
juntaan, koska ilman vastustajan lennok-
kien toiminnan kiistämistä omat hyök-
käysoperaatiot ovat haastavia.  

Toimiva meripuolustus on erittäin 
tärkeä Suomen kaltaiselle maalle, jon-
ka ulkomaan kauppa ja huoltovarmuus 
ovat täysin riippuvaisia häiriöttömästä 
meriliikenteestä.

Merivoimilla tulee olla tarvittaessa 
kyky kiistää vastapuolen merivoimien 
toiminnanvapaus merellä. Tämä edel-
lyttää merivoimilta muiden puolustus-
haarojen tukemana kykyä suojata omaa 
meriliikennettä, torjua maa- ja merikoh-
teisiin suunnattuja merellisiä ohjusisku-
ja sekä mantereelle ja saaristoon suun-
tautuvia maihinnousuhyökkäyksiä. Var-
sinkin meriliikenteen suojaamiseen tarvi-
taan kumppanien tukea. Yhteinen tarkka 
ja riittävän kauas ulottuva meritilanne-
kuva niin pinnalla kuin pinnan alla on 
keskeinen tavoitteiden saavuttamisessa. 
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Pitkän kantaman vaikuttaminen on 
suorituskykyä, jolla voidaan muokata 
taistelukenttää ja tukea operaation ta-
voitteita. Jopa suurvalloilla ei ole vai-
kutuskykyä rajattomasti, jolloin koh-
teet ja halutut vaikutukset tulee pohtia 
tarkkaan niin, että ne tukevat operaation 
tavoitteita ja nivoutuvat saumattomasti 
joukkojen toimintaan. Pitkän kantaman 
vaikuttaminen on tärkeää myös vastus-
tajan vapaan pitkän kantaman tulenkäy-
tön estämisessä.

Ilmavoimien ilmasta maahan -tuli 
on merkittävä osa pitkän kantaman vai-
kuttamista, ja se on myös nopein kei-
no muuttaa tulenkäytön painopistettä ja 
saada ylivoima halutulla alueella. Tämä 
edellyttää riittävän kaluston lisäksi mo-
nipuolista ampumatarvikevalikoimaa ja 
kykyä vaikuttaa vastustajaan sen ilma-
torjunnan ulottumattomista sekä ilma-
tulenjohtajia tehokkaan tulen käyttämi-
seksi maajoukkojen tueksi.  

Paikallisjoukot ovat tärkeitä, kos-
ka ne mahdollistavat vastarinnan ja vi-
hollisen kuluttamisen syvällä alueella, 
suojaavat tärkeitä kohteita ja tukevat 
erikoisjoukkojen torjuntaa. Paikallis-
joukot tukevat operatiivisten joukko-
jen toimintaa pitämällä avainalueita ja 
vapauttamalla operatiiviset joukot vas-
tahyökkäyksiin. Tämä edellyttää pai-

kallisjoukoilta kykyä taistella mekani-
soitua vihollista vastaan, mikä on huo-
mioitava joukkojen varustelussa ja or-
ganisoinnissa.

Kyky operatiivisiin vastahyökkäyk-
siin on keskeinen, koska sotaa ei voite-
ta puolustamalla. Pitää olla riittävä ky-
ky vihollisen lyömiseksi ja ajamisek-
si omalta alueelta, mikä edellyttää ky-
kyä suurempien joukkojen liikkuviin 
yhteisoperaatioihin, joita tuetaan kaik-
kien puolustushaarojen kyvyillä ja yh-
teisillä kyvyillä. 

Taktisen tason opit
Aselajien saumaton yhteistoiminta on 
perusta taistelun onnistumiselle. Se ei 
tarkoita vain panssarivaunujen, jalka-
väen, pioneerien, tykistön sekä vies-
ti- ja huoltojoukkojen yhteistoimintaa, 
vaan myös elektronisen sodankäynnin 
ja lennokkien toiminnan saumaton-
ta sovittamista muiden joukkojen toi-
mintaan. 

Suluttaminen ja liikkeenedistämi-
nen ovat yhtä tärkeitä kykyjä. Sulutta-
misella luodaan edellytykset vihollisen 
hidastamiseen, kuluttamiseen ja pysäyt-
tämiseen sekä luodaan edellytyksiä vas-
tahyökkäyksille. Vastahyökkäykset taas 
eivät toteudu ilman riittävää kykyä lä-
päistä vihollisen sulutteita ja ylittää ve-
sistöesteitä.

Tykistö on edelleen keskeinen tap-
pioiden tuottaja taistelukentällä. Tämä 
edellyttää riittävän vahvaa, kauaskantois-
ta, taistelunkestävää sekä monipuolisilla 
ja riittävillä ampumatarvikkeilla varus-
tettua tykistöä. Tykistöllä on oltava sen-
soreita, kuten lennokkeja, joilla voidaan 
vaikuttaa syvälle ja valikoiden avain-
maaleihin, kuten johtamiseen, pionee-
reihin ja huoltoon. Kyky vastatykistötoi-
mintaan on tärkeää, jotta voidaan kiis-
tää vastustajan tykistön vapaa toiminta.

Panssarintorjunta on tärkeää taistel-
taessa mekanisoitua vihollista vastaan. 
Nykyaikaiset kattohyökkäyksiin kykene-
vät panssarintorjunta-aseet näyttävät pu-
revan tehokkaasti venäläisiin vaunuihin. 
Niitä tarvitaan riittävästi, koska vaunu-
kalustoa käytetään taistelukentällä run-
saasti. Panssarintorjunnalla on kyettävä 
vaikuttamaan syvällä alueella ja vihol-
lisen syvyydessä.

Rakennetuille alueille suuntautuvan 
taistelun merkitys kasvaa. Asutuskes-
kuksiin ja teollisuusalueille tukeutuval-
la puolustuksella kyetään kuluttamaan 
vihollista, estämään sitä ottamasta hal-
tuun keskeistä yhteiskunnan infrastruk-

tuuria, kuten tiestöä, satamia, lentokent-
tiä sekä asutus- ja teollisuusalueita. Täl-
lä tavoin vihollinen pakotetaan sitomaan 
joukkojaan selustaan, joka syö siltä voi-
maa hyökkäyksen kärjestä.

Tehtävätaktiikka on edelleen kes-
keistä, jotta joukot kykenevät toimimaan 
oma-aloitteisesti, aktiivisesti, nopeasti ja 
joustavasti riistääkseen aloitteen haltuun-
sa ja pitääkseen sen hallussaan. Nopeil-
la ryhmitysmuutoksilla kyetään saavut-
tamaan paikallinen ylivoima ja lyömään 
vastustajan yksiköitä, jos se ei toimi koo-
tusti. Taktiikan kehittämistä ja testaus-
ta tulee jatkaa.

Koulutus on erittäin tärkeää, koska 
vain hyvin ja realistisesti koulutetut joh-
tajat ja joukot kykenevät toteuttamaan 
edellä kuvattua tehtävätaktiikkaa. 

Teknologioiden innovatiivinen käyt-
tö tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää si-
viiliteknologiaa tilannekuvan luomises-
sa, tiedustelussa ja jopa vaikuttamisessa. 

Perusrakenteet kunnossa
Nopealla tarkastelulla Ukrainassa 
käynnissä olevan sodan alustavista 
opeista voi todeta, että Suomen puo-
lustuksessa on painotettu pitkälti oikei-
ta asioita kaikilla tasoilla. Monet asiat 
ovat meille täysin itsestäänselvyyksiä.

Perusrakenteet ovat kunnossa, mut-
ta toki kehitettävääkin on joukkojen or-
ganisoinnissa, tiettyjen suorituskykyjen 
määrällisessä ja laadullisessa kehittämi-
sessä sekä tiettyjen puuttuvien suoritus-
kykyjen kehittämisessä. Monilla aloilla 
kehittäminen onkin jo käynnissä.

Koko ketjun on toimittava poliitti-
sen ja sotilaallisen johdon yhteistyöstä 
taktiselle tasolle saakka. Suorituskyky-
jen hyödyntämisessä johtajat ja sotilaat 
ovat avainasemassa, joten koulutuksen 
ja osaamisen merkitystä ei voi liikaa 
korostaa. Tämä korostuu myös reser-
vin osaamisessa, johon pitää panostaa. 

Suomen ratkaisu, jossa yhdistyy 
vahva maanpuolustushenkinen reservi 
korkean teknologian avainsuoritusky-
kyihin, näyttäisi edelleen olevan toimi-
va ratkaisu. Paranevilla resursseilla, se-
kä henkilöstöresursseilla että rahoituk-
sella, on mahdollisuudet kehittää järjes-
telmää edelleen. 

Kenraalimajuri evp Pekka Toveri on 
urallaan palvellut muun muassa Puo
lustusvoimien tiedustelupäällikkönä ja 
Panssariprikaatin komentajana. 



Kylkirauta 2/2022 10

ARTIKKELIT
K

u
va

r:
 p

ix
a

b
ay

.c
om

, w
a

ll
p

a
p

er
fl

a
re

.c
om

, i
st

oc
kp

h
ot

o.
 K

u
va

n
m

u
ok

ka
u

s 
P

a
si

 V
ä

ät
ä

in
en

K
u

va
r:

 p
ix

a
b

ay
.c

om
, w

a
ll

p
a

p
er

fl
a

re
.c

om
, i

st
oc

kp
h

ot
o.

 K
u

va
n

m
u

ok
ka

u
s 

P
a

si
 V

ä
ät

ä
in

en



Kylkirauta 2/202211

ARTIKKELIT

UKRAINA  
– SOTILAS SHAKKILAUDALLA 

TEKSTI: JUHA-ANTERO PUISTOLA

Aloitin tämän artikkelin kirjoittamisen  
27. helmikuuta. Se oli perin vaikeaa. Informaatiotulva 

Ukrainasta kaikkine vääristelymahdollisuuksineen 
oli ja on valtava. Sittemmin esimerkiksi 

Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijat ovat 
tarjonneet viileää analyysiä tunnekuohujen keskellä 
luoviville kansalaisille. Tuttu liikkuvan junan vertaus 

on liian hidas kuvaamaan tilannetta. 

Ukrainan historia on värikäs ja 
väkivaltainen. Se ei tietenkään 
yleisellä tasolla poikkea useim-

pien nykyvaltioiden menneisyydestä. 
Sijainti ja luonnonvarat ovat aina hou-
kutelleet kakunjakajia. 

Nykyisin hyväksyttyjen luonnonva-
rojen lisäksi osmanit käyttivät Ukrainaa 
orjakaupan valtatienä. Englannin kielen 
orjaa tarkoittava sana slave on peräisin 
slaavia tarkoittavasta sanasta. Mongo-
lien vahvistama Moskovan Venäjä oli 
vaihtunut Venäjän keisarikunnaksi, ja 
”kolmas Rooma” tarvitsi lisää lääniä. 
Katse kääntyi myös etelään ja Osma-
nien valtakuntaan. Venäjän imperiumi 
ulotti itsensä Ukrainan alueelle Venäjän–
Turkin sodassa (1768–1774) ja nappasi 
vastoin silloisia sopimuksia haltuunsa 
vuonna 1783 myös Krimin niemimaan. 

Ukraina on poikkeuksellisen merkit-
tävässä asemassa menneissä, nykyisis-
sä ja tulevissa maailmoissa. Se on slaa-
vilaisen kulttuurin syntysija. Kulttuu-
ri syntyi satoja vuosia ennen Venäjän 
tunkeutumista sen alkukotiin Mustan-
meren pohjoisrannoille. Ukrainan ny-

kyinen pääkaupunki Kiova perustettiin 
jo 400-luvulla. Vuonna 1037 valmistui 
Pyhän Sofian katedraali, joka on kau-
pungin vanhin kirkko.

Vertailun vuoksi on hyvä muistaa, 
että Moskovan vanhin kirkko Kristus 
Vapahtajan katedraali vihittiin käyttöön 
vuonna 1883. Sitä oli rakennettu venä-
läisellä tarmokkuudella 44 vuotta, ja se 
räjäytettiin samalla intomielellä vuon-
na 1931. Ukraina oli jo päätynyt osaksi 
Neuvostoliittoa vuonna 1922.

Ukrainan elo osana Neuvostoliittoa 
ei ollut millään mittarilla erityisen au-
voisaa. Stalin ja Hitler tapattivat tai siir-
telivät kansalaisia vuoron perään. Kan-
sallisaatteen kannattajien tai väärän us-
konnon edustajien kohtalo oli karu. 

Ukrainalainen aate ei kuitenkaan 
kuollut, vaan maa saattoi Neuvostolii-
ton hajottua julistautua itsenäiseksi elo-
kuun 24. päivänä vuonna 1991. Se on 
osa Venäjän nykyisen presidentin Vladi-
mir Putinin kuvailemaa suurta geopoliit-
tista katastrofia. Venäjä menetti suoran 
otteensa Ukrainaan ja erityisesti strate-
gisesti merkittävään Krimin niemimaa-

han. Jälkimmäinen ei ollut Venäjän elii-
tin mielestä hyvä asia.

Askeleet Krimin miehitykseen
Aivan itsenäisyytensä alkuajoista lähti-
en Ukraina joutui määrittelemään suh-
teensa Venäjään. Valtio ei ollut kiin-
nostunut integroitumaan naapuriinsa 
kovin tiiviisti, vaan pyrki lähestymään 
myös länttä. Yhtenäistä politiikkaa oli 
kovin vaikea luoda.

Osa Ukrainan nationalisteista halusi 
katkaista talousriippuvuuden Venäjästä 
kokonaan. Keskitien kulkijat halusivat 
rajoittaa sitä. Venäjä-mieliset näkivät yh-
teistyössä pelkästään etuja. Samaan ai-
kaan ukrainalaiset näkivät, kuinka Venä-
jä ratkaisi ongelmiaan asevoimien käy-
töllä Moldovassa ja Georgiassa. Ukrai-

JUHA-ANTERO PUISTOLA
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nalla ei ollut halua päätyä ratkaistavaksi 
haasteeksi.

Vuonna 1994 Ukraina sai turvalli-
suustakuut ja luopui ydinaseistaan. Kri-
min kysymys ratkaistiin väliaikaisesti 
vuonna 1997, kun Venäjä ja Ukraina al-
lekirjoittivat ystävyyssopimuksen. Sii-
hen liittyen Mustanmeren laivasto jaet-
tiin Ukrainan ja Venäjän kesken ja Ve-
näjä sai vuokrattua Sevastopolin laivas-
totukikohdan käyttöönsä.

Vuokrasopimus ei tyydyttänyt oikein 
kumpaakaan osapuolta, koska osa venä-
läisistä oli vilpittömästi sitä mieltä, et-
tä Sevastopol oli ja on osa Venäjää. Uk-
rainalaisilla oli tietysti aivan päinvas-
tainen näkemys omistussuhteesta. Näin 
ollen molemmista maista kantautui vaa-
timuksia Sevastopolin täydellisestä kont-
rollista.

Sevastopol ei ole venäläisellä kar-
talla pikkiriikkinen maapala, vaan ovi-
aukko Mustallemerelle, Välimerelle ja 
jopa Keski-Aasiaan. Krimin niemimaa 
on välttämätöntä pitää Venäjän hallus-
sa, jotta mikään voima nyt tai tulevai-
suudessa ei voi padota Venäjää alueella.

Maailmanpolitiikan turbulenssit joh-
tivat siihen, että Ukraina ajautui yhä tu-
kalampaan asemaan Venäjän ja lännen 
välissä. Valtio epäonnistui oman politiik-
kansa selkeyttämisessä, Venäjän kans-
sa yhteistoiminnassa ja lännen vakuut-
teluissa. Ukrainassa käytiin kovaa geo-
poliittista kamppailua, jota asianomai-
set joutuivat seuraamaan sivusta. Teki 
Ukraina mitä tahansa, joko itä tai län-
si närkästyi. Luottamuksen rakentami-
nen epäonnistui toistuvasti.

Venäjä syytti avoimesti erityisesti 
Yhdysvaltoja Ukrainan asioihin puut-
tumisesta, mutta sillä oli kiireelli-
sempiä asioita hoidettavanaan. Syttyi  
Georgian sota, jossa kansainvälinen yh-
teisö – YK ja ETYJ etunenässä – osoitti 
tehottomuutensa sodan ehkäisemiseksi. 

Venäjä puolestaan sai lujan opetuk-
sen asevoimiensa puutteista ja alkoi kii-
reesti korjata niitä jo aiemmin hyväksyt-
tyjen suunnitelmien mukaisesti. Toki Ve-
näjän olisi pitänyt peruskorjata myös val-
tiossa rehottava rikollisuus ja korruptio, 
jotka söivät remonttibudjettia koko ajan.

Venäjän näkökulmasta parasta oli se, 
että länsi oli valmis unohtamaan koko 
sodan, kunhan suurvaltojen suhteet saa-
taisiin kuntoon. Ukrainan hakemus Na-
ton jäseneksi lakaistiin Brysselissä pois 
pöydältä muttei Venäjällä pois mielistä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin 
kertoi vuoden 2008 Naton Bukarestin 

huippukokouksen yhteydessä, että oli-
si erittäin valitettavaa, jos Venäjän olisi 
pakko suunnata ohjuksensa Ukrainaan. 
Ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan 
lupasi, että Venäjä tekee kaikkensa es-
tääkseen Ukrainan ja Georgian Nato-
jäsenyyden. Sanasta miestä.

Noista ajoista yksi mielenkiintoinen 
yksityiskohta on se, että Venäjän pre-
sidentti Dmitri Medvedev, joka oli siis 
välikauden presidenttinä tuolloin, eh-

dotti paria kuukautta ennen Georgian 
sotaa uutta Euroopan turvallisuussopi-
musta. Ehdotusta ei kannatettu tuolloin 
eikä vastaavaa viritelmää hyväksytty 
vuonna 2021. Molemmilla kerroilla su-
runmurtama Venäjä purki pahaa oloaan 
hyökkäämällä naapurivaltioon.

Viimeisen tekosyyn Venäjän hyök-
käykselle Ukrainaan antoivat loppu-
vuonna 2013 alkaneet mielenosoitukset, 
jotka monien vaiheiden jälkeen johtivat 
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presidentti Viktor Janukovytšin maan-
pakoon ja kieltämättä perustuslain vas-
taiseen vallansiirtoon.

Maaliskuun alussa 2014 Krimin au-
tonomisen alueen pääministeri vetosi 
Venäjän johtoon Krimin suojaamiseksi. 
Venäjä vastasi huutoon ja miehitti niemi-
maan nopeasti ja tehokkaasti. Kolmisen 
viikkoa myöhemmin Krimin niemimaa 
sitten olikin osa Venäjää. Muu maail-
ma katseli tapahtumasarjaa ällistyneenä.

Pelkkä Krimin valtaaminen ja tyn-
giksi jääneet kaappausyritykset Itä-Uk-
rainassa eivät ratkaisseet Venäjän geo-
poliittisia haasteita. Sen oli kuitenkin 
viivytettävä seuraavaa askeltaan osin 
itsestään riippumattomista syistä.

Kuuma jäätynyt konflikti
Syksyllä 2014 ja alkuvuodesta 2015 
Venäjä jäädytti Ukrainan sodan. Län-
simaiden omaksuma asenne, jonka pe-

rusteella Ukrainaa kehotettiin olemaan 
”provosoimatta” Venäjää, palveli sen 
etuja. 

Lisäksi neuvotteluissa näytettiin pää-
dyttävän ratkaisuun, joka olisi antanut 
Venäjälle tai sen apulaisille suoran val-
lan Ukrainan poliittisiin päätöksiin. Näin 
ollen diplomatialla tosiaan oli mahdol-
lisuus, mutta sen lopputuloksena ei oli-
si ollut itsenäiselle Ukrainalle hyväksyt-
tävissä oleva vaihtoehto.

Vastaavaa myönnytyspolitiikkaa yri-
tettiin tarjota Ukrainalle uudelleen alku-
vuodesta 2022, mutta täysin ymmärret-
tävistä syistä Ukraina ei ottanut tarjot-
tua myrkkymaljaa.

Syksyllä 2015 Yhdysvallat puuttui 
avoimesti Syyrian sisällissotaan. Yhdys-
valtojen ja sen liittolaisten koneet pom-
mittivat useita terroristijärjestö Isisin koh-
teita, ja valtio aloitti Vapaan Syyrian ase-
voimien aseistamisen ja kouluttamisen. 
Vapaa Syyria puolestaan oli Syyrian hal-
linnon ja Bashar al Assadin kaatamista 
tavoitteleva löyhähkö liittouma, joka oli 
syntynyt arabikevään tuoksinassa.

Arabikevät oli Venäjälle osoitus eri-
laisten värivallankumousten vaaroista. 
Samalla Venäjä oli mielestään kerännyt 
riittävät todisteet lännen kaksinaamaisuu-
desta, jossa omien etujen ajaminen pii-
lotettiin humanitaaristen interventioiden 
ja ”lentokieltoalueiden” taakse. 

Venäjä oli jälleen nähnyt Libyassa, 
kuinka YK:n päätöslauselmien tulkin-
taa venytettiin niin pitkälle, että länsi-
maiden inhoama johtaja saatiin surmat-
tua. Nyt sama kohtalo näytti odottavan 
Syyrian johtajaa, joten Venäjän oli toi-
mittava. Se aloitti oman pommitusope-
raationsa, jossa kohteina olivat sekä Isis 
että hallinnonvastaiset joukot.

Syyrian sotaretki ei ollut Venäjän 
näkökulmasta suoranainen harha-as-
kel, koska se pystyi saavuttamaan aina-
kin kolme tavoitetta. Ensinnäkin Venäjän 
joukot ja johtajat saivat sotakokemusta 
ja pääsivät testaamaan uusia aseita. Toi-
seksi Venäjä turvasi tukikohtansa Väli-
merellä. Kolmanneksi Venäjä osoitti, et-
tä sen sana pitää ja nyrkki lyö liittolais-
ten puolesta. 

Erityisesti listan viimeinen on kovaa 
valuuttaa, kun laajan Lähi-idän valtiot va-
litsevat tulevaisuudessa, minkä johtajan 
kuiskausta kuuntelevat. Tietysti nopea ja 
voittoisa sota Ukrainassa olisi parantanut 
valuuttakurssia merkittävästi.

Venäjän siis kannatti viivyttää Ukrai-
nan nujertamista. Saattoihan siellä olla 
myös ajatus siitä, että Ukraina olisi luis-
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kahtanut odottavan karhun syliin takai-
sin, koska valtio oli edelleen heikko ja 
korruption sekä informaatiosodan horjut-
tama. Lisäksi länsimaat alkoivat hitaas-
ti rakoilla yhtenäisyydessään ja Krimin 
valtaus oli vaipumassa unholaan.

Kotipesä kuntoon
Venäjä alkoi turhautua Ukrainan up-
piniskaisuuteen. Se ei saanut valtiota 
tai kansalaisia taipumaan tahtoonsa, 
vaikka uuvuttava sota Itä-Ukrainassa 
oli jatkunut jo vuosia. Sitten kenties 
jossain vuoden 2020 loppupuolella Ve-
näjän johto ymmärsi, että sen strategis-
ten intressien turvaaminen oli toteutet-
tavissa vain voimakeinoin. 

Venäjä oli kerännyt kuuden vuoden 
ajan massiivista kultaröykkiötä sotakirs-
tuunsa ja pyrkinyt kaikin keinoin suojau-
tumaan lännen vastatoimilta. Matkaan 
tuli kuitenkin joitakin mutkia. Presidentti 
Vladimir Putin on myöhemmin myöntä-
nyt, että vuonna 2014 työ jäi kesken. Uk-
rainassa oli vielä natseja ammuttavana.  

Vuonna 2020 Venäjä joutui taas ve-
nymään mukaan selkkaukseen, jota se 
ei kaivannut. Azerbaidžan päätti osal-
taan ratkaista yhden Neuvostoliiton ha-
joamisen seurauksena syntyneistä jää-
tyneistä konflikteista Vuoristo-Karaba-
hissa. Venäjän liittolainen Armenia oli 
hätää kärsimässä, ja Venäjä päätyi sekä 
neuvottelemaan että turvaamaan uuden 
rauhan maiden välille.

Operaatio saavutti vakiinnuttamis-
vaiheen vasta loppuvuonna 2020, jolloin 
se saatettiin siirtää Kremlissä pöytälaa-
tikkoon. Sieltä se kaivetaan tarvittaessa 
esiin, kun Keski-Aasian kysymystä ale-
taan ratkaista tosissaan joskus 2030-lu-
vulla.

Venäjän presidentti Vladimir Puti-
nin oli myös turvattava hallintonsa jat-
kuvuus. Hän oli voittanut vuoden 2018 
vaalit tyylikkäästi, mutta vuosi 2024 lä-
hestyi uhkaavan nopeasti. Tuolloin Pu-
tin ei olisi enää ehdolla. Tilanteen kai-
kin puolin tyydyttävä ratkaisu edellyt-
ti luovaa perustuslain muutosprosessia, 
joka saatiin suotuisaan päätökseen alku-
vuonna 2021. Se tarkoitti sitä, että Ve-
näjän henkilöjohto pysyisi yksissä kä-
sissä myös koittavien turbulenssien ai-
kana. Mahdollisesti vuoteen 2036 asti.

Myös Valko-Venäjän taiteilu kaksilla 
rattailla saatiin päätettyä, kun presidentti 
Aljaksandr Lukašenka joutui turvautu-
maan vaalivilpin lisäksi Venäjän suoraan 
tukeen vuoden 2020 vaalien jälkeen. Val-
ko-Venäjän tilanne saattoi viivyttää Ve-

näjän toimia, mutta palveli suoraan sen 
etuja. Parempi nukkediktaattori taskus-
sa kuin kymmenen karussa.

Tuossa vaiheessa Venäjällä alkoi ol-
la oikea mahdollisuus järjestellä Ukrai-
nan asiat haluamallaan tavalla. Passipai-
nokoneet olivat pyörineet. Informaatio-
ympäristö oli muokattu. Kirstut oli täy-
tetty. Esinäytös saattoi alkaa.

Venäjä siirsi huomattavat sotavoimat 
Ukrainan rajoille ja testasi lännen reak-
tioita. Väärien tulkintojen välttämiseksi 
varsinainen raskas huolto jätettiin edel-
leen kotivaruskuntiin, joten innokkaim-
missakaan länsimaissa ei uskottu välit-
tömään hyökkäykseen.

Maailmalle joukkojen keskitys-
tä markkinoitiin harjoitustoimintana 
ja Ukrainan vakuuttamiseksi siitä, et-
tei valtio oikeasti halunnut omaa ydin-
asetta. Suurin osa joukoista vedettiin-
kin pois, mutta varastoja, tukikohtia ja 
tärkeitä oppeja jäi jäljelle. Lännen vas-
taus näytti odotetun hajanaiselta.

Jalkapallon EM-kisatkin saatiin jär-
jestettyä hyvässä järjestyksessä.

Alkusyksystä 2021 länsimaat jou-
tuivat poliittiseen kaaokseen. Vuosia 
jatkunut Afganistanin operaatio päät-
tyi – ei yllättäen mutta pyytämättä – ja 
useat valtiot joutuivat hätäevakuoimaan 
kansalaisiaan ja yhteistyökumppanei-
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taan maasta. Venäjällä kaaosta katsel-
tiin kuin tanssiinkutsua.

Jo aiemmin syntynyt päätös sodas-
ta vahvistui, ja joukkoja alettiin jälleen 
ryhmittää Ukrainan lähelle. Nyt mukaan 
pakattiin myös huolto ja kenttälääkin-
tä sekä sisäisen turvallisuuden joukot. 
Tuossa vaiheessa kyse oli enää ajan-
kohdasta.

Sopiva sää ja Pekingin kisat 2022 
sanelivat osaltaan reunaehdot. Niistä 
vain ensin mainittu petti Venäjän. Tal-
vi ei ollut kylmin miesmuistiin, eivät-
kä Ukrainan arot muuttuneet kauttaal-
taan panssariuriksi. Oli kuitenkin riit-
tävän kylmää, että Eurooppa edelleen 

tarvitsi jokapäiväisen kaasuannoksensa.
Odotusaika käytettiin diplomaat-

tisen teatterin eri näytöksiin ja Lavro-
vin kirjeiden lähettelyyn. Venäjällä ei 
tuossa vaiheessa enää ollut mitään ha-
lua ratkaista asiaa diplomaattisesti – ei 
ainakaan millään Ukrainalle sopival-
la tavalla.

Hullun paperit pois vetämästä?
Ukrainan vastarinta yllätti Venäjän ja 
useimmat tarkkailijat. Kiovaa koh-
ti suunnattu hölmön tölväys oli alku-
metreiltä asti käsittämätön operaatio. 
Tietysti, jos se olisi onnistunut, kirjoit-
taisin toisin. 

Sodan alkupäivistä asti se vaikutti 
kuitenkin niin tyhmältä idealta, että het-
ken jo luulin sen olevan jotain muuta. 
Samoin venäläisten omasuoja vaikuttaa 
siltä, että vanhan kaluston romuttami-
nen on ulkoistettu ukrainalaisille. On-
gelmaksi muodostuu se, ettei uutta ole 
tulossa lähellekään kulutusta vastaavaa 
määrää toisin kuin Ukrainalle.

Venäläisten joukkojen toteuttamat 
sotarikokset eivät yllättäneet muuten 
kuin laajuudellaan. Olin tuudittautunut 
sellaiseen ajatteluun, että jopa puolisi-
vistyneet asevoimat välttelevät räikeim-
piä rötöksiä, koska niistä koituu pidem-
män päälle enemmän haittaa kuin hyö-
tyä.

Tietenkin ymmärrän sen, ettei venä-
läisillä ole halua jättää selustaansa vas-
tarintapesäkkeitä, mutta ongelman voi 
ratkaista muutenkin kuin ampumalla. 
Tai voisi, jos haluaisi.

Unohdetaan Venäjän vastoinkäymi-
set eli Ukrainan onnistumiset hetkeksi. 
Käännetään ajatukset ”ymmärrän, vaik-
ka en hyväksy” -asentoon.

Venäjä ja sen presidentti lähtivät 
toteuttamaan määrätietoista strategiaa, 
jonka yhtenä osatavoitteena on Mus-
tanmeren herruus. Ukraina nyt sattui 
olemaan suunnitelmien tiellä. Ideolo-
giset syyt ja luonnonvarojen kahmimi-
nen ovat osa peitetarinaa mutta onnis-
tuessaan bonusta. 

Venäjä tietää, että sen suhteellinen 
vipuvarsi alkaa lännessä heiketä jossain 
2030-luvulla. 2050-luvun korttipakka on 
fiksattava nyt, koska muutaman vuoden 
kuluttua vilppi ei enää ole mahdollis-
ta. Tilaisuuksien ovi on sulkeutumas-
sa eikä uutta ikkunaa ole avautumassa 
tilalle. Valtion on turvattava sananval-
tansa lähialueillaan ja yleinen vaikutus-
valta mahdollisimman laajasti. Muuten 
se saattaa kadota oikeaan imperiumien 

hautausmaahan eli historiankirjoihin.
Ukrainalle kävi kuten useimmille 

rivisotilaille shakkipelissä. Niitä syö-
dään, ohesta lyödään ja uhrataan surut-
ta, jos se varmistaa voiton tai viivyttää 
tappiota. Vain mitättömän pieni osa so-
tilaista pääsee kasvamaan voimakkaam-
maksi nappulaksi. Ukraina ei näytä kuu-
luvan niihin.

Länsimaiden jatkuvan tuen turvin 
Ukraina voi kuitenkin pitää Venäjän 
isoimmat vaatimukset aisoissa. Lop-
pujen lopuksi Venäjä saattaa joutua ot-
tamaan tärkeimmät kohteensa miehiä 
syövällä kulutussodalla.

Venäjän epäonnistuminen nopean 
voiton takaamiseksi ja lännen voimak-
kaat vastareaktiot ovat erittäin merkit-
täviä seikkoja tulevaisuuden kannal-
ta. Vaikka Venäjä onnistuisi aikeissaan 
Mustanmeren pohjoisrannan osalta, se 
joutuu luopumaan Keski-Aasiasta. Kii-
na ottaa siellä vahvemman roolin vas-
tineeksi tuelleen.

Venäjä joutuu tyytymään pikkuvel-
jen asemaan blokkiutuvassa maailmassa. 
Elämme historiallista aikaa, jolle ei ole 
vielä nimeä. ”Kylmän sodan jälkeisen 
järjestyksen jälkeinen järjestys” lukee 
neuvolakortissa ennen kastetilaisuutta.

Mitä meidän pitäisi oppia strategi-
sella tasolla? Ukrainan sota ei ole satun-
nainen päähänpisto tai perusteiltaan Ve-
näjän näkökulmasta järjetön. Se on osa 
jatkumoa, jossa maailma jaetaan – ei-
kä ihan tasan. Vastakkainasettelu jatkuu 
niin pitkälle kuin voi edes kohtuullisella 
varmuudella ennakoida. Se puolestaan 
tarkoittaa epävarmuuden jatkumista.

Hyvin harva valtio tulee selviämään 
minkään ”välissä”. Osa valtioista saa 
valita leirinsä – toisille se valitaan nii-
den puolesta. Pahimmillaan niillä kei-
noin, joita nyt todistamme. Ukrainassa. 
Kasakka varmasti ottaa sen, mikä löy-
hässä on. Artikkelia vapunaattona lo-
petellessani onneksi näyttää siltä, että 
Suomessa läntisiä kiinnikkeitä ollaan 
kiristämässä.

Komentaja Juha-Antero Puistola 
palvelee tutkimusalajohtajana Puo
lustusvoimien tutkimuslaitoksen dokt
riiniosastossa.
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SOTA VAI SOTILAALLINEN 
ERIKOISOPERAATIO?

TEKSTI: SIMO PESU

Venäjä on jo 1990-luvulta alkaen toimeenpannut 
useita eritasoisia sotilasoperaatioita hajonneen 

Neuvostoliiton alueella ja 2015 alkaen myös Syyriassa. 
Helmikuun 24. päivänä 2022 Venäjä teki strategisen 
aloitteen ja käynnisti ”sotilaallisen erikoisoperaation” 

Ukrainaa vastaan. Nopean ja menestyksekkään 
erikoisoperaation voittoa oli tarkoitus juhlistaa 

Venäjällä toisen maailmansodan päättymisen kunniaksi 
järjestettävänä voitonpäivänä. Tätä kirjoitusta 

laadittaessa sotatoimi jatkuu jo kolmatta kuukautta.

