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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-tilaisuus 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

www.ruuhikoskigolf.fi
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Toistaako historia itseään?

unnetun sananparren mukaan
historia toistaa itseään. Sanonta viittaa kyyniseen maailmankatsomukseen, jonka mukaan ihminen ei opi virheistään. Moni on nähnyt nykypäivässä yhteneväisyyksiä
toista maailmansotaa edeltäneisiin tapahtumiin.
Krimin annektoinnissa vuonna
2014 on nähty yhtymäkohtia Saksan
syyskuussa 1938 esittämiin vaatimuksiin Tšekkoslovakiaan kuuluneiden
niin sanottujen sudeettialueiden liittämisestä Saksaan. Tuolloin Saksan
vaatimukset olivat Euroopalle myrskyn merkkejä ja useat maat suorittivat
osittaisia liikekannallepanoja.
Käynnissä olevaa Ukrainan sotaa
on verrattu aika ajoin Suomen talvisotaan. Neuvostoliitosta itsenäistynyt Ukraina taistelee säilyttääkseen
itsenäisyytensä samaan tapaan kuin Suomi joutui talvisodan katkerissa taisteluissa lunastamaan paikkansa itsenäisten valtioiden joukossa. Yhtä yksin on Ukraina suurvaltavihollista vastaan kuin Suomikin oli.
Venäjän haaveet etupiirijaosta, ääriliikkeiden nousu, vallan 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 ennennäkemättömän yhtenäinen Venäjälle asetetuissa pakotteissa
ja lausunnoissaan. Ukraina saa myötätunnon lisäksi konkreettista aseapua, ja tapahtumien todennäköinen kehityskulku tunnetaan, jos kehitykseen ei puututa.
Suomelle Ukrainan sodalla on ollut ja tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia. Presidentti Sauli Niinistö totesi osuvasti heti Venäjän hyökättyä Ukrainaan, että ”naamiot on nyt
riisuttu, ja vain sodan kylmät kasvot näkyvät”. Suomessa
pitkään uskottiin ja toivottiin Venäjän kehittyvän länsimaiseksi demokratiaksi, mutta toisin kävi. Ukrainan sota herätti suomalaisten uinuvat kansalliset muistot Suomen käymistä sodista ja koetuista vainoista. Naamiot on riisuttu, ja
suhdetta arvaamattomaan naapuriin joudutaan tarkastelemaan uudelleen.
Ukrainan sota on jo nyt vaikuttanut hyvin konkreettisesti Suomen turvallisuuspolitiikkaan. Hitaasti lämpenevä
ja perinteisesti Natoon epäluuloisesti suhtautunut kansa totesi Suomen turvallisuusympäristön muuttuneen merkittä-

västi. Sotilaallisen liittoutumisen kannatus Suomessa kasvoi pitkin kevättä
tasaisen voimakkaasti. Huomattavaa
liittoutumiskysymyksessä oli se, että
Suomi vei ja Ruotsi peesasi. Nato-optio
oli sittenkin totta, vaikka monet epäilivät käsitteen laaditun Nato-kiimailijoiden rauhoittamiseksi.
Tämän Kylkiraudan teemana on
ajankohtaisesti toimintaympäristö.
Valtioneuvoston huhtikuussa julkaisema ajankohtaisselonteko totesi Suomen
turvallisuusympäristössä tapahtuneen
perustavanlaatuisen muutoksen. Valtion turvallisuusympäristö on yksi tapa tulkita toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia.
Toimintaympäristö on käsitteenä
moniselitteinen. Se voidaan ymmärtää maantieteellisesti Suomen lähialueeksi, mutta toimintaympäristönä voidaan myös käsitellä erilaisia ulottuvuuksia tai tieteellisesti
toimintaympäristöä voidaan tarkastella systeeminä. Systeemissä tarkasteltava kohde on keskiössä ja toimintaympäristön muodostavat kaikki kohteeseen vaikuttavat tekijät,
kuten poliittiset, yhteiskunnalliset, taloudelliset, sosiaaliset ja sotilaalliset tekijät.
Kylkiraudan teema-artikkelit ovat sekoitus erilaisia näkökulmia toimintaympäristöön. Maailmaa puhuttanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on, kuten todettua, tällä hetkellä suurin toimintaympäristöämme muokkaava tekijä. Aihetta tarkastellaan Ukrainan sodan strategisten taustojen,
Venäjän toiminnan ymmärtämisen ja Ukrainan sodan oppien näkökulmista.
Toimintaympäristön eri ulottuvuuksista tarkastellaan
myös ei niin perinteisiä avaruutta ja kyberulottuvuutta. Lisäksi kylmän sodan jälkeen hieman taka-alalla olleet ydinaseet nostetaan nekin jälleen ajankohtaisina päivänvaloon.
Suomeen vaikuttavista globaaleista ja erityisesti taloudellisista ilmiöistä lehdessä on Kiinan strategisia päämääriä
tarkasteleva ajankohtaisartikkeli. Lisäksi totuttuun tapaan
teema-artikkelien lisäksi lehden sivuilla on sopivassa suhteessa historiaa, kadettiperinteitä, kirja-arvioita ja paljon
muuta mielenkiintoista.
Toivotan antoisia lukuhetkiä ajankohtaisten ja asiantuntevien 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
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tien maanpuolustusaatteellinen
yhteisö.
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Tahto, taito ja tavara

K

evät 2022 piirtyy suomalaiseen historiaan yhtenä merkkipaaluna. Joskus pitkään
kypsynyt muutos tapahtuu nopeasti.
Kansainvälinen puolustusyhteistyö ja sen muoto on ollut jo useamman selonteon ajan Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tasaisesti
etenevä asia. Suunta läntiseen yhteisöön on ollut selvä, ja se on kuvastanut vallitsevan turvallisuusympäristön tilannetta. Päätös hakea Nato-jäsenyyttä näyttäytyy loogisena jatkumona
ja ajoittumisena turvallisuustilanteen
muutokseen.
Keskeisin muuttumaton tekijä läpi vuosikymmenten Suomen sotilaallisen turvallisuuden rakentamisessa on
ollut oma vankka yleiseen asevelvollisuuteen perustuva kansallinen puolustus. Jatkossakin Suomea puolustaa suomalainen, nyt vain osana laajempaa yhteisöä.
Kenraali Ehrnroothin tunnetut
sitaatit ovat edelleen ajankohtaisia:
”Suomi on hyvä maa asua, ja sen ainut puolustaja on suomalainen.” ”Ei
koskaan enää yksin.” Itse asiassa Naton kolmas artikla velvoittaa jokaista
maata hoitamaan oman puolustuksensa.
Viides artikla varmistaa, ettei jäsenmaa
jää yksin.
Eduskunnalle huhtikuussa annettu
turvallisuusselonteko korostaa sotilaallisen varautumisen merkitystä. Vallitsevassa turvallisuustilanteessa nähdään
tarpeelliseksi panostaa materiaaliseen
valmiuteen sekä reserviläisten osaamiseen. Tavara ja taito ajantasaistetaan.
Ukrainan sodassa maanpuolustustahdon merkitys on ollut kouriintuntuva. Alivoimaisen puolustajan menestystekijänä on tahto.
Yhdeksi kokonaisturvallisuuden
ytimessä olevaksi yhteiskunnan kriittiseksi toiminnaksi on määritetty kansalaisten henkinen kriisinsietokyky. Tässä olemme aivan kansallisen resilienssin ytimessä.
Mikään valtiollinen varautumisjärjestely ei auta kriisissä, jos kansalaisten tahto ja halu turvallisuuden lujittamiseen ei ole vahva ja sitkeä. Tässäkin
varautumisessa olennaista on resiliens-

si eli kyky kohdata ja sietää kriisiä, toipua siitä ja oppia tulevia kriisejä varten.
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan henkisen kriisinsietokyvyn ytimessä on tiedonvälitys ja sivistys. Informaatiovaikuttamisen ilmiöön
on ihailtavasti keskitytty Suomessa jo
pian kymmenen vuoden ajan. Suomalaisten sivistys ansaitsisi vielä pohdinnan ja varautumisen valmistelut.
Korona-aikana opetustoimi kaikilla aloilla ja tasoilla on joutunut sopeutumaan yllättäviin ja nopeisiin käänteisiin. Oppimis- ja kasvatusvelka ja sen
takaisinmaksu korona-ajalta voisi olla
resilienssin näkökulmasta analyysin tarpeessa. Sama koskee myös tutkimusta.
Opetus ja tutkimus rakentavat tulevaisuuttamme, eikä valukerroksiin tulisi
jäädä aukkoja.
Sivistykseen kuuluu myös kulttuuri
kaikessa kirjossaan. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia määrittää, että henkisen kriisikestävyyden kannalta on tärke-

ää taata kulttuuripalvelujen saatavuus
kriisin aikana ja sen jälkeen.
Kulttuuri on yksi keskeinen keino päivittää alati muuttuvaa suomalaisuutta. Kulttuurin avulla ymmärrämme, mitä on suomalaisuus ja millainen
on kansalaisten suhde kansakuntaamme ja valtioomme. Kansallisen identiteetin vaalimisessa tulee olla omavarainen, koska suomalaisuutta ei voi
ostaa ulkomailta.
Kansalaisten henkinen kriisinsietokyky on luonnollisesti myös sotilaallisen maanpuolustuksen ydintä. Maanpuolustustahtomme on ollut perinteisesti ja pitkällä aikasarjalla mitattuna korkea.
Kadettikunnan toimintasääntöihin
kirjatusti tehtävämme on osallistua yhteiskunnassamme käytävään maanpuolustukseen liittyvään keskusteluun
ja omalta osaltamme vahvistaa kansamme maanpuolustustahtoa. Kevätkokouksessa päätetysti päivitämme
verkkosisältömme ja tuotamme kaikille jaettavan esitysmateriaalin. Nämä
toivottavasti auttavat meitä tiedon jakamisessa ja vuorovaikutuksessa kunkin omassa verkostossamme.
Yhteiskunnallisessa keskustelussa
on tarpeellista jakaa faktatietoa Natosta, mutta strategiseen kärsivällisyyteen
lienee tarvetta jäsenyyden vaikutusten
arvioinnissa. Vaikutukset tiedetään, kun
jäsenyys on hyväksytty ja eri suunnitteluprosessit ovat edenneet kohti konkretiaa. Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva kansallinen puolustus ja sen ytimessä oleva tahto maan puolustamiseen pysyvät 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.