Venäjä toteutti ensimmäisen so-
tatoimen Ukrainaa vastaan vuo-
sina 2014–2015. Nyt kahdek-

san vuotta myöhemmin aloitettu sota-
toimi on jatkumo Ukrainan kumouksel-
lisen vallanvaihdon yhteydessä vuonna 
2014 Krimin niemimaan valtauksesta al-
kaneelle sotilaalliselle voimankäytölle.

Vuonna 2014 Venäjän asevoimat val-
tasivat Krimin niemimaan käytännössä 
ilman sotilaallista vastarintaa käyttäen 
hyväkseen vastustajan alhaista valmi-
utta ja käynnistivät Ukrainan hallintoa 
vastustavan aseellisen toiminnan Itä-
Ukrainassa. Hallinto kykeni kuitenkin 
kokoamaan riittävästi toimintakykyisiä 
joukkoja rajoittamaan ja lyömään Ve-
näjän käynnistämät aseelliset joukot.

Eritasoisten valmiusharjoituksien 
sarjalla Venäjä muodosti asevoimien-
sa joukkoryhmän, josta se suuntasi ke-
sällä 2014 ja talvella 2015 kalustoa ja 
joukkoja Itä-Ukrainan alueelle lyömään 
Ukrainan joukot ja tuhoamaan niiden 
edellytykset hyökkäystaisteluun. Tais-
telutoimet päätettiin vuonna 2015 so-
pimukseen tulitauosta, Venäjän haltuun 

ottamien alueiden aseman muutokses-
ta Ukrainan valtiorakenteessa sekä tu-
litauon valvontamekanismeista Euroo-
pan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestös-
sä Etyjissä. 

Käytännössä Itä-Ukrainan jako-
linjalle luotiin toistaiseksi jatkuva 
Ukrainan asevoimien joukkoja sito-
va asemasota. Sen käymiseen Venäjä 
muodosti ja varusti paikallisesta 
väestöstä ja venäläisistä vapaaehtoisista 
sekä Venäjän asevoimien henkilöstöstä 
koostuvan joukkoryhmän.

Ukrainan vastaiselle rajalle ja Kri-
min niemimaalle Venäjä muodosti uuden 
asevoimien joukkoryhmän, jonka kah-
den armeijajohtoportaan (20. ja 8. Ar-
meija) ja yhden armeijakuntajohtopor-
taan (22. Armeijakunta) ilmeisenä toi-
minta-ajatuksena oli kyetä tarvittaessa 
joukkoineen lyömään Ukrainan asevoi-
mien joukot Itä- ja Koillis-Ukrainassa.

Reservin tai toisen portaan tälle uu-
delle joukkoryhmälle näyttivät muo-
dostavan Eteläisen sotilaspiirin (49. ja 
58. Armeija) ja Läntisen sotilaspiirin 
(1. Panssariarmeija) johtoportaat jouk-

koineen. Maahanlaskujoukkojen rooli 
asevoimien nopeasti siirrettävänä reser-
vinä ja offensiivien kärkijoukkona säi-
lyi ennallaan. 

Venäjän Mustanmeren laivastoa ja 
Kaspian lippuetta varusteltiin erityisesti 
vuodesta 2014 alkaen uusilla sukellusve-
neillä, fregateilla ja korveteilla. Niiden 
pitkän kantaman täsmäaseilla voidaan 
iskeä myös maakohteisiin. Sevastopo-
lin merivoimatukikohtaa puolestaan on 
varusteltu meritorjuntaohjuksilla, joilla 
kyetään iskemään myös maamaaleihin.

Harjoittelusta tositoimiin 
Venäjän asevoimat on toteuttanut vuo-
desta 2013 alkaen yhteensä viisi stra-
tegista eli venäläisittäin alueelliseen, 
useita valtioita koskettavaan sotaan 
valmistavaa yhteisharjoitusta Ukrai-
naan rajoittuvilla alueilla. Yleisesi-

SIMO PESU
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kunta ja sotilaspiirien yhteisjohtopor-
taat ovat ohjanneet eri puolustushaaro-
jen joukkojen ja eri viranomaisten har-
joitustoiminnan.

Kokonaisia sotilaspiirejä ja puolus-
tushaaroja käsittäviä, sotilaalliseen ope-
raatioon valmistavia valmiusharjoituk-
sia on vastaavasti järjestetty kymmen-
kunta. Ensimmäinen niistä oli vuoden 
2014 maaliskuussa Ukrainan vastaisel-
la raja-alueella järjestetty ja Ukrainalle 
sotilaallisen uhan muodostanut Länti-
sen sotilaspiirin harjoitus.

Vuodesta 2021 alkaen sotatoimien 
valmistelu oli aiempaa intensiivisem-
pää ja tunnistettavampaa. Kevään laa-
jassa valmiusharjoituksessa koottiin ja 
purettiin neljä Ukrainaan suuntautu-
vaa joukkoryhmää sekä maihinnousu-
ryhmä. Syksyn strategisessa yhteishar-
joituksessa, Zapad, harjoitettiin yhteis-
toimintaa eri joukkojen sekä Valko-Ve-
näjän asevoimien kanssa. Harjoittelun 
sisältöihin kuului sopimusreserviläis-
järjestelmää, tulitukea, logistiikka- ja 
liikkeenedistämisjärjestelyitä sekä yh-
teistoimintaa eri viranomaisten välillä. 
Esimerkkeinä voidaan mainita Kurs-
kin ydinvoimalassa järjestetty simu-
loitu onnettomuuden torjuntaharjoi-
tus asevoimien ja muiden viranomais-
ten välillä sekä maan eteläosissa Ros-
gvardijan eli sisäisen turvallisuuden 
joukkojen laaja harjoitus. Sen jälkeen 
käynnistyi maavoimien joukkoryhmän 
muodostaminen Ukrainan vastaiselle 
rajalle kaikista sotilaspiireistä ja meri-
voimien maihinnousuryhmän kokoa-
minen Mustanmeren alueelle.

Vuoden 2022 alussa valmiusharjoi-
tuksessa muodostettiin maa- ja ilma-ava-
ruusvoimien sekä maahanlaskujoukko-
jen joukkoryhmä Valko-Venäjän alueel-
le ja toteutettiin logistisia valmisteluita. 
Myös strategisten ydinasejoukkojen har-
joituksella osoitettiin niiden valmiutta.

Laajoista valmistelutoimista huoli-
matta Venäjä näyttää sitoutuneen pitkä-
kestoiseen ja intensiteetiltään vaihtele-
vaan sotaan, joka mittaa perusteellises-
ti venäläiset sotilaalliset kyvyt ja kes-
tävyyden. Sotatoimeen varatut resurssit 
eivät ole olleet tavoitteisiin nähden riit-
tävät, eikä Venäjä ole varautunut reser-
vien käyttöön tilanteen korjaamiseksi.

Modernia vai  
menneiden aikojen sotaa? 

Venäläiset kokevat laajan mannerval-
tionsa turvattomaksi, ja sen tueksi tar-
vitaan vahva sotilaallinen voima, jo-

ka luo edellytykset yhteistyölle mui-
den suurvaltojen kanssa. Sotatieteelli-
nen keskustelu Venäjällä on rikasta ja 
sotilaallinen kehittäminen on politii-
kassa näkyvää. Sotilaat eivät kuiten-
kaan päätä sodasta, vaan he valmiste-
levat ja toteuttavat sen saamansa po-
liittisen ohjauksen mukaisesti.

Sotatieteissä pohditaan historian ko-
kemusten ja teknologian kehitysnäkymi-
en perustalta kokonaisvaltaisesti sodan 
ja sodankäynnin kehittymislinjoja sekä 
niiden mahdollisia lopputulemia. Pyrki-
myksenä on välttää sotilaiden helmasyn-
ti, valmistautuminen edelliseen sotaan.

Yleisesikunnan päällikkö, asevoi-
mien komentaja, ohjaa tulevasta sodasta 
keskustelua ja asevoimien valmistautu-
mista sotaan. Yleisesti venäläiset arviot 
tulevaisuuden sodan piirteistä ovat säi-

lyneet ennallaan yleisesikunnan päällik-
könä palvelevan, Ukrainassa käynnissä 
olevan sotatoimen valmistelleen ja sitä 
ohjaavan armeijakenraali Valeri Gera-
simovin aikana vuodesta 2012 alkaen. 

Keskeinen piirre venäläisessä soti-
laallisessa ajattelussa on uhkien synty-
misen ennalta ehkäiseminen. Se on Ge-
rasimovin ”aktiiviseksi puolustuksek-
si” nimeämän ajatuksen ytimessä. Sii-
nä pyritään tunnistamaan vastustajan 
heikkouksia ja luomaan sille sietämät-
tömien vahinkojen uhka.

Ennaltaehkäisyä toteutetaan osoitta-
malla kykyä ja halua aiheuttaa vastus-
tajalle säädeltyä vahinkoa yksittäisillä 
iskuilla ja tuli-iskuilla sekä tarvittaes-
sa sietämätöntä vahinkoa täsmäaseiden 
massamaisilla iskuilla ja ydinaseilla.

Vahingon aiheuttaminen Ukrainan 
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vat monipuolisia ja raskaita asejärjestel-
miä kaikille puolustushaaroille ja niiden 
suurille yhtymille. Pääosa varoista ja 
uudesta materiaalista on 2010-luvulla 
käytetty ydinaseiden ohella ilma-ava-
ruuspuolustukseen ja merivoimiin. 

Ukrainan sotatoimesta parhaillaan 
päävastuun kantavien maavoimien va-
rustelussa on korostunut sen ikääntyvän 
kaluston uudistaminen. Maavoimien va-
rustelun resurssit ovat nykyisellään mui-
den puolustushaarojen kanssa vastaa-
valla tasolla, mutta merkittävät tappiot 
ja länsimaiden sodan myötä kiristämät 
taloudelliset ja teknologiset pakotteet 
haittaavat varustelua. Maavoimien on 
toistaiseksi taisteltava vanhentuneella-
kin kalustolla. 

Pidemmällä jänteellä venäläisessä 
taistelun luonteessa varaudutaan edel-

leen yleisesti tekoäly- ja robottitekno-
logioiden sekä avaruusjärjestelmien ja 
uusien vaikutusmekanismien kiihdyttä-
mään taisteluun. Ukrainan sotatoimessa 
edellisillä tekijöillä ja kokeiluilla ei kui-
tenkaan ole ollut tunnistettavaa roolia.

Yleisesikunnan päällikön, armeija-
kenraali Gerasimovin kuvailemaa aseel-
lisen taistelun luonteen muutosta on tun-
nistettavissa Ukrainaan suunnatussa so-
tatoimessa. Kuitenkaan periaatteiden to-
teuttaminen koordinoidusti yhtenäisenä 
ja yhdessä johdossa olevana toimena ei 
ole toteutunut. Esimerkiksi sotatoimen 
aloituksen yhdenaikaisen tuli-iskun ja 
joukkojen nopean ja syvyyteen tunkeu-
tumisen taistelutapaa ei ole näkyväs-
ti pohdittu sotataitokeskustelussa, eikä 
se ole näkynyt joukkojen harjoittelussa.

Sotilaalliset toimet valmisteltiin ja 
niitä toteutetaan asevoimien pysyvän 
valmiuden eli rauhan ajan joukoilla sekä 
muiden viranomaisten joukoilla, mutta 
niiden muodostaminen ja ryhmitys on 
käytännössä toteutettu kahdeksan vuo-
den kuluessa Ukrainan raja-alueille. Me-
nestykselliseen hyökkäykseen tarvitta-
vaksi arvellun, koko asevoimista kootun 
joukkoryhmän muodostaminen saatet-
tiin loppuun kahdesta kolmeen kuukau-
den kuluessa talvella 2021–2022.

Sotatoimi käynnistettiin liikkuvil-
la ja rajoitetusti kosketukseen ryhtyvil-
lä joukoilla. Tulituen ja huollon koor-
dinaatio ei kuitenkaan toteutunut no-
peassa liikkeessä ja suurissa etäisyyksis-
sä suunnitellusti. Käytännössä yhdessä 
viikossa saavutettiin Dnepr-joki etelässä 
Hersonin alueella ja pääkaupunki Kio-
van länsipuoli sekä osin itäpuoli poh-
joisessa, mutta sen jälkeen hyökkäys-
suuntiin ei kyetty työntämään tarvitta-
vaa lisävoimaa.

Ilmeisenä syynä siihen on se, ettei 
sotatoimeen ollut varattu joukkojen tois-
ta porrasta eikä reservejä. Nyt strategi-
sen aloitteen tehnyt Venäjä joutuu teke-
mään pakotettuna valinnan siitä, kuin-
ka paljon se pyrkii luomaan uusia re-
sursseja taloudellisella ja sotilaallisella 
mobilisaatiolla.  Sota ja sen tavoitteet 
sekä kesto ovat osapuolten yhteisessä 
valinkauhassa.

Everstiluutnantti Simo Pesu toi
mii Venäjätutkimusryhmän johtajana 
Maanpuolustuskorkeakoulun sotatai
don laitoksessa.

sotilaalliselle ja taloudelliselle sekä yh-
teiskunnan infrastruktuurille onkin ollut 
näkyvässä asemassa sotatoimen ensim-
mäisistä päivistä alkaen. Sen sijaan mas-
samaista pääosan asevoimasta ja infra-
struktuurista lyhyessä ajassa tuhoavaa 
täsmäaseiden iskua ei ole ollut tunnis-
tettavissa.

Pidemmällä jänteellä iskujen infra-
struktuurille aiheuttamat tuhot ovat ol-
leet laajoja, mutta ne eivät ole toistai-
seksi onnistuneet pakottamaan Ukrai-
naa luopumaan vastarinnasta.

Varustelun haasteet
Varustelunsa perusteella Venäjä näyttää 
varautuneen sotaan nykyaikaisesti va-
rustettujen mekanisoitujen ja informaa-
tioteknologioita hyödyntävien asevoi-
mien avulla. Varusteluohjelmat tuotta-
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PUTIN JA YDINASEET 
TEKSTI: STEFAN FORSS

Venäjän julkilausuttuna tavoitteena on muuttaa 
maailmanjärjestys mieleisekseen. Tavoitteena ei siis 

ole ainoastaan Ukrainan miehittäminen ja imperiumin 
palauttaminen. Tässä tehtävässä ydinasekiristyksellä 

näyttää olevan ratkaisevan tärkeä merkitys.

Laajentaessaan Venäjän kahdek-
san vuotta kestänyttä sotaa Uk-
rainaa vastaan täysimittaiseksi 

helmikuun 24. päivänä presidentti Pu-
tin esitti ulkopuolisille osapuolille hei-
kosti verhoillun uhkauksen ydinaseiden 
käytöstä, mikäli ulkopuoliset sekaan-
tuisivat asiaan. Putin palasi aiheeseen  
28. huhtikuuta Pietarissa vielä jyrkem-
min sanakääntein:

”Korostan vielä kerran: jos joillakin 
tahoilla suunnitellaan väliintuloa ulkoa-
päin ja luodaan Venäjälle sietämätön uh-
ka, niiden tulisi ymmärtää, että kostois-
kumme tulee salamannopeasti. Meillä 
on tarvittavat välineet, jollaisia millään 
muulla osapuolella ei tällä hetkellä ole. 
Emme vain kehuskele, vaan me myös 
käytämme niitä tarvittaessa. Haluan jo-
kaisen tajuavan, että kaikki asiaan liitty-
vät päätökset on jo tehty.”

Putinin suhde asevoimiin  
ja ydinaseisiin

Mistä siis on kyse? Mitä Putin itse tie-
tää ja ymmärtää ydinaseista? Kysymyk-
siä on enemmän kuin luotettavaa tietoa, 
mutta silti on syytä yrittää laajentaa tie-
topohjaa ja ymmärtää Venäjän nykyis-
ten johtajien ajatusmaailmaa.

Putinilla ei liene teknis-tieteellistä tai 
fysiikan koulutusta. Ensimmäinen todel-
linen kosketus ydinasekysymyksiin päät-
täjänä lienee tapahtunut hänen noustuan-
sa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n 
johtajaksi heinäkuussa 1998. On oletet-
tavaa, että hän tällöin sai ensimmäiset 
todelliset ydinase-esittelyt. 

Vuoden 1999 huhtikuussa Putin johti 
jo puhetta kansallisen turvallisuusneuvos-
ton kokouksessa. Silloin tehtiin joukko 
kauaskantoisia päätöksiä maan ydinase-
teollisuuden tulevaisuudesta, ydinasepo-

litiikan linjauksista ja doktriinista, ydin-
aseistuksen sekä ydinpelotteen kokonais-
valtaisesta turvaamisesta. Yhdysvaltain 
poliittinen johto joko ei huomannut, mi-
tä oli tapahtumassa, tai ei siitä välittänyt.

Putin voitti presidentinvaalit maa-
liskuussa 2000. Virkaanastujaisten jäl-
keen hänen ensimmäinen vierailunsa 
suuntautui Snežinskiin, jossa sijaitsee 
toinen maan suurista ydinaselaborato-
rioista (Tšeljabinsk-70), eikä siis johon-
kin ystävällismieliseen naapurimaahan, 
kuten Ukrainaan. Ydinaseteollisuuden 
johto ilmeisesti vakuutti uutta presidenttiä 
siitä, että Gorbatšovin ja Jeltsinin ydin-
asepolitiikan keskeiset elementit, kuten 
pyrkimys kohti ydinaseetonta maailmaa 
oli ollut virhe, eikä se vastannut Venä-
jän kansallisia etuja pitkällä aikavälillä.

Tapahtumista on aikaa, mutta Venä-
jän presidenttiä ei voi vieläkään pitää ko-
vin valistuneena puolustuskysymyksis-
sä. Arvostettu brittiläinen Venäjä-tutkija 
Mark Galeotti antoi Sunday Times -leh-
dessä 8. toukokuuta vähemmän mairit-
televan kuvan Putinista:

”Tämä on myös mies, joka ei näytä 
pystyvän ohittamaan panssarivaunua tai 
hävittäjälentokonetta poseeraamatta va-
lokuvaa varten. Vaikka ammattisotilaat 
arvostavat Putinin armeijalle osoittamia 
runsaskätisiä varoja, ei silti pidetä tavas-
ta, jolla hän on myös heitä hyväksikäyt-
tänyt oman legendansa kiillottamiseen, 
– ja uskotaan, että hänen tietämättömyy-
tensä sotilasasioista saattaa olla ongel-
ma. Jo pitkään on ollut tunne siitä, että 
hän vain pyrki poliittiselle mukavuus-
alueelle aidon sotilaallisen ajattelun kus-
tannuksella.”

Sotilaspiireissä hänelle ei ole annettu 
anteeksi sitä, että hän vain jatkoi lomaan-
sa ydinsukellusvene Kurskin uppoami-

sen jälkeen vuonna 2000. ”Putin ei todel-
lakaan ymmärrä puolustusvoimia”, yksi 
upseeri sanoi. ”Hän luulee, että olemme 
vain virkamiehiä sotilaspuvussa.”

Putinin vuonna 2018 pitämä uusien 
ydinasejärjestelmien raflaava esittely ja 
videoanimaatiot herättivät enemmän ky-
symyksiä kuin tavoiteltua kauhua. Sil-
loin useimmat näistä uusista aseista oli-
vat vielä keskeneräisiä, ja edelleen on 
epävarmaa, saadaanko esimerkiksi ydin-
moottorilla varustettu risteilyohjus Bure
vestnik koskaan toimimaan luotettavasti.

Myös Putinin innostunut tapa käyt-
tää hypersooninen-termiä lähes kaikista  
uusis ta ohjusaseista osoittaa tiedon puu-
tetta. 

Hypersooninen on ohjus, joka len-
tää yli viisinkertaisella äänennopeudel-
la (Mach 5). Jo Saksan toisen maailman-
sodan V2-ohjus oli hypersooninen. Mo-
lemmilla suurvalloilla on jo ollut 10 000 
kilometrin kantamalle lentäviä strategi-
sia ohjuksia noin kuusikymmentä vuot-
ta. Ne edellyttivät kiihdyttämistä Mach 
20:n nopeuteen. 

Nopeudessa sinänsä ei siten juurikaan 
ole uutisarvoa. Sen sijaan se, että jotkin 
uusista asejärjestelmistä myös kykene-
vät poikkeamaan ballistiselta radalta ja 

STEFAN FORSS
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liikehtimään, on uutta. Se vaikeuttaa oh-
justorjuntaa ratkaisevasti.

Ohjusten torjunta on ollut venäläi-
sille arka kohta aina Reaganin utopis-
tisesta strategisesta puolustusaloitteesta 
(Strategic Defense Initiative, SDI) läh-
tien vuonna 1983. Tosin myös Neuvos-
toliitto itse oli ollut aktiivinen. Puolus-
tusministeri, marsalkka Malinovski to-
tesi jo vuonna 1961, että ”tekniset on-
gelmat ohjuksen tuhoamiseksi toisella 
ohjuksella avaruudessa on onnistunees-
ti ratkaistu”. Myös Venäjän ohjustorjun-
tahankkeet etenevät.

Putinin hallinto pelkäsi Yhdysvaltain 
varsin rajoitettuja ohjuspuolustushank-
keita lähinnä siksi, että tiedustelupalve-
lut syöttivät presidentille täysin katteetto-
mia arvioita Yhdysvaltain kyvyistä. Mil-
laisia esittelyjä Putin on saanut, emme tie-
dä, mutta joitakin viitteitä voidaan saada 
Venäjän entisen diplomaatin, tohtori Vla-
dimir Kozinin esitelmistä. 

Kozinin raju esiintyminen Maanpuo-
lustuskorkeakoulun Venäjä-seminaarissa 
Helsingissä vuonna 2007 ja mediassa ei-
vät unohdu. Hänen esiintymisensä Johan 
Bäckmanin järjestämässä tilaisuudessa 
vuonna 2013 oli samaa luokkaa. Kozin 
on herättänyt hämmennystä myös Ruot-
sissa, missä häntä on yhdistetty Venäjän 
ulkomaantiedustelu SVR:ään. 

Euroopan ohjuskilvestä syntyi iso po-
liittinen riita 2000-luvulla. Lopulta Venä-
jän johtava ohjussuunnittelija Juri Solo-
monov sai tarpeekseen vuonna 2011 ja 
sanoi Venäjän johdolle suoraan, että ”hä-
ly Euroopan ohjuskilvestä on täysin jär-
jetöntä. Se on poliittista peliä, eikä se ole 
kovin fiksua. Tällä kysymyksellä ei ole 
mitään tekemistä strategisten ydinasevoi-
mien todellisen taistelukyvyn kanssa.” 
Kenraalieversti evp. Viktor Esin tarken-
si: ”Venäjän ballistiset ohjukset kykene-
vät tunkeutumaan minkä tahansa ohjus-
torjunnan läpi seuraavat 20–30 vuotta.”

Ällistynyt Putin joutui perääntymään 
ja kiitti Solomonovia siitä, että Venäjän 
ohjukset täyttävät tehtävänsä. 

Ydinaseiden asema Venäjän 
politiikassa

Ydinaseiden merkitys Venäjän suurval-
ta-asemalle on keskeinen. On tiedostet-
tava, millä logiikalla maan ydinasevoi-
mia on rakennettu, mikä niiden tehtävä 
on ja miten uhkauksiin on suhtaudutta-
va. Venäjän ydinasepolitiikka ja dokt-
riini ovat monisäikeinen kokonaisuus. 

Venäjän ydinasevoimat vajosivat sy-
vään ahdinkoon Neuvostoliiton hajoami-

sen jälkeen, ja työ niiden pelastamiseksi 
aloitettiin heti. Tehtävä oli jättiläismäi-
nen ja resursseja vähän. Ympäri Neuvos-
toliittoa oli tuhansittain ydinaseita, joita 
piti ottaa haltuun ja kuljettaa turvallises-
ti Venäjälle ja samalla luoda paitsi edel-
lytykset mittaville purkutoimenpiteille 
myös aseiden ylläpidolle ja kehittämisel-
le Venäjällä. Merkittävä osa ydinaseinf-
rastruktuuria sijaitsi muualla, kuten isot 
ohjustehtaat Ukrainassa ja ydinkoealue 
Kazakstanissa.

Strategisten aseiden rajoittamista 
kannatti jatkaa, koska Yhdysvallat suun-
nitteli poistavansa käytöstä hyvässä kun-
nossa olevaa materiaalia ja Venäjä puo-
lestaan asejärjestelmiä, jotka muutenkin 
olivat elinkaarensa jatkoajalla.

Yhdysvaltojen kanssa solmitut kes-
kimatkan ja pitkän kantaman strategis-
ten ydinaseiden rajoitussopimukset ja yk-
sipuoliset niin sanottujen ei-strategisten 
aseiden supistamispäätökset vastasivat 
jonkin aikaa molempien maiden intresse-
jä. Yhdysvallat noudatti niitä säntillises-
ti, mutta vähitellen Venäjän valtapiireissä 
ymmärrettiin, että presidenttien Reagan, 
Gorbatšov ja Jeltsin ajatus ydinaseetto-
masta maailmasta veisi lopulta Venäjäl-
tä suurvallan statuksen.

Jyrkkä linjan muutos tehtiin jo Jeltsi-
nin kauden lopussa. Vuodesta 2007 läh-
tien oli kuitenkin myös YK:ssa käynyt 
selväksi, ettei Venäjä enää ollut sitou-
tunut pyrkimykseen kohti ydinaseeton-
ta maailmaa.
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Venäjä on vastustanut jyrkästi neu-
votteluja Yhdysvaltojen kanssa ei-strate-
gisten ydinaseiden rajoittamisesta. Tulok-
set nähdään nyt, viisitoista vuotta myö-
hemmin.

Vain murto-osa eli hieman yli viisi 
prosenttia Yhdysvaltain kaikista opera-
tiivisista ydinaseista on ilmavoimien ei-
strategisia ydinaseita. Venäjällä vastaava 
luku on yli 40 prosenttia. Venäjän lasken-
nallinen ylivoima ei-strategisissa ydin-
aseissa on suuri: Venäjällä on noin 2 000 
ydinasetta, Yhdysvalloilla noin 200.

Venäjän poliittiselle johdolle, sotilas-
johdolle ja voimaministeriöille vuonna 
1987 solmittu keskimatkan ohjussopi-
mus (IntermediateRange Nuclear For
ces Treaty, INF) oli ollut järkytys, ja sii-

tä piti päästä eroon. Sopimuksessa me-
netetyille järjestelmille alettiin kehittää 
korvaavia maalta laukaistavia ohjusjär-
jestelmiä, jotka näennäisesti noudattai-
sivat INF-sopimuksen alle 500 kilomet-
rin kantamarajoituksia.

Siinä onnistuttiin hyvin, ja INF-so-
pimuksen seurauksena menetetyt kyvyt 
oli 2010-luvun loppupuolella käytännös-
sä palautettu ilman näköpiirissä olevaa 
vastaavaa läntistä voimaa.

Jo vuonna 2010 sijoitettiin ensim-
mäiset Iskander-ohjukset Lugaan, vain 
muutaman minuutin lentomatkan päähän 
Suomesta. Ohjuksia on kahta perusmal-
lia, ballistinen ohjus Iskander-M ja ristei-
lyohjus Iskander-K, joiden kantama ylit-
tää INF:n salliman rajan selvästi. Lisäk-

si Venäjä kehitti ja otti käyttöön samaan 
risteilyohjusperheeseen kuuluvan piden-
netyn, noin 2 000 kilometrin kantaman 
ohjuksen, josta Yhdysvallat ja Nato syyt-
tivät Venäjää sopimusrikkomuksesta jo 
noin kymmenen vuotta sitten.

Presidentti Trumpin päätöksellä Yh-
dysvallat irtautui INF-sopimuksesta muo-
dollisesti ensimmäisenä ja otti näin syyt 
niskoilleen. Sopimuksen voimassaolo 
päättyi elokuussa 2019.

Iskander-ohjukset, kuten myös muut 
uudet maalta, mereltä ja ilmasta laukais-
tavat ei-strategiset aseet, ovat ensisijai-
sesti tavanomaisia aseita, mutta ne voivat 
käyttää myös ydinkärkiä. Tarkkoja julki-
sia tietoja ydinkärkien teknisistä ominai-
suuksista ei ole, mutta kaikki viittaa sii-
hen, että räjähdystehospektri lienee hyvin 
laaja ja että pienitehoisimmat räjähteet 
ovat vain isojen autopommien luokkaa.

Venäjä on toistuvasti esittänyt, että ta-
vanomaisten aseiden ja ydinaseiden vä-
linen raja on hämärtynyt. Sen omat toi-
met näyttäisivät antavan väitteelle tukea.

Ydinasedoktriinin kehityksestä
Suomen puolustusministeriön koordi-
noimassa Voiman Venäjä -raportissa 
(2019) todetaan:

”Ydinaseet on tarkoitettu ensisijai-
sesti vastaiskuun Venäjän tai sen liitto-
laisen joutuessa ydinaseiskun kohteek-
si, toissijaisesti ensi-iskuun Venäjän tai 
sen liittolaisen joutuessa joukkotuhoasei-
den kohteeksi ja kolmanneksi ensi-is-
kuun myös tavanomaisin asein tapah-
tuvassa hyökkäyksessä, mikäli Venäjän 
valtion olemassaolo on uhattuna. Ydin-
aseen käytöstä päättää sotilasdoktriinin 
mukaan asevoimien ylipäällikkö eli pre-
sidentti, joskin yllätystilanteiden varalta 
vastaiskusta päättäminen lienee delegoi-
tu myös muulle ylemmälle sotilasjohdol-
le. Julkilausutuista ydinaseen käyttöpe-
riaatteista ei ole edellytyksiä tehdä joh-
topäätöksiä Venäjän ydinaseiden taiste-
lukäytöstä sotilaallisessa konfliktissa.”

Venäjän ydinaseiden päätehtäviä on 
kuvattu muun muassa seuraavasti: 

”Ydinpelotekonsepti sisältää syvälli-
sen sisäisen ristiriidan. Toisaalta sen tar-
koituksena on minimoida sodan todennä-
köisyyttä tekemällä sodasta hirvittävän 
tuhoisan. Tätä tarkoitusta varten valtiolla 
on oltava ydinasevoimat, jotka mahdol-
listavat vastustajan tuhoamisen ja kor-
jaamattoman vahingon aiheuttamisen 
viholliselle, vaikka tällainen valtio jou-
tuisi ensiydiniskun kohteeksi. Toisaal-
ta pelotteen saavuttamiseksi ydinasei-



Kylkirauta 2/2022 24

ARTIKKELIT

den käytön uhkauksesta on tehtävä us-
kottava ja vakuuttava.” (Johtava ydin-
aseasiantuntija, tohtori Andrei Kokošin 
vuonna 2011)

Venäjän ydinasedoktriini on käynyt 
läpi perusteellisen muutoksen 1990-lu-
vun lopulta lähtien, ja samalla ydinasei-
den merkitys puolustusdoktriinissa on 
selvästi korostunut. Venäjän ydinasest-
rategian perustaksi on kehitetty niin sa-
nottu escalate to deescalate -doktriini, 
jonka sisin merkitys on usko ydinaseiden 
käyttömahdollisuuteen voiton takaami-
seksi, escalate to win, alueellisessa so-
tilaallisessa konfliktissa Venäjän asetta-
milla ehdoilla.

On kuitenkin syytä pitää mielessä – 
tätä korostavat myös johtavat venäläi-
set ydinaseasiantuntijat – että virallinen 
doktriini voi erota merkittävästi todelli-
sesta doktriinista. Ero johtuu yksinker-
taisesti käytössä olevien ydinasejärjes-
telmien ominaisuuksista ja siitä, kuin-
ka hyvin ne tukevat virallista politiik-
kaa ja doktriinia. 

Putin on ydinaseviestinnässään esi-
tellyt Venäjän asevoimaa. Pelote nojaa 
monipuolisiin kykyihin, ja Venäjällä on 
valmius reagoida eskalaation joka vai-
heessa. Venäjä on myös ollut havaitse-
vinaan, että Yhdysvaltain kyky vastata 
tasapuolisesti eskalaatioportaiden alem-
massa päässä on tällä hetkellä puutteel-
linen, ja tätä lännen heikkoutta Venäjä 
myös käyttää häikäilemättömästi hyväk-
seen Ukrainan sodan yhteydessä.

Alussa esitetty Putinin muotoilu sii-
tä, millaisia ainutlaatuisia aseita voidaan 
tarvittaessa käyttää, näyttäisi viittaavan 
erityisesti ilmasta laukaistavaan ballisti-
seen Kinžal-ohjukseen, Iskander-ohjuk-
sesta kehitettyyn versioon. Huolestutta-
vaa on Putinin usko tiettyihin ihmeasei-
siin, kuten Wunderwaffen-aseisiin usko-
neen toisen diktaattorin aikoinaan.

Aikooko Putin käyttää ydinaseita 
Ukrainassa?

Toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että 
Venäjä olisi siirtänyt tai aikonut siirtää 
ydinkärkiä keskusvarastoista lähemmäs 
joukkoja. Pystyykö Putin yksin määrää-
mään ja suorittamaan ydinaseen laukai-
sun, on myös olennainen kysymys.

Norjalainen ydinaseasiantuntija toh-
tori Kristin Ven Bruusgard toteaa, että 
laukaisuun tarvitaan kolmen keskeisen 
henkilön puoltoa eli myös puolustusmi-
nisterin ja asevoimien komentajan. YK:n 
aseistariisuntakonferenssin tutkijana toi-
miva johtava venäläinen ydinaseasian-
tuntija tohtori Pavel Podvig ja johtava yh-
dysvaltalainen ydinaseasiantuntija Hans 
Kristensen ovat sitä mieltä, ettei ydin-
aseen käytössä ole järkeä. 