V

altioneuvosto julkaisi 13. huhtikuuta ajankohtaisselonteon
Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta. Selonteko käsittelee
Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta myös muuttuneen
tilanteen taloudellisia vaikutuksia, huoltovarmuutta, varautumista sekä rajaturvallisuutta, kyberturvallisuutta ja hybridivaikuttamista.
Ajankohtaisselontekoa luonnehdittiin ennen sen julkaisua Nato-selon
teoksi, mutta ennen kaikkea selonteko
on analyysi Ukrainan sodan vaikutuksista Suomen turvallisuuteen sekä Suomen turvallisuuspolitiikan vaihtoehdoista riskeineen ja hyötyineen.
Suomalaista selontekomenettelyä
on aika ajoin moitittu hitaudesta ja kankeudesta, mutta tarvittaessa prosessi on
varsin ketterä.
Ajankohtaisselontekoa valmisteltiin
ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan ja tasavallan presidentin
kokouksen eli TP-UTVAn ohjauksessa,
ja selonteon laajuus on lähes viisikymmentä sivua. Selonteon julkaisu käynnisti parlamentaarisen vaiheen, jossa selonteosta käytiin lähetekeskustelu eduskunnan täysistunnossa ja se otettiin valiokuntakäsittelyyn.

Kylkirauta 2/2022

Ajankohtaisselonteon keskeisin anti
oli toteamus siitä, että Suomen turvallisuusympäristö on perusteellisesti muuttunut. Muutos johtaa väistämättä Suomen turvallisuuspoliittisten valintojen
uudelleenarviointiin.
Turvallisuuspoliittisista valinnoista
selonteossa käydään läpi erilaisia mahdollisia vaihtoehtoja, mutta niitä ei arvoteta tai verrata keskenään. Tarkastellut eri vaihtoehdot ovat Euroopan unionin rooli turvallisuuspoliittisena toimijana sekä kahdenvälisen yhteistyön
tiivistäminen Ruotsin, Norjan ja muiden
Pohjoismaiden, Yhdysvaltojen ja IsonBritannian sekä monenvälisten puolustusyhteistyökumppanien kanssa. Selonteossa arvioidaan myös yhteistyön tiivistämistä Naton kanssa sekä mahdollisen
Nato-jäsenyyden vaikutuksia.

Venäjä, Venäjä, Venäjä

Poikkeavaa aiemmin annettuihin Valtioneuvoston selontekoihin verrattuna
on ajankohtaisselonteon ilmestymisajankohta ja sen verrattain suora tapa käsitellä Venäjää. Selonteossa Venäjän hyökkäys ja toistuva ydinaseella
uhkaaminen tuomitaan selväsanaisesti. Suomessa on perinteisesti käsitelty Venäjää ja sen toimintaa neutraalis4

ti, kiertoilmaisuin ja jopa silkkihansikkain, vaikka Venäjä olisi käytöksellään
antanut toisinaan aihetta tiukempaankin sävyyn.
Maailmanpolitiikan häiriköstä ja
Ukrainan sodan aloittajasta ei selon
teossa jää epäselvyyttä: ”Venäjä käynnisti 24. helmikuuta 2022 presidentti Putinin käskystä suoran sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäys loukkaa
räikeästi kansainvälistä oikeutta. Venäjän toiminta rikkoo Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin Helsingin päätösasiakirjaa ja Pariisin peruskirjaa sekä Budapestin asiakirjaa
vuodelta 1994. Näihin kaikkiin asiakirjoihin Venäjä̈ on sitoutunut. Hyökkäys loukkaa Ukrainan suvereniteettia
sekä alueellista koskemattomuutta ja on
vakava uhka kansainväliselle rauhalle
ja turvallisuudelle.”
Selonteossa todetaan Venäjän hyökkäyksellä olevan pitkäkestoisia vaikutuksia Euroopan ja Suomen turvallisuusympäristöön. Vaikka selonteossa
todetaan, ettei Suomeen kohdistu tällä
hetkellä sotilaallista uhkaa, Ukrainan
sodalla todetaan olevan vaikutusta Itämeren turvallisuusympäristöön jännitteiden kasvaessa. Samoin turvallisuus
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ympäristön muutosten ennakoitavuuden
todetaan heikentyneen.

Kansallisen puolustuskyvyn
kehittäminen
Turvallisuusympäristön muutosten ja
Suomen turvallisuuspoliittisten vaihtoehtojen lisäksi ajankohtaisselonteossa
on konkreettisia linjauksia kansallisen
puolustuskyvyn vahvistamiseksi. Puolustusvoimallisesta näkökulmasta nämä linjaukset ovat mielenkiintoisia, ja
niillä on Puolustusvoimien toimintaan
lähes välittömiä vaikutuksia.
Kansallisesta puolustuskyvystä todetaan menneiden vuosikymmenten kehitystyön lähtökohdat oikeiksi. Puolustusvoimien tärkein tehtävä on ollut ja
on edelleen ennaltaehkäisevän sotilaallisen pidäkkeen muodostaminen ja tarvittaessa maahan kohdistuvien hyökkäyksien torjuminen. Puolustusjärjestelmän kehittämisen ja ylläpidon lisäksi Suomen tulee varautua Ukrainassa
käynnissä olevan sodan kaltaiseen tilanteeseen, jossa kriisin laajuus, pitkäkestoisuus ja moniulotteisuus haastavat puolustuskyvyn aiemmin arvioitua
voimakkaammin.