Ydinase on ydinase riippumatta lau-
kaisualustasta, aseen kantamasta tai rä-
jähdystehosta. Yli puoli vuosisataa sit-
ten sovittu ydinaseiden luokittelu kan-
taman mukaan on vanhentunut. Nyt se 
palvelee lähinnä Venäjän etuja. Jokaista 
ydinaseen käyttöä on pidettävä strategi-

sena päätöksenä. Ydinaseista ei ole vä-
lineiksi tavanomaisten aseiden rinnalle, 
olivat niiden vaikutukset miten samanlai-
sia tahansa ”matalan tason” ydinsodassa. 
On virhepäätelmä, että ydinaseen käyt-
tökynnys olisi tämän vuoksi madaltunut.

Ydinaseita ei ole käytetty yli 75 vuo-
teen sotatoimissa. Elokuussa 2045, siis 
23 vuoden päästä, on kulunut 100 vuot-
ta siitä, kun ydinaseita käytettiin sotatoi-
missa. Hiroshiman ja Nagasakin pom-
mitukset toivottavasti jäävät yksittäisek-
si anomaliaksi ihmiskunnan historiassa.

Se valtionjohtaja, joka ensimmäisenä 
päättää käyttää ydinaseita, ottaa samalla 
kammottavan vastuun kantaakseen. Tois-
ta kertaa ei ydinaseiden henkeä saada pa-
kotetuksi pulloon takaisin. Ymmärtääkö 
Putin tämän, on eri asia. Tohtori Podvig 
arvioi, ettei Putin ehkä pelkää ydinso-
taa samalla tavalla kuin entiset neuvos-
tojohtajat. Aika näyttää.

Venäjän ydinaseuhittelua, saati käyt-
töä, kansainvälinen yhteisö ei voi sietää. 
Se vaatii myös vastapelotteen, jonka kes-
keisenä elementtinä on uhkaus konven-
tionaalisen voiman käytöstä Venäjän hää-
tämiseksi Ukrainasta.

Professori Stefan Forss on Maanpuo
lustuskorkeakoulun dosentti. Hänen eri
tyisalaansa ovat ydinaseet, asetekniikka 
ja puolustuspolitiikka.
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Se on sota nyt

Edellisessä kolumnis-
sani käsittelin Nato-
maiden hätäkokousta 

tämän vuoden ensimmäisinä 
päivinä. Jännitys oli kasva-
nut Ukrainan rajoille vuoden 
2021 marraskuusta lähtien, 
ja lopulta helmikuussa kulu-
vaa vuotta Venäjä aloitti tu-
li-iskulla Ukrainaan operaa-
tion, jota se itse kutsuu eri-
koisoperaatioksi. 

Tämä erikoisoperaatio 
toki muistuttaa kovin panssa-
rikiilojen tunkeutumisyritys-
tä itsenäisen eurooppalaisen 
maan alueelle. Hyökkäystä 
luonnollisesti tuetaan ilma- 
ja avaruusvoimien taistelul-
la, merisaarrostuksella ja in-
formaatio- ja kybervaikutta-
misella. Sota on siis käyn-
nissä. 

Tätä kirjoitettaessa sota 
ei vaan ole mennyt venäläi-
sittäin kovin hyvin. Haasteita on ollut 
strategisen tason tavoitteen asettelus-
ta aina yksittäisten taistelijoiden moti-
vaatioon ja moraaliin asti. Tehokkaaksi 
mielletty ja teoreettisilta perusteiltaan 
laaja venäläinen operaatiotaito on lois-
tanut poissaolollaan. 

Mikäli turvallisuuspoliittisen näkö-
kulman nimissä otetaan kuitenkin as-
kel taaksepäin, tai paremminkin nous-
taan lintuperspektiiviin tarkastelemaan 
tilannetta, aukeaa allemme melko lailla 
erilainen eurooppalainen turvallisuus-
ympäristö kuin vielä edellisen kolum-
nin aikaan tammikuussa. 

Toki jälkiviisaasti voitaneen arvioi-
da, että päätös Venäjän hyökkäyksestä 
oli vähintään mahdollisesti tuolloin jo 
tehty ja sodan tilan seuraukset kaikkine 
talouspakotteineen olivat olleet valmis-
teltuina myös eurooppalaisissa ja länti-
sissä liittorakenteissa jo hyvissä ajoin. 
Tarvittiin vain sodan aloittava päätös. 

Sodan kannalta keskeistä on Euroo-
pan maiden solidaarisuusilmaisujen li-
säksi ollut se, millaisen roolin Yhdys-
vallat on lännen johtovaltiona ottanut 
Ukrainan tukijana niin sotilaallisesti, 
poliittisesti kuin taloudellisestikin. 

Tällä hetkellä elämmekin tilantees-
sa, jossa Yhdysvallat ja länsi ovat jo 

vuosia kestäneiden suhteiden kiristy-
misen jälkeen saaneet tilaisuuden so-
tia välillisesti Venäjää vastaan ukrai-
nalaisten kautta. Konkreettisimmillaan 
tämän tuen perusteet ymmärtää tarkas-
telemalla lukuja. 

Hyvin varhain alkuvuodesta 2022 
oli nähtävissä, että Ukrainan sotaan ve-
näläisistä maavoimien välittömän val-
miuden joukoista oli erinäisten arvioi-
den mukaan keskitetty jopa 75 prosent-
tia, ja suurempiakin lukuja on ilmoi-
tettu. Mikäli ukrainalaiset kykenevät 
tuhoamaan näitä joukkoja länsimaisil-
la, esimerkiksi kulttimaineisiin sodan 
aikana nousseilla panssarintorjuntaoh-
juksilla ja laulun arvoisilla turkkilaisil-
la aseistetuilla lennokeilla, on selvää, 
että Venäjällä saattaa kestää vielä hy-
vän aikaa toipua sodasta. 

Tämä luonnollisesti vähentää soti-
laallista painetta ennen kaikkea mer-
kittävintä aseapua tarjoavien maiden 
ja niiden liittolaisten rajoilta. Samoin 
tapahtuu liittokuntiin kuulumattomien 
maiden Venäjän vastaisilla rajoilla, jos-
kin vain hetkellisesti.        

Tällaista sodan tilaa tai sen mahdol-
lisia hyötynäkökantoja ei välttämättä 
ole helppo hyväksyä. Onkin ymmärret-
tävää, että myös realistista kansainväli-
sen politiikan katsontaa hyödynnetään 

tällaisessa tilanteessa pyr-
kimyksenä selittää sodan 
välttämisen ja siten myös 
puolustautumisen sekä  
aggressorin tahtoon taipu-
misen itseisarvoisuutta. 

Esimerkiksi professo-
ri Heikki Patomäki esittää 
Helsingin Sanomien Vie-
raskynässä 13. huhtikuu-
ta 2022 yhdysvaltalaisen 
poliittisen realistin John  
Mearsheimerin linjoilla py-
sytellen vaihtoehtoisen nä-
kemyksen nykyisestä tur-
vallisuustilanteesta. Pato-
mäen tulkinnan mukaan 
Naton laajenemispyrki-
mykset ovat Venäjälle niin 
suuri uhka, että se on pako-
tettu toimimaan sotilaalli-
sesti laajenemista vastaan. 

Tämän tulkinnan vä-
hintään välillisenä seu-
rauksena on valtion luon-

nollinen valinta välttää sopimuspoh-
jaista Nato-liittoutumista, se kun on nä-
kemyksen mukaan sodan itseisarvoista 
välttämistä. 

Patomäki esittää myös toisen vaih-
toehtoisen tulkintamallin, jolle on hä-
nen mukaansa löydettävissä niin ikään 
perusteita. Se on tulkinta Venäjästä laa-
jentumishaluisena valtiona. 

Tässä suhteessa liittoutuminen Na-
ton tai kahdenvälisesti kyvykkäiden län-
tisten valtioiden kanssa on Venäjän uh-
kaksi kokevalta valtiolta järkevää. Kyse 
onkin lopulta siitä, ymmärtääkö uhkaa 
vai suojautuuko sitä vastaan. 

Mainitun kahden vaihtoehdon todis-
tusvoimaisuuden vertailu on kiehtova 
akateeminen pohdinta. Kaikki teoreet-
tiset tarkastelut ja pohdinnat ovat kui-
tenkin vain kalpeita aavistuksia sodan 
todellisuuden logiikasta.

Sellaisenaan Venäjän hyökkäys it-
senäiseen eurooppalaiseen maahan ja 
hyökkäyksen kohteeksi joutuneen kan-
san lähes käsinkosketeltava maanpuo-
lustustahto osoittavat, kumpi tarjotuista 
vaihtoehdoista on enemmän totta. Näin 
siksi, että se on sota nyt.  

Antti Paronen
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AVARUUS SOTILAALLISENA 
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ 

TEKSTI: JUUSO MIKKOLA

Artikkeli käsittelee avaruutta fysikaalisena ja 
sotilaallisena toimintaympäristönä. Tämä tarkoittaa 

avaruudessa vallitsevien olosuhteiden ja niiden 
vaikutuksen ymmärtämistä avaruudessa operointiin sekä 
sitä, kuinka avaruutta hyödynnetään osana sotilaallista 

toimintaa ja mitä rajoitteita siinä on. Toimintaympäristön 
kuvauksen jälkeen tarkastellaan avaruudessa operointiin 

liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja esitellään 
avaruussodankäynnin osa-alueita. 

Satelliitit ovat osa kriittistä infra-
struktuuria. Mikäli ne lakkaisivat 
yhtäkkiä toimimasta, seuraukse-

na olisi todennäköisesti globaali kaaos. 
Esimerkiksi paikannussatelliittien 

aikasignaalin loppuessa sähkönjakelu, 
maksuliikenne ja tietoliikenne keskey-
tyisivät jollain aikavälillä järjestelmien 
omien kellojen epätarkkuudesta johtu-
en. Myös vaikutukset yleisesti liikentee-
seen ja logistiikkaan olisivat hyvin huo-
mattavat. 

Tämä on äärimmäinen, mutta mah-
dollinen esimerkki hyvin voimakkaan au-
rinkomyrskyn seurauksista. Siviiliyhteis-
kunnan lisäksi avaruudella on merkittä-
vä vaikutus sotilastoimintaan.

Vaikka Suomella ei ole omia sotilas-
satellitteja, Puolustusvoimat on hyödyn-
tänyt avaruutta jo vuosikymmeniä esi-
merkiksi tiedustelussa, paikannukses-
sa ja tiedonsiirrossa. Avaruus ei siis ole 
Puolustusvoimille täysin uusi ulottuvuus, 
mutta viime vuoden puolustusselonteos-
sa avaruuspuolustus ja avaruus oli mai-
nittu omana toimintaympäristönään en-
simmäistä kertaa.

Satelliittien avulla voidaan lisätä 
joukkojen suorituskykyä parantamalla 
niiden tarkkuutta, nopeutta, liikkuvuut-
ta, koordinointia, kestävyyttä ja tehok-
kuutta. Kaikilla asevoimilla ei ole me-

rivoimia tai ilmavoimia, mutta avaruus 
on kaikkien käytettävissä. 

Avaruuden käyttö ei edellytä omia 
satelliitteja, vaan asevoimat voivat hyö-
dyntää julkisia, kaupallisia tai kumppa-
nien palveluita. Mikäli teknologisesti 
kehittyneet valtiot aloittavat sotatoimet 
maassa, merellä, ilmassa ja kyberympä-
ristössä toisiaan kohtaan, toimintaan liit-
tyy todennäköisesti myös sodankäyn-
ti avaruudessa.

Avaruuden maastonmuodot  
ja olosuhteet

Yleisesti avaruuden rajana pidetään 
niin sanottua Kármánin rajaa, joka on 
noin sadan kilometrin korkeudella. 
Toisaalta ilmakehä ei varsinaisesti lo-
pu missään, vaan ohenee aina kymme-
nien tuhansien kilometrien korkeudel-
le. Avaruudelle ei ole olemassa yksise-
litteistä tai kansainvälisesti hyväksyt-
tyä rajaa, eivätkä valtioiden rajat ulotu 
avaruuteen.

Avaruus mielletään välillä painot-
tomaksi tilaksi, aivan kuin painovoi-
ma (gravitaatio) ei vaikuttaisi kappa-
leisiin siellä. Tämä ei pidä paikkansa, 
sillä kaikki kappaleet vetävät toisiaan 
puoleensa voimalla, joka riippuu kap-
paleen massasta ja kappaleiden välises-
tä etäisyydestä. 

Satelliitti pysyy radallaan, kun sil-
lä on tarpeeksi suuri vaakasuuntainen 
nopeus. Vaadittava nopeus riippuu sen 
etäisyydestä Maahan. Gravitaatio ve-
tää satelliittia Maata kohti, mutta suu-
ren nopeuden johdosta kiertorata kaar-
tuu ja satelliitti putoaa jatkuvasti Maan 
”ohitse”. 

Näennäinen painottomuus johtuu 
jatkuvasta vapaapudotuksesta. Suuren 
nopeuden ja rajallisen polttoaineen 
johdosta satelliitin rataan ei kyetä te-
kemään kovin suuria muutoksia. Ra-
dat ovat yleensä ennustettavissa päiviä 
tai jopa viikkoja etukäteen.

Ilmakehä vaimentaa tehokkaasti Au-
ringon säteilyä Maan päällä. Avaruudes-
sa satelliitit altistuvat säteilylle koko-
naisuudessaan, ja tämä vaikuttaa eten-
kin elektroniikkaan. 

Jatkuvan säteilyn ja hiukkasvirran 
lisäksi Aurinko tuottaa ajoittain roihu-
purkauksia ja koronan massapurkauk-
sia. Roihupurkauksissa suuri määrä sä-

JUUSO MIKKOLA
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teilyä purkautuu kerralla, kun taas ko-
ronan massapurkauksissa suuri joukko 
sähköisesti varautuneita hiukkasia irtau-
tuu Auringosta. Tarpeeksi voimakkaina 
nämä ilmiöt voivat vaurioittaa satelliittia. 

Satelliitteihin kohdistuvien vaurioi-
den lisäksi purkaukset aiheuttavat häiri-
öitä maanpäälliseen radioliikenteeseen 
ja satelliittipalveluiden käytettävyyteen. 
Näistä purkauksista puhutaan avaruus-
myrskyinä, Auringon aktiivisuudessa 
tapahtuvista pienistä muutoksista ava-
ruussäänä ja pidemmän aikavälin muu-
toksista Auringon aktiivisuudessa ava-
ruusilmastona.

Avaruussään lisäksi yksi ympäristö-
tekijä ovat Maan lähiavaruudessa liikku-
vat kappaleet, jotka voivat olla luonnol-
lisia tai keinotekoisia. 

Luonnolliset kappaleet ovat esimer-
kiksi meteoreja, mikrometeoreja ja pö-
lyä. Keinotekoiset kappaleet ovat käytös-
tä poistettuja satelliitteja, kantoraketteja 
ja muita kappaleita, kuten törmäykses-
tä aiheutuneita sirpaleita. Keinotekois-
ten kappaleiden määrä on huomattava, 
ja se kasvaa jatkuvasti. Pienetkin kap-
paleet voivat aiheuttaa huomattavaa va-
hinkoa törmätessään nopeudella, joka on 
yli 10 km/s.

Tällä hetkellä Maan lähiavaruudes-
sa on noin miljoona yli 1 senttimetrin 
kokoista kappaletta. Kappaleet voivat 
pysyä kiertoradan korkeudesta riippu-
en avaruudessa jopa kymmeniä tai sa-
toja vuosia (Kuva 1). Koska osa kier-
toradoista on muuttumassa kohtalaisen 
ruuhkaisiksi, törmäysriski kasvaa jatku-
vasti ja törmäykset entisestään lisäävät 
romun määrää. Pahimmillaan tämä voi 
johtaa tilanteeseen, jossa törmäykset es-
tävät tiettyjen ratakorkeuksien käytön jo-
pa sadoiksi vuosiksi.

Alfred Mahan kirjoitti aikoinaan mer-
ten käytöstä seuraavasti: ”Wide common, 
over which men may pass in all direc
tions, but on which some wellworn paths 
show that controlling reasons have led 
them to choose certain lines of travel 

rather than others.” Tämä pätee myös 
avaruuteen. 

Avaruus voi vaikuttaa laajalta tyh-
jältä alueelta Maan ja muiden taivaan-
kappaleiden välillä, mutta se on alue, 
johon painovoima ja Aurinko luovat 
omat maastonmuotonsa ja olosuhteen-
sa. Ne molemmat vaikuttavat merkittä-
västi avaruudessa operointiin.

Sodan oikeussäännöt voimassa 
myös avaruudessa

Kansainvälisen sopimuspohjan ava-
ruudessa toiminnalle muodostavat vii-
si Yhdistyneiden kansakuntien (YK) 
sopimusta. Niistä keskeisin on ava-
ruusyleissopimus vuodelta 1967. 

Sopimuksen yksi perusperiaatteis-
ta on avaruuden rauhanomainen käyttö, 
mutta satelliitteja on aina käytetty myös 
sotilaallisiin tarkoituksiin. 1960-luvul-
ta 1990-luvun alkuun asti sotilassatel-
liitit muodostivat noin 60–70 prosenttia 
vuosittaisista satelliittien laukaisuista. 
Myöskään asejärjestelmien sijoittami-
nen avaruuteen tai niiden käyttäminen 
Maasta avaruuteen ei ole kielletty. 

YK:n avaruussopimusten käsite-
tään ohjaavan ainoastaan rauhan ajan 
toimintaa. Aseellisen selkkauksen aika-
na avaruussodankäyntiä rajoittavat sodan 
oikeussäännöt tiettyjen periaatteiden mu-
kaisesti, kuten muissakin ympäristöissä. 

Erotteluperiaatteen lähtökohtana on 
sotilaallisen voiman käytön rajoittaminen 
sotilaskohteisiin ja taistelijoihin. Suhteel-
lisuusperiaatteen mukaan aseellisen voi-
man käytön on oltava kohtuullista asetet-
tuun tavoitteeseen nähden. Toiminnalla 
on saavutettava selkeää sotilaallista hyö-
tyä, eivätkä siitä aiheutuvat seurannais-
vaikutukset saa olla liian suuret.

Kaksoiskäyttöisyys on yleistä ava-
ruudessa. Samaa tietoliikennesatelliit-
tia käytetään kaupallisen radiolähetyk-
sen ja sotilastiedon välittämiseen, samaa 
kuvaussatelliittia käytetään metsätuho-
jen selvittämiseen ja sotilasiskun maalit-
tamiseen, samaa GPS-satelliittia käyte-

tään kauppamerenkulkuun ja täsmäasei-
den ohjaukseen, ja samoja sääsatelliitte-
ja käytetään julkisiin säätiedotuksiin ja 
sotilasoperaatioiden tueksi. 

Taloudellisista syistä on usein kan-
nattavampaa hyödyntää kaupallisia pal-
veluita kuin rakentaa sotilassatelliitteja. 
Tämä on johtanut siihen, että raja sivii-
li- ja sotilastoiminnan välillä avaruudes-
sa on hämärtynyt. 

Erotteluperiaatteen näkökulmas-
ta kaksoiskäyttöiset satelliitit täyttävät 
vaatimuksen kohteen sotilaallisesta käy-
töstä. Suhteellisuusperiaatteen näkökul-
masta niitä voi pitää sallittuina kohtei-
na, jos niiden tuhoamisesta tai lamaut-
tamisesta saatava sotilaallinen hyöty on 
suurempi kuin mahdollinen siviiliväes-
tölle aiheutuva vahinko. 

Valtaosaa kaksoiskäyttöisistä satel-
liiteista voi siis pitää sallittuina kohtei-
na, etenkin jos vaikutusmenetelmänä ei 
käytetä ohjusaseita. Ohjukset ovat ongel-
mallisia, koska ne toimivat umpimähkäi-
sesti: niiden aiheuttamat sirpaleet jäävät 
kiertoradalle kymmeniksi vuosiksi, ja 
näin ne lisäävät muiden satelliittien va-
hingoittumisriskiä. 

Satelliitteja vastaan voidaan toimia 
myös sähkömagneettisella häirinnällä tai 
kyberhyökkäyksillä, jolloin vaikutukset 
ympäristölle ovat pienempiä. Niitä voi-
kin pitää todennäköisimpinä menetel-
minä. Lähtökohtaisesti aseellisen selk-
kauksen mittakaava määrittää menetel-
mät ja sen, vaikutetaanko lamauttavas-
ti vai tuhoavasti. Toisaalta avaruudessa 
laajaan vaikuttamiseen kykenevillä val-
tioilla on siellä myös eniten menetettä-
vää aseiden umpimähkäisellä käytöllä.

Avaruusoperaatiot  
ja satelliittien käyttö

Avaruussodankäynnin osa-alueista ei 
ole yksiselitteistä jakoa. Toimintaym-
päristötietoisuus muodostaa perustan 
kaikelle avaruustoiminnalle. Tämä tar-
koittaa ymmärrystä avaruudessa vaikut-
tavista fysiikan lainalaisuuksista, luon-

Kuva 1. Karkea arvio kappaleen pysymisestä avaruudessa sen korkeuden mukaan. Arvoihin vaikuttavat kappaleen omi-
naisuudet ja Auringon aktiivisuus. Ilmanvastus hidastaa ratanopeutta satojen kilometrienkin korkeudessa, ja lopulta 
kappaleet putoavat takaisin Maahan.
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Kuva 2. Avaruussodankäynnin osa-alueet päällekkäisinä tasoina.

semiseen ja kiertoratojen määrittämiseen. 
Avaruustiedustelu erottelee sotilaallises-
ti merkittävät kohteet ja selvittää niiden 
käyttäjät sekä suorituskyvyn. 

Avaruustilannekuva ei perustu koh-
teiden jatkuvaan seurantaan, vaan mate-
maattiseen mallintamiseen ratatietojen ja 
suorituskykyarvojen perusteella. Sitä ei 
pidä nähdä pelkästään uhkana vastusta-
jan kyvykkyyksistä, vaan myös tilanne-
kuvana omista kyvykkyyksistä. Sen avul-

la voidaan ennakoida omien ja vastus-
tajan satelliittien käyttömahdollisuuk-
sia useita päiviä etukäteen.

Kuvassa 2 on esitetty länsimaisiin 
avaruusdoktriineihin perustuva näke-
mykseni avaruussodankäynnin alueista.

Toimintaympäristötietoisuuden pääl-
lä ovat avaruusoperaatiot, joita ovat ava-
ruusyhteyksien ylläpito ja avaruuden-
hallinta. Avaruusyhteyksien ylläpito tar-
koittaa satelliittien operointia haluttujen 

nollisista ilmiöistä ja siellä tapahtuvas-
ta operoinnista. Se voidaan jakaa olo-
suhdetietoihin ja avaruustilannekuvaan. 

Vaikka fysiikan lait ovat muuttumat-
tomia, ratamekaniikan ymmärtäminen on 
välttämätöntä avaruustoiminnan ymmär-
tämiseksi. Avaruussää taas kuvaa muut-
tuvia olosuhteita. 

Avaruustilannekuva voidaan jakaa 
avaruusvalvontaan ja -tiedusteluun. Ava-
ruusvalvonta keskittyy kohteiden havait-
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Kuva 3. Satelliittipalvelut tukevat maanpäällisiä operaatioita eri kategorioissa.
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palvelujen tuottamiseksi sekä uusien sa-
telliittien laukaisua. Avaruudenhallinta 
voidaan jakaa hyökkäykselliseen ja puo-
lustukselliseen osaan. 

Hyökkäyksellisen avaruudenhallin-
nan tavoitteena on kiistää vastustajan sa-
telliittipalveluiden käyttö. Toiminta voi 
kohdistua maa-, linkki- tai avaruusloh-
koon, ja vaikutukset voivat olla hetkelli-
siä tai pysyviä. Tämä voi olla mitä tahan-
sa GNSS-häirinnästä ydinaseiden käyt-
töön avaruudessa. 

Puolustuksellinen avaruudenhallinta 
käsittää aktiiviset ja passiiviset toimenpi-
teet omien satelliittipalveluiden suojaa-
miseksi. Niitä voivat olla esimerkiksi häi-
rintää kestävien lähetysmuotojen käyttö 
tai uhkien väistäminen ratamuutoksilla. 

Osana puolustuksellista avaruuden-
hallintaa on myös riippuvuuden vähen-
täminen satelliittipalveluista, jolloin sa-

telliitteja vastaan toimiminen ei tuota ha-
luttua lopputulosta, tai palveluiden ha-
jauttaminen eri palveluntarjoajille, jolloin 
yksittäistä satelliittia vastaan toimiminen 
ei tuota haluttua vaikutusta.

Avaruusyhteyksien ylläpito ja ava-
ruudenhallinta ovat osittain yhteydessä 
toisiinsa. Satelliitin kiertoradan muutta-
minen saattaa olla osa satelliittien radan 
ylläpitoa, tai se saattaa olla toimenpide 
uhkan väistämiseksi. Laukaisutoiminta 
taas saattaa liittyä satelliittikonstellaati-
on täydentämiseen uudella satelliitilla, 
tai se voi olla osa hyökkäyksellistä ava-
ruudenhallintaa.

Globaalia palveluiden 
tuottamista

Ylimpänä tasona ovat satelliittipalve-
lut, joiden avulla järjestelmät muissa 
toimintaympäristöissä toimivat tehok-

kaammin. Palvelut jaetaan viiteen eri 
kategoriaan (Kuva 3). Palveluissa ei 
itsessään ole mitään erityistä. Samo-
ja palveluita voidaan tuottaa maalta, 
mereltä ja ilmasta, eikä käyttäjälle ei 
ole merkitystä sillä, missä ympäristös-
sä palvelu tuotetaan. 

Avaruus on kuitenkin ainoa ympäris-
tö, jossa palveluita voidaan tuottaa glo-
baalisti valtioiden rajoista välittämättä. 
Avaruudesta on myös laaja näkymä Maa-
han, ja yksittäisellä hyötykuormalla voi-
daan saavuttaa muita toimintaympäristö-
jä suurempi alueellinen kattavuus.

Satelliittipalveluissa on siis omat 
etunsa, mutta myös omat heikkouten-
sa, kuten niiden käytön kankeus ja etäi-
syyden tuomat rajoitteet, muun muassa 
signaalin heikkous ja ilmakuvausta hei-
kompi resoluutio.

Ohjuspuolustus tai ballististen ohjus-
ten käyttö nähdään välillä osaksi avaruus-
toimintaa, mutta ne eivät varsinaisesti ole 
sitä. Ohjusvaroitus on yksi satelliittien ja 
maanpäällisten avaruusvalvontatutkien 
käyttötarkoituksia, ja se on osa ohjus-
puolustusta, mutta kokonaisuudessaan 
ohjuspuolustus on pääasiassa ilmapuo-
lustusta. Pidemmän kantaman ballistiset 
ohjukset käyvät lentoradallaan avaruu-
dessa, mutta se on yhtä vähän avaruus-
toimintaa kuin rynnäkkökiväärin luodin 
lentoradan kutsumista ilmailuksi lenton-
sa aikana. 

Artikkelissa on käsitelty avaruutta 
toimintaympäristönä yleisellä tasolla, to-
dellisuudessa asiat eivät ole tietenkään 
näin yksinkertaisia. Ehkä kirjoitus he-
rättää ajatuksia siitä, mitä avaruuspuo-
lustus voisi tarkoittaa. Puolustusvoimat 
ei välttämättä tule kehittämään kaikkia 
avaruussodankäynnin osa-alueita Suo-
men puolustusjärjestelmän osana. Yk-
sistään avaruussodankäynnillä ei voite-
ta yhtäkään taistelua tai sotaa, mutta se 
voi tuoda ratkaisevan eron voiton ja tap-
pion välille. Sama koskee tietenkin myös 
muita toimintaympäristöjä, ja suoritus-
kykyjen kehittämiseen täytyy löytyä so-
piva tasapaino.

Kapteeniluutnantti Juuso Mikkola 
palvelee Ilmavoimien esikunnassa ava
ruussuorituskykyjen operatiivisena asi
antuntijana.
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SALAMYHKÄINEN 
KYBERTOIMINTAYMPÄRISTÖ 

TEKSTI: MARIA KEINONEN

”Moni siitä puhuu, mutta kukaan ei ole nähnyt.” 
Kybertoimintaympäristöä on aikojen kuluessa 

määritelty monin tavoin, ja käsitys sen 
olemuksesta vaihtelee riippuen siitä, keneltä 
kysyy. Tässä artikkelissa sukelletaan syvälle 

kybertoimintaympäristöön ja pohditaan sen vaikutusta 
sotilaalliseen toimintaan. 

Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana kyber on tullut termi-
nä useimmille tutuksi ja osak-

si jokapäiväistä kielenkäyttöä. Etuliitet-
tä kyber- käytetään täsmentämään jo-
kin fyysinen tai ei-fyysinen element-
ti osaksi sähköisessä muodossa olevan 
tiedon käsittelyyn tarkoitettua ympäris-
töä, jota myös kybertoimintaympäris-
töksi kutsutaan. 

Vaikka terminä kyber on käynyt jo 
tutuksi, on kybertoimintaympäristö silti 
hankalasti hahmotettava kokonaisuus. 
Asiaa ei helpota se, että lähteestä riip-
puen kybertoimintaympäristön määrit-
tely vaihtelee.

Länsimaissa yleisesti käytetyissä 
määritelmissä kybertoimintaympäristöä 
käsitellään jakamalla se erilaisiin ker-
roksiin, jotka sisältävät kukin osan toi-
mintaympäristön elementeistä. Muun-
laisiakin määrittelyjä on. 

Venäjä käsittää kybertoimintaym-
päristön osaksi informaatioulottuvuut-
ta. Siinä toimiminen jakautuu tekniseen 
eli kybervaikuttamiseen ja informaatio-
psykologiseen vaikuttamiseen, joka koh-
distuu ihmisen käyttämään informaati-
oon ja ihmisen mieleen. 

Oli jaottelu mikä tahansa, sillä pyri-
tään helpottamaan monimutkaisen ko-

konaisuuden hahmottamista ja hallin-
taa. Seuraavaksi esitellään länsimaissa 
yleistynyt määritelmä, jota myös Suo-
messa käytetään. Tarkempaan määritel-
mään voi tutustua esimerkiksi lukemal-
la Puolustusvoimien julkaiseman #ky
berpuolustus-käsikirjan, joka on haet-
tavissa internetistä.

Kybertoimintaympäristön 
määrittelyä

Kybertoimintaympäristö voidaan mää-
ritellä fyysisten ja ei-fyysisten ele-
menttien muodostamaksi kokonai-
suudeksi. Fyysisestä ja ei-fyysisestä 
kokonaisuudesta puhutaan usein ky-
bertoimintaympäristön fyysisenä ja 
loogisena kerroksena. 

Fyysisiä elementtejä ovat tiedon kä-
sittelemiseksi tarkoitetut päätelaitteet, 
kuten tietokoneet, älypuhelimet ja ur-
heilukellot. Fyysisiä elementtejä ovat 
myös tiedon säilyttämiseen ja siirtä-
miseen tarkoitetut laitteet ja verkkojen 
osat, kuten valokuitukaapelit, radiolin-
kit ja palvelimet.

Ei-fyysinen kokonaisuus muodostuu 
sellaisista elementeistä, jotka mahdol-
listavat tiedon jakamisen ja käsittelyn 
tietoverkoissa. Näitä ovat esimerkik-
si ohjelmistot, protokollat ja verkoissa 

kulkeva data. Ei-fyysinen osuus kyber-
toimintaympäristöstä tekee siitä unii-
kin ja myös erilaisen fyysiseen maail-
maan verrattuna. 

Kybertoimintaympäristöstä puhutta-
essa ei tule kuitenkaan unohtaa sen sosi-
aalista ulottuvuutta, jonka keskiössä on 
ihminen. Ihminen on kybertoimintaym-
päristössä fyysinen toimija omana itse-
nään, mutta myös virtuaalinen toimija 
esimerkiksi hallinnoimiensa käyttäjäti-
lien kautta. Näistä virtuaalisista identi-
teeteistä käytetään usein termiä kyber-
persoona.

Kybertoimintaympäristön sosiaali-
sesta ulottuvuudesta tekee monimutkai-
sen se ominaisuus, että yksilöllä voi ol-
la monta erilaista kyberpersoonaa ja toi-
saalta taas ryhmä ihmisiä voi muodos-
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taa keskenään yhden kyberpersoonan 
esimerkiksi jaetun käyttäjätilin kautta. 
Kyberpersoonat eivät ole myöskään si-
dottuja mihinkään tiettyyn fyysiseen si-
jaintiin, koska samaa käyttäjätiliä voivat 
käyttää ihmiset eri puolilla maailmaa. 

Kybertoimintaympäristö jaetaan-
kin usein fyysisen ja loogisen kerrok-
sen lisäksi sosiaaliseen kerrokseen tai 
kyberpersoonakerrokseen, jotka kum-
pikin tarkoittavat edellä kuvattua inhi-
millistä ulottuvuutta.

Kybertoimintaympäristöä ymmär-
tääkseen on huomioitava kaksi olennais-
ta seikkaa. Ensinnäkin toimintaympäris-
tö on täysin ihmisen rakentama ja hal-
linnoima. Tässä suhteessa se poikkeaa  
perinteisistä sotilaallisen toiminnan ulot-
tuvuuksista, joita maa-, meri- ja ilmatoi-
mintaympäristö ovat. Toisekseen kaikki  
elementit kybertoimintaympäristössä 
palvelevat ihmisen tarpeita. 

Olennaisin elementti on data, jon-
ka välittämisessä kybertoimintaympä-
ristöllä on keskeinen tehtävä. Data voi 
olla ykkösiä ja nollia, joiden avulla jo-
kin laite osaa toimia halutulla tavalla, 
tai se voi olla ihmiseltä toiselle tarkoi-
tettuja merkkijonoja, jotka muuttuvat 
informaatioksi välitetyn datan ymmär-
tämisen myötä. 

Informaatiosta puolestaan syntyy 
tietoa ihmisen antaessa sille merkityk-
siä. Kybertoimintaympäristö välittää, 
varastoi ja käsittelee dataa, joka hyö-
dyttää ihmistä ja ihmisen käyttämiä lait-
teita. Näin ollen kybertoimintaympäris-
töstä puhuttaessa ei voida sivuuttaa in-
formaatioympäristöä kokonaisuutena.

Vaikuttaminen kybertoimintaympä-
ristössä tähtää joko ihmiselle tai ihmisen 
käyttämälle laitteelle tarkoitetun datan 
manipulointiin, tiedonsiirron häiritsemi-
seen tai jopa datan tuhoamiseen. Tässä 
mielessä Venäjän käyttämä määritelmä 
kybertoimintaympäristön sisältymisestä 
informaatioympäristöön on varsin loo-
ginen, koska se sisältää sekä teknisen 
että psykologisen vaikuttamisen infor-
maatioon ja ihmisen käyttäytymiseen. 

Eräs pohtimisen arvoinen ajatus on, 
että lopunperin kaikki vaikuttaminen 
kybertoimintaympäristössä tähtää ih-
misen toimintaan, koska laitteiden toi-
mintahäiriöillä on usein välitön vaiku-
tus ihmisen mieleen ja käyttäytymiseen

Taistelutila, aika  
ja joukkojen käyttö

Perinteiset asevoiman käyttämisen pe-
riaatteet eivät päde kybertoimintaym-

päristöön täsmälleen samalla tavalla 
kuin fyysiseen maailmaan. Syynä tä-
hän on aiemmin mainittu toimintaym-
päristön ei-fyysinen ulottuvuus, jossa 
taistelutilan, joukkojen ja ajan käsitteet 
ilmenevät eri tavoin fyysiseen maail-
maan verrattuna.

Taistelutilaa eivät rajaa asevoimien, 
yhteiskunnan tai edes valtioiden rajat, 
vaan yksittäisen kyberhyökkäyksen vai-
kutukset voivat levitä globaalisti. Sa-
moin hyökkäystä saattaa olla vaikea 
rajata tiettyyn verkkoon tai sen osaan, 
ja näin ollen syntyy ennakoimattomia 
oheisvaikutuksia esimerkiksi yhteiskun-
nan rakenteisiin ja toimintoihin. Kyber-
taistelutilasta tekee hankalasti hallitta-
van myös se, että sen fyysisillä ja ei-
fyysisillä elementeillä ei välttämättä ole 
suoraa yhteyttä keskenään.

Joukkojen käyttö kybertoimin-
taympäristössä eroaa joukkojen käy-
töstä fyysisessä maailmassa, jossa 
usein suuremmalla määrällä joukkoja 
ja asejärjestelmiä saavutetaan laajem-
pi tai voimakkaampi vaikutus. Kyber-
toimintaympäristössä hyökkäyksen voi 
suunnitella ja toteuttaa periaatteessa ku-
ka tahansa riittävän teknisen osaamisen 
omaava henkilö vähin kustannuksin ja 
laajoin vaikutuksin.

Hyökkääjä ei välttämättä ole valtio, 
vaan se voi olla jokin ideologinen ryh-
mittymä, rikollisorganisaatio, terroristi-
solu tai huvin vuoksi kykyjään testaava 
hakkeri. Kybertoimintaympäristössä on 
helpohkoa pysytellä anonyyminä, joten 
vastuullista tekijää kyberhyökkäyksel-
le ei saateta koskaan löytää.

Vaikka hyökkääjä löydettäisiinkin, 
ei välttämättä ole helppoa todistaa hyök-
kääjän olleen jokin tietty taho. Lisäksi 
valtio ei suorituskykyjään salatessaan 
välttämättä edes halua tuoda julki kaik-
kia havaitsemiaan ja torjumiaan kyber-
hyökkäyksiä.

Ajan käsitys kybertoimintaympäris-
tössä eroaa joiltain osin verraten fyysi-
seen maailmaan. Hyökkäys voidaan to-
teuttaa kirjaimellisesti nanosekunneissa, 
mutta kyberaseen rakentamiseen voi ku-
lua paljon aikaa. Lisäksi kyberase muut-
tuu käyttökelvottomaksi, jos kohdejär-
jestelmään tehdään oleellisia muutok-
sia. Tällöin ase joudutaan rakentamaan 
uudestaan.

Hyökkäys saattaa olla vaikeaa ajoit-
taa muuhun asevoimien toimintaan, tai 
sen vaikutus saattaa ilmetä vasta viiveel-
lä. Kyberpuolustautumisessa hyökkäyk-
sen kohteeksi joutunut järjestelmä tulee 
kyetä eristämään, jotta estetään vaiku-
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tusten leviäminen järjestelmän sisällä 
tai muihin järjestelmiin. Ajan hallinta 
onkin yksi suurimmista haasteista se-
kä hyökkääjälle että puolustajalle ky-
bertoimintaympäristössä.

Eräs mielenkiintoinen ilmiö liittyy 
taisteluihin ja taistelijoihin. Koska val-
tiot haluavat salata kybersuorituskyky-
jään, on myös täysin mahdollista salata 
potentiaaliset yhteistyökumppanit. Kuka 
tietää, millaisia sopimuksia on tehty ja 
miten valtiot ovat rekrytoineet vaikkapa 
yrityksiä tai yksilöitä palvelukseensa?

Yksi mielenkiintoinen esimerkki ei-
valtiollisten toimijoiden hyödyntämi-
sestä olivat Venäjän kyberhyökkäyk-
set Georgiaan 2008. Tuolloin kansal-
lismieliset hakkerit auttoivat Venäjää 
toteuttamaan palvelunestohyökkäyksiä  
Georgian hallituksen, pankkien ja me-
dian sivustoille. Rekrytointi toteutettiin 
ilmoittamalla kohteita verkkosivustol-
la, ja vapaaehtoiset hakkerit suorittivat 
kohteisiin hyökkäyksiä.

Toinen herkullinen esimerkki on 
käynnissä oleva Ukrainan sota, jossa 
kyberryhmittymä Anonymous on tun-
nustautunut useiden Venäjän verkko-
sivuille ja televisioon kohdistettujen 
hyökkäysten toteuttajaksi. Anonymo-
us on löyhästi järjestäytynyt kyber- ja 

aktivistiryhmä, jolla ei ole varsinaisia 
johtajia tai tiettyä ideologiaa. Anony-
mouksen vastuulla olevan kyberope-
raation toteutuminen riippuu siitä, saa-
ko idea taakseen tarpeeksi kannattajia.

Edellä mainitut esimerkit osoitta-
vat sen, että kybertoimintaympäristössä 
käytävät operaatiot voivat olla periaat-
teessa kenen tahansa toteuttamia. Ky-
bersodassa kaatuvat siis raja-aidat ase-
voimien ja muiden toimijoiden välillä. 
Samalla voi toimintaympäristöön syntyä 
spontaaneja puolustus- ja hyökkäyslin-
joja valtion ulkopuolisten toimijoiden 
toteuttamana, kuten esimerkki Anony-
mouksen toiminnasta osoittaa. Taiste-
lut kybertoimintaympäristössä ovat siis 
vaikeasti ennakoitavia, koska kuka ta-
hansa voi osallistua sotaan.

Kokonaisuuden ymmärtäminen 
tärkeää

Älyteknologian yleistymisen myötä 
monet aiemmin toisistaan erillään ol-
leet elementit yhdistyvät ja vaativat 
uudenlaista suhtautumista operatiivi-
seen suunnitteluun ja taisteluiden joh-
tamiseen.

Kybertoimintaympäristöä ei tule kä-
sittää perinteisestä sotilaallisesta toimin-
taympäristöstä erilliseksi elementiksi. 
Sen sijaan tulee ymmärtää sen liittymi-
nen sotilaallisiin toimintoihin voiman 
käytön ja oman toiminnanvapauden säi-
lyttämisen näkökulmasta.

Kybertoimintaympäristö on osa tais-
telukenttää. Siihen kohdistuu tieduste-
lua ja vaikuttamista sekä sen osia tar-
vitsee suojata. Sen avulla voidaan tuot-
taa vaikutuksia vastustajan toimintaan.

Sotilaallisia operaatioita suunnittele-
vien upseerien ja sotilasjohtajien ei tar-
vitse tuntea yksityiskohtia kyberoperaa-
tioiden suunnittelusta tai teknisistä sei-
koista, sitä varten ovat alan asiantunti-
jat. Sen sijaan heidän on ymmärrettävä 
kybertoimintaympäristön kokonaisuus 
ja sijoittuminen sotilaalliseen toimin-
taympäristöön.

Sotilaallinen toimintaympäristö ei 
koostu vain fyysisistä elementeistä, 
vaan se sisältää kyberulottuvuuden li-
säksi muun muassa informaatioulottu-
vuuden sekä elektronisen ja kognitiivi-
sen ulottuvuuden. Kybertoimintaympä-
ristöä voidaan lähestyä vaikkapa tässä 
artikkelissa kuvattujen kokonaisuuk-
sien kautta.

Kybertoimintaympäristön suhteen 
myös Puolustusvoimat organisaationa 
on uuden ajattelun äärellä. Kyberpuo-

lustuskyvyn kehittäminen ja käyttö edel-
lyttävät ketteryyttä niin materiaalisen 
valmiuden rakentamisen kuin henkilös-
tön osaamisen kehittämisen kannalta.

Kyberpuolustuskykyä ei voida ke-
hittää perinteisten hankintasyklien avul-
la useiden vuosien aikana, koska silloin 
ollaan auttamattomasti myöhässä ja tek-
nologia on jo vanhentunut käyttöön tul-
lessaan. Henkilöstön koulutuksessa ja 
rekrytoinnissa tarvitaan ennakkoluulot-
tomuutta ja joustavuutta.

Myös tavat suunnitella ja johtaa ope-
raatioita on haastettu. Puolustusvoimi-
en on kyettävä vastaamaan haasteeseen 
normiviidakkoa keventämällä, toimin-
tatapoja uudistamalla ja hyväksymällä 
jopa villin innovatiivinen ajattelu kybe-
roperaatioiden suunnittelussa.

Maailma on muuttunut teknolo-
gian kehityksen, yhteiskuntien sosiaa-
listen muutosten ja globalisaation myö-
tä. Taistelukentästä on muodostunut en-
tistä monimutkaisempi kokonaisuus. Se 
osapuoli, joka ymmärtää fyysisen ja ei-
fyysisen maailman lainalaisuudet ja osaa 
hyödyntää niitä, on vahvoilla. Ihminen 
ei ole kuitenkaan muuttunut, joten so-
dankäynnin vanhat periaatteet pätevät 
yhä suuressa mittakaavassa.

Paras komentaja ymmärtää ja osaa 
hyödyntää taistelukentän eri elementti-
en muodostaman kokonaisuuden, ja tai-
tavin taistelija osaa suojautua uudenlai-
silta uhkilta, jotka nousevat älyteknolo-
gian hyödyntämisen myötä.

Majuri Maria Keinonen palvelee tut
kijaesiupseerina Maanpuolustuskorkea
koulussa. Artikkeli perustuu kirjoitta
jan yleisesikuntaupseerikurssin diplo
mityöhön ja käynnissä olevaan väitös
tutkimukseen. 
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KIINALAISELLA 
PRAGMATISMILLA KOHTI 
MAAILMANHERRUUTTA 

TEKSTI: MATTI PURANEN

Kiinan vaikutusvallan lonkerot ovat levittäytyneet 
maailman jokaiseen kolkkaan nopean talouskasvun 

aallonharjalla ratsastaen. Samalla Kiinan asevoimien 
suorituskyvyt ovat jatkaneet voimistumistaan ja 

Kiinan merivoimat ovat laajentaneet toimintaansa yhä 
kauemmas maan lähialueilta. Mitä Kiina tavoittelee 

yhä itsevarmemmalla ulkopoliittisella käytöksellään ja 
nopeasti vahvistuvilla asevoimillaan?

Kiina on Suomessa kulttuurisesti 
etäinen maa, ja sen käyttäyty-
mistä tarkastellaan usein suo-

rastaan mystisessä valossa. Kiina näh-
dään maailmanpoliittisena toimijana, 
jolla on historiallisista ja kulttuurisista 
syistä uniikki tapa ajatella ja toimia ja 
jonka strategisia liikkeitä on siksi vai-
kea hahmottaa.

Usein arvioidaan erityisesti kiina-
laisen aikakäsityksen poikkeavan jo-
tenkin perustavanlaatuisesti läntisessä 
maailmassa vallitsevasta aikakäsitykses-
tä: Kiinan sanotaan pelaavan vuosikym-
menien aikajänteellä kvartaalien sijaan.

Millainen on siis Kiinan strategia, ja 
millaiseen maailmaan se tähtää? Strate-
gian käsite jaetaan tyypillisesti valtion 
kaikkien voimavarojen, esimerkiksi po-
liittisten, taloudellisten ja sotilaallisten, 
kokonaisuutta käyttävään suurstrategi-
aan ja sille alisteiseen sotilasstrategiaan.

Suurstrategia ohjaa siis valtion ko-
konaisvaltaisten tavoitteiden edistämis-
tä ja kansallisten etujen tavoittelua ja 
antaa valtiolaivalle sekä ajallisesti että 
maantieteellisesti karkean pääsuunnan. 

Sotilasstrategia keskittyy puolestaan so-
tilaallisen voiman käytön ja rakentami-
sen suunnittelemiseen sekä sotilaalli-
sen voiman hyödyntämiseen valtion etu-
jen tavoittelussa. Tämä käsitepari auttaa 
hahmottamaan myös Kiinan toimintaa.

Suurstrategia: pitkää peliä  
vai pragmatismia?

Nopeasti arvioiden Kiinalla vaikuttaa 
olevan jokseenkin selkeä ulkopoliitti-
nen linja, jota seuraamalla Kiina pyr-
kii kasvattamaan taloudellista vaiku-
tusvaltaansa sotilaallisia konflikteja 
vältellen ja varovaisesti lännelle vas-
tavoimaa rakentaen.

Yhdysvaltain kansallisen turval-
lisuuskomission Kiina-johtajan Rush  
Doshin mukaan kyseessä on tarkkaan 
harkittu suurstrategia, jonka tavoitteena 
on Yhdysvaltain valta-aseman kumoa-
minen ja Kiinan nostaminen maailman-
politiikan keskipisteeseen. Doshin mu-
kaan Kiina on pyrkinyt tähän 1990-lu-
vun alkuvuosista lähtien pitämällä tie-
toisesti matalaa profiilia ja välttelemällä 
Yhdysvaltojen avointa provosointia.

Nyt 2020-luvulla matalasta profii-
lista ollaan luopumassa, koska valta-
suhde on kääntymässä Kiinalle edul-
liseksi. Kynttilää ei enää tarvitse pitää 
vakan alla.

Läheskään kaikki tutkijat eivät kui-
tenkaan hyväksy Doshin näkemystä 
Kiinan strategisesta ”pitkästä pelistä” 
ja vuosikymmeniä salaa haudotusta stra-
tegiasta maailman herruuteen nousemi-
seksi. Kiinan toiminnan taustalla saat-
taa yhtä hyvin piillä poliittisen järjestel-
män luonteesta kumpuava pragmatismi.

Kiinassa valtaa pitää Kiinan kom-
munistinen puolue, joka on onnistunut 
säilyttämään yksinvaltaisen asemansa 
tukemalla Kiinan talouskasvua ja vah-
vistamalla kansalaisten odotuksia aina 

MATTI PURANEN
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vaan yltäkylläisemmästä tulevaisuudesta. 
Nopean kasvun kaudella puolueen val-
ta-asemalla onkin ollut Kiinassa hyvin 
vahva kannatus. 

Puolueen ensisijaisena päämääränä 
ei kuitenkaan ole kansan elinolosuhtei-
den parantaminen vaan oman valta-ase-
mansa ja Kiinan sisäisen vakauden säi-
lyttäminen. Tähän päämäärään puolue 
pyrkii keinolla millä hyvänsä, ja niinpä 
Kiinan suurstrategiakin perustuu puh-
taasti puolueen intressien tavoittelulle.

Steve Tsangin mukaan Kiinan ulko-
politiikka edustaakin käytännössä äärim-
mäistä pragmatismia, jossa jokainen ul-
kopoliittinen tilanne ratkaistaan ideologi-
an tai pitkäjänteisen strategisen suunnitel-
man sijaan puolueen edun näkökulmasta. 
Puolue valitsee aina toimintalinjan, jo-
ka tukee talouden kehitystä ja puolueen 
valta-asemaa.

Vaikka Kiinan ulkopoliittinen reto-
riikka maalailee kauniita kuvia vankois-
ta ydinarvoista ja Kiinasta vastuullisena 
suurvaltana, puuttuvat valtiolta Tsangin 
mukaan todellisuudessa toimintaa ohjaa-
vat syvemmät periaatteet ja arvot. Ainoa 
ulkopolitiikkaa ohjaava arvo on Kiinan 
yhteiskunnallinen vakaus, ja ilman kump-
paneiden kanssa jaettavaa arvomaailmaa 
ei Kiinalla ole myöskään pysyviä ystäviä 
varsinaisista liittolaisista puhumattakaan. 

Sirpaloitunut Kiina
Pitkäjänteisen strategisen pelaajan 
ohessa Kiinan leninistinen järjestelmä 
nähdään usein myös kurinalaisena ja lä-
hes kaikkivoipaisena toimijana. Todel-
lisuudessa Kiina on kuitenkin valtavan 
monimuotoinen ja hajanaisesti organi-
soitu järjestelmä.

Vaikka kommunistinen puolue pitää-
kin ylintä valtaa, on Kiinassa lukematto-
mia puoliautonomisia toimijoita, esimer-
kiksi erilaisia byrokratioita, ministeriöi-
tä, maakuntahallintoja ja valtionyrityk-
siä, jotka pyrkivät maksimoimaan omat 
etunsa. Lisäksi ne ovat usein keskenään 
kilpailuasetelmassa. 

Kun kommunistinen puolue jakaa Pe-
kingistä mahtikäskyjään, saattavat alem-
pien tasojen toimijat tulkita strategiset 
linjaukset enemmän tai vähemmän tie-
toisesti omilla tavoillaan ja oman hyö-
tynsä näkökulmasta.

Näin esimerkiksi kehitysmaassa ope-
roiva kiinalainen valtionyritys saattaa ol-
la ensisijaisesti omien taloudellisten int-
ressiensä perässä, vaikka esittäytyykin 
julkisesti osana Xi Jinpingin visioimaa 
Vyö ja tie -infrastruktuurihanketta. Toi-

minnan kääriminen kommunistisen puo-
lueen jargonilla kyllästettyyn käärepape-
riin antaa uskottavan mandaatin hank-
keille, joilla voi olla itsekkäämmätkin 
tarkoitusperät.

Sirpaleisuutensa vuoksi kiinalaiset 
toimijat saattavat toimia ristiriitaises-
ti, eikä suurstrategia vaikuta aina täy-
sin johdonmukaiselta. Samaan aikaan 
kun Kiinan ulkopoliittinen johto raken-
taa Suomessa taloudellista win–win-yh-
teistyötä pandojen merkeissä murtautuu 
Kiinan tiedustelupalvelu eduskuntaan 
ja erilaiset vaikuttajaverkostot jatkavat 
hämäräperäisiä hankkeitaan.

Tämänkaltaisen ristiriitaisuuden ta-
kana ei ole välttämättä suuri ovela juo-
ni ja pitkä peli, vaan hajanainen valtava 

valtiojärjestelmä, jota kukaan ei kykene 
täysin hallitsemaan.

Strategiaton strategia
Eräänlaisena kompromissina voidaan 
tulkita, että Kiinan johdolla on jonkin-
lainen suurstrategia, joka tähtää ensisi-
jaisesti kommunistisen puolueen val-
ta-aseman pönkittämiseen, mutta myös 
Kiinan kansainvälisen vaikutusvallan 
kasvattamiseen ja Yhdysvaltain val-
ta-aseman horjuttamiseen. Strategial-
la puolue pyrkii rakentamaan ympä-
rilleen turvallisen ja passiivisen maa-
ilman, jossa puolueen valta-asemaa ei 
haasteta eikä sen tekemisiä kritisoida.

Strategia ei kuitenkaan ole välttä-
mättä tarkkaan mietitty ja pitkälle tu-
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levaisuuteen suunniteltu, vaikka vuosi-
kymmenien päähän tähtääviä tavoitteita 
toistuvasti esitetäänkin. Strategia ja suu-
reelliset tavoitteet ovat välittömästi muo-
kattavissa, mikäli puolueen etu sitä vaatii.

Pragmaattisuus tulee hyvin ilmi Kii-
nan suhtautumisessa Ukrainan sotaan. 
Vaikka Kiina on ulkopolitiikassaan vuo-
sikymmeniä korostanut Yhdistyneiden 
kansakuntien peruskirjan teesejä ja val-
tioiden alueellista koskemattomuutta, ei 
se ole suostunut kritisoimaan Venäjän 
hyökkäystä Ukrainaan. Tämä kuvastaa 
hyvin sitä, miten vähän arvot ja periaat-
teet kommunistisen puolueen vaakaku-
peissa painavat.

Kyse ei ole kuitenkaan syvästä ja 
lämpimästä Venäjä-suhteesta, vaan puo-

lueen periaatteettomasta pragmatismis-
ta, jossa Venäjä nähdään hyödyllisenä 
välineenä Kiinan päävastustajan, Yh-
dysvaltain, vastaisessa kamppailussa. 
Kiina luultavimmin laskelmoi hyöty-
vänsä Venäjän strategisesta tuesta myö-
hemmin, mikäli jännitteet Itä-Aasiassa 
kiristyvät, tai kun Kiina haluaa laajen-
taa sotilaallista toimintaansa arktisel-
le alueelle.

Samaan aikaan tuki Venäjälle pide-
tään kuitenkin minimaalisena ja lähin-
nä retorisena, jotta suhde muuhun maa-
ilmaan ei vaarantuisi ja jotta Venäjästä 
voidaan tarpeen vaatiessa irtaantua kas-
voja täysin menettämättä. Kommunisti-
sen puolueen intressilaskelmat ovat jat-
kuvassa liikkeessä, eikä Venäjän kan-

nata laskea liian syvällisen Kiina-yh-
teistyön varaan.

Kiinan sotilasstrategia
Kiinan sotilasstrategia asettuu selke-
ästi suurstrategian alaisuuteen ja pal-
velee sen päämääriä. Sotilasstrategi-
asta voidaan erottaa kaksi rinnakkais-
ta päätehtävää: Kiinan alueellisen kos-
kemattomuuden turvaaminen ja sotaan 
valmistautuminen sekä Kiinan globaa-
listi laajenevien taloudellisten intressi-
en suojeleminen erityisesti strategises-
ti tärkeillä merireiteillä.

Kiina kehittää asevoimiaan molem-
pia päätehtäviä mielessään pitäen, mut-
ta alueellisen puolustuksen tehtävä on 
edelleen huomattavasti tärkeämpi ja vie 
valtaosan asevoimien resursseista.

Nykyisin vallitseva sotilasstrategia 
on olennaisimmilta osiltaan laadittu 
vuonna 1993, kylmän sodan jälkeisten 
geopoliittisten mullistusten seuraukse-
na. Kylmän sodan aikana Kiinan tärkein 
sotilaallinen uhkaaja oli Neuvostoliitto, 
jonka massamaiseen maavoimien hyök-
käykseen Kiina ensisijaisesti valmis-
tautui. Kylmän sodan päätyttyä Neu-
vostoliitto romahti, eikä sitä seurannut 
Venäjä muodostanut Kiinalle minkään-
laista uhkaa.

Kylmän sodan jälkeen Kiinan pää-
uhkaajaksi nousi nopealla aikataulul-
la Yhdysvallat, jonka pelättiin pyrki-
vän kaatamaan kommunistisen puolu-
een hallinnon sekä tukevan Taiwanin 
itsenäisyyspyrkimyksiä. Kiina tulkit-
see Taiwanin olevan Kiinan kapinoiva 
23. maakunta, eikä Kiina suvaitse min-
käänlaisia liikkeitä kohti Taiwanin vi-
rallista itsenäisyysjulistusta.

Yhdysvallat osoitti Persianlahden 
sodassa vuonna 1991 olevansa sekä so-
tilasteknologisesti että operaatiotaidol-
lisesti täysin omassa sarjassaan Kiinaan 
verrattuna. Lisäksi Yhdysvallat vaikutti 
olevan kylmän sodan jälkeisessä yksina-
paisessa asemassaan kiinnostunut ase-
voimien käyttämisestä liberaalin maail-
manjärjestelmänsä vakiinnuttamiseksi.

1990-luvun alussa Kiinan johto ar-
veli, että mikäli Yhdysvallat päättäisi tu-
kea Taiwanin itsenäisyyttä asevoimin, ei 
Kiinalla olisi juuri mitään mahdollisuut-
ta estää sen väliintuloa takapajuisilla ja 
maavoimapainotteisilla asevoimillaan. 

Vuonna 1993 laadittu sotilasstrate-
gia ohjasi Kiinaa muovaamaan Kansan 
vapautusarmeijasta mahdollisimman no-
peasti Yhdysvaltojen esimerkin ja ”so-
dankäynnin vallankumouksen” mukai-
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set teknologisesti edistyneet mutta mää-
rällisesti pienet ja tehokkaat asevoimat. 
Samalla uusi strategia käänsi asevoi-
mien kehittämisen painopisteen man-
tereelta ja maavoimista kohti merellis-
tä toimintaympäristöä. 

Kiinan sotilasstrategian päätehtävä-
nä on siten 1990-luvun alun suunnan-
muutoksesta aina näihin päiviin saakka 
ollut varautua Yhdysvaltain kanssa käy-
tävään sotilaalliseen konfliktiin Taiwa-
nin salmella. Tavoitteena on kuroa kiin-
ni Yhdysvaltain teknologista ylivoimaa 
ja kehittää tiettyjä avainsuorituskykyjä, 
joilla Yhdysvaltain väliintulo Taiwanin 
mahdollisessa konfliktissa voitaisiin es-
tää, tai sille voitaisiin vähintään luoda 
vahva pidäke.

Tällaisia ”salamurhaajan nuijiksi” 
kutsuttuja asejärjestelmiä ovat olleet esi-
merkiksi erilaiset meritorjuntaohjukset 
ja sukellusveneet. Myöhemmin 2000-lu-
vulla Kiinan kiinnostus on kohdistunut 
tiedustelu- ja johtojärjestelmien kehit-
tämiseen ja ”informaatiodominanssin” 
hankkimiseen.

Lähimeriltä kohti kansainvälistä 
toimintaympäristöä

2000-luvulla Kiinan taloudelliset int-
ressit ovat levittäytyneet yhä tiiviim-
min kaikkialle maapallolle. Sotaan val-
mistautumisen rinnalle on vähitellen 
kohonnut uudeksi tehtäväksi Kiinan 
taloudellisten intressien suojelu kau-
kana maan rajojen ulkopuolella.

Näkyvintä kehitystä tällä rintamal-
la on ollut osallistuminen kansainväli-
siin sotilasoperaatioihin ja yhteisharjoi-
tuksiin sekä kahden lentotukialuksen, 

Liaoningin vuonna 2012 ja Qingdaon 
vuonna 2017, vesillelasku. Ensimmäi-
nen Kiinan ulkopuolella sijaitseva so-
tilastukikohta perustettiin vuonna 2017 
Afrikan sarveen Djiboutiin. Sen jälkeen 
Kiinan merellinen läsnäolo Lähi-idäs-
sä ja Itä-Afrikassa on entisestään vah-
vistunut.

Kiinan kasvun jatkuessa on speku-
loitu, että Kiina pyrkii laajentamaan kan-
sainvälistä sotilaallista toimintaansa yhä 
laajemmalle alueelle, aina arktista ym-
päristöä myöten. Uusia meritukikohtia 
on arveltu perustettavan esimerkiksi Pa-
kistanin Gwadariin, Länsi-Afrikan Päi-
väntasaajan Guineaan ja aivan viimei-
simpänä Tyynenmeren Salomonsaarille.

Sotilaallisen laajentumisen myö-
tä Kiinan asevoimista tulisi näin kes-
keinen tuki Kiinan ekspansionistisel-
le, taloudellisiin yhteyksiin pohjaavalle 
suurstrategialle, minkä myötä Kiina ryh-
tyisi haastamaan Yhdysvaltojen asemaa 
yhä avoimemmin myös sotilaallisesti.

Kasvun rajat
Kiinan kasvua ja kohoamista maail-
manpolitiikan keskipisteeseen pide-
tään vääjäämättömänä historiallise-
na kehityskulkuna, varsinkin Kiinas-
sa. Kiinan suurstrategisella ja sotilas-
strategisella ekspansiolla on kuitenkin 
edessään useita haasteita.

Kiinan talouskasvu on hidastunut jo 
pidemmän aikaa väestön vanhetessa ja 
vientivetoisen talousmallin hyytyessä. 
Samaan aikaan Kiinan sisäpoliittinen 
ilmapiiri on kiristynyt, mikä on näky-
nyt ulkomaille esimerkiksi Kiinan dip-
lomaattien kasvaneena aggressiivisuute-

na ja sotilaallisena pullisteluna. Jos nou-
su on väistämätön, miksi Kiina vaikut-
taa selkeästi hermostuneelta?

Kasvun hiipuessa Kiinan pitäisi kye-
tä kilpailemaan sotilaallisesti ja sotatek-
nologisesti Yhdysvaltain kanssa, joka 
on vastikään käärinyt hihansa ja kään-
tänyt strategisen katseensa Itä-Aasiaan.

Yhdysvaltain talous, asevoimien 
budjetti ja potentiaali sotateknologiseen 
tutkimukseen ja kehitykseen on edel-
leen omassa sarjassaan. Niiden rinnal-
le Yhdysvallat kerää vielä uusia liitto-
laisia esimerkiksi Australian–Ison-Bri-
tannian–Yhdysvaltain AUKUS- ja Yh-
dysvaltain–Intian–Australian–Japanin 
Quad-sopimusjärjestelyillään. Jopa Na-
ton odotetaan laajentavan huomiotaan 
Venäjän lisäksi myös Kiinaan, mitä ei 
nykyisessä ilmastossa liene vaikea pe-
rustella.

Yhdysvallat pyrkii patoamaan Kii-
nan lähimerilleen, niin sanotun ensim-
mäisen saariketjun taakse. Mikäli Kii-
na ei kykene ratkaisemaan Taiwanin 
ongelmaa ja muita Yhdysvaltoja Itä-
Aasiaan sitovia alueellisia kiistoja esi-
merkiksi Japanin kanssa, ei se kykene 
laajentamaan asevoimiensa toimintaa 
merkittävästi myöskään lähialueiden 
ulkopuolelle.

Kiinan pitkäaikaista pääministeri 
Zhou Enlaita vapaasti lainaten, on vie-
lä liian aikaista sanoa mitään Kiinan vää-
jäämättömästä maailmanherruudesta.

Kirjoittaja Matti Puranen toimii 
strategian erikoistutkijana Maanpuo
lustuskorkeakoulun sotataidon laitok
sessa.
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Upseeri mediasotilaana

Toimittajat varoittavat usein, että 
”on muistettava sodan toisenkin 
osapuolen harjoittavan propagan-

daa, ja myös se on valheellista”. Tämän 
vuoksi todellisuudesta oikein kertovan 
osapuolen on vaikea saada viestiään pe-
rille, sillä kuulija lisää sanomaan valeh-
telukertoimen silloinkin, kun niin ei tar-
vitsisi tehdä. 

On virhe ajatella, että sodan osa-
puolet vääristelevät tietoa yhtä paljon. 
Laiska tasapuolisuus johtaa propagan-
dasodassa enemmän valehtelevan voit-
toon, ja se on samalla journalismin ma-
halasku. Journalismin tehtävänä on ni-
mittäin selvittää, mikä todellisuus on, 
eikä hakeutua valehtelemisen teoreet-
tiseen keskiarvoon.

Venäjän sisäpolitiikkaan tarkoitetut 
ja harhaan johtavat sananvalinnat onnis-
tutaan Suomessa yleensä huomaamaan. 
Niinpä emme usko venäläisten rauhan-
turvaajien olevan vapauttamassa Ukrai-
naa kansanmurhaa tekeviltä natseilta.

Hienovaraisen vääristelyn kohdalla 
suomalaisten osaaminen joutuu koetuk-
selle. Esimerkki herkkyyden puutteesta 
oli erään Iltalehden kuvatekstissä: ”Kri-
min niemimaa sijaitsee Ukrainan etelä-
osassa. Venäjä valtasi sen 2014 ja liit-
ti itseensä, lännen mielestä laittomas-
ti.” Lause on sinänsä oikein, mutta se 
kantaa mukanaan viitteellisiä sivumer-
kityksiä, jotka harhauttavat ajattelua: 
Kun länsi ajattelee näin, itä varmaan-
kin pitää liittämistä laillisena.

Voidaan kysyä, miksi yleensä on 
suostuttu niputtamaan länsi ja itä omiksi 
kokonaisuuksikseen, ajatteleeko vaik-
kapa Turkmenistan varmasti samoin 
kuin Venäjä. Vielä tärkeämpää on huo-
mata ilmaisu ”lännen mielestä”. Kysy-
mys ei nimittäin ole mielipiteestä. Toi-
sen valtion alueen väkivaltainen liittä-
minen ilman suostumusta on yksiselit-
teisesti laitonta.   

Iltasanomissa luki taannoin: ”Krem-
lin-mielinen uusi historiankirjoitus väit-
tää Suomen suorittaneen jatkosodan ai-
kana Itä-Karjalan keskitysleireillä ve-
näläisväestön etnisen puhdistuksen ja 
teloittaneen punavankejaan Sandarmo-
hin joukkohautoihin. Suomalaisen his-
toriankirjoituksen mukaan väitteissä ei 
ole perää.” Taas on menty lankaan, jo-
ta moni ei edes huomaa.

Tekstin kirjoittaja asettaa vakavan 
tutkimuksen ja tarkoitushakuisen kir-
joittelun tasaveroiseksi vastinpariksi. 
Samalla hän unohtaa todisteet ja altis-
tuu loputtomaan väittelyyn historian tul-
kinnasta. Itse asia, eli se, keitä Sandar-
mohiin on haudattu, jää tarpeettoman 
”suomalaisen historiankirjoituksen mu-
kaan” -myönnytyksen alle. 

Hyvin tarkka lukija huomaa tieten-
kin myös sanat ”etninen puhdistus”. 
Sehän on laina serbokroatian kielestä. 
Termi etnicko ciscenje otettiin käyttöön 
Jugoslaviassa 1980-luvun alussa, ja se 
levisi Srebrenican joukkomurhan vauh-
dittamana globaaliin sanastoon. Termillä 
on karmivia merkityksiä, joiden vuok-
si se sopii takautuvaan vaikuttamiseen.