Selonteko linjaa, että puolustuskykyä kehitetään nopeutetulla aikataululla muuttuneen toimintaympäristön kasvaneiden vaatimusten mukaisesti puolustukseen osoitettavilla lisäresursseilla.
Uskottava puolustuskyky edellyttää
ajanmukaista ja käyttökuntoista, taistelukentän vaatimukset täyttävää puolustusmateriaalia, riittäviä ampumatarvike- ja varaosavarantoja, Puolustusvoimien henkilökunnan ja reserviläisten
riittävää osaamista sekä koko kansakunnan korkeaa maanpuolustustahtoa.
Puolustusvoimat käynnistää lisä
materiaalihankinnat välittömästi. Niillä
täydennetään pitkällä aikavälillä syntyneitä vajeita ja puutteita sekä vastataan
Ukrainan sodan seurauksena muuttuneisiin toimintaympäristön vaatimuksiin.
Koska kriittisen materiaalin saatavuus
on poikkeusoloissa epävarmaa, kasvatetaan erityisesti ampumatarvikkeiden
varastomääriä. Lisäksi kehitetään Puolustusvoimien räjähdetuotantoa.
Kertausharjoituskoulutettavien reserviläisten määrää kasvatetaan vuodesta 2022 alkaen. Tällä vastataan
turvallisuusympäristön vaatimuksiin
ja pandemian aiheuttamaan tilapäisesti
5

alentuneeseen kertausharjoitusten
määrään. Kertausharjoituksilla parannetaan erityisesti sodan ajan joukkojen perustamisvalmiutta, taistelun ja
tulenkäytön johtamiskykyä sekä aselajien yhteistoimintakykyä. Kertausharjoituksiin kutsutaan operatiivisia joukkoja, uudistuvia paikallisjoukkoja sekä
Rajavartiolaitoksen joukkoja.
Rajavartiolaitoksen merkitys alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja
turvaamisessa sekä sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävissä korostuu muuttuneessa toimintaympäristössä. Rajavartiolaitoksen ja rajajoukkojen sotilaallista suorituskykyä parannetaan.
Vapaaehtoista maanpuolustusta tehostetaan osana paikallispuolustuksen kehittämistä ja reservin koulutusta. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
(MPK) toimintaa tehostetaan vuonna
2022 kaksinkertaistamalla koulutusvuorokaudet, kehittämällä ase- ja ampumakoulutuksen edellytyksiä̈ sekä
käynnistämällä lainsäädännön uudis
tus. Samalla kehitetään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua maanpuolustukseen ja lisätään MPK:n
reserviläiskouluttajien käyttöä Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa sekä kertausharjoituksissa. Puolustusvoimien ja MPK:n välistä operatiivista kumppanuutta syvennetään
kehyskaudella 2023–2026 normaali
olojen häiriötilanteiden ja poikkeusolojen tarpeiden mukaisesti.
Puolustusvoimien henkilöstön mää
r̈ ää lisätään. Valtioneuvoston puolustusselonteossa linjattua henkilöstömäärän
kasvattamista 500 henkilötyövuodella
nopeutetaan. Myös sopimussotilaiden määrää lisätään. Rajavartiolaitoksen henkilöstömäärää kasvatetaan 3
000 henkilötyövuoden tasolle sisäisen
turvallisuuden selonteon mukaisesti.
Toimenpiteet käynnistetään välittömästi.
Puolustusvoimat kartoittaa muuttuneen turvallisuustilanteen aiheuttamat
henkilöstön lisätarpeet.
Ajankohtaisselonteko on luettavissa kokonaisuudessaan Valtioneuvoston 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.

V

enäjä on rakentanut asevoimiaan johdonmukaisesti jo kaksi
vuosikymmentä. Satojen miljardien eurojen materiaalihankintojen
ja infrastruktuurihankkeiden lisäksi asevoimien kokoonpanoja, koulutusta, harjoitustoimintaa ja valmiutta on kehitetty
johdonmukaisesti. Oppia ja kokemusta on saatu Georgian ja Ukrainan sotien lisäksi Syyriasta.
Virallisten tietojen mukaan Venäjän
materiaalihankkeet ovat sujuneet suunnitelmien mukaan. Kalustosta 70 prosenttia on uutta tai modernisoitua, ja asevoimille on toimitettu paljon uutta teknologiaa. Asevoimien osaamista on esitelty laajamittaisissa harjoituksissa ja
valmiutta on osoitettu yllättävissä valmiusharjoituksissa, joissa jopa 150 000
sotilasta on laitettu liikekannalle muutamissa päivissä.
Arviot ovat alustavia, ja tarkempi
analyysi on mahdollista aikanaan, kun
sodan sumu hellittää ja saadaan käyttöön
tarkempia tietoja taisteluiden ja operaatioiden kulusta. Opetukset on jaettu karkeasti strategisen, operatiivisen ja taktisen tason oppeihin.
Tässä artikkelissa tarkastellaan lyhyesti sodasta saatavia alustavia opetuksia
lähinnä Suomen puolustuksen kannal-

ta. Varsinaisia sotatapahtumia ei käydä
läpi, mutta havainnot perustuvat tunnistettuihin venäläisten ja ukrainalaisten onnistumisiin ja epäonnistumisiin.