Samaa asiaa palvelee, joskin tässä 
tapauksessa tulevaisuuteen työnnettynä, 
neuvostoliittolaisten sotavankien kutsu-
minen punavangeiksi. Suomessa puna-
vankeihin liittyy traumoja, mutta aivan 
eri sodasta.

Johdattelevien mielleyhtymien lisäk-
si absoluuttisen totuuden dilemma voi 
häiritä selkeää ajattelua. Maanpuolus-
tuskorkeakoulun asiantuntijalta kysyttiin 
televisiossa, olisiko Mariupolin teatte-
ria ja sen siviilien täyttämää väestösuo-
jaa voitu pommittaa vahingossa. Tietys-
ti olisi, ja siten asiantuntija vastasikin. 

Mahdollisuus on kuitenkin häviä-
vän pieni, eikä ole mitään syytä uskoa, 

että juuri Mariupolin teatterin kohdal-
la pommin ripustimet pettivät ja sama 
vahinko tapahtui samaan aikaan myös 
kaupungin uimahallin päällä. Sielläkin 
oli väestösuoja. 

Occamin partaveitsenä tunnettu ajat-
teluohje muistuttaa läheisesti sotilashuu-
morin KISS- eli Keep it simple, stupid 
-periaatetta: mitä useampi ulkoinen ole-
tus tarvitaan ilmiön selittämiseen, sitä 
epävarmempi selitys on.

Einstein muotoili Occamin parta-
veitselle hiomakiven. Sen mukaan se-
litys on todennäköisimmin yksinkertai-
nen, mutta ei yhtään yksinkertaisempi 
kuin on mahdollista. Kun hakee ilmi-
ölle selitystä, kannattaa siis aloittaa yk-
sinkertaisesta. Se ei ole välttämättä oi-
kea, mutta tie totuuteen on sen kautta 
yleensä lyhyempi kuin monimutkaisia 
polkuja kulkien.  

Upseerin ammattitaitoa on erottaa 
olennainen tieto sumusta silloinkin, kun 
taistelua käydään ihmisten mielistä. On-
neksi voimme luottaa suomalaisen sivis-
tyksen kestävyyteen. Oman väestön tie-
toinen harhaanjohtaminen olisi vahin-
gollista ja eettisesti väärin. Uskon, että 
informaatiovaikuttamisen voittaa lopul-
ta se, joka valehtelee vähiten. 

Tulkinnan ja raakatiedon ero taitaa 
selvitä jo aliupseerikoulun oppilaille. Si-
tä vastoin tietoon tarkoituksella liimat-
tujen vaikutteiden huomaaminen edel-
lyttää osaamista, joka ei ole ollut soti-
lasopintojen keskiössä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan julki-
suudessa esiintyneet upseerit ovat olleet 
kunniaksi koko ammattikunnalle. Siinä 
yleissivistys ja henkilökohtaiset valmiu-
det ovat varmasti auttaneet. Meille kai-
kille pääkouluttajat Putin ja Lavrov ovat 
järjestäneet hyödyllisen medialukutai-
don harjoituksen. 

Upseeri on myös mediasotilas, jon-
ka on tiedettävä, mitä kuulee ja mitä sa-
noo. Tappioita matkan varrella tulee, ell-
emme opi paremmin tunnistamaan joh-
dattelua ja piilovaikuttamista. Tavalli-
nen suomalainen arkijärki riittää pitkälle, 
mutta journalismille, sotilasasiantunti-
joille ja tiedon täsmälliselle ilmaisulle 
kriisiaika asettaa silti vakavan haasteen.

Kalle Liesinen
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MITÄ TIEDÄMME 
JATKOSODASTA?

TEKSTI: MIKKO KARJALAINEN

Ruotsin sotilasasiamies, eversti Curt Kempff tapasi 
12. kesäkuuta 1941 – siis vajaa kaksi viikkoa ennen 
”kesäsodan” syttymistä – päämajoitusmestari Aksel 

Airon kadulla Helsingissä. Airo oli aamutuimaan 
Kempffin mukaan hieman ”aamuhapan”. 

MIKKO KARJALAINEN

Jatkosodan historian näkökulmasta 
Airon olemusta kiinnostavampi asia 
oli se, että Airo kertoi Kempffille 

sangen laajasti näkemyksiään Suomen 
ja Saksan välisistä suhteista. Kempffin  
mukaan Airo totesi, ettei yhteistyö sak-
salaisten kanssa ollut mitenkään ongel-
mallista. Pääasia oli, että vihollinen oli 
yhteinen. 

Edellä kuvattu, ja muut jatkosodan 
sodankäyntiin liittyvät tapahtumat, ovat 
entuudestaan tunnettuja. Kiitos sota-
historian tutkijoiden. Tässä artikkelis-
sa nostetaan esille muutamia näkökul-
mia siitä, millaista jatkosotatutkimusta 
vuosikymmenten myötä on syntynyt. 

Viime viikkoina olemme joutuneet 
kokemaan, kuinka yllättäen sota Eu-
roopassa voi syttyä. Samoin suomalai-
set kokivat jatkosodan syttymisen ke-
sällä 1941. 

Vanhoista valokuvista voimme ha-
vaita, miten helsinkiläiset viettivät rau-
hallista kesäpäivää 24. kesäkuuta 1941. 
Operaatio Barbarossa, Saksan hyökkäys 
Neuvostoliittoa vastaan, oli alkanut kak-
si päivää aiemmin, mutta suomalaisille 
oli monella tapaa yllätys, että keskiviik-
kona 25. kesäkuuta Suomi oli jälleen 
sodassa. On universaalia, että sota syt-
tyy aina jollain tavoin yllätyksellisesti.

Mauno Jokipii tarkasteli näitä so-
dan alun dramaattisia hetkiä sotilasjoh-
don näkökulmasta vuonna 1987 ilmes-
tyneessä teoksessaan Jatkosodan synty. 
Useimmat Jokipiin väitteet kestävät kol-

menkymmenenviiden vuoden jälkeen 
edelleen kriittistä tarkastelua. Ruotsa-
laisten toiminnan Jokipii kiteytti ytimek-
käästi: ”Ruotsin lähettiläs tiesi kaiken 
ja kertoi päivittäin tilanteen sähkeissään 
Tukholmaan.”

Jatkosotaa on tutkittu paljon, joten 
tunnemme sen, mihin historialliseen jat-
kumoon se suomalaisessa historianku-
lussa kytkeytyy. 

Ensinnäkään jatkosodan aikaa ei voi 
ymmärtää ilman talvisodan huomioimis-
ta. Jo pelkästään se, että talvella 1939–
1940 haudattiin yli 25 000 suomalais-
ta sankarivainajaa, menetettiin laajo-
ja maa-alueita ja uhka Neuvostoliiton  
uudesta hyökkäyksestä oli käydyn  
sodan jälkeen edelleen olemassa, loi 
pohjan tilanteelle, jossa ”kesäsota”  
kesäkuun lopulla 1941 alkoi.

Toiseksi, kuten tutkimus on niin 
ikään 1950-luvulta alkaen selvittänyt, 
eteni suomalaisten hyökkäys vuoden 
1941 loppuun mennessä onnistunees-
ti. Tiedämme myös ne tapahtumat, jot-
ka alkoivat 9. kesäkuuta 1944 Neuvos-
toliiton hönkäistessä suurhyökkäyksen 
liikkeelle Karjalan kannaksella.  

Kolmanneksi jatkosodan kokemuk-
set olivat se polttoaine, josta Puolustus-
voimien kehitystyö sotien jälkeen sai 
voimansa. Ne kokemukset, jotka oli saa-
tu ennen kaikkea Kannaksen tulimyrs-
kystä, määrittivät suomalaissotilaiden 
dna:ssa pyrkimyksiä, joita he YYA-ajan 
Suomen puolustusvoimissa toteuttivat.

Kumulatiivinen 
historiantutkimus

Jatkosodan tutkimus ei sikäli poik-
kea muusta sotahistoriantutkimukses-
ta, että tutkimuksen muodostama his-
toriakuva on vuosikymmenten aikana 
pikkuhiljaa tarkentunut ja laajentunut. 
Jokainen uusi tutkimus on tuottanut 
oman, huteran tai vahvan, lenkkinsä 
tutkimusten ketjuun. Tässä mielessä 
historioitsija tuntee välillä turhautu-
mista seuratessaan käynnissä olevaa 
Ukrainan sotaa julkisista lähteistä. 

Ajallisen etäisyyden myötä tutki-
muksellinen kuvamme siitä, mitä so-
dassa nyt tapahtuu, syvenee tulevina 
vuosina verrattuna siihen, miten asiat 
esimerkiksi sosiaalisen median taiste-
lukentillä nyt nähdään. Historiantutki-
joiden aika tulee myöhemmin.
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Jatkosotatutkimuksessa historian-
kirjoituksen eri säikeet alkoivat muo-
toutua siten, että heti sotien jälkeisinä 
vuosina alkoi muistelmateosten virta – 
Suomen marsalkka C. G. E. Mannerhei-
min muistelmateos avasi pelin vuonna 
1951, – ja se jatkui seuraavien vuosi-
kymmenten ajan vilkkaana. 

Sotahistorian ja poliittisen historian 
rajaviivalta katsoen moni jatkosotaan 
liittyvä seikka selvitettiin tutkimuksen 
keinoin 1960-luvulta alkaen siten, ettei 
asiaan ole myöhemmin ollut tarve tehdä 
kuin pieniä tarkennuksia. Esimerkiksi  
keskustelu sodan aloittamiseen liitty-
västä Suomen aktiivisuudesta – eli ajo-
puu vai koskivene – asettui jälkimmäi-
sen mukaiseen kuohuvaan uomaansa jo 
1960-luvun aikana.

1980-luvulta alkaen jatkosotatutki-
musta on valmistunut lukemattomista 
erillisteemoista. Jukka Kulomaan Ää-
nislinnaa vuosina 1941–1944 käsittele-
vä teos on yksi oiva esimerkki näistä. 

Valitettavan usein esitetty ajatus sii-
tä, että 1900-luvulla jatkosota-aiheinen 
tutkimus olisi ollut pelkkää tapahtumien 
kuvailua, ei kestä kriittistä tarkastelua.

Suomalaisen sotahistorian tutkimuk-
sen kenttä on 2000-luvulla sirpaloitu-
nut muun historiantutkimuksen tavoin. 
Sodan kokemuksen tutkimus on nous-
sut voimakkaasti esille perinteisempien 
tutkimusteemojen rinnalle. 

Myös jatkosotaa käsittelevä sotahis-
toriantutkimus on hajaantunut ja tule-
vaisuudessa todennäköisesti hajaantuu 
yhä enemmän. 

Väitöstutkimusten sato kypsyy
Entäpä jos tutkimustiedon kumuloi-
tumista tarkastellaan jatkosotaa käsi-
telleiden väitöskirjojen näkökulmas-
ta. Jatkosotateema nousi akateemises-
sa tutkimuksessa esiin 1970-luvulla. 
Nykytermein tutkijat hyppäsivät heti 
syvään päätyyn.

Vuonna 1971 ilmestyi Touko Per-
kon tutkimus Aseveljen kuva: Suhtau
tuminen Saksaan jatkosodan Suomes
sa 1941–1944. Vuonna 1976 Esko Sal-
minen väitteli tutkimuksella Propagan
da rintamajoukoissa 1941–1944. Matti 
Pontevan väitöskirja Psykiatriset sai
raudet Suomen puolustusvoimissa vv. 
1941–1944: Jatkosodan aikana sota- ja 
kenttäsairaaloissa hoidettujen sotilas
potilaiden epidemiologinen seurantatut
kimus vuodelta 1977 täydensi 1970-lu-
vun akateemisen jatkosotatutkimuksen 
esiinmarssin.

1980-luvulla elettiin yhä kylmän 
sodan aikaa eikä Suomen asema Neu-
vostoliiton naapurina ollut helppo. Sii-
tä huolimatta kaikkien historia-alan väi-
töskirjojen aiheet eivät olleet lainkaan 
suomettuneita. 

Muun muassa Antti Laine väitteli 
vuonna 1982 teemasta SuurSuomen 
kahdet kasvot: Itä-karjalan siviilivä
estön asema suomalaisessa miehitys
hallinnossa 1941–1944. 1990-luvulla 
jatkosotatutkimus tarttui, jos mahdol-
lista, vielä vaikeampiin aiheisiin. Juk-
ka Kulomaa väitteli vuonna 1995 tut-
kimuksella Käpykaartiin? 1941–1944: 
Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa 
jatkosodan aikana. 

Edellä mainituista esimerkeistä huo-
mataan, että jatkosodan ajan sodankäyn-
tiä ja siihen liittyviä ilmiöitä oli jo vii-

me vuosisadan loppuun mennessä tut-
kittu hyvinkin monista ja erittäin hyvin 
aikaa kestäneistä kysymyksenasetteluis-
ta lähtien. Suomalaiset historiantutkijat 
uskalsivat tarttua 1970–1990-luvuilla 
myös poleemisiin tutkimusaiheisiin jat-
kosotakontekstissa.

2000-luvun akateeminen 
syväkyntö

Jokainen tutkijasukupolvi rakentaa tut-
kimuksellisen kuvan aiemmin tapahtu-
neesta aina uudelleen.

Viimeisen parin vuosikymmenen 
aikana tämä on tarkoittanut jatkosota-
tutkimuksen kannalta muun muassa si-
tä, että itse sodankäynnin tutkimus on 
muodostanut yhä selvemmin vain yh-
den osan tutkimuskentästä. Sodan koke-
mus ja laajemmin nähtynä sodan kult-

K
u

va
t:

 S
A

-k
u

va
 P

u
ol

u
st

u
sv

oi
m

at
. K

u
va

n
m

u
ok

ka
u

s 
P

a
si

 V
ä

ät
ä

in
en

K
u

va
t:

 S
A

-k
u

va
 P

u
ol

u
st

u
sv

oi
m

at
. K

u
va

n
m

u
ok

ka
u

s 
P

a
si

 V
ä

ät
ä

in
en



45 Kylkirauta 2/2022

HISTORIAKATSAUS

tuurihistoria ovat saaneet aiempaa van-
kemman jalansijan.

Akateemisen 2000-luvun jatkoso-
tatutkimuksen voikin jakaa kolmeen 
osaan: sodan kokemuksen tutkimus ja 
sotaa käyvään yhteiskuntaan liittyvä tut-
kimus siviiliyliopistoissa sekä sodan ja 
sotataidon tutkimus Maanpuolustuskor-
keakoulussa.

Yksi ensimmäisistä sodan kokemuk-
seen liittyvistä väitöstutkimuksista oli 
vuonna 2000 valmistunut Marianne Ju-
nilan Kotirintaman aseveljeyttä: Suo
malaisen siviiliväestön ja saksalaisen 
sotaväen rinnakkainelo PohjoisSuo
messa 1941–1944. 

Siviiliyliopistoissa on parin viime 
vuosikymmenen aikana toisaalta teh-
ty myös väitöstutkimuksia, joissa jat-
kosodan sotahistoriaa on tarkasteltu jo-

ko osana yhteiskunnallista kehitystä tai 
jonkin erillistarkastelun kautta. Esiin 
voi nostaa esimerkiksi Ida Suolahden 
tutkimuksen Yhteinen vihollinen, yh
teinen etu: Sotavankien luovutukset ja 
vaihdot Suomen ja Saksan välillä jat
kosodan aikana vuodelta 2015. 

Samaan aikaan jatkosodan sodan-
käynnin ja sotataidon tutkimus on jää-
nyt yhä selvemmin Maanpuolustuskor-
keakoulussa tehtävän sotahistorian tut-
kimuksen harteille. Kuitenkin vuosina 
2003–2021 valmistuneista 15 väitös-
tutkimuksesta vain kolme on käsitel-
lyt jollain tavoin jatkosotateemaa. Yh-
tenä näistä on Vladimir Panschinin tut-
kimus Diletantteja vai taitajia? Pääma
jan valvontaosaston johtama valvonta 
ja vastavakoilu talvi ja jatkosodassa 
vuodelta 2018.

Huima kokonaisvolyymi
Väitöskirjoja valmistuu harvaksel-
taan, mutta muuta jatkosotatutkimus-
ta sen sijaan valmistuu tuhkatiheään 
yhä edelleen. Pelkästään asiasanalla 
jatkosota löytyy Maanpuolustuskor-
keakoulun Finna-hakupalvelusta noin 
kolmetuhatta teosta. 

Niiden joukosta on uskaliasta nostaa 
muutamaa teosta muiden yläpuolelle, 
mutta seuraavassa mainitut ovat yhtääl-
tä sisällöltään ansiokkaita, ja toisaalta 
ne kuvaavat erinomaisesti sotahistorian 
tutkimuksen kumulatiivista luonnetta.

Eversti Y. A. Järvinen kirjoitti heti 
tuoreeltaan sodan jälkeen vuonna 1950 
Jatkosodan taistelut -teoksen. Siinä hän 
osin omiin sodan kokemuksiinsa ver-
raten arvioi hyvin analyyttisesti jatko-
sodan sotataitoa. Aikakautensa klas-
sikko.

Ajallisen etäisyyden kasvaessa al-
koi myös tutkimuksellinen keskuste-
lu siitä, miten Suomi ajautumisen si-
jaan toimi myös itse aktiivisesti jatko-
sodan syntyessä. 

1960-luvulla brittihistorioitsija An-
tho ny Upton kirjoitti vuonna 1965 suo-
meksi ilmestyneen teoksen Välirauha. 
Paria vuotta myöhemmin amerikka-
laistutkija Hans Peter Krosby kirjoit-
ti teoksen Suomen valinta. Koskivene 
oli käynnistetty.

Ohto Mannisen SuurSuomen ääri
viivat -teoksen voi nostaa esiin 1980-lu-
vulta. Vuonna 1982 valmistuneessa tut-
kimuksessa selvitetään Suomen poliit-
tisen johdon rajajärjestelyjä koskeneet 
toiveet ja odotukset jatkosodan alkuvai-
heissa. Monitahoinen teema, joka yh-

den tutkimuspuheenvuoron myötä tuli 
kattavasti selvitettyä.

Kuusiosainen Jatkosodan historia 
-teossarja nousee esiin 1990-luvulta. So-
tien tapahtumahistoria nähdään usein 
jollain tapaa vähempiarvoisena, mut-
ta kun tulee kysymys siitä, mistä jokin 
jatkosodassa tapahtunut asia tarkiste-
taan, katse kääntyy useimmiten juuri 
tähän teossarjaan.

2000-luvulta klassikoksi voisi nos-
taa Ville Kivimäen teoksen Murtuneet 
mielet, jossa psyykkisesti sodassa mur-
tuneiden suomalaissotilaiden kohtaloi-
ta analysoidaan uraauurtavalla tavalla. 

Sen sijaan kiinnitetään huomio 
Mirkka Danielsbackan tutkimukseen 
jatkosodan ajan neuvostosotavangeista. 
Danielsbackan Sotavankikohtalot-teos-
ta lukevalla on avaimet käsissään etsit-
täessä ovea ymmärrykseen siitä, mik-
si lähes kolmannes suomalaisten jatko-
sodan aikana ottamista noin 64 000 so-
tavangista menehtyi vankeusaikanaan. 
Tutkimus osoittaa avoimuutta, jolla suo-
malainen historiantutkimus on jatko-
sodan ajan ilmiöitä perannut.

Tutkimukselliset kuumat 
perunat

Lopuksi vielä muutama nosto jatko-
sotatutkimuksen kuumista perunois-
ta, joita on edellisen kahdeksan vuo-
sikymmenen aikana noussut. 

Kiivasta keskustelua on käyty muun 
muassa Suomen omasta aktiivisuudes-
ta sodan aloittamiseksi, sodan päämää-
ristä ja sodasta irtautumisesta, erillisso-
dasta ja liittolaisuudesta, suomalaises-
ta SS-pataljoonasta sekä Mannerheimin 
tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.

 Yhteistä näille kaikille teemoille on 
nykyisellään se, että monet tutkimuk-
sellisesti kipeätkin asiat on pääpiirteis-
sään selvitetty. Uuden tutkijapolven pe-
ratessa asioita ne kuitenkin määräajoin 
nousevat osin perustellusti ja osin sen-
saatiohakuisesti esiin. Tutkimuksellinen 
kiertokulku on luonnollista, ja parhaim-
millaan se osoittaa, ettei sotahistorian-
tutkimus ole kuollut.

Mitä siis tiedämme jatkosodasta 
vuonna 2022? Tiedämme erittäin pal-
jon, mutta samalla tiedämme, ettei sota-
historian tutkimus ole koskaan valmis-
ta. Ei edes jatkosotatutkimus!

Filosofian tohtori Mikko Karjalai
nen toimii sotahistorian apulaisprofes
sorina Maanpuolustuskorkeakoulun so
tataidon laitoksessa.
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VIHAA JA UHMAA – KADETIN 
TUNTEMUKSIA  

30. JOULUKUUTA 1939
TEKSTI: LAURI MATTILA

Useimmille kadettipolville päivystäminen ja kronikan 
kirjoittaminen muodostivat tutun perinteen. Jo vuodesta 

1926 alkaen kronikoista on löytynyt kertomuksia 
Kadettikoulun sisäisistä tapahtumista, mutta myös 

laajempaa pohdintaa maailman tapahtumista.  

Yhteisöllisesti ja säännöllisesti 
laadituissa kronikoissa ilmenee 
ilman jälkiviisautta se henki, jo-

ka tulevien upseerien keskuudessa on 
opiskeluaikoina vallinnut. Tästä syystä 
talvisodan molemmin puolin kirjoitetut 
kronikat ovat erityisen mielenkiintois-
ta luettavaa.

Luonnollisesti kronikoissa ilmenee 
selvästi jyrkentynyt suhtautuminen Neu-
vostoliittoon, mutta myös kasvanut luot-
tamus suomalaisten yhtenäisyyteen. Jäl-
kimmäinenhän ei ollut mikään itsestään-
selvyys sellaisena aikana, jolloin suoma-
laiset olivat vasta sukupolvea aiemmin 
taistelleet toisiaan vastaan.

Valitettavasti talvisodan aikana kirjoi-
tettiin vain yksi kronikka, joka kirjoitet-
tiin juuri ennen 23. kadettikurssin päättä-
mistä. Kronikassa itänaapurista käytettiin 
mitä moninaisimpia kutsumanimiä, ku-
ten verivihollinen, saaliinhimoinen raa
kalainen, vainolainen ja ryssä. Ei tarvitse 
etsiä rivien välistä merkityksiä huoma-
takseen, että kirjoituksessa paistaa viha. 
Näin voimakas tunne ei kummunnut mis-
tään muusta kuin oikeudettomasta hyök-
käyksestä puolueetonta maata ja sen si-
viilejä vastaan.

Venäjän laajamittainen hyökkäys Uk-
rainaan helmikuun lopulla 2022 tuo va-
litettavalla tavalla nykypäivään tutkiel-
man havainnot puolustajan katkeruudesta 
ja vihasta. Jo muutamien viikkojen tais-
telujen jälkeen oli selkeästi nähtävissä, 
minkälaista inhimillistä ja materiaalista 

tuhoa ”nykyaikainenkin” sota aiheuttaa.
Kun useat menettävät kotinsa ja per-

heensä sodan kaltaiseen vääryyteen, syn-
tyy vihaa ja katkeruutta. Ne eivät katoa 
sodan päättyessä, mutta luottamus on pit-
kän ajan kuluessa rakennettavissa uu-
delleen.

Suomen ja Venäjän luottamuksen 
kasvu oli 1990-luvulta alkaen luonnol-
lista, kun valtiojohtoa myöten tunnus-
tettiin Mainilan laukaukset lavastetuksi. 
Historiallisia kipukohtia käsiteltiin hetkit-
täin avoimesti, mutta valitettavasti tässä-
kin suhteessa on tullut takapakkia.

Miten luottamusta voidaan enää ra-
kentaa, kun valtiojohtoisesti jopa yhteis-
tä historiaa tulkitaan ja opetetaan kan-
salle siten, että vääryyttä kärsinyt onkin 
syyllinen?

Tässä ajassa on siis syytä muistuttaa 
erään kadetin tuntemuksista yli kahdek-
sankymmenen vuoden takaa, kun Suomi 
puolustautui laajentumishaluista suurval-
taa vastaan. Kronikan kirjoitti eräs kadet-
ti 23. kadettikurssilta talvisodan ollessa 
käynnissä 30. joulukuuta 1939. Silloin 
Neuvostoliiton hyökkäys oli onnistunees-
ti pysäytetty ja rintamalinjat alkoivat va-
kiintua. Vastahyökkäyksen onnistuminen 
Tolvajärven–Ägläjärven suunnalla viik-
koa aiemmin loi uskoa voiton mahdolli-
suuksiin ja taistelut Raatteentiellä olivat 
pian huipentumassa.

Kronikoitsijalla oli myös tiedossa, et-
tä kronikan kirjoittamista seuraavana päi-
vänä kadettikurssi päätettäisiin ennenai-

LAURI MATTILA

kaisesti. Vain seitsemän kuukauden opin-
tojen jälkeen maavoimien kadetit komen-
nettiin ”eri joukkomuodostelmiin”.

Artikkeli perustuu elo–syyskuussa jul
kaistavaan pro gradu tutkielmaan ”Ve
näläisvastaisuudesta ryssävihaan – Ka
dettikoulun kronikat kadettilupauksen 
hengessä vuosina 1939–1940”.

Kadetin kronikka  
30. joulukuuta 1939 

Sota, ne sittenkin tulivat, p–n ryssät. 
Tuo ajatus vallitsi useimman suomalai-
sen sydämessä 30. marraskuuta 1939. 
Ryssä on siis päästänyt idän raakalais-
laumat valloilleen.

Olimme saaneet jo pitkän aikaa lu-
kea sanomalehtien pääuutisissa sodis-
ta ja jälleen sodista. Sodan aallot olivat 
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pyyhkäisseet Puolan valtakunnan kah-
dessa viikossa valtakuntien joukosta, ja 
Euroopan suurvallat, Italiaa lukuun ot-
tamatta, ne olivat saaneet jo valtaansa, 
mutta että rakas isänmaammekin jo tu-
lessa, se tuntui uskomattomalta.

Onhan meillä tosin idässä naapuri, 
johon emme ole voineet koskaan luot-
taa, mutta siitä huolimatta olimmehan 
julistautuneet täysin puolueettomiksi ja 
myös käytännössä sen toteuttaneet. Tä-
mä ei kuitenkaan merkinnyt mitään saa-
liinhimoiselle raakalaiselle. Asettaen yhä 
suurempia ja suurempia vaatimuksia hal-
lituksellemme se vihdoin 28. marraskuu-
ta sanoi irti hyökkäämättömyyssopimuk-
sensa ja seuraavana päivänä katkasi dip-
lomaattiset suhteensa maahamme.

Olimme vielä optimisteja, mutta toi-
sin kävi. Marraskuun 30. päivänä 1939 
Stalinin ”voittamaton” puna-armeija 
marssi kaikkialla itärajamme yli ja sen 
lentokoneet ilmestyivät rauhallisten asu-
tuskeskuksien ylle kylvämään tuhoaan. 
Suomi oli siis jälleen joutunut verivihol-
lisemme hyökkäyksen kohteeksi.

Sodan vaikutukset ulottuivat kaik-
kialle, myös kadettielämään. Meidän 
täytyi jättää jo viihtyisäksi käynyt kou-
lumme ja siirtyä kaukaisempaan paik-
kaan jatkamaan opintojamme kyetäk-
semme sitten isänmaan meitä kutsuessa 
täyttämään mahdollisimman hyvin ku-
kin paikkamme.

Ennen lähtöämme saimme kuiten-
kin omin silmin todeta vastustajam-
me raakalaismaisen sodankäyntitavan. 
Näimme, kuinka sen lentokoneet kyl-
vivät pommejaan Helsingin asuntokort-
teleihin ja ampuivat konekivääreillään 
turvattomia suojaa etsiviä naisia ja lap-
sia. Mutta se ei lamaannuttanut ketään. 
Päinvastoin jokainen tunsi yhä suurem-
paa suuttumusta ja koston halua. Kaik-
ki ampuivat minkä suinkin ennättivät 
noita tuhontuojia, ja jokainen toivoi sy-
dämessään, että putoaisipa vaikka edes 
yksi, eikä turhaan.

Aivan lähtöhetkellä soi hälytyssi-
reeni ja riensimme it-asemiimme suo-
jellaksemme vielä, ehkä viimeisen ker-
ran, rakasta kouluamme. Kohta ilmes-
tyi vihollislaivue näkyviin. Yhtäaikai-
nen tulenavaus, kiväärit paukkuivat, kk:t 
ja pk:t lauloivat tuttua säveltään ja sel-
vä oli. Ohjaajaan osui, huudettiin, ja sa-
massa syöksyi kone ryskyen maahan. 
Se oli meille ensimmäinen, mutta var-
masti ei viimeinen, tuumailtiin, mikäli 
eivät kesken lopu.

Munkkiniemestä siirryimme 1. jou-
lukuuta 1939 Niinisaloon KHK:een, jos-
sa koulutuksemme on jatkunut entistä 
tiukemmassa tahdissa. Ryssiä emme ole 
täällä nähneet, emme edes ilmadesant-
teina. Muutamia kertoja on tosin ollut 
ilmahälytyksiä, mutta koneita ei ole nä-
kynyt kuin kerran, silloinkin hyvin kau-

kana. Eivät taida useasti vikaantuvilla 
kompasseillaan löytää tänne!

Olomme täällä ei muodostunut ko-
vin pitkäksi, sillä tänään jo lähdemme, 
ties minne. Ehkä yksi sinne, toinen tän-
ne, missä voimme maatamme palvella.

Kurssimme muodostui siis tavallista 
huomattavasti lyhyemmäksi, mutta se ei 
saa häiritä toimintaamme. Onhan meitä 
kannustamassa isänmaamme onni, sen 
vapaus, joka voittaa varmasti vaikeim-
matkin vastukset. Ovathan esi-isämme-
kin kestäneet idän paineen, niin miksi 
me emme sitten kestäisi, varsinkin nyt, 
kun tuo punaryssien voittamattomaksi 
toitotettava sotalauma onkin osoittau-
tunut savijaloilla seisovaksi jättiläiseksi.

Nyt on meidän vuoromme lyödä! 
Taistelussamme, jota kansan armeijam-
me on käynyt voitokkaasti jo yli neljä 
viikkoa, emme saa tyytyä vain vainolai-
sen karkottamiseen rajojemme yli, vaan 
nyt jos koskaan, täyttäkäämme kadetti-
lupauksemme, muodostakaamme Suur-
Suomi. ”Vienanlahdesta Laatokkaan me 
piirrämme miekalla rajan.” Olkoon tämä 
23. kadettikurssin tunnuksena lähtiessäm-
me nyt jokainen tahollamme täyttämään 
velvollisuuttamme uhattua isänmaatam-
me kohtaan. Osoittakaamme nyt, kun on 
tilaisuus: ”viel’ elää isäin henki, on Suo-
mess’ urhoja.”
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?  
Kadetin juhlapuvun 100-vuotinen taival 

Kadetin juhlapuku on nykyises-
tä nimestään m/22 huolimatta 
vanhempaa perua. Alkuperäi-

sessä muodossaan ”armeijakadetin” juh-
lapuku esiteltiin jo virkapukuohjeessa 
m/19, jossa se määriteltiin seuraavasti: 

”Puvun väri on tummansininen, na-
pit sekä kaluunanauhat hopeanväriset, 
jalkineet mustat ja hansikkaat sekä vyö 
valkoiset. Asetakin pituus ulottuu haa-
raan asti, kuosi on vartalonmukainen, 
pystykauluksella varustettu ja ilman rin-
ta- ja sivutaskuja. Takataskujen kannet 
ovat kolmikärkiset ja kummassakin on 
kolme nappia. Rinnassa nappeja on kah-
deksan ja hihansuissa kaksi. Kaulukses-
sa, hihankäänteissä ja suorien housujen 
ulkosaumoissa on kahden senttimetrin 
levyiset hopeanväriset kaluunanauhat. 
Takin edessä ja takataskujen kansissa 
on valkoiset reunukset. Päähineenä on 
upseerimallinen lippalakki tummansi-
nisellä paarteella ja valkoisella, tum-
mareunaisella päällyksellä. Kokardit 
ovat samat kuin miehistöllä. Sivuasee-
na on upseerien kevyt miekka, mutta 
ilman tupsua.”

Myöhemmän kehityksen kannalta on 
merkittävää, että kadetin juhlapuvussa 
m/19 vyö oli valkoiseksi maalattua nah-
kaa. Lakissa oli miehistön kokardit, eli 
harmaa leijonanappi ja sen yläpuolella 
peltinen sinivalkoinen valtakunnanko-
kardi. Miekka oli aluksi tohtorinmiek-
kaa muistuttavaa kevyttä mallia ilman 
minkäänlaista ported’epéeta eli mie-
kantupsua.

Kevyttä miekkaa kannettiin vyötä-
röllä pujottamalla se asetakin vasem-
malla sivulla olevasta rei’ästä tupessa 
olevan haarukkaneulan varaan. Takkiin 

oli siksi ommeltu reikä miekan läpivien-
tiä varten. 

Kevyt miekka jäi sittemmin jo han-
kintavaiheessa toteutumatta. Jo tuolloin 
kevyen miekan korvikkeina käytettiin 
tavanomaisia paraatimiekkoja, alkuun 
pääasiassa saksalaisia tai ruotsalaisia up-
seerinmiekkoja. Kun juhlapuvun käyt-
tö myös paraatiasuna yleistyi, tavalli-
nen upseerinmiekka tuli kadetin juhla-
puvunkin sivuaseeksi.

Ensimmäiset muutokset kadetin juh-
lapukuun toteutuivat virallisesti uudes-
sa koko Puolustusvoimat kattavassa vir-
kapukuohjesäännössä m/22, joka hyväk-
syttiin tasavallan presidentin päätöksellä 
käyttöön otettavaksi 23. huhtikuuta 1922. 

Kadetin juhlapuku sinänsä pysyi lä-
hes entisellään, mutta siihen kuuluvia 
varusesineitä koskevia muutoksia ja li-
säyksiä oli jonkin verran. 

Nahkainen juhlavyö oli vaihdettu 
valko-sinikuvioiseen kangasvyöhön. 
Miekkaan tuli tupsu, joka toisen vuo-
sikurssin kadeteilla oli upseerimallinen, 
mutta hieman pienikokoisempi, ja en-
simmäisellä vuosikurssilla samaa mallia 
kuin alipäällystöllä ja miehistöllä. Ar-
voasteita ilmaisevat kaluunanauhat oli-
vat tästä lähtien virallisestikin kullan-
väriset, ja niitä käytettiin yksinomaan 
olkaimissa. Toisen vuosikurssin kadetit 
käyttivät nyt upseerikokardeja.

Sotien aiheuttama poikkeustila ja 
pula vaikuttivat myös kadettien juhla-
puvun tarpeeseen ja käyttöön. Etenkin 
jatkosodan aikana kadettien esiintymi-
nen juhlapuvuissa oli harvinaista, ei-
kä mieskohtaisia juhlavarusteita kaike-
ti edes jaettu samalla tavoin kuin rau-
han aikana. Palautuminen normaalikäy-

täntöön tapahtui vasta 28. Kadettikurssi  
aikana vuosina 1946–1947.

Kadetin juhlapukuun oli vuodesta 
1922 lähtien kuulunut kankainen, pii-
losoljella varustettu juhlavyö. Puolus-
tusvoimain pääesikunnan käskylehdes-
sä n:o 6, 13. kesäkuuta 1951, määrättiin 
alipäällystön ja kadettien uudeksi juh-
lavyöksi samanlainen vyö kuin upsee-
rin juhlavyö m/38, mutta hopeanväri-
sellä soljella. 

Käytännössä uusi vyö tuli kadettien 
varustukseen vasta 1950-luvun jälkipuo-
liskolla, kun vanhanmalliset oli ensin 
kulutettu loppuun. Tämä vyö on edel-
leenkin käytössä kuuluen kadetin juh-
lapukuun.

Vaikka virkapukuohjesäännöissä 
vahvistetut mallit ovat pysyneet ennal-
laan, uudet materiaalit ja tuotantotavat 
ovat tulleet mukaan kadetin juhlapuvun-
kin valmistukseen. Muutokset ovat usein 
päällepäin näkymättömiä ja sinänsä har-
mittomia.

Mainittakoon esimerkkeinä, että ka-
detin juhlapuvun lippalakin m/22 mus-
ta nahkainen leukanauha on muuttunut 
muovista valmistetuksi. Samoin lippa-
lakissa käytettävän sinivalkoisen valta-
kunnankokardin valmistustapa on vaih-
tunut emaloidusta maalatuksi.

Eri asukokonaisuuksia ovat Puolus-
tusvoimissa olleet perinteisesti palvelus-
puku, paraatipuku ja juhlapuku. Muista 
poiketen kadetit ovat alusta lähtien käyt-
täneet juhla-asuaan myös paraatipukuna.

Kadetin juhla- ja paraatipuvun käy-
töstä eri tilaisuuksissa annettiin selvä-
piirteisiä ohjeita vasta puolustusminis-
teriön sotilasvirkapukuja koskevissa vä-
liaikaisissa määräyksissä vuonna 1954. 
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Kadetin juhlapukua käytetään myös paraateis-
sa, kunniavartiossa, hautajaisissa ja eri käskys-
tä. Pukua tulee käyttää myös Puolustusvoimien 
joukko-osastojen sekä muissa sotilaallisissa muis-
to- ja juhlatilaisuuksissa ja tasavallan presidentin 
kutsuilla, ellei jotakin muuta pukua ole nimen-
omaan määrätty. 

Nykyisin juhlapuvun käyttö on joustavampaa 
kuin ennen. Luontevia tilaisuuksia ovat muiden 
muassa häät ja erilaiset perhejuhlat sekä juhlalli-
set tilaisuudet, joissa siviilihenkilöillä on yllään 
juhlapuku kunniamerkkeineen. 

Kadetin juhlapuvun käyttöoikeudesta yksityis-
tilaisuuksissa päättävät kadettikurssien johtajat. 
Ensimmäisen kerran kadetti saa oikeuden pukea 
ylleen juhlapuvun kadettilupauksen antamisen jäl-
keen järjestettävässä perinteikkäässä sarkajuhlassa. 

Monet peräkkäiset sukupolvet yhdistävät suo-
malaisiin kadetteihin myönteisellä tavalla juuri 
juhlapuvun m/22 ja muodostavat käsityksensä 
valmistumassa olevasta nuoresta upseeristosta 
sen luoman mustavalkoisen koruttomuuden, 
ryhdikkyyden ja tyylikkyyden varaan.

Suomalaiset kadetit ovat kantaneet 
ylpeinä tyylikkäitä juhlapukujaan 
ja toivovat, että tuleville polville 
suodaan sama kunnia pitkälle 
tulevaisuuteen.

Marko Palokangas
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Kadettikunta palasi normaaliaikaan
Kadettipiirit toimintaa 

kehittämässä
Kadettikunnan toiminnan kehittämisse-
minaari järjestettiin Tallinnassa 20.–22. 
toukokuuta 2022. Lähes jokainen kadet-
tipiiri lähetti edustajansa seminaariin, ja 
tilaisuus toteutettiin avec-tapahtumana. 
Kadettiupseerien puolisot osallistuivat 
seminaarityöskentelyyn osana Sini Ran-
takarin Upseerin puoliso -tutkimusta.

Seminaari antoi hyvät lähtökohdat ensi 
syksynä käynnistettävälle Kadettikunnan 
strategiasuunnittelukierrokselle. Turvalli-
suuspoliittisen tilanteen muutos sekä Suo-
men tekemät ulko- ja turvallisuuspoliittiset 
ratkaisut puhuttivat seminaariosallistujia. 
Muutoksilla todettiin olevan laajat heijas-
tukset myös Kadettikunnan toimintaan.

Juhlava 
yhteysupseeritapaaminen

Kadettikurssien ja merikadettikurssien 
yhteysupseeritapaaminen oli 24. touko-
kuuta 2022 Suomen Marsalkka Man-
nerheimin Kadettisäätiön 70-vuotisjuh-
lan yhteydessä. Juhla järjestettiin Svens-
ka Klubbenilla Helsingissä. 

Juhlan yhteydessä kuultiin Kaaderi-
laulajien tuplakvartetin esityksiä ja tenori, 
kapteeni Janne Isoahon yksinlaulua. Ma-
juri Joni Pirisen kirjoittamia runoja Man-
nerheim-ristin ritareista kuultiin sekä Jan-
ne Isoahon laulamana että majuri evp Ant-
ti-Jussi Väinölän lausumana.

Tallenne tapahtumasta julkaistaan Ka-
dettikunnan YouTube-kanavalla.

Kunnianosoitus Haapaniemessä
Eversti Yrjö-Maunu Spregtportenin 
aloitteesta vuonna 1779 perustettiin suo-
malainen sotilasopetuslaitos Kuopioon, 
jossa se aloitti toimintansa vuonna 1780. 
Sotakoulu siirtyi vuonna 1781 Haapanie-
men tilalle Rantasalmen pitäjään, jossa 
se toimi Haapaniemen Kadettikouluna 
ja vuodesta 1812 alkaen Haapaniemen 
Kenttämittauskouluna vuoteen 1819 asti. 

Kadettikunta ry:n vuonna 1931 pys-
tyttämä Haapaniemen muistomerkki si-
jaitsee kadettikoulun alkuperäisellä pai-
kalla noin kymmenen kilometriä Ranta-
salmen keskustasta. 

Haapaniemen Kadettikoulun kunnos-
tetulla muistomerkillä järjestettiin kun-
nianosoitus 30. toukokuuta 2022. Kun-
niaosoitusten jälkeen järjestettiin päivä-
juhla Rantasalmen keskustassa, Musiik-

ki- ja teatterisali Tornadossa. Juhlapuheen 
piti everstiluutnantti, sotatieteiden tohto-
ri Marko Palokangas. Musiikista vastasi 
Rantasalmen puhallinorkesteri. Antti-Jus-
si Väinölä lausui juhlassa sekä Joni Piri-
sen kirjoittamia Marskin ritari -runoja et-
tä omia runojaan.

Tallenne tapahtumasta julkaistaan Ka-
dettikunnan YouTube-kanavalla.

Suomi kylmässä sodassa 
-oppimisympäristö uudistui

Kadettikunta ylläpitää historian ja turval-
lisuuspolitiikan oppimisympäristöä Suo
mi kylmässä sodassa. Tietopankki on lii-
tetty Opetushallituksen oppimateriaali-
palvelimelle. Oppimisympäristö valmis-
tui maamme koulujen käyttöön vuonna 
2006 cd-rom tallenteena, ja siirrettiin in-
ternetiin vuonna 2017. 

Sivuston tekninen alusta uusittiin al-
kuvuonna 2022. Uudistettu historian ja 
turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö 
otetaan käyttöön kesäkuussa 2022. Lisäk-
si sivuston rakennetta ja kuvitusta on tar-
kennettu. Teknisen alustan valmisti Sarvi-
kuono Design. Sisällön viimeistelyn teki 
everstiluutnantti evp Kari Sainio.

Ajantasaista tietoa 
turvallisuuspolitiikasta

Kadettikunnan tavoitteena on pitää Tur
vallisuuspolitiikan tietopankki – Säker
hetspolitiska databanken ajan tasalla. 
Tietopankin edellinen päivitys valmis-
tui vuonna 2021. Tietopankki päivitettiin 
yhteistoiminnassa Comprendum Oy:n 
kanssa, joka valmisti tietopankin asia-
sisällön. Tietopankki julkaistiin vuonna 
2021 ensimmäistä kertaa myös ruotsin-
kielisenä. 

Kadettikunnan toimintasuunnitelman 
mukaisesti tietopankin seuraava päivitys-
kierros suunniteltiin aloitettavaksi syksyl-
lä 2022 ja valmistuvaksi vuonna 2023.

Euroopan ja Suomen lähialueiden tur-
vallisuuspoliittinen toimintaympäristö on 
muuttunut kuluvana keväänä niin voimak-
kaasti, että Kadettikunnan hallitus on päät-
tänyt tilata Comprendum Oy:ltä ennen laa-
jempaa tarkastelua päivityksen muuttu-
neista asioista. Tässä yhteydessä otetaan 
huomioon myös muutokset Suomen ul-
ko- ja turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa. 

Tulevaa toimintaa
Kadettikurssien ja kadettipiirien välinen 

golfmestaruus ratkaistaan Pohjanmaan 
kadettipiirin isännöimänä XXIV Kaa-
derigolfissa tiistaina 16. elokuuta Ruu-
hikoskigolfissa Seinäjoella. Kokoa kol-
men hengen joukkue kadettikurssiltasi 
tai tule mukaan yksilökisaan! Kilpailu-
kutsu on toisaalla lehdessä.

Kadettikunta ja Suomen Sotatieteel-
linen Seura järjestävät yhteistoiminnas-
sa turvallisuuspolitiikan seminaarin kes-
kiviikkona 14. syyskuuta Helsingissä. Se-
minaarin teemana on Turvallisuusympä
ristön muutos ja Suomen Natojäsenyys. 
Seminaarikutsu on toisaalla lehdessä.

Perinteiset ja suositut Kaaderitanssi-
aiset järjestetään kahden vuoden tauon 
jälkeen perjantaina 28. lokakuuta Maan-
puolustuskorkeakoulussa Santahaminas-
sa. Tervetuloa mukaan tanssiaisiin! 

Kadettikunnan vuosikokous järjeste-
tään lauantaina 29. lokakuuta Maanpuo-
lustuskurssien tiloissa Helsingin Kruu-
nunhaassa.

Toivotan onnea ja menestystä elokuus-
sa valmistuville 106. Kadettikurssin ja 89. 
Merikadettikurssin kadettiveljille ja -sisa-
rille. Valmistuessanne siirrytte Kadettito-
verikunnasta alueellisiin kadettipiireihin, 
jotka ottavat teidät juhlallisesti vastaan.

Constantem decorat honor – Kunnia 
kestävän palkka

Heikki Pohja
kadetti 7265
heikki.pohja(at)kadettikunta.fi
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Vuoden kadettiupseeri –  
everstiluutnantti Henrikki Haapamäki

HENRIKKI HAAPAMÄKI

Kadettikunnan kevätkoko-
us Raaseporissa huhtikuun 
2. päivänä oli minulle hie-

no päivä.  Vuoden kadettiupseerik-
si nimittäminen on suuri kunnia, ja 
olen todella otettu tästä huomionosoi-
tuksesta. Valinta kertonee, että olen 
onnistunut tekemään oikeita asioita 
niin järjestötoiminnassa kuin upsee-
rin ammatissanikin. Osoitan parhaat 
kiitokseni Kadettikunnalle sekä eri-
tyisesti Pirkanmaan ja Kainuun pii-
reille, joiden toiminnassa olen ollut 
aktiivisimmin mukana.

Kadettikoulussa opiskelin 82. Kadet-
tikurssin kenttätykistölinjalla. Sotilasu-
ralla suunta ohjautui kuitenkin jo yliluut-
nanttina huollon ja logistiikan pariin. Eril-
listä opintosuuntaa ei huollossa tuohon 
aikaan ollut, vaan osaaminen hankittiin 
täydennyskoulutuksella, josta tärkeim-
pänä oli huoltoupseerikurssi eli nykyi-
nen logistiikkaupseerikurssi.

Ensimmäinen palveluspaikkani oli 
Panssariprikaati, ja palvelinkin siel-
lä useissa tehtävissä esiupseerikurssiin 
saakka. Parhaiten mieleeni ovat jääneet 
ne viisi vuotta, jotka sain olla 4. Erillisen 
autokomppanian päällikkönä. Yleisesi-
kuntaupseerikurssin jälkeen työura jatkui 
Maavoimien materiaalilaitoksen esikun-
nassa, Pääesikunnassa ja Logistiikkalai-
toksessa. Edellinen tehtäväni oli Kuopi-
on huoltopataljoonan komentajuus Ka-
jaanissa, ja sen nostan urani huippuhet-
kien joukkoon. Kriisinhallintapalvelus 
Bosnia-Herzegovinassa sekä Afganis-
tanissa ovat myös olleet mieleenpainu-
via ja antoisia kokemuksia.

Nyt näiden poikkeuksellisten aiko-
jen vallitessa palvelen Puolustusvoimien 
logistiikkalaitoksessa suunnittelupäällik-
könä turvallisuustilanteessa, jota ei iki-
nä olisi voinut länsimaisessa yhteiskun-
nassa uskoa kohtaavansa. Kolmelapsisen 
perheen isänä tilanne huolettaa. Onnek-
si Suomi on kuitenkin aina osannut ja ta-
junnut varautua pahimpaan.

Kadettikoulu oli minulle luonnollinen 
valinta, sillä sotilasura kiinnosti jo lukio-
aikana. Palvelus logistiikka-alalla on yh-
distänyt hienosti mielenkiinnon kohtee-
ni maanpuolustuksen ja kaupankäynnin.

Muistot kadettiajoilta ovat lämpimiä. 
Hienointa on se yhteenkuuluvuus, joka 

jo silloin syntyi ja joka on jatkunut kaik-
ki nämä vuodet kurssiveljien kesken. On 
hienoa huomata, miten vuosikymmeni-
en jälkeenikin siteet ovat säilyneet ja yh-
teydet laajentuneet myös nuorempien ja 
vanhempien kurssien edustajiin.

Kadettikunnan toiminta tuli tutuksi 
jo Santahaminassa. Aloitin toimintaan 
osallistumisen Kadettioppilaskunnan hal-
lituksessa vuonna 2000. Toimikaudella-
ni Kadettioppilaskunnan taloudellinen 
tilanne koheni huomattavasti hyvän ta-
loudenpidon sekä tietysti koko hallituk-
sen aktiivisen toiminnan seurauksena.

Toimintaa kehitettiin muiden opiske-
lijajärjestöjen suuntaan ja järjestetyistä 
tilaisuuksista saatiin erinomaisia verkos-
toitumistapahtumia, jotka olivat myös ta-
loudellisesti kannattavia. Muiden yliopis-
tojen ja vastaavien oppilaitosten opiske-
lijoita osallistui muun muassa laskiaisen 
ajan tapatuumiin useita satoja. 

Vuodesta 2012 alkaen olen ollut Pir-
kanmaan kadettipiirin sihteeri. Piirimme 
on ollut aktiivisesti ideoimassa ja järjes-
tämässä erilaisia tilaisuuksia niin jäsenille 
kuin perheillekin. Työskentelin vuosina 
2019–21 Kajaanissa ja osallistuin oman 
piirin ohella myös Kainuun kadettipiirin 
toimintaan. Hallitukseen saatiin tuolloin 
rekrytoitua nuoria ja aktiivisia jäseniä. 
Toiminta saatiin virkeäksi ja useita jä-
sentilaisuuksia järjestettiin, vaikka koro-
natilanne tahtoikin sotkea suunnitelmia.

Kadettiupseerina oleminen ja Kadet-
tikuntaan yhteisönä kuuluminen ovat mi-
nulle kunnia-asioita. Isänmaallisuus ja 
upseerin arvot sekä mahdollisuus tehdä 
työtä maanpuolustuksen eteen ovat ol-

leet ja ovat yhä minulle elämäni tär-
keintä sisältöä.

Kadettipiirissä olen päässyt tu-
tustumaan laajasti Tampereen ja lä-
hialueen toimijoihin. Järjestön kautta 
on tarjoutunut mahdollisuus pitää lu-
entoja paikallisissa kouluissa yhdes-
sä sotaveteraanien ja muiden upsee-
rien kanssa. Toiminnassa on päässyt 
samoihin pöytiin poliittisten vaikut-
tajien sekä korkea-arvoisten upseeri-
en kanssa, mikä ei pelkkien virkateh-
tävien kautta olisi ollut mahdollista. 

Erityisesti eläkkeellä olevien upseerien 
sekä sotaveteraanien kanssa toimiminen 
on ollut mieleenpainuvaa. 

Tehtävät Kadettikunnassa ovat myös 
kasvattaneet ja opettaneet minua upsee-
rin ammatissa. Molemmissa tehtävissä 
järjestelmällisyys ja aktiivisuus ovat tär-
keitä ominaisuuksia.

Vaikka yhdistystoiminta ja yhteisöl-
lisyys ovat joutuneet nykypäivänä luo-
vuttamaan aikaa ihmisten muille aktivi-
teeteille, on järjestöillä aina tärkeä roo-
li suomalaisessa yhteiskunnassa. Erito-
ten maailmassa, jossa turvallisuustilanne 
on elinaikamme epävakain, tarvitaan yh-
teisöllisyyttä.

Kadettikunta tarjoaa mahdollisuu-
den jäsenistön yhdessäoloon ja ajatus-
ten vaihtoon. Tärkeä osa toimintaa on 
myös kertoa suurelle yleisölle meille tär-
keistä asioista.

Moniarvoistuvassa maailmassa pi-
dän Kadettikunnan yhtenä tärkeimmis-
tä tehtävistä turvallisuuspoliittisen tietä-
myksen kasvattamista. Maanpuolustuk-
sen tuominen lähemmäksi kansalaista jo 
peruskoulussa pidettävien turpo-esitelmi-
en kautta on tätä työtä parhaimmillaan. 
Myös internetin ja sosiaalisen median 
käyttämisessä Kadettikunta on mieles-
täni onnistunut hyvin. Molempia lähes-
tymistapoja tarvitaan.

2020-luvun Kadettikunta on parhaim-
millaan tiivis yhteisö, jossa jäsenet ovat 
aktiivisia, ja järjestö tunnetaan myös yh-
teiskunnallisesti merkittävänä toimijana.

Everstiluutnantti Henrikki Haapa
mäki palvelee Puolustusvoimien logis
tiikkalaitoksessa suunnittelupäällikkö
nä.
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Kevätkokous Raaseporissa

Kadettikunta ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous järjestet-
tiin Uudenmaan prikaatin kurs-

si- ja koulutuskeskuksessa Raaseporis-
sa lauantaina 2. huhtikuuta 2022. Ko-
koukseen osallistui 50 Kadettikunnan 
jäsentä. Edellisen kerran Kadettikunta 
kokoontui kevätkokoukseen Dragsvikin 
varuskunnassa vuonna 2003.

Yhteisöllisyyttä 
veljespäivällisellä

Kokousta edelsi perjantai-iltana veljes-
päivällinen Ravintola Fyrenissä Tam-
misaaressa. Veljespäivälliselle osallis-
tuivat Kadettikunnan hallituksen ja ka-
dettipiirien kokousedustajat sekä koko-
ustapahtuman käytännön järjestelyistä 
vastanneen Hankoniemen kadettipiirin 
edustajia.

Hankoniemen kadettipiirin puheen-
johtaja, komentaja Janne Sarpoma toivot-
ti vieraat tervetulleiksi, ja veljespäivälli-
nen nautittiin hyvässä seurassa meren ää-
rellä kauniissa auringonpaisteessa. Vel-
jespäivällisen yhteydessä kuultiin myös 
Kadettikunnan puheenjohtajan, prikaa-
tikenraali Mika Kalliomaan tervehdys.

Veljespäivällisen ikikaaderit olivat 
everstiluutnantti Tarmo Saurus (41.k) 
Etelä-Hämeen kadettipiiristä ja maju-
ri Reino Laajaniemi (46.k) Kanta-Hä-
meen kadettipiiristä. Nuorimpia kursse-
ja edustivat yliluutantti Konsta Hirvo-
nen (99.k) ja luutnantti Niklas Leminen 
(88.mek) Hankoniemen kadettipiiristä.

Illan aikana majuri Joni Pirinen esit-
ti laulamalla katkelman Kadettikunna-
nalle omistamastaan runosta Kapteeni 
ja lähetti. Yli 20 vuotta runoutta harras-
tanut Pirinen kirjoittaa parhaillaan ru-
noteosta Mannerheim-ristin ritareista. 
Hän lausui myös kantaesityksen luut-
nantti Hans Henrik Windistä kertovasta 
runosta. Luutnantti Wind oli syntyjään 
tammisaarelainen, ja hänet nimitettiin 
31. heinäkuuta 1943 Mannerheim-ris-
tin ritariksi nro 116.

Kevätkokouspäivä
Kevätkokouspäivä aloitettiin 2. huhti-
kuuta aamulla seppeleenkaskulla Tam-
misaaren hautausmaalla. Kadettikun-
nan seppelen laskivat prikaatikenraali 
Mika Kalliomaa, eversti Hannu Aikio 
ja eversti Teemu Nurmela. Hankonie-

men kadettipiirin seppeleen laskivat 
komentaja Janne Sarpoma, komentaja 
Jarmo Valtimo ja yliluutnantti Konsta 
Hirvonen. Uudenmaan prikaati asetti 
kunniavartiomiehet seppeleenlaskuun. 
Kunnianosoituksen jälkeen siirryttiin 
Dragsvikin varuskuntaan kevätkoko-
ukseen.

Kevätkokoustapahtuman avasi Han-
koniemen kadettipiirin puheenjohtaja, 
komentaja Janne Sarpoma, joka toivot-
ti läsnäolijat tervetulleiksi Uudenmaan 
prikaatin perinteitä huokuvaan koulutus- 
ja kurssikeskukseen. Raaseporin kau-
punginjohtaja Ragnar Lundqvist esitti 
kokousväelle kaupungin tervehdyksen. 
Komentaja Pekka Snellman Uudenmaan 
prikaatista toi tilaisuuteen joukko-osas-
ton tervehdyksen sekä esitteli prikaatin 
nykypäivää ja kehitysnäkymiä.

Kadettikunnan puheenjohtaja, pri-
kaatikenraali Mika Kalliomaa esitti ko-
kousväelle Kadettikunnan tervehdyksen. 
Prikaatikenraali Kalliomaa luovutti Raa-
seporin kaupungille Kadettikunnan stan-
daarin ja Uudenmaan prikaatille Kadet-
tikunnan pienoislipun nro 99.

Henrikki Haapamäki  
Vuoden kadettiupseeriksi

Vuosikokoustapahtumassa julkistet-
tiin Kadettikunnan hallituksen nimeä-
mä neljäskymmenesseitsemäs Vuoden 
kadettiupseeri, vuonna 1975 syntynyt 
everstiluutnantti Henrikki Haapamä-
ki Pirkanmaan kadettipiiristä. Eversti-
luutnantti Haapamäki on ensimmäinen 
Pirkanmaan kadettipiiristä valittu Vuo-
den kadettiupseeri. Hän on valmistunut 
upseeriksi 82. Kadettikurssilta vuonna 
1999. 

Henrikki Haapamäki toimi kadetti-
aikana kadettioppilaskunnan hallituk-
sessa, ja hän on ollut luottamustehtävis-
sä Pirkanmaan kadettipiirissä vuodes-
ta 2012 alkaen. Kadettipiirin sihteerinä 
hän on ollut vuosina 2012–2013 ja uu-
delleen vuodesta 2015 alkaen. Haapa-
mäki on aktiivisesti kehittänyt Pirkan-
maan kadettipiirin toimintaa ja hallinto-
asioita. Palvellessaan Kainuun prikaa-
tissa hän oli lisäksi tukemassa Kainuun 
kadettipiirin hallitusta piirin toiminnan 
kehittämisessä. Haapamäki on ollut kes-
keinen toimija Kadettikunnan piiritoi-
mintaohjeen kehittämisessä.

Everstiluutnantti Haapamäelle on 
myönnetty Kadettikunnan ansiomitali 
vuonna 2017 ja Kadettikunnan ansio-
levyke vuonna 2021. Hänelle luovutet-
tiin omistuskirjan kera Kadettikunnan 
Maanpuolustusrahaston 1 000 euron sti-
pendi. Hänen nimensä merkitään Kadet
tikunnan Kultaiseen kirjaan.

Kadettikunnan ansiomitalit
Vuoden kadettiupseerin julkistamisen 
jälkeen luovutettiin puolustusminis-
teri Antti Kaikkosen 27. tammikuuta 
2022 myöntämät Kadettikunnan an-
siomitalit. 

Kadettikunnan ansiomitalin on suun-
nitellut edesmennyt Kadettikunnan kun-
niajäsen, everstiluutnantti Paavo Salo-
nen. Tasavallan presidentti vahvisti mi-
talin käyttöön 14. joulukuuta 1990. En-
simmäinen Kadettikunnan ansiomitali 
miekkojen kera luovutettiin puolus-
tusministeri Elisabeth Rehnille vuon-
na 1991.

Kadettikunnan ansiomitalin miek-
kojen kera Raaseporissa saivat eversti 
Kari Janhunen (Kauhava), everstiluut-
nantti Tarmo Saurus (Riihimäki) ja ma-
juri, VTM Antti Kuljukka (Helsinki). 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistöl-
le, Pääesikunnan päällikölle, kenraali-
luutnantti Eero Pyötsiälle ja vara-ami-
raali Kari Takaselle mitalit luovutetaan 
erikseen Helsingissä.

Kadettikunnan ansiomitali myön-
nettiin 27. tammikuuta 2022 seuraavil-
le henkilöille: eversti Vesa Huuskonen 
(Imatra), eversti Mikko Kauppala (Hel-
sinki), eversti Antti Myyryläinen (Kou-
vola), everstiluutnantti Pentti Korhonen 
(Turku), everstiluutnantti Pauli Pukara-
lammi (Kankaanpää), everstiluutnantti 
Petri Toivonen (Kirkkonummi), evers-
tiluutnantti Jussi Ylimartimo (Tuusu-
la), komentaja Kari Huhtala (Jyväsky-
lä), komentaja Janne Sarpoma (Hanko), 
majuri, KTM Lasse Härkönen (Kotka), 
majuri Janne Kemppi (Huittinen), ma-
juri Juha Massinen (Sodankylä), majuri 
Matti Mononen (Espoo), kapteeni Eero 
Forsberg (Hämeenlinna), kapteeni Ilkka 
Mäki-Ullakko (Turku), kapteeni Onni 
Pykäläinen (Tampere), kapteeni Juho 
Sirén (Riihimäki), kapteeniluutnantti 
Tommy Lundsten (Raseborg), yliluut-
nantti Miika Hovi (Lahti), yliluutnantti 
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Antti Nissinen (Loviisa), yliluutnantti 
Samu Tanskanen (Kirkkonummi), luut-
nantti Eetu Happonen (Oulu), luutnantti 
Janne Koivunen (Joensuu), Upseerilii-
ton hallintosihteeri Erja Elopuro (Vih-
ti) ja Suomen Reserviupseeriliitto ry:n 
puheenjohtaja Aaro Mäkelä (Helsinki).

Heikki Rintaselle  
Kadettikunnan pienoislippu

Everstiluutnantti Heikki Mikael Rin-
taselle luovutettiin Kadettikunnan pie-
noislippu nro 98, joka myönnettiin hä-
nelle täyttäessään 70 vuotta 10. maalis-
kuuta 2022. Everstiluutnantti Rintanen 
on valmistunut upseeriksi 59. Kadetti-
kurssilta vuonna 1975. Hän on toimi-
nut Pohjanmaan kadettipiirin sihteeri-
nä ja rahastonhoitajana vuodesta 2003 
alkaen. 

Hänelle on aikaisemmin myönnet-
ty Kadettikunnan kunniakilpi vuonna 
2013, Kadettikunnan ansiomitali vuon-
na 2015 ja ansiomitali miekkojen kera 
2021 sekä Kadettikunnan ansiomerkki 
vuonna 2016. 

Kadettikunnan lipun on suunnitel-
lut ratsumestari Soini Talaskivi, ja lip-
pu on vihitty käyttöön 18. maaliskuuta 
1961. Kadettikunnan pienoislipun on 
suunnitellut taitelija Olof Eriksson. Pie-
noislippu vahvistettiin käyttöön 15. lo-
kakuuta 1962.

Kadettikunnan pienoislipussa on 
esitettynä Upseerin tutkinnon merkki, 
joka on myös Kadettikunnan järjestö-
merkki. Lippunauhassa on Kadettikun-
nan tunnuslause Constantem Decorat 
Honor. Lipputangon kärkeen on kiin-
nitetty 4. luokan vapaudenristi keltapu-
naisin nauhoin. 

Kadettikunnan sadas 
toimintavuosi

Palkitsemisien jälkeen pidettiin Kadet-
tikunnan kevätkokous, jonka puheen-
johtajiksi valittiin prikaatikenraali Mi-
ka Kalliomaa ja komentaja Janne Sar-
poma. Kokouksen aluksi vietettiin hil-
jainen hetki 81:n vuoden 2021 aikana 
kuolleen kadettiupseerin muiston kun-
nioittamiseksi.

Kevätkokouksessa käsiteltiin ja hy-
väksyttiin hallituksen valmistelema vuo-
den 2021 toimintakertomus. Kevätkoko-
us vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021 
sekä myönsi vastuuvapauden hallituk-
selle ja muille toimihenkilöille. 

Kokouksessa todettiin toimintavuo-
den 2021 teemana olleen Kadettikunta 
100 vuotta. Kadettikunnan 100-vuotis-
juhla järjestettiin 27. tammikuuta 2021 
Svenska Klubbenilla, jolloin Kadetti-
kunta muun muassa vastaanotti 4. luo-
kan Vapaudenristin miekkoineen kiin-
nitettäväksi keltapunaisin nauhoin Ka-
dettikunnan lipputangon kärkeen. Va-
paudenristi myönnettiin tunnustuksena 
ansiokkaasta toiminnasta Suomen maan-
puolustuksen hyväksi. 

Juhlavuoden tapahtumia jouduttiin 
mukauttamaan koronapandemian seu-
rannaisvaikutusten vuoksi. Kadettikun-
nan juhlavuoden palkitsemiset keskitet-
tiin yhdistyksen syyskokouksen yhtey-
teen Katajanokan kasinolle. 

Kadettikunta 100 vuotta -juhlateos 
julkaistiin nimellä Constantem decorat 
honor – Kadettikunta 1921–2021 Ka-
dettikunnan kevätkokouksen yhteydes-
sä huhtikuussa 2021. Toimintavuoden 
aikana julkaistiin myös Kadettikunnan 
esittelyvideo, joka on katsottavissa Ka-
dettikunnan verkkosivuilla. Juhlavuosi 
oli näkyvästi esillä Kylkirauta-lehdessä.

Toinen koronapandemian varjosta-
ma toimintavuosi vaikutti Kadettikun-
nan ja kadettipiirien toiminnan järjes-
telyihin. Tapahtumien ja kokousten jär-
jestelyissä hyödynnettiin webinaareja, 
ja useat tapahtumat olivat seurattavissa 
suoratoistoina. Lisäksi niistä tehtiin tal-
lenteita Kadettikunnan sivustoille ja nii-
tä jaettiin sosiaalisen median kanavilla.

Toimintavuoden laajimpana veljes-
tapahtumana oli XXIII Kaaderigolf Tuu-
sulassa. Tapahtuma oli samalla maju-
ri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkasen 
muistokilpailu. 

Keskusteluun turvallisuuspolitiikas-
ta osallistuttiin muun muassa järjestä-
mällä yhteistoiminnassa Suomen Sota-
tieteellisen Seuran kanssa turvallisuus-
poliittinen seminaari Turvallisuutemme 
myrskyn edessä. Kadettikunta osallistui 
yhteistoimintakumppanina ja asiantun-
tijana Suomen Reserviupseeriliiton ja 
Reserviläisliiton järjestämään valtakun-
nalliseen lukiolaisten turvallisuuspoli-
tiikan Turpotietäjä-kilpailuun. 

Arvoseminaari järjestettiin yhteis-
toiminnassa Suomen Reserviupseeri-
liiton ja Sotilaskotiliiton kanssa. 

Koulujen opetuksen ja turvallisuus-
politiikan tietouden jakamisen tueksi jul-
kaistiin päivitetty Turvallisuuspolitiikan 

tietopankki, joka julkaistiin vuonna 2021 
ensimmäisen kerran myös ruotsinkieli-
senä. Toimintavuoden aikana uusittiin 
myös Veteraanien perintö -oppimisym-
päristön tekninen uudistus suomen- ja 
ruotsinkielisenä.