Strategisen tason opit

Poliittisen johdon ja sotilaallisen johdon dialogi antaa perusteet onnistuneelle puolustukselle. Perinteisesti
poliittinen johto määrittää tavoitteet ja
tehtävät asevoimien käytölle kansallisten intressien saavuttamiseksi.
Tässä prosessissa poliittisen johdon
ja sotilaallisen johdon on käytävä avointa keskustelua ennen päätöksentekoa.
Poliittisella johdolla on oltava selkeä
kuva siitä, mitä on realistista saavuttaa käytössä olevilla resursseilla ja mitä mahdollisia lisäresursseja asevoimat
tarvitsevat. Lisäksi on oltava yhtenäinen ja realistinen tilannekuva päätöksenteon pohjaksi.
Valmiuden säätely on etenkin puolustajalle keskeistä, ja tässäkin poliittisen ja sotilaallisen johdon dialogi on
tärkeää. Mitä vähemmän resursseja on,
sitä täydellisemmin ja aikaisemmin ne
pitää saada käyttöön, ja tämä pitää tehdä päättäjille selväksi.
Etenkin laajaan reserviin perustuvissa puolustusvoimissa liikekannallepano
7
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tulee aloittaa ajoissa joukkojen perustamiseksi, ryhmittämiseksi ja kouluttamiseksi. Samalla voidaan aloittaa muutkin
puolustusvalmistelut, kuten suluttaminen ja linnoittaminen, materiaalin hajauttaminen ja siviiliväestön evakuoiminen uhanlaisilta alueilta.
Riittävien puolustusresurssien varaaminen jo rauhan aikana on keskeistä. Sotaan mennään niillä resursseilla,
jotka on luotu jo rauhan aikana.
Yksi resurssi on suuri ja koulutettu reservi, joka mahdollistaa riittävästi
joukkoja puolustukseen, perustettujen
joukkojen täydentämiseen tappioiden
syntyessä ja uusien joukkojen perustamiseen, jos saadaan lisämateriaalia. Sotamateriaalia tulee olla riittävästi, etenkin ampumatarvikkeita. Täysin uuden
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materiaalin valmistaminen kestää. Mitä kehittyneemmistä asejärjestelmistä ja
ampumatarvikkeista on kysymys, sitä
pidempi aika on.
Kumppanit ja liittolaiset ovat pienelle maalle välttämättömiä. Jo rauhan aikana luotujen kumppanuuksien ja liittolaisuuksien avulla on mahdollista saada
sekä sotilaallista apua että materiaaliapua, puhumattakaan siviiliyhteiskunnan toimivuuden ja väestön toimeentulon takaavasta tuesta. Yksin ei kannata jäädä.
Kyberpuolustus on kyky, jonka puuttuminen voi lamauttaa puolustusvoimien operatiivisten verkkojen lisäksi maan
siviiliyhteiskunnan keskeiset verkot ja
toiminnot. Toimivan kyberpuolustuksen rakentaminen kestää, ja se edellyttää
mittavaa lainsäädäntötyötä, jotta lainsäädäntö mahdollistaa viranomaisten
toimivaltuudet ja resurssit kyberpuolustuksen toteuttamiseksi yhdessä siviilitoimijoiden kanssa.
Maanpuolustushenki on keskeistä
puolustuksen jatkuvuudessa ja kestävyydessä. Maanpuolustustahdon ylläpidossa informaatio-operaatiot ovat tärkeitä.

Operatiivisen tason opit

Operaatiosuunnitelmat luovan perustan taistelujen voittamiselle. Operaation on perustuttava realistiseen ja tarkkaan tilannekuvaan ja arvioon vihollisen toiminnasta. Tavoitteiden on oltava
resursseihin nähden realistisia.
Joukkojen alkuryhmityksen on tuettava operaation toteutusta, ja joukot on
varustettava riittävillä resursseilla operaation läpivientiin. Operaatiot sujuvat
harvemmin suunnitellulla tavalla, joten suunnittelussa on varauduttava yllätyksiin. Siksi on oltava vara- ja vaihtoehtosuunnitelmat eri tilannekehityksiin sekä valmius tarkentaa suunnitelmia ennakoivasti tilanteen muuttuessa.
Sodassa toimivat vain yksinkertaiset ja selkeät johtamisrakenteet ja operaatioiden keskitetty johtaminen. Operaatiosta vastaavalla johtoportaalla tulee olla kaikki tarvittavat joukot johdossaan ja kyky koordinoida kaikkien
puolustushaarojen joukkojen sekä muiden tukevien viranomaisten toimintaa.
Johtoportaiden määrän ja johdettavien joukkojen suhteen on oltava tasapainossa keskenään. Johtamista on kyettävä tukemaan toimivalla, salatulla, varmennetulla ja taistelunkestävällä johtamisjärjestelmällä, joka mahdollistaa
johtamisen myös liikkeestä.
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Tarkka ja mahdollisimman reaaliaikainen yhteinen tilannekuva on keskeinen, jotta operaatiot voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti ja viholliseen kyetään vaikuttamaan syvällä alueella. Tässä voidaan hyödyntää yhä enemmän avointen
tietolähteiden kykyjä, mutta keskeisiä
ovat omat tiedustelukyvyt, kuten signaalitiedustelu. Lennokit ovat tärkeitä,
koska vain ilmassa olevilla sensoreilla voidaan valvoa riittävän laajoja alueita 24/7, olla riittävän taistelunkestäviä ja kykeneviä vaihtamaan painopistettä nopeasti.
Toimiva ilmapuolustus on keskeinen
nykyaikaisen sodan voittamisessa. Puolustajan on kyettävä kiistämään hyökkääjän ilmanherruus, koska ilman sitä
omat laajemmat maa- ja merioperaatiot
ovat mahdottomia.
Lisäksi tulee kyetä suojaamaan
niin sotilaallisia kuin siviilitoimijoiden avainkohteita vastustajan pitkän
kantaman ohjusiskuilta ja ilmaiskuilta. Ilmapuolustuksen perustana on tietenkin yhteinen ilmatilannekuva, joka
pitää kyetä muodostamaan järjestelmää
vastaan kohdistetuista hyökkäyksistä
huolimatta. Tästä johtuen oman ilmavalvontajärjestelmän toimintakyky tulee kyetä suojaamaan ja varmistamaan
kaikissa olosuhteissa.
8

Tarvitaan taistelunkestävä sensoriverkko, jolla on liikkuvuutta, erilaisia
sensoreita ja tappionsietokykyä sekä tähän tukeutuvaa suorituskykyistä ilmatorjuntaa ja hävittäjätorjuntaa. Myös ilmaja hävittäjätorjunnan tulee kyetä taistelemaan tulen alla hajautetusti ja vihollisen tuli-iskuja väistäen mutta vaikutusta
ratkaisukohtiin keskittäen. Ilmatorjunnalla tulee olla myös kykyä lennokkien torjuntaan, koska ilman vastustajan lennokkien toiminnan kiistämistä omat hyökkäysoperaatiot ovat haastavia.
Toimiva meripuolustus on erittäin
tärkeä Suomen kaltaiselle maalle, jonka ulkomaan kauppa ja huoltovarmuus
ovat täysin riippuvaisia häiriöttömästä
meriliikenteestä.
Merivoimilla tulee olla tarvittaessa
kyky kiistää vastapuolen merivoimien
toiminnanvapaus merellä. Tämä edellyttää merivoimilta muiden puolustushaarojen tukemana kykyä suojata omaa
meriliikennettä, torjua maa- ja merikohteisiin suunnattuja merellisiä ohjusiskuja sekä mantereelle ja saaristoon suuntautuvia maihinnousuhyökkäyksiä. Varsinkin meriliikenteen suojaamiseen tarvitaan kumppanien tukea. Yhteinen tarkka
ja riittävän kauas ulottuva meritilannekuva niin pinnalla kuin pinnan alla on
keskeinen tavoitteiden saavuttamisessa.

ARTIKKELIT
kallisjoukoilta kykyä taistella mekanisoitua vihollista vastaan, mikä on huomioitava joukkojen varustelussa ja organisoinnissa.
Kyky operatiivisiin vastahyökkäyksiin on keskeinen, koska sotaa ei voiteta puolustamalla. Pitää olla riittävä kyky vihollisen lyömiseksi ja ajamiseksi omalta alueelta, mikä edellyttää kykyä suurempien joukkojen liikkuviin
yhteisoperaatioihin, joita tuetaan kaikkien puolustushaarojen kyvyillä ja yhteisillä kyvyillä.

Taktisen tason opit

Pitkän kantaman vaikuttaminen on
suorituskykyä, jolla voidaan muokata
taistelukenttää ja tukea operaation tavoitteita. Jopa suurvalloilla ei ole vaikutuskykyä rajattomasti, jolloin kohteet ja halutut vaikutukset tulee pohtia
tarkkaan niin, että ne tukevat operaation
tavoitteita ja nivoutuvat saumattomasti
joukkojen toimintaan. Pitkän kantaman
vaikuttaminen on tärkeää myös vastustajan vapaan pitkän kantaman tulenkäytön estämisessä.
Ilmavoimien ilmasta maahan -tuli
on merkittävä osa pitkän kantaman vaikuttamista, ja se on myös nopein keino muuttaa tulenkäytön painopistettä ja
saada ylivoima halutulla alueella. Tämä
edellyttää riittävän kaluston lisäksi monipuolista ampumatarvikevalikoimaa ja
kykyä vaikuttaa vastustajaan sen ilmatorjunnan ulottumattomista sekä ilmatulenjohtajia tehokkaan tulen käyttämiseksi maajoukkojen tueksi.
Paikallisjoukot ovat tärkeitä, koska ne mahdollistavat vastarinnan ja vihollisen kuluttamisen syvällä alueella,
suojaavat tärkeitä kohteita ja tukevat
erikoisjoukkojen torjuntaa. Paikallisjoukot tukevat operatiivisten joukkojen toimintaa pitämällä avainalueita ja
vapauttamalla operatiiviset joukot vastahyökkäyksiin. Tämä edellyttää pai-

Aselajien saumaton yhteistoiminta on
perusta taistelun onnistumiselle. Se ei
tarkoita vain panssarivaunujen, jalkaväen, pioneerien, tykistön sekä viesti- ja huoltojoukkojen yhteistoimintaa,
vaan myös elektronisen sodankäynnin
ja lennokkien toiminnan saumatonta sovittamista muiden joukkojen toimintaan.
Suluttaminen ja liikkeenedistäminen ovat yhtä tärkeitä kykyjä. Suluttamisella luodaan edellytykset vihollisen
hidastamiseen, kuluttamiseen ja pysäyttämiseen sekä luodaan edellytyksiä vastahyökkäyksille. Vastahyökkäykset taas
eivät toteudu ilman riittävää kykyä läpäistä vihollisen sulutteita ja ylittää vesistöesteitä.
Tykistö on edelleen keskeinen tappioiden tuottaja taistelukentällä. Tämä
edellyttää riittävän vahvaa, kauaskantoista, taistelunkestävää sekä monipuolisilla
ja riittävillä ampumatarvikkeilla varustettua tykistöä. Tykistöllä on oltava sensoreita, kuten lennokkeja, joilla voidaan
vaikuttaa syvälle ja valikoiden avainmaaleihin, kuten johtamiseen, pioneereihin ja huoltoon. Kyky vastatykistötoimintaan on tärkeää, jotta voidaan kiistää vastustajan tykistön vapaa toiminta.
Panssarintorjunta on tärkeää taisteltaessa mekanisoitua vihollista vastaan.
Nykyaikaiset kattohyökkäyksiin kykenevät panssarintorjunta-aseet näyttävät purevan tehokkaasti venäläisiin vaunuihin.
Niitä tarvitaan riittävästi, koska vaunukalustoa käytetään taistelukentällä runsaasti. Panssarintorjunnalla on kyettävä
vaikuttamaan syvällä alueella ja vihollisen syvyydessä.
Rakennetuille alueille suuntautuvan
taistelun merkitys kasvaa. Asutuskeskuksiin ja teollisuusalueille tukeutuvalla puolustuksella kyetään kuluttamaan
vihollista, estämään sitä ottamasta haltuun keskeistä yhteiskunnan infrastruk9