Kadettipiirien maanpuolustusaat-
teellinen toiminta oli koronapandemi-
asta huolimatta aktiivista. Kadettipii-
rien järjestämiin tapahtumiin osallistui 
vuonna 2021 yli 17 600 opettajaa, kou-
lulaista tai muuta kansalaista. Tilaisuuk-
sia järjestettiin yli kaksisataa. Kadetti-
piirien maanpuolustusaatteellisiin tilai-
suuksiin on osallistunut 1970-luvulta 
alkaen lähes kolme miljoonaa henki-
löä, joista yli miljoona on koululaisia.

Kadettikunnan jäsenmäärän todet-
tiin pysyneen vakaana. Kadettikunnas-
sa oli vuoden 2021 lopussa 5 495 jäsen-
tä, joista 2 705 oli palveluksessa, 2 283 
evp-upseereja ja 507 kadetteja. Naisia 
Kadettikunnan jäseninä oli 125.

Näkyvästi Hankoniemen 
historiaa

Kevätkokouksen jälkeen nautittiin 
maittava lounas Uudenmaan prikaatin 
koulutus- ja kurssikeskuksen tilois-
sa. Lounaan jälkeen kokousväki pää-
si kuulemaan Hangon rintamamuse-
on johtajan, komentaja evp komentaja 
Jörgen Engroosin esitelmää Hankonie
men taistelut – Harparskogin ”salpa
linja”. 

Komentaja Engroosin värikkään 
ja mieleenpainuvan esitelmän jälkeen 
päästiin tutustumaan historiallisen 
Dragsvikin varuskuntaan sekä Kurssi- 
ja koulutuskeskuksen historiaan ja esi-
neistöön kapteeniluutnantti Otto Seeckin 
johdolla. 

Esitän Kadettikunnan puolesta läm-
pimät kiitokset Hankoniemen kadetti-
piirille ja sen puheenjohtajalle, komen-
taja Janne Sarpomalle juhlavan ja mie-
lenkiintoisen kokoustapahtuman järjes-
telyistä Raaseporissa.

Heikki Pohja 
Pääsihteeri
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Kenraali Hannes Ignatiuksen 
kadettisäätiö palkitsi 

kirjoittavia kadettiupseereita

Kenraali Hannes Ignatiuksen  
kadettisäätiö palkitsi kirjoitta-
via kadettiupseereita 25. touko-

kuuta 2022 Katajanokan kasinolla.
Kenraali Ignatiuksen nimeä kanta-

van vuonna 1924 perustetun stipendi-
rahaston sääntöjen mukaan tarkoituk-
sena on ”herättää Kadettikunnan jäse-
nissä harrastusta sotatieteisiin palkitse-
malla heidän edellisen vuoden kuluessa 
julkisesti esittämistään sotatieteellisistä 
töistä ja kirjoituksista”.

Säätiön puheenjohtaja, eversti Martti 
Lehto totesi, että arvioinnissa tärkeim-
mälle sijalle asetettiin säätiön sääntöi-

hin kirjattu perusperiaate: sotilaallista 
ammattitaitoa edistävät julkaisut ja so-
tatieteellisyys.

Tänä vuonna palkittiin 23 erilais-
ta julkaisua, ja palkintojen yhteisarvo 
oli lähes 55 000 euroa. Erityispalkin-
not luovutettiin eversti Ahti Lapille ja 
everstiluutnantti Keijo Tossavaiselle se-
kä everstiluutnantti Vladimir Panschinil-
le. Lisäksi stipendeillä palkittiin Sotilas
aikakauslehden ja Kylkiraudan vuoden 
2021 nuoret kirjoittajat. Yksi parhaina 
palkituista teoksista oli everstiluutnantti 
Vladimir Panschinin teos Kaksoisagentit  
radioaalloilla.
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SUOMEN MARSALKKA 
MANNERHEIMIN 

KADETTISÄÄTIÖ 70 VUOTTA
Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö täytti 70 vuotta 24. 
toukokuuta 2022. Säätiön tarkoituksena on tukea vaikeaan asemaan 

jääneitä Kadettikunta ry:n kuolleen jäsenen omaisia sekä tukea 
vanhenevia ja vammautuneita Kadettikunta ry:n jäseniä.

70-vuotisjuhlaa vietettiin Svenska Klubbenilla Hel-
singissä, ja juhlan kutsuvieraina oli eri kadetti-
kurssien ja merikadettikurssien yhteysupseereja. 

Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja eversti Hannu Aikio 
toivotti vieraat tervetulleiksi.

Monipuoliseen ohjelman aloitti ja päätti Kaaderilaula-
jien tuplakvartetti johtajanaan kadettikunnan kunniajäsen, 
everstiluutnantti, dir.cant. Matti Orlamo. Ohjelmassa kuul-
tiin myös tenori, kapteeni Janne Isoahon yksinlaulua sekä 
majuri Antti-Jussi Väinölän lausumia runoja.
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Kaaderitanssiaiset järjestetään 
Maanpuolustuskorkeakoulun 
perinteisessä Juhlasaliraken-

nuksessa Santahaminassa perjantaina 
28. lokakuuta 2022. Tilaisuus on avoin 
kaikille Kadettikunnan jäsenille puoli-
soineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti-
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jos-
sa voidaan viettää mukava hetki yhdes-
sä ja hyvässä seurassa sekä maittavan 
illallisen ja tanssin kera.

Tilaisuus alkaa buffetillallisella kello 
19.00. Tanssit alkavat noin kello 21.30, 
ja ne jatkuvat puoleen yöhön. Tilojen ra-
jallisuudesta johtuen mukaan voidaan ot-
taa noin kaksisataa henkilöä ilmoittautu-
misjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on  
70 euroa/henkilö, ja se sisältää alku-
juoman, buffetillallisen, ruokajuomat, 
oheisohjelman sekä tietysti hyvän seu-
ran ja tanssit. 

Kadeteille, luutnanteille ja yliluut-
nanteille sekä heidän kumppaneilleenil-
lalliskortti tarjotaan 50 prosentin alen-
nuksella tänäkin vuonna, eli hinta on 
35 euroa/henkilö.

Ilmoittautumiset pyydetään teke 
mään Kadettikunnan verkkosivulla  
olevalla sähköisellä  ilmoittautumislo-
makkeeella 18.10.2022 mennessä. 

Illalliskortit pyydetään maksamaan 
21.10.2022 mennessä Kadettikunnan ti-
lille Nordea FI24 1014 3000 2067 44. 
Maksun viestiin pyydetään merkitse-
mään osallistujien nimet ja kadettikurs-
sin numero. Pöytäkunnat pyritään muo-
dostetaan kadettikursseittain. 

Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti-
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja, 
eversti Teemu Nurmela puh. 0299 800 
tai teemu.nurmela(at)mil.fi.

Asuna on pieni juhlapuku, tumma 
puku tai smokki.

Kokoa kadettiveljistä ja -sisaris-
ta puolisoineen mukava pöytäkunta ja 
rentoudu hetkeksi!

Lämpimästi tervetuloa!

 Kaaderitanssiaiset

Kadettikunnan toimisto on kesätauolla 
27.6.-12.8.2022.

Turvallisuuspoliittinen seminaari 
Kadettikunta ry ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry järjestävät turvallisuuspoliittisen seminaarin 
keskiviikkona 14. syyskuuta 2022 kello 17.00–20.00. 

Tilaisuus järjestetään Tieteiden talossa, osoitteessa Kirkkokatu 6, Helsinki. Seminaaria voi seurata 
myös suoratoistoyhteydellä.

Seminaarin teemana on Turvallisuusympäristön muutos ja Suomen Nato-jäsenyys. Seminaariohjel-
ma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan kesän aikana yhdistysten verkkosivuilla.
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Puoli vuosisataa vilahti
40. Merikadettikurssi valmistui vuon-
na 1971. Isänmaan toivot ylärivissä 
vas. Ketola, Pajunen, Hermansson, 
Mäkinen, Smolander. Istumassa va-
semmalta Inkiläinen, Räme, Niska-
nen, Äyräväinen,Väänänen.

Samat tuuheatukat samassa järjes-
tyksessä puoli vuosisataamyöhemmin. 
Esko Rämeen (k. 2015) paikalla kuk-
kaset.

Mikään ei ole muuttunut. Kylmän 
sodan veteraaneilla riitti Moisniemen 

partiomajalla merimiesjuttuja entiseen 
tapaan.

Onneksi juttuja loiventamassa sekä 
silmän ja korvan ilona oli mukana kah-
deksan avecia.

Kiitos järjestäjille eli Taru ja Jaska 
Smolanderille. Oli täydellinen päivä ja 
kohtelu!

Matti Mäkinen
781me

49. Kadettikurssi ja 34. Merikadettikurssi 
Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kadettiveljet Timo Ho-
lopaisen johdolla olivat jo kahdesti 
joutuneet siirtämään valmistelemaan-
sa kurssitapaamista pandemiarajoitus-
ten vuoksi. Sitä miellyttävämpää oli 
jälleennäkeminen 10.–11. toukokuuta  
2022 kolmen vuoden tauon jälkeen.  
Tilaisuuteen osallistui 40 kadettiveljeä, 
useimmat puolisoineen.

Todettiin, että Porvoossa pidetyn 
kurssikokouksen jälkeen 24 kadettito-
veria oli poistunut rivistämme.

Ilta vietettiin hotelli Aulangossa hy-
vän ruoan ja rattoisan seurustelun mer-
keissä. Markku Laurinen piti ominta-
keiseen tapaansa puheen naisille. Kun 
kerran Hämeenlinnassa oltiin, toisena 
päivänä oli ohjelmassa kiertokäynti ja 
lounas Hämeen keskiaikaisessa linnassa.

Koronan aiheuttamaa tapaamisva-
jetta kurotaan umpeen kokoontumalla 
seuraavan kerran lounaalla Helsingis-
sä 1. marraskuuta 2022. Silloin on ku-
lunut päivälleen 60 vuotta kurssimme 

alkamisesta. Tapaamisen tarkempi ai-
ka ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tauno Nieminen
Kadetti 4548
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PUOLUSTUSVOIMIEN 
STRATEGINEN KUMPPANI www.milcon.fi

Kaapeloinnit, johtamisjärjestelmät ja 
sähkömekaaniset kokoonpanot ketterästi ja 
kustannustehokkaasti – rautaisella 
ammattitaidolla.

Nämä mouldatut liittimet ja 
monet muut räätälöidyt ratkaisut vaativien 

kumppaneiden haasteisiin löydät Milconista.

Puh. 010 239 2170

info@milcon.fi

Our CNHF radio system is a complete, infrastructure independent, 
MESH-radio network operating on the HF spectrum. For security and
defence, CNHF offers long-range IP-based communications with the
highest performance, security and reliability never seen before.

On January the 1st 2021, KNL Networks became a part of Telenor Maritime, a Telenor Group
company. Telenor is one of the world's largest mobile telecommunications companies with
operations worldwide, focusing on Europe and Asia. As a part of Telenor, we will work to
develop our MESH network to be even more reliable, robust and secure.

Secure, long-distance data comms
that cut through the fog.

Write to defence@telenormaritime.com or call +358 40 538 2875 (Matti Raustia) to learn more.
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Linnankatu 72 20100 Turku
www.forum-marinum.fi #forummarinum

Maan laajin kokonaisuus
MERIPUOLUSTUKSEN HISTORIASTA

Koe aidot laivat, esineet ja tarinat!
 Tykkiveneestä miinalaivaan
 Laivaston soittokunnasta Mannerheim-risteihin

MUSEOLAIVAT JA NÄYTTELYT

auki päivittäin 3.6.-21.8. klo 10-18
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KIRJA-ARVIO

Koelentäjä Paveli

Ari Jussila
Paveli – Koelentäjä Paavo 
Janhunen
Ketterät kirjat 2021 
Sivuja 182
ISBN 978-952-7044-65-0

On sanottu, että everstiluut-
nantti Paavo Janhunen 
(1941–1985) on eniten Suo-

men ilmavoimien sotien jälkeiseen 
kehitykseen vaikuttanut yksittäinen 
henkilö. Eversti Ari Jussila on tehnyt 
suurenmoisen työn dokumentoides-
saan ”Pavelin” elämäntyön tutkimuk-
sen mitat täyttäväksi teokseksi, joka 
ei kuitenkaan jää paperinmakuiseksi 
– niin taitavasti Jussila osaa lukijan-
sa kuljettaa ilmavoimien koelentä-
misen historiaan ja Pavelin elämään.

Nuoren Paavo Janhusen mielen-
kiinnon kohteet olivat urheilussa ja 
moottoripyöräilyssä, mutta hän sel-
viytyi kuitenkin neljän approbaturin yli-
oppilaaksi. Päästyään lentämisen pariin 
hänestä tuli lentoreserviupseerikurssin 
jälkeen priimus kaikilla käymillään il-
mavoimien kursseilla. Ennen Kadetti-
kouluun menoa hän suoritti vuoden kes-
täneen lennonjohtajakurssin, joka an-
toi lisää näkemystä tulevaan ammattiin. 

Pavelin alkava lentoupseerin ura 
Kauhavalla kadettina oli lähellä päät-
tyä ennen aikojaan kahden Fougan yh-
teentörmäyksessä. Hän onnistui kui-
tenkin oikaisemaan syöksykierteeseen 
joutuneen koneen ja laskeutumaan tur-
vallisesti. Tapahtumia jännityksellä seu-
rannut Ilmasotakoulun johtaja eversti 
Reino Turkki ylensi Pavelin kadettiker-
santiksi heti saman tien platalla. 

Ensimmäisessä palveluspaikassaan 
Hämeen lennostossa Paveli sai koulu-
tuksen tuon aikaiselle kärkikoneellem-
me MiG-21F:lle. Koelentäjän ura avau-
tui koelentokurssille vuonna 1968.

1970-luku oli kovavauhtista aikaa 
Paavo Janhusen elämässä. Hän oli kes-
keisesti mukana käytännössä kaikkien 
uusien koneidemme, Drakenien, MiG-
21:n (bis-versio), Hawkien ja Vinkojen, 
hankinnassa. Kaikki tämä tiesi jatkuvaa 
matkustamista ulkomaille, perehtymis-
tä koneiden suorituskykyyn ja koelen-
tämistä eri konetyypeillä. 

Janhunen kehitti koneiden käyttöpe-
riaatteita suomalaisiin olosuhteisiin so-
pivaksi. Varsinkin MiGeistä otettiin irti 
enemmän kuin valmistajan ohjeet lupa-
sivat. Eräskin Pavelin takapenkillä ollut 
neuvostopilotti sanoi suomalaisen lentä-
misen olleen ”täyttä huliganismia”, jo-
hon Paveli vastasi: ”Näin me Suomes-
sa lennämme.” 

Työkuorma kotimaassa Koelentueen 
päällikkönä oli valtava, mutta hymyile-
vä Paveli kykenikin hoitamaan vähin-
tään kolmea asiaa yhtä aikaa. Ei ollut 
tavatonta, että viikonlopun aikana Pa-
velilta syntyi useampi kymmenen sivua 
aerodynamiikan analyysiä maanantaik-
si koelentokurssilaisten pähkäiltäväksi.  

Viimeisissä tehtävissään Ilmavoi-
mien esikunnassa Paavo Janhunen uu-
disti ensiksi Ilmavoimien lentokoulutus-
ohjelmiston ja ehti vielä käynnistää Il-
mavoimien lentoturvallisuustoiminnan.

Janhusen työn tuloksena lentokou-
lutuksesta muodostettiin nousujohteiset 
uraputket ja joukko-osastojen välinen 
yhteistoiminta esimerkiksi ilmataistelu-
taktiikoiden kehittämisessä tiivistyi. Il-
mavoimien lentoturvallisuuspäällikkö-
nä Paveli kehitti avointa ja läpinäkyvää 
häiriöilmoitusmenettelyä- ja raportoin-
tia, jossa ei nykyäänkään etsitä syylli-

siä vaan pyritään ennakoivaan len-
toturvallisuuskulttuuriin.

Sotilasilmailu on riskien ottami-
sen ja tehokkuuden optimointia. Pa-
velin viljelemä motto olikin, että len-
nolla voi ottaa yhden harkitun ris-
kin, muttei toista.    

Paavo Janhunen toimi talvella 
1985 vapaa-aikoinaan ja vuosilomil-
laan koelentäjänä Valmetin Turbo-
Vinhan kehitysprojektissa, johon hä-
nen oli helppo osallistua kotikyläs-
sään Kuoreveden Hallissa. Projektin 
aikataulu oli tiukka, ja koneen proto-
tyypissä oli vielä paljon korjattavaa. 

Huhtikuussa 1985 koelento-oh-
jelman mukaisella lennolla – jossa 
kokeiltiin virheliikeominaisuuksia – 
kone joutui oikeamattomaan latta-
kierteeseen. Sen seurauksena Paa-
vo Janhunen ja koelentoinsinööri Ju-
hani Jääskeläinen saivat surmansa.   

Paavo Janhusen pojista Karista 
ja Harrista tuli Ilmavoimien hävittäjä-
lentäjiä. Nykyään suvun perinteitä jat-
kaa Karin poika Tero, joka silloin tällöin 
saa lennettäväkseen Hawkin runkonu-
meroltaan 350. Sen kylkeen on painettu 
isoisän Paavo Janhusen nimikirjoitus. 
Tällä modernisoidulla koneyksilöllä len-
netään vielä 2030-luvun lopulle saakka.

  
Jussi Ylimartimo
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Kunnioitusta herättävä kertomus
Atso Haapanen
Läpiammutut
Läpiammutut – haavoittuneiden hoito 
talvi- ja jatkosodassa
Docendo 2022
Sivuja 224
ISBN 978-952-382-197-2

Nykypäiväänkin osuva sitaatti 
Atso Haapamäen teoksesta Lä
piammutut: ”Vaikka yleismaa-

ilmallinen tilanne näytti siltä, että Suo-
mi voisi joutua sotaan, ei puolustusmi-
nisteriössä haluttu
käyttää ylimääräistä rahaa lääkintäväli-
neisiin.”

Tietokirjailija Atso Haapanen on kir-
joittanut ilmailu- ja sotahistoriasta, sota-
romaaneja ja eräkirjoja, yhteensä parikym-
mentä teosta. Viimeisin teos esittelee sota-
historiassa liian vähälle huomiolle jätettyä 
lääkintähuoltoa. 

Teos kuvaa hyvin lääkintähenkilöstön 
ponnisteluja talvi- ja jatkosodassa. Lääkin-
tähenkilöstö uurasti rintaman lähellä, usein 
uupumuksen äärirajoilla ja tulituksen koh-
teena, kärsien jatkuvasta resurssipulasta ja 
muista vaikeuksista.

Kirjan nimi ei vastaa täysin sisältöä, ja hy-
vä niin. Vaikuttaahan sotilaan toimintakykyyn 
moni muukin tekijä kuin vain haavoittuminen. 

Haapasen kirjassa lääkintähuoltoa on tar-
kasteltu kaikenkattavasti. Historiassa on lukuisia 
tapauksia, joissa kulkutaudit ovat lamauttaneet 
sotajoukon ennen kuin se on päässyt taisteluun. 

Kirjan rakenne on toimiva ja johdonmu-
kainen. Sotaan varautuminen aloittaa loogi-
sen jatkumon, joka päättyy sotien kokemuk-
siin ja opetuksiin. 

Kerronta perustuu aiheen kirjallisuuteen ja 
lukuisiin sotapäiväkirjoihin, joista on poimit-
tu muutamia sitaatteja, jotka elävöittävät ker-

vatkaan, kun he ajoivat läpi lääkintämate-
riaalihankintoja talvisodan alla. Myös eva-
kuoinnin innovatiiviset kenttäkokeilut ja 
sotakoirien kouluttaminen haavoittuneiden 
etsintään olivat mielenkiintoista luettavaa. 

Kirjassa ei unohdeta psyykkistä ulottu-
vuutta. Romahtaneiden eli sodan kauhuis-
sa hermonsa menettäneiden hoito oli yk-
sioikoista: rauhoittavia lääkkeitä, pari päi-
vää lepoa ja takaisin rintamalle. Menetelmä 
ennaltaehkäisi rintamakarkuruutta, mutta 
se oli potilaille armoton. Traumaterapiaan 
ei ollut aikaa eikä kaiketi osaamistakaan. 

Ehkä hätkähdyttävintä oli lukea huu-
mausaineiden käytöstä lääkintähuollossa. 
Niitä hankittiin teollisella mittakaavalla, ja 
käyttö oli löperöä ikävin jälkiseurauksin. 
Oli oopiumia, kokaiinia, heroiinia, morfii-
nia, kodeiinia ja metamfetamiinia (Pervi-
tin). Oli sitten tarve turruttaa tai piristää, 
kaikkea oli saatavilla.

Haapanen on perehtynyt kattavasti tal-
vi- ja jatkosodan lääkintähuoltoon. Luki-
jana jäin kuitenkin kaipaamaan yhteenve-
toa ja johtopäätöksiä. 

Monet kysymykset jäivät ilman vasta-
usta: Kuinka hyvin lääkintähuollossa lopul-

ta onnistuttiin, ja missä epäonnistuttiin? Miten 
onnistuttiin verrattuna muihin sotaa käyneisiin 
maihin? Oliko suomalaisilla jotain omaperäis-
tä ja erityisen onnistunutta erityispiirrettä lää-
kintähuollossaan? Mikä oli lopulta lääkintä-
huollon merkitys?

Haapasen kirja herätti kunnioitusta talvi- ja 
jatkosodan lääkintähenkilöstöä kohtaan. Suo-
sittelen kirjaa kaikille ja etenkin niille, jotka 
ovat keskittyneet yksinomaan operaationuo-
liin ja niiden etenemiseen.

Seppo MT Vainio

tomusta. Sitaatit ovat tarpeen, sillä kerron-
ta on pääasiassa raportointia tapahtumista 
ja paikoista, joita kuvataan luvuilla, päivä-
määrillä ja tilastoilla. 

Haapasen oma pohdinta jää puuttumaan 
lähes tyystin. Esitetyt kysymykset, jotka jäi-
vät ilman vastausta, tai irralliset heitot ilman 
perusteluja häiritsivät lukijaa.

Kirjassa on kuitenkin lukuisia kohokoh-
tia, joista mainitsen vain muutaman. Kuva-
us lääkintähuollon varautumisesta sotaan 
antoi nykytilanteesta johtuen paljon ajat-
telemisen aihetta. 

Kuinka sitkeitä ja kekseliäitä puolustus-
ministeriön lääkintäosaston virkamiehet oli-
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Strategisia virheitä
Craig Whitlock 
Afganistanin sota, 
Pentagonin salaiset paperit
Docendo 2022
Sivuja 432
ISBN 9789523822108

Afganistanin sotaa on kuvattu 
esimerkiksi epäonnistunees-
ta yhdysvaltalaisesta kansal-

lisesta strategisesta suunnittelusta, 
minkä takia sodan saavutukset vesit-
tyivät välittömästi asevoimien pois-
tuttua maasta. 

Kansainvälisten joukkojen liki 
kaoottinen vetäytyminen, afgaani-
hallinon kaatuminen ja Talebanin 
valtaannousu liitti jälleen uuden 
lehden Afganistanin monipolviseen 
tarinaan. Suomikin teki historialli-
sia päätöksiä lähettäessään erikois-
joukkoja turvaamaan kansalaisten-
sa evakuointeja Kabulista.

Yhdysvaltalainen sanomalehti The 
Washington Post sai tiedonvapauslain 
perusteella käyttöönsä Afganistanin 
jälleenrakennusta tutkineen ylitarkastajan 
viraston haastatteluasiakirjat. Niiden poh-
jalta ja niitä täydentäen tutkiva journalisti 
Craig Whitlock koosti kirjansa Afganis
tanin sota, Pentagonin salaiset paperit. 

Kirja on kuvaus epäpätevyydestä, 
mielettömyydestä ja ylimielisyydestä, 
jotka johtivat peittelyyn ja haluttomuu-
teen kertoa totuus – tarina epäonnistu-
misesta, valehtelusta, peittelystä ja sii-
tä, kuinka kaikki johti uusin epäonnis-
tumisiin. 

Sotilasstrategian kannalta on oleellis-
ta, että sodan ensimmäistä askelta suun-
niteltaessa mietitään myös sen viimeinen 
askel eli sodan päättäminen. 

Afganistanin sota aloitettiin ainakin 
yhdysvaltalaisittain oikeutetulla kostolla 
syyskuun 2001 terrori-iskut tehnyttä al-
Qaidaa vastaan, mutta sodan strategisek-
si anniksi jäivät kolmen presidentin hal-
linnon tekemät virheet sekä niiden kiel-
täminen. Presidentti Bushin ensimmäi-
sen strategian ydin jäi ohueksi: ”menkää 
ja tappakaa terroristeja”.

Strategia oli toki suoraviivainen ja 
toteuttamiskelpoinen koostuen rajoite-
tusta sotilaallisesta operaatiosta ja vä-
häisen rahoituksen valtionrakentamises-
ta, mutta hyvin nopeasti siitä harhaudut-
tiin sivupoluille. Jo aikaisessa vaiheessa 

sota siirtyi itseohjautuvaksi ilman sel-
keää päämäärää.

Afganistaniin ei menty toteuttamaan 
valtionrakennusta, vaikka operaatio sel-
laiseksi muodostui alkuperäisistä tavoit-
teista huolimatta. Valtionrakennuksen va-
ralle ei ollut laadittu käyttökelpoista stra-
tegiaa eikä sitä kyetty rahoittamaan riit-
tävästi. Whitlock kuvaa kirjassaan tämän 
ja muiden tehtyjen virheiden peittelyä ja 
kansan sumuttamista, jotta vähemmän 
voittoisa sota kyettiin selittämään par-
hain päin.  

Saamme tällä hetkellä todistaa sa-
mankaltaista tapahtumaa, kun Venäjä 
operoi Ukrainassa ja kertoo muunnel-
tua totuutta kansalaisilleen. 

Yhdysvalloissa presidentti ja puo-
lustusministeri toisensa jälkeen laativat 
uusia Afganistan-strategioita ja markki-
noivat niiden erinomaisuutta. Tosiasia on 
kuitenkin se, että niiden todelliset erot oli-
vat kosmeettisia ja niiden yksityiskoh-
taista toteuttamista ei osattu perustella. 

Presidentti Obaman strategiat pyr-
kivät ottamaan oppia käynnissä ollees-
ta Irakin sodasta ja käymään ”hyvää so-
taa” Afganistanissa. Sota laajeni vuosi-
en kuluessa liki hallitsemattomasti mas-
siivisen sotilasoperaation lisäksi muun 
muassa huumeiden vastaiseksi operaa-
tioksi. Obaman kauden loppua ja Trum-
pin kautta varjostivat paine päästä eroon 
harmillisesta sodasta. Se johtikin Trum-

pin laatimaan sopimukseen Taleba-
nin kanssa helmikuussa 2020 ja Bi-
denin päätökseen vetää joukot  pois 
syyskuussa 2021.

Yhdysvaltalainen sotilasstrate-
gia nojasi voimakkaasti kumppani-
maiden lisäksi Afganistanin turval-
lisuusjoukkoihin, mutta kukaan ei 
selvittänyt, olivatko nämä valmiita 
puolustamaan maataan ja kuolemaan 
hallituksensa puolesta. Kirjaa varten 
tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt, 
että Afganistanin turvallisuusjoukko-
jen ei arvioitu saavuttavan itsenäistä 
toimintakykyä vuosikausiin. 

Lisäksi huomattava osa yhdys-
valtalaisten turvallisuusjoukoille an-
tamasta taloudellisesta avusta valui 
korruption kautta vääriin käsiin. Sa-
notaan, että Yhdysvaltojen tuella ra-
kennettiin kleptokraattinen järjestel-
mä, jota yhdysvaltalaisten mentoroi-

mat alihankintaketjut ruokkivat. 
Haluttomuus panostaa Afganistanin 

operaatioon on selitetty samaan aikaan 
käynnissä olleella Irakin sodalla, joka 
sai enemmän näkyvyyttä ja resursseja. 
Erään korkea-arvoisen diplomaatin lau-
sahdus ”hyökkää vain yhteen maahan ker-
rallaan” osoittautui oikeaksi. Tiedot, jotka 
sotilasoperaation etenemisestä julkisuu-
teen annettiin, mukaan lukien julistukset 
tavoitteiden saavuttamisesta, olivat val-
heellisia, ja Whitlockin mukaan kysees-
sä oli tarkoituksellinen disinformaatio-
kampanja. 

Totuuden peittely johti siihen, etteivät 
yhdysvaltalaiset ymmärtäneet Afganista-
nissa vaikuttavia tekijöitä. Sotilaat ken-
tällä taistelivat samaa sotaa vuosi vuo-
den jälkeen uudelleen ja päättäjät Wa-
shingtonissa upposivat syvemmälle val-
heen suohon. Jos joku puhui avoimesti 
sodan epäonnistumisista, häntä kohtasi 
karu erottaminen, kuten kenraaleja Da-
vid McKiernan (2009) ja Stanley Mc-
Chrystal (2010).

Kirja on hyvä osoitus tutkivan jour-
nalismin vahvuudesta. Se ei ole kattava 
kuvaus Afganistanin sodasta, ja se jät-
tää miettimään, mikä on esille nostettu-
jen asioiden perimmäinen syy. Kuitenkin 
kirja on silmiä avaava ja viihdyttävä te-
os tuokiokuvineen sotatapahtumista. Kir-
joitustyyli on sujuvaa ja helppolukuista.

Petteri Kajanmaa
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Heraldista ja merkityksellistä aseveljeyttä

Matti Allonen, Jari Nykänen 
ja Joel Sjögren
Jatkosodan asevelimerkit
Docendo 2021
Sivuja 511
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Heraldiikan harrastajalle on 
aina mieluista, kun luetta-
vaksi on painettu kovan 

työn tuloksena oivasti kuvitettu ja 
mahdollisimman kattava hakuteos. 

Tällä kertaa aiheena ovat jatko-
sodan aikaiset niin kutsutut aseveli-
merkit. Niillä tarkoitetaan samaan 
joukko-osastoon kuuluvien asevel-
jien yhteisöllisyyttä kuvaavia merk-
kejä ja tunnuksia, joissa esiintyy niin 
heraldista osaamista kuin täydellis-
tä amatööritaidettakin. 

Asevelimerkeistä jokaisella on 
kuitenkin taustahistoriansa, tekijän-
sä ja kiinnostava tarinansa. Siis sotien 
yksityiskohtiin sukeltavaa esinehistoriaa 
eli ”militariapornoa” parhaimmillaan.

Niin talvi- kuin jatkosodassa tarvit-
tiin joukkojen oman yhteenkuuluvuuden 
korostamista. Eräs tapa ja keino kohot-
taa pientenkin joukkojen itsetuntoa ja il-
mineerata yksilöiden yhteenkuuluvuutta 
osana joukkokoheesiota olivat jo talvi-
sodan aikana yleistyneet asevelimerkit 
ja asepukujen virallisia tunnuksia täy-
dentäneet pikkuprenikat.

Jatkosodan merkkejä käsittelevä kir-
ja on jatkoa kirjoittajakaksikon Allo-
nen ja Nykänen vuonna 2015 julkaistul-
le Talvisodan asevelimerkit -teokselle.

Jatkosodassa ei merkkien tehtailu-
rintamalla jääty aikailemaan, sillä rin-
tamasotilaiden omien aseveliprenikoi-
den suunnittelu ja valmistaminen aloi-
tettiin heti sodan alussa välirauhan ja 
talvisodan innoittamina. Jälkikäteen on 
lähes kummallista, että jatkosodan kii-
vaan hyökkäysvaiheen kuluessa aikaa 
merkkien suunnitteluun ja tehtailuun 
riitti vaikeissakin rintamaolosuhteissa. 

Kun kaikesta oli pulaa, merkkei-
hin silti löytyi jostakin – toisinaan jo-
pa tilapäismateriaaleista – mitä mieli-
kuvituksellisimpia ainesosia. Joukkojen 
johtoelimissä tämä hyväksyttiin tai vä-
hintäänkin sitä katsottiin läpi korkeim-
pien esimiesten harvojen sormien, sil-

lä mitättömiltä vaikuttavien korkeam-
pi arvo tunnettiin ja tunnustettiin osa-
na joukkojen taistelunkestävyyttä sekä 
yhteishenkeä.

Päämajakin vastusteli tai ainakin 
yritti kyseenalaistaa merkkien rintama-
tehtailua, mutta se joutui nöyrtymään 
sotilaiden omien asevelimerkkien teet-
tämisen vyöryyn. Jatkosodan kuluessa 
erilaisia merkkejä ja toisistaan paljon-
kin poikkeavia tunnuksia tehtiin vuo-
sina 1941–1945 kaikkiaan yli viisisa-
taa kappaletta.

Kirjan parasta antia ovat taustat ja 
tulkintaohjeet merkkien tunnistamisek-
si niin laadun kuin määrän perusteil-
la. Sen lisäksi kirjan hakuteosmaisuu-
teen on kiinnitetty paljon huomiota, sillä 
merkit kuvineen ja taustoineen on ryh-
mitelty joukoittain ja aselajeittain. Tä-
mä helpottaa tietyn merkin ja sen yksi-
tyiskohtien kaivelua yli viisisataasivui-
sen kirjan mittavasta merkkitarjonnasta. 

Kirja sisältää myös paljon ennen jul-
kaisematonta tutkimustietoa sekä ku-
via kadoksissa olleista jatkosodan ase-
velimerkeistä. Lisäksi kirja nostaa esil-
le uusia tietoja tuntemattomiksi jäänei-
den joukko-osastotunnusten taustoista. 

Keräilijöille ja merkkiharras-

tajille teos antaa mahdollisuu-
den arvioida kriittisellä taval-
la omia uskomuksiaan sekä ko-
koelmiensa sisältöä ja arvoa.  
Vaikka merkit esitellään kirjassa 
1:1-kokoisin kuvin, eivät niiden 
toisistaan poikkeavat koot aina tee 
oikeutta eri merkkien kaikille yksi-
tyiskohdille. Taiton yhteydessä on 
tehty erinomainen päätös, joka an-
taa lukijalle kuvan kunkin merkin 
luonnollisesta koosta, mutta ei ai-
na tee oikeutta merkeissä piilevil-
le detaljeille. 