tuuria, kuten tiestöä, satamia, lentokenttiä sekä asutus- ja teollisuusalueita. Tällä tavoin vihollinen pakotetaan sitomaan
joukkojaan selustaan, joka syö siltä voimaa hyökkäyksen kärjestä.
Tehtävätaktiikka on edelleen keskeistä, jotta joukot kykenevät toimimaan
oma-aloitteisesti, aktiivisesti, nopeasti ja
joustavasti riistääkseen aloitteen haltuunsa ja pitääkseen sen hallussaan. Nopeilla ryhmitysmuutoksilla kyetään saavuttamaan paikallinen ylivoima ja lyömään
vastustajan yksiköitä, jos se ei toimi kootusti. Taktiikan kehittämistä ja testausta tulee jatkaa.
Koulutus on erittäin tärkeää, koska
vain hyvin ja realistisesti koulutetut johtajat ja joukot kykenevät toteuttamaan
edellä kuvattua tehtävätaktiikkaa.
Teknologioiden innovatiivinen käyttö tarjoaa mahdollisuuksia hyödyntää siviiliteknologiaa tilannekuvan luomisessa, tiedustelussa ja jopa vaikuttamisessa.

Perusrakenteet kunnossa

Nopealla tarkastelulla Ukrainassa
käynnissä olevan sodan alustavista
opeista voi todeta, että Suomen puolustuksessa on painotettu pitkälti oikeita asioita kaikilla tasoilla. Monet asiat
ovat meille täysin itsestäänselvyyksiä.
Perusrakenteet ovat kunnossa, mutta toki kehitettävääkin on joukkojen organisoinnissa, tiettyjen suorituskykyjen
määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä sekä tiettyjen puuttuvien suorituskykyjen kehittämisessä. Monilla aloilla
kehittäminen onkin jo käynnissä.
Koko ketjun on toimittava poliittisen ja sotilaallisen johdon yhteistyöstä
taktiselle tasolle saakka. Suorituskykyjen hyödyntämisessä johtajat ja sotilaat
ovat avainasemassa, joten koulutuksen
ja osaamisen merkitystä ei voi liikaa
korostaa. Tämä korostuu myös reservin osaamisessa, johon pitää panostaa.
Suomen ratkaisu, jossa yhdistyy
vahva maanpuolustushenkinen reservi
korkean teknologian avainsuorituskykyihin, näyttäisi edelleen olevan toimiva ratkaisu. Paranevilla resursseilla, sekä henkilöstöresursseilla että rahoituksella, on mahdollisuudet kehittää järjestelmää edelleen.
Kenraalimajuri evp Pekka Toveri on
urallaan palvellut muun muassa Puo
lustusvoimien tiedustelupäällikkönä ja
Panssariprikaatin komentajana.
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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.

U

krainan historia on värikäs ja
väkivaltainen. Se ei tietenkään
yleisellä tasolla poikkea useimpien nykyvaltioiden menneisyydestä.
Sijainti ja luonnonvarat ovat aina houkutelleet kakunjakajia.
Nykyisin hyväksyttyjen luonnonvarojen lisäksi osmanit käyttivät Ukrainaa
orjakaupan valtatienä. Englannin kielen
orjaa tarkoittava sana slave on peräisin
slaavia tarkoittavasta sanasta. Mongolien vahvistama Moskovan Venäjä oli
vaihtunut Venäjän keisarikunnaksi, ja
”kolmas Rooma” tarvitsi lisää lääniä.
Katse kääntyi myös etelään ja Osmanien 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 merkittävässä asemassa menneissä, nykyisissä ja tulevissa maailmoissa. Se on slaavilaisen kulttuurin syntysija. Kulttuuri syntyi satoja vuosia ennen Venäjän
tunkeutumista sen alkukotiin Mustanmeren pohjoisrannoille. Ukrainan ny-

kyinen pääkaupunki Kiova perustettiin
jo 400-luvulla. Vuonna 1037 valmistui
Pyhän Sofian katedraali, joka on kaupungin vanhin kirkko.
Vertailun vuoksi on hyvä muistaa,
että Moskovan vanhin kirkko Kristus
Vapahtajan katedraali vihittiin käyttöön
vuonna 1883. Sitä oli rakennettu venäläisellä tarmokkuudella 44 vuotta, ja se
räjäytettiin samalla intomielellä vuonna 1931. Ukraina oli jo päätynyt osaksi
Neuvostoliittoa vuonna 1922.
Ukrainan elo osana Neuvostoliittoa
ei ollut millään mittarilla erityisen auvoisaa. Stalin ja Hitler tapattivat tai siirtelivät kansalaisia vuoron perään. Kansallisaatteen kannattajien tai väärän uskonnon edustajien kohtalo oli karu.
Ukrainalainen aate ei kuitenkaan
kuollut, vaan maa saattoi Neuvostoliiton hajottua julistautua itsenäiseksi elokuun 24. päivänä vuonna 1991. Se on
osa Venäjän nykyisen presidentin Vladimir Putinin kuvailemaa suurta geopoliittista katastrofia. Venäjä menetti suoran
otteensa Ukrainaan ja erityisesti strategisesti merkittävään Krimin niemimaa11
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han. Jälkimmäinen ei ollut Venäjän eliitin mielestä hyvä asia.