Tästä huolimatta kirjan oleelli-
nen lisäarvo ovat pääosin korkealaa-
tuiset värikuvat sekä tilannesidon-
naiset ja alkuperäiset, luonnollisesti 
mustavalkoiset, SA-kuvat merkki-
en käyttäjistä. Intomielisten harras-
tajien mielenkiintoa hiveleviä luon-
nospiirustuksiakaan tunnusten suun-

nitteluvaiheista ei ole unohdettu, mikä 
on eittämättä kiitoksen arvoinen seikka.

Kirjan ulkoasussa korostuvat laadu-
kas visuaalinen ilme, taiton viimeistely 
ja ennen kaikkea erinomainen sekä mo-
nipuolinen kuvatoimitus. Kannen ulko-
asusta ansio lankeaa yhdelle Suomen am-
mattitaitoisimmista kirjantaittajista, graa-
fikko Matti Vartialalle.

Kirjoittajat ovat tehneet mittavalla 
työllään ja tutkimuksillaan varsinaisen 
militarian kulttuuriteon, joka ansaitsee 
tietokirjoille epätavanomaisen luetta-
vuustunnustuksen.

Marko Palokangas



Kylkirauta 2/202267

KIRJA-ARVIO

Painopisteen siirto 

Peter Frankopan
Silkkitiet – uusi maailman-
historia
Alkuperäisteos: The Silk Roads. A 
New History of the World
Suomentaja: Jaana Iso-Markku
Atena Kustannus Oy 2021
Sivuja 844
ISBN 9789523008656

Kansainväliseksi tietokirja-
menestykseksi yltänyt Pe-
ter Frankopanin Silkkitiet – 

uusi maailmanhistoria sisältää kelpo 
annoksen historiaa uudehkosta näkö-
kulmasta tarjoiltuna ja runsailla yk-
sityiskohdilla varustettuna. 

Yksityiskohtien runsautta kuvas-
takoon kirjoittajan esiintuoma kytkös 
kirjan nimen ja ensimmäisen maail-
mansodan kuuluisimman lentäjä-ässän 
välillä.  Silkkitiet-nimen kirjan käsitte-
lemälle verkostolle antoi 1800-luvun 
lopulla saksalainen geologi Ferdinand 
von Richthofen eli myöhemmän ”Pu-
naisen paronin” setä. Frankopan, jo-
ka toimii Oxfordin yliopiston Bysan-
tin tutkimuksen keskuksen johtajana, 
on ottanut kirjansa painopisteeksi idän, 
tarkemmin sanottuna laajan Keski-Aasian 
alueen sekä sen vaikutuksen historiaan. 

Teos toimii erinomaisena lisänä his-
toriasta nauttivan upseerin kirjahyllyyn. 
Kirja haastaa monia yksinomaan euroop-
palaisesta näkökulmasta tehtyjä aiempia 
historian tulkintoja ja täydentää niitä ku-
vaamalla kehityskulkuja samanaikaises-
ti muualla maailmassa. 

Monille upseereille kirjan maantie-
teellinen painopiste on tuttu nykypäivän 
kriisinhallintaoperaatioista. Esimerkiksi 
Pohjois-Afganistanin vuorilla tai Syyri-
an basaareissa voi paikoin aistia menneen 
loiston häivähdyksiä. Moni paikan pääl-
lä käynyt tulleekin ihmetelleeksi, miten 
ja miksi tuo kaikki on pääosin mennyttä. 

Teoksessa on tarjolla useita rinnakkai-
sia ja lomittuvia kehityskulkuja selityk-
seksi. Yhteen kytkeytyneisyyttä korosta-
va ote näky myös kirjan lukujen otsikois-
sa, joista lähes kaikki sisältävät sanan tie.

Kirjassa kulttuurien nousut ja tuhot 
asettuvat osaksi pitkää jatkumoa. Kes-
keisenä viestinä on vahva vuorovaikutus 
jo vuosisatoja ennen kuin globalisaatios-

ta alettiin puhua. Mausteet, silkki ja or-
jat kulkivat mantereen reunasta toiseen 
yllättävänkin tehokkaasti käytettävissä 
ollut kuljetuskalusto huomioiden. Myös 
ajatukset ja keksinnöt siirtyivät nopeasti 
paikasta toiseen. 

Sodankäynnin kehitystä kirjoittaja 
ei kuitenkaan erityisesti tarkastele, vaik-
ka hän toki useissa kuvauksissa viittaa-
kin lukuisiin aiheesta tehtyihin yleiskat-
sauksiin. 

Pohjola ja viikingit saavat kirjassa 
oman osansa kauppareittien varrella, ja 
samalla sivutaan tällä hetkellä niin ajan-
kohtaisen Kiovan syntyvaiheita. Kirja 
kuljettaa lukijansa muinaisista ajoista ai-
na nykypäivään saakka. 1900-luvun ke-
hitystä erityisesti Lähi-idän alueella ovat 
ohjanneet vahvasti öljy ja siitä käydyt 
kiistat viimeisimpiä 2000-luvun konflik-
teja sivuttamatta. 

Mielenkiintoisesti ja vetävästi kir-
joitettua Silkkitiet-teosta lukiessaan al-
kaa kuitenkin loppua kohden yhä tiheäm-
min kyseenalaistaa tai jopa haastaa kir-
joittajan esittämiä näkemyksiä. Ehkäpä 

se on luonnollista minkä tahansa pit-
källe aikajaksolle ulottuvan historia-
esityksen lukemisessa. 

Ristiriitaiset näkemykset antiikin 
Kreikasta tai Bysantin hallinnosta ovat 
jo kauan sitten hävinneet historian un-
holaan tai ainakin jääneet vain syväl-
listen asiantuntijoiden keskinäisiksi 
kamppailuiksi. Kuitenkin mitä lähem-
mäs nykyaikaa tullaan, sitä moniääni-
sempi on myös oma käsityksemme ta-
pahtumista. Frankopanin tapa esittää 
asiat valitsemansa näkökulman jatku-
mona ei näin ollen lukijan mielessä 
välttämättä kanna kirjan viimeisille 
sivuille asti.

Kiinan nousun myötä itäiseen 
kulttuuriin ja historiaan perehtymi-
nen on epäilemättä noussut monen 
upseerin pohdintoihin. Silkkiteistä ei 
kuitenkaan ole kovin kummoista tu-
kea idän jättiläisen ymmärtämiseen, 
vaan nykyisen Kiinan alue näyttäytyy 
vain eräänlaisena verkoston alku- tai 
päätepisteenä tarkastelun keskittyessä 
Keski-Aasiaan ja Lähi-itään. 

Kirja auttaa toki ymmärtämään 
kiinalaisen kulttuurin ja erityisesti sen 

keksintöjen kytkeytymistä omaan euroop-
palaiseenkin historiaamme. Kirjan poltto-
pisteeksi on valikoitunut pikemminkin juu-
ri Euroopan, Kiinan ja Intian väliseksi ver-
kostoksi jäävä osa.

Kiitoksen kirja ansaitsee kattavasta läh-
teiden käytöstä sekä laajasta hakemistos-
ta. Valitettavasti tällainen käytäntö on yhä 
harvinaisempaa popularisoidussa nykytie-
tokirjallisuudessa. 

Muuttuvassa globaalissa toimintaympä-
ristössä on yhä tärkeämpää saada monipuo-
lisia tulkintoja avartamaan omaa analyysi-
pohjaamme maailman tapahtumista. Tässä 
kirja onnistuu erinomaisesti. Lisäksi tämän 
kaltaisten kansainvälistä suosiota saaneiden 
tietokirjojen tuntemus helpottanee yhteisten 
keskusteluiden aloittamista vaikkapa illal-
lispöydässä upseerikunnan kansainvälisen 
kanssakäymisen yhä lisääntyessä. 

Peter Frankopanin Silkkiteitä voi suo-
sitella sujuvasti kirjoitetuksi ja tietorik-
kaaksi kesälomakumppaniksi upseerille 
laiturin nokkaan. Lukemista riittää use-
ammaksikin valoisaksi kesäyöksi. 

Christian Perheentupa



Kylkirauta 2/2022 68

KIRJA-ARVIO

Kirjalöytöjä hyllystäni – Suurvallan tuho

Peter Englund 
Pultava
Art House, Juva 1989 
ISBN 951-884-011-3

Kaarle XII peri isältään Ruot-
sin kruunun vain viisitoista-
vuotiaana. Tanskan kunin-

gashuone arvioi ilmeisen virheelli-
sesti nuoren kuninkaan hallitseman 
Ruotsin heikoksi ja julisti myöhem-
min suurena Pohjan sotana tunne-
tun sodan vuonna 1700 yhdessä Ve-
näjän, Puolan ja Liettuan kanssa.

Nuori Kaarle XII osoittautui kui-
tenkin vahvaksi johtajaksi ja lunasti 
nopeasti lisänimen soturikuningas. 
Suuressa Pohjan sodassa Ruotsi vei 
ja muut vikisivät. Usein voimasuh-
teet olivat Ruotsia vastaan, mutta 
onnen ja vahvan hyökkäyshengen 
läpitunkemana Ruotsi selviytyi tais-
telusta toiseen voittajana.

Maailmanpaloksi laajentunut 
suuri Pohjan sota johti Ruotsin voit-
tamattoman armeijan Ukrainan aroil-
le. Vuonna 1709 ruotsalaiset piirit-
tivät nykyisen Ukrainan alueella sijait-
sevaa Pultavan kaupunkia.

Viileän ja sateisen kesän sekä pitkik-
si venyneiden huoltoyhteyksien vuok-
si Kaarle XII:n armeija oli heikentynyt, 
eikä se kyennyt hyödyntämään armei-
jan vahvuutena ollutta liikettä. Ruuti oli 
heikkolaatuista ja nälkäiset sotilaat ku-
rittomia. Tähän asti avointa suurtaistelua 
vältellyt Venäjän tsaari Pietari Suuri näki 
tilaisuutensa tulleen ja alkoi valmistella 
ensimmäistä varsinaista suurtaistelua.

Pultavan taistelu alkoi aamunkoitos-
sa 27. kesäkuuta 1709. Taistelun alka-
essa voimasuhteet olivat ruotsalaisille 
murskaavat. Ruotsin nääntynyt armei-
ja käsitti vain noin 20 000 sotilasta, 
kun vastassa oli Pietari Suuren verekset  
45 000 sotilasta. 

Nopeassa ja murskaavassa taistelussa 
tuhoutui arviolta kolmasosa Ruotsin ar-
meijasta, kolmasosa eksyi ja päätyi pää-
osin Venäjälle sotavankeuteen, ja armei-
jansa rippeet jo aiemmin jalkaan haa-
voittunut soturikuningas johti turvaan. 
Pultavan taistelu jäi historiaan Ruotsin 
suurvaltakauden kulminaatiopisteenä ja 
erityisen verisenä taisteluna. 

Pultava-kirjassa näitä verisiä taiste-
luita on kuvattu niin kenraalin kuin yk-
sittäisen rivimiehenkin näkökulmasta 
perustuen pelastuneiden tai sotavankeu-
desta pelastuneiden kirjeisiin ja muis-
telmiin: 

”Kun välimatka oli kutistunut 200 
metriin, Venäjän tykistö alkoi käyttää 
kuulien sijasta kartesseja. Rautatuuli yl-
tyi hirmumyrskyksi. Rykmenttien tyk-
kien tulikidat purskauttivat räjähdyspa-
noksen toisensa jälkeen; ohueen siniseen 
rintamaan pumpattiin tiheitä parvia lyi-
jyhauleja, piinsiruja ja kulmikkaita rau-
dankappaleita. Ruotsalaiset marssivat 
itsepintaisesti eteenpäin selkä suoras-
sa läpi sirpalekuurojen. Ehkä he elät-
telivät kuolemanpelossaan ohjesäännön 
ajatusta, jonka mukaan oli samanteke-
vää, kulkiko ihminen suorana läpi lyi-
jymyrskyn vai hakiko hän suojaa, sil-
lä ’yksikään kuula ei osu ihmiseen’ il-
man Jumalan tahtoa.”

Kirjan on kirjoittanut ruotsalainen 
historioitsija Peter Englund. Pultava oli 
Englundin esikoisteos, ja siitä tuli maa-
ilmanlaajuinen jättimenestys. 

Kirja on vaikuttava ja vahva 
lukuelämys. Englundin aikoinaan 
mullistava tyyli käsitellä historial-
lisia tapahtumia elävästi ja lukijaa 
koukuttavalla tavalla on nykyään 
hyvin suosittua. Suomessa Teemu 
Keskisarja ja Mikko Porvali kir-
joittavat samaan elävään ja viih-
dyttävään kerronnalliseen tyyliin.

Luin Pultavan ensimmäisen 
kerran joskus kadettivuosinani. 
Muistan elävästi, kuinka apea ja 
surkea olo jäi Pultavan tragedias-
ta. Nyt kun parin vuosikymme-
nen jälkeen kuuntelin äänikirjana 
teoksen uudistetun laitoksen, olo 
oli jotakuinkin samanlainen: tyh-
jä ja alakuloinen. Kirja itsessään 
on kyllä yksi parhaista, jonka olen 
kuunaan lukenut.

Pultava on aiheeltaan ajankoh-
tainen. Kaarle XII ja hänen karolii-
ninsa eivät ole ilmeisesti viimeisiä, 
jotka ovat sortuneet sotilaallisiin 
virhearviointeihin ja kompuroin-
tiin Ukrainassa. Nähtäväksi jää, 
muodostuuko nykyisestä Ukrainan 

sodasta yhden suurvallan tai suurval-
laksi pyrkivän maan lopun alku. 

Kaarle XII jatkoi vielä Pultavan 
taistelun jälkeen sotaretkiään, mutta 
Ruotsin suurvalta-asema oli tuhoutu-
nut lopullisesti. Pultavan taistelu aloit-
ti Suomen irtautumisen Ruotsin val-
lasta, kun iso- ja pikkuviha pyyhkivät 
Suomen yli. 

Soturikuningas kohtasi loppunsa 
vuonna 1718 Norjan sotaretkellä.  Ohi-
moon osunut luoti kaatoi Fredrikshal-
din linnoituksen piiritystä tarkastamas-
sa olleen kuninkaan.

Ville Vänskä
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Kenraaliluutnantiksi
Vesa Juhani VIRTANEN 73.k 4.6.2022

Kenraalimajuriksi
Rami Kalervo SAARI 74.k 4.6.2022 
Juha-Pekka KERÄNEN 75.k 4.6.2022

Prikaatikenraaliksi
Timo Olavi HERRANEN 78.k 4.6.2022
Vesa Petteri VALTONEN 77.k 1.3.2022

Lippueamiraaliksi
Jukka Pekka ANTEROINEN 59.mek 4.6.2022

Everstiksi
Mauri Tapio ETELÄMÄKI 75.k 4.6.2022
Jussi Petteri KOSONEN 79.k 4.6.2022
Markus Kristian LEIVO 82.k 4.6.2022
Jyrki Olavi OJALA 70.k 21.3.2022
Juha Petri PONTO 78.k 4.6.2022
Petri Juhani TOIVONEN 80.k 4.6.2022
Jami Olavi VIRTA 81.k 4.6.2022
Ari-Pekka Juhani VÄÄNÄNEN 77.k 4.6.2022

Kommodoriksi
Antti Juhani RAINIO 79.k 4.6.2022
Johan Alexander TILLANDER 79.k 4.6.2022

Everstiluutnantiksi
Petri Juha Antero FORSSELL 83.k 4.6.2022
Eero Henrik Juhani HAVU 84.k 4.6.2022
Ville Pekka HEINONEN 81.k 4.6.2022
Sauli Kalevi HONGISTO 78.k 4.6.2022
Ismo Sakari IKONEN 83.k 4.6.2022
Janne Petri KANANEN 78.k 4.6.2022
Mikko Petteri KOISTINEN 87.k 4.6.2022
Ari Juhani KOIVUAHO 87.k 4.6.2022
Niko Kristian KOIVULA 87.k 4.6.2022
Rauli Juhani KORTET 87.k 4.6.2022
Janne Esko KÄLLI 88.k 4.6.2022
Tomi Henrik LYYTINEN 88.k 4.6.2022
Petri Juhani MANELIUS 77.k 4.6.2022
Hansi Mikko MIETTINEN 78.k 4.6.2022
Joni Antero NURMI 87.k 4.6.2022
Jussi Pekka NURMINEN 76.k 4.6.2022
Petri Juhani RAINIO 87.k 4.6.2022
Tuomo Hannu Antero RUSILA 87.k 4.6.2022
Joni Petteri TAUNILA 78.k 4.6.2022
Kimmo Olavi TUUPANEN 78.k 4.6.2022
Heikki Juhani SUIHKONEN 87.k 4.6.2022
Ville Juhani UGGELDAHL 89.k 4.6.2022

Komentajaksi
Pentti Valtteri ALAPELTO 65.mek 21.3.2022
Ilja Juho Aleksi ILJIN 72.mek 21.3.2022
Eero Tuomas KALLIO 70.mek 4.6.2022
Sampsa Tapani TAMMINEN 70.mek 4.6.2022
Heikki Tapio VIERELÄ 62.mek 4.6.2022

Majuriksi
Antti Aleksi ALATALO 89.k 4.6.2022
Jukka Antero ASMUNDELA 92.k 4.6.2022
Christoffer Philip Alexander BLOMQVIST 90.k 4.6.2022
Kimmo Tapani GROMOFF 91.k 21.3.2022
Jarkko Juhani HANÉN 89.k 4.6.2022
Janne Petteri HEIKKILÄ 90.k 4.6.2022
Petri Kalevi HIMANEN 94.k 4.6.2022
Jari Juhani KANANEN 90.k 4.6.2022
Janne Johannes KASTEPOHJA 90.k 4.6.2022
Otto Matti KINNUNEN 92.k 4.6.2022
Anne Maria Helena KOHONEN 89.k 4.6.2022
Ari Petteri KOTOLA 89.k 4.6.2022
Ville Petteri KYRÖLÄINEN 90.k 4.6.2022
Marko Martti Tapani LAMPPU 90.k 4.6.2022
Ville Juha Joonas LAPAKKO 90.k 4.6.2022
Eero Olavi LEHTONEN 90.k 4.6.2022
Juho Anselmi LEPPÄLÄ 89.k 4.6.2022
Jani Petteri LIIKOLA 91.k 21.3.2022
Jaakko Johannes LIPPO 90.k 4.6.2022
Harri-Antero LÄHDE 90.k 4.6.2022
Paavo Matias MAUNU 92.k 4.6.2022
Riitta Helena MIETTINEN 90.k 4.6.2022
Kalle Juhani NIEMINEN 90.k 4.6.2022
Mika Johannes NIMELL 90.k 4.6.2022
Ville Juhani NOUSIAINEN 90.k 4.6.2022
Timo Olavi PESONEN 90.k 21.3.2022
Tuomo Ari Armas PETRELIUS 90.k 4.6.2022
Jani Henrik RANTANEN 90.k 4.6.2022
Tomi Antero SAIKKONEN 90.k 4.6.2022
Sakari Allan SALI 92.k 4.6.2022
Kari Tapani SALO 89.k 4.6.2022
Mikko Olavi SEPPÄNEN 90.k 4.6.2022
Sami Tapio Mikael SIEVÄNEN 90.k 4.6.2022
Jari Juhani SINOKKI 89.k 4.6.2022
Juha Einari SOUTOLAHTI 90.k 4.6.2022
Sami Petter Valdemar SUHONEN 90.k 4.6.2022
Petri Mikko Mikael SYRJÄLÄINEN 90.k 4.6.2022
Jarkko Tapio TAHVANAINEN 89.k 4.6.2022
Jesse Ilmari TAPIO 89.k 4.6.2022
Riikka Katariina TYRKKÖ 90.k 4.6.2022
Matti Johannes UOTILA 89.k 4.6.2022
Mikko Johannes VEPSÄLÄINEN 90.k 4.6.2022
Esa Albert VIITANEN 90.k 4.6.2022
Tommi Henrik VIRONEN 89.k 4.6.2022
Samuli Ville Johannes  VÄHÄ-MÄKILÄ 94.k 4.6.2022
Oskar Gustavo WARIS 91.k 4.6.2022

Constantem Decorat Honor
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Komentajakapteeniksi
Aleksi Heikinpoika AGGE 73.mek 4.6.2022
Petteri Mikael BLOMVALL 73.mek 21.3.2022
Marcus Edvard DUNCKER 73.mek 4.6.2022
Matti Johannes HÄGERSTRÖM 73.mek 21.3.2022
Pekka Nuutti Johannes NIITTYLÄ 72.mek 21.3.2022
Sofia Christina REIHE 72.mek 4.6.2022
Tomas Ilja SALONEN 72.mek 4.6.2022
Sam Kai Markus SKUTNABB 72.mek 4.6.2022
Markus Juhana TARKKA 77.mek 4.6.2022
Tomi Markus TIELINEN 72.mek 4.6.2022

Yliluutnantiksi
Aleksi Jaakko Julius AHDE 102.k 4.6.2022
Tuomas Ukko Akseli ALA-VIIKARI 102.k 4.6.2022
Jukka Sakari ESKOLA 102.k 4.6.2022
Eemil Juhani Elias HAKALA 102.k 4.6.2022
Jesse Petteri HEIKKINEN 102.k 4.6.2022
Ville Joonas IHALAINEN 102.k 4.6.2022
Lauri Ilari IKONEN 102.k 4.6.2022
Jon-Mirko Matias JAKOBSSON 102.k 4.6.2022
Lauri Ilmari JAUHIAINEN 102.k 4.6.2022
Eero Tapio JORTIKKA 102.k 4.6.2022
Henrik Ilmari Johannes JUHOLA 102.k 4.6.2022
Teemu Taneli JUNNO 102.k 4.6.2022
Joonas Heikki KAKSONEN 102.k 4.6.2022
Santeri Johannes KALLIO 102.k 4.6.2022
Rasmus Karl Oscar KALLONEN 102.k 4.6.2022
Teemu Juho Oskari KARJALAINEN 102.k 4.6.2022
Risto Juhani KARPPINEN 84.mek 21.3.2022
Joona Poju Santeri KEKKONEN 102.k 4.6.2022
Vesa Henrik Gabriel KERÄNEN 102.k 4.6.2022
Antti Aleksi KIIKKO 102.k 4.6.2022
Otto Antti Aleksi KIISKI 102.k 4.6.2022
Miika Kristian KIMINKINEN 102.k 4.6.2022
Joonas Petteri KOIVISTOINEN 102.k 4.6.2022
Janne Ensio KOIVUNEN 101.k 21.3.2022
Aleksi Matti Antero KOLEHMAINEN 101.k 21.3.2022
Juho Heikki Tapio KORHONEN 102.k 4.6.2022
Vili Eemeli KOSKELAINEN 102.k 4.6.2022
Samu Tapio KÄRHÄ 100.k 21.3.2022
Roni Arttu Ilari LAAKSONEN 102.k 4.6.2022
Teemu Mikael LAMMI 102.k 4.6.2022
Valtteri Lauri Kalle LAUKKANEN 102.k 4.6.2022
Milla Sarita LEHTOPELTO 102.k 4.6.2022
Simo Olavi LYYRA 101.k 4.6.2022
Chris Elias LÖNNROTH 102.k 4.6.2022
Waltteri Alexander MATTILA 102.k 4.6.2022
Juho Jaakko MIILUMÄKI 102.k 4.6.2022
Jesse Joonatan MÖRSKY 102.k 4.6.2022
Victor Edmond NAVILLE 102.k 4.6.2022
Arto Petri Aleksi NEVALAINEN 101.k 21.3.2022
Miika Juho Samuel NIKKINEN 102.k 4.6.2022
Joel Roope Jalmari PACKALÉN 84.mek 21.3.2022

Petra Katja Karoliina PALONIEMI 84.mek 21.3.2022
Antti Juhani PAUKKERI 101.k 21.3.2022
Joni Mikael PELTONEN 102.k 4.6.2022
Ville Emil PENSAS 102.k 4.6.2022
Jesse Johannes Olavi PIIPPO 85.mek 4.6.2022
Pauli Matti Oskar PIIRAINEN 101.k 21.3.2022
Ville Artturi PONNIKAS 102.k 4.6.2022
Max Gerhardt PRATSCH 101.k 21.3.2022
Saku Petteri PYYKKÖ 85.mek 4.6.2022
Reino Aapo RAAPPANA 102.k 4.6.2022
Janne Markus RAJALA 102.k 4.6.2022
Robert Christian RENFORS 102.k 4.6.2022
Nico Petteri RISSANEN 101.k 21.3.2022
Janne Johannes RUUSKANEN 84.mek 21.3.2022
Axel Johannes RÄNNÄLI 101.k 21.3.2022
Paavo Taneli RÖNKKÖ 102.k 4.6.2022
Iiro Henrik SAARENMAA 102.k 4.6.2022
Eemeli Onni Oskari SAJANIEMI 85.mek 4.6.2022
Heli Satu Marja SALO 84.mek 21.3.2022
Joonas Valtteri SALO 102.k 4.6.2022
Joel Kustaa SARIOLA 102.k 4.6.2022
Jere Kristian SIIVIKKO 102.k 4.6.2022
Daniel Kristian SILMU 102.k 4.6.2022
Mikko Sakari SIMOLA 102.k 4.6.2022
Heikki Jussi-Matti SUNDELL 102.k 4.6.2022
Juha Anton Kalevi SUOJÄRVI 102.k 4.6.2022
Jussi Jari Juhani TAIPALE 102.k 4.6.2022
Angelo Timo TEELAHTI 102.k 4.6.2022
Miika Kasperi TIMONEN 85.mek 4.6.2022
Otto Helmer TRÄSKELIN 79.mek 21.3.2022
Jori Ensio TYNI 97.k 21.3.2022
Markus Bertel WECKMAN 102.k 4.6.2022
Turo Santeri VEINI 102.k 4.6.2022
Arttu Oskari VÄÄNÄNEN 102.k 4.6.2022
Juho Lauri Oskari YLIPEKKALA 101.k 21.3.2022

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä!
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Testamenttilahjoitus
Kadettikunnan veljes- ja maanpuolustusaatteellista työtä tai Suomen Marsalkka 

Mannerheimin Kadettisäätiön sosiaalista tukitoimintaa voi tukea testamenttilahjoituksilla.  

Yleishyödyllisen yhteisön, kuten Kadettikunnan, ei tarvitse maksaa 
testamenttilahjoituksesta perintöveroa. Asianajotoimisto Lindell Oy avustaa 

testamenttilahjoituksen laatimisessa.

Helsingin Sanomat on Kadettikunnan esityksestä ottanut Kadettikunnan 
jäsenmerkin (upseerin tutkinnon merkki) niiden merkkien joukkoon, joita 

on mahdollisuus liittää kuolinilmoitukseen.  

Merkin käyttö edellyttää upseerin tutkinnon suorittamista.
Merkin saa Helsingin Sanomien toimituksesta ja se on ladattavissa 

Kadettikunnan verkkosivuilla kohdassa jäsenistölle.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin

Suomen Marsalkka Mannerhei-
min Kadettisäätiö on valmistut-
tanut hautakivitunnuksen kiinni-

tettäväksi kadettiupseerin hautakiveen. 
Reliefinomaisesti toteutettu merkki on 
60 mm korkea, 45 mm leveä ja sen ko-
konaisvahvuus on noin 7 mm. Tunnus 
kiinnitetään hautakiveen piilokiinni-
tyksenä kahden mukana olevan tapin 
avulla.

Hautakivitunnuksen hinta  on  
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiinni-
tys hautakiveen maksaa merkin myyjä-

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle
yrityksessä Helsingissä 15 euroa. Mer-
kin kiinnityksessä voi olla  yritys- ja 
paikkakuntakohtaisia eroja.

Hautakivitunnuksen voi tilata Hau-
taustoimisto Autio Oy:stä, osoite Rune-
berginkatu 42, 00260 Helsinki, puhe-
lin 09 448 346, fax 09 449 841 ja säh-
köposti info(at)hautaustoimistoautio.fi. 
Tunnuksia myydään vain kadettiupsee
rin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hauta-
ustoimisto tarkistaa osto-oikeuden tar-
vittaessa Kadettikunnasta.

 

 
 

                                            antaa Kadettikunta ry:n jäsenille  
 

oikeudellista neuvontaa perhe- ja perintöoikeuden alalta sekä avustaa 
perintöoikeuteen liittyvässä verosuunnittelussa. Maksutonta puhelinneuvontaa voi 

saada enimmillään tunnin ajan. 
 

Puhelin 02 251 1004, www.asianajotoimistolindell.fi 
    Olli-Pekka Lindell, asianajaja, varatuomari 

Elisa Nordling, asianajaja, varatuomari, sposti: elisa.nordling@asianajotoimistolindell.fi  
 
        Neuvontapalvelu perustuu Kadettikunnan perustaman Suomen Marsalkka Mannerheimin   
                          Kadettisäätiön ja asianajotoimiston väliseen sopimukseen. 
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IN MEMORIAM
Uosukainen
Toivo Verneri
Everstiluutnantti
s. 2.12.1940
k. 28.12.2021
Kad.nro 4631
49. Kurssi

Pukkinen
Jussi Olavi
Everstiluutnantti
s. 23.11.1936
k. 11.3.2022
Kad.nro 3935
45. Kurssi

Palonen
Erkki Kari Gunnar
Yliluutnantti
s. 29.5.1947
k. 19.3.2022
Kad.nro 5449
54. Kurssi

Hurmerinta
Eino Ilmari
Eversti
s. 5.3.1931
k. 13.3.2022

Yli-Paavola
Jouko Juhani
Majuri
s. 14.5.1931
k. 12.3.2022
Kad.nro 3495
39. Kurssi

Ylänne
Tauno Juhani
Eversti
s. 2.9.1938
k. 15.3.2022
Kad.nro 4271
47. Kurssi

Heiskanen
Olli
Prikaatikenraali
s. 5.1.1938
k. 30.3.2022
Kad.nro 3990
46. Kurssi

Finnilä
Matti Pertti Jalmari
Majuri
s. 24.4.1941
k. 4.4.2022
Kad.nro 4444
49. Kurssi

von Konow
Aslak Olavi
Everstiluutnantti
s. 14.3.1938
k. 8.5.2022
Kad.nro 3907
45. Kurssi

Barck
Kalevi Edvin
Komentajakapteeni
s. 16.6.1938
k. 24.4.2022
Kad.nro 657me
32. Merikadettikurssi

Kaikkonen
Henri Tapio
Majuri
s. 17.6.1963
k. 14.4.2022
Kad.nro 7215
71. Kurssi

Leino
Ilkka Aarre Juhani
Everstiluutnantti
s. 28.12.1931
k. 28.1.2022
Kad.nro 3304
37. Kurssi

Leislahti
Jaakko Juhani
Everstiluutnantti
s. 5.3.1941
k. 7.4.2022
Kad.nro 4742
50. Kurssi

Runoinen
Esko Edvard
Everstiluutnantti
s. 3.11.1941
k. 3.5.2022
Kad.nro 4810
50. Kurssi

Riikonen
Erkki Matti Alexander
Everstiluutnantti
s. 3.9.1932
k. 29.3.2022
Kad.nro 3634
41. Kurssi

Paanila
Teuvo Kalevi
Eversti
s. 7.11.1931
k. 14.4.2022
Kad.nro 3710
42. Kurssi

Keskinen
Kari Oskari
Majuri
s. 30.4.1945
k. 11.4.2022
Kad.nro 5294
53. Kurssi

Siltakorpi
Aarno
Kapteeni
s. 28.7.1939
k. 13.4.2022
Kad.nro 4915
52. Kurssi

Pennala
Veli-Jukka
Kontra-amiraali
s. 26.10.1953
k. 26.4.2022
Kad.nro 856me
46. Merikadettikurssi

Mononen
Risto Taisto Tapani
Everstiluutnantti
s. 14.1.1943
k. 7.5.2022
Kad.nro 4990
51. Kurssi

Harju
Antti Juhani
Everstiluutnantti
s. 18.2.1947
k. 9.5.2022
Kad.nro 5491
55. Kurssi

Simola
Veikko Kustaa
Everstiluutnantti
s. 23.5.1931
k. 12.5.2022
Kad.nro 3645
41. Kurssi

Koskivirta
Kalle Kimmo Tapio
Kapteeni
s. 13.8.1944
k. 24.5.2022
Kad.nro 5304
53. Kurssi

Kotiaho
Paavo Tapani
Everstiluutnantti
s. 20.11.1949
k. 26.5.2022
Kad.nro 5759
58. Kurssi

Rossi
Risto Pekka
Everstiluutnantti
s. 23.1.1943
k. 27.5.2022
Kad.nro 4809
50. Kurssi

Kaira
Lauri Rainer
Everstiluutnantti
s. 8.9.1932
k. 10.5.2022
Kad.nro 3585
41. Kurssi

Lappalainen
Esko Tapio
Everstiluutnantti
s. 29.9.1941
k. 19.5.2022
Kad.nro 4521
49. Kurssi

Seppänen
Esa Ilkka
Everstiluutnantti
s. 2.3.1933
k. 12.5.2022
Kad.nro 3553
40. Kurssi

Vuorinen
Leo Pertti Kullervo
Komentaja
s. 17.11.1934
k. 12.5.2022
Kad.nro 591me
27. Merikadettikurssi
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SUOJELUSKUNTIEN JA LOTTA SVÄRDIN  
PERINTEIDEN LIITTO RY

KYLMÄ SOTA -TIETOPANKKI

“Suomi kylmässä sodassa” -sivusto tarjoaa yleiskuvan kylmän sodan synnystä ja kehityksestä sekä
antaa arvion Suomen aseman muutoksesta turvallisuuspolitiikan näkökulmasta katsottuna.

Turvallisuuspolitiikka ymmärretään laajasti. Suomessa käsite vakiintui vasta 1960-luvun puolivälissä
kattamaan pääpiirtein ulko- ja puolustuspolitiikan muodostaman yhdistelmän.Turvallisuuspolitiikan

käsitettä voidaan käyttää myös takautuvasti kuvaamaan kokonaisuutta, johon ulko- ja
puolustuspolitiikan lisäksi kuului sisäpolitiikkaa, taloutta ja yhteiskunnan kehitystä siltä osin, kuin ne

vaikuttivat turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen.

800 sivua - 2 000 kuvaa - mobiilikäytettävyys - parannettu navigaatio

KYLMÄN SODANTIETOPANKKI
www.kylmasota.fi

Päävalikko

Pääkuva

SSiissäällllöönn vvaalliikkkkoo