Askeleet Krimin miehitykseen

Aivan itsenäisyytensä alkuajoista lähtien Ukraina joutui määrittelemään suhteensa Venäjään. Valtio ei ollut kiinnostunut 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 yhteistyössä pelkästään etuja. Samaan aikaan ukrainalaiset näkivät, kuinka Venäjä ratkaisi ongelmiaan asevoimien käytöllä Moldovassa ja Georgiassa. Ukrai-
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nalla ei ollut halua päätyä ratkaistavaksi
haasteeksi.
Vuonna 1994 Ukraina sai turvallisuustakuut ja luopui ydinaseistaan. Krimin kysymys ratkaistiin väliaikaisesti
vuonna 1997, kun Venäjä ja Ukraina allekirjoittivat ystävyyssopimuksen. Siihen liittyen Mustanmeren laivasto jaettiin Ukrainan ja Venäjän kesken ja Venäjä sai vuokrattua Sevastopolin laivastotukikohdan käyttöönsä.
Vuokrasopimus ei tyydyttänyt oikein
kumpaakaan osapuolta, koska osa venäläisistä oli vilpittömästi sitä mieltä, että Sevastopol oli ja on osa Venäjää. Ukrainalaisilla oli tietysti aivan päinvastainen näkemys omistussuhteesta. Näin
ollen molemmista maista kantautui vaatimuksia Sevastopolin täydellisestä kontrollista.
Sevastopol ei ole venäläisellä kartalla pikkiriikkinen maapala, vaan oviaukko Mustallemerelle, Välimerelle ja
jopa Keski-Aasiaan. Krimin niemimaa
on välttämätöntä pitää Venäjän hallussa, jotta mikään voima nyt tai tulevaisuudessa ei voi padota Venäjää alueella.
Maailmanpolitiikan turbulenssit johtivat siihen, että Ukraina ajautui yhä tukalampaan asemaan Venäjän ja lännen
välissä. Valtio epäonnistui oman politiikkansa selkeyttämisessä, Venäjän kanssa yhteistoiminnassa ja lännen vakuutteluissa. Ukrainassa käytiin kovaa geopoliittista kamppailua, jota asianomaiset joutuivat seuraamaan sivusta. Teki
Ukraina mitä tahansa, joko itä tai länsi närkästyi. Luottamuksen rakentaminen epäonnistui toistuvasti.
Venäjä syytti avoimesti erityisesti
Yhdysvaltoja Ukrainan asioihin puuttumisesta, mutta sillä oli kiireellisempiä asioita hoidettavanaan. Syttyi
Georgian sota, jossa kansainvälinen yhteisö – YK ja ETYJ etunenässä – osoitti
tehottomuutensa sodan ehkäisemiseksi.
Venäjä puolestaan sai lujan opetuksen asevoimiensa puutteista ja alkoi kiireesti korjata niitä jo aiemmin hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Toki Venäjän olisi pitänyt peruskorjata myös valtiossa rehottava rikollisuus ja korruptio,
jotka söivät remonttibudjettia koko ajan.
Venäjän näkökulmasta parasta oli se,
että länsi oli valmis unohtamaan koko
sodan, kunhan suurvaltojen suhteet saataisiin kuntoon. Ukrainan hakemus Naton jäseneksi lakaistiin Brysselissä pois
pöydältä muttei Venäjällä pois mielistä.
Venäjän presidentti Vladimir Putin
kertoi vuoden 2008 Naton Bukarestin
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huippukokouksen yhteydessä, että olisi erittäin valitettavaa, jos Venäjän olisi
pakko suunnata ohjuksensa Ukrainaan.
Ulkoministeri Sergei Lavrov puolestaan
lupasi, että Venäjä tekee kaikkensa estääkseen Ukrainan ja Georgian Natojäsenyyden. Sanasta miestä.
Noista ajoista yksi mielenkiintoinen
yksityiskohta on se, että Venäjän presidentti Dmitri Medvedev, joka oli siis
välikauden presidenttinä tuolloin, eh12

dotti paria kuukautta ennen Georgian
sotaa uutta Euroopan turvallisuussopimusta. Ehdotusta ei kannatettu tuolloin
eikä vastaavaa viritelmää hyväksytty
vuonna 2021. Molemmilla kerroilla surunmurtama Venäjä purki pahaa oloaan
hyökkäämällä naapurivaltioon.
Viimeisen tekosyyn Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan antoivat loppuvuonna 2013 alkaneet mielenosoitukset,
jotka monien vaiheiden jälkeen johtivat
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presidentti Viktor Janukovytšin maanpakoon ja kieltämättä perustuslain vastaiseen vallansiirtoon.
Maaliskuun alussa 2014 Krimin autonomisen alueen pääministeri vetosi
Venäjän johtoon Krimin suojaamiseksi.
Venäjä vastasi huutoon ja miehitti niemimaan nopeasti ja tehokkaasti. Kolmisen
viikkoa myöhemmin Krimin niemimaa
sitten olikin osa Venäjää. Muu maailma katseli tapahtumasarjaa ällistyneenä.

Pelkkä Krimin valtaaminen ja tyngiksi jääneet kaappausyritykset Itä-Ukrainassa eivät ratkaisseet Venäjän geopoliittisia haasteita. Sen oli kuitenkin
viivytettävä seuraavaa askeltaan osin
itsestään riippumattomista syistä.

Kuuma jäätynyt konflikti

Syksyllä 2014 ja alkuvuodesta 2015
Venäjä jäädytti Ukrainan sodan. Länsimaiden omaksuma asenne, jonka pe13

rusteella Ukrainaa kehotettiin olemaan
”provosoimatta” Venäjää, palveli sen
etuja.
Lisäksi neuvotteluissa näytettiin päädyttävän ratkaisuun, joka olisi antanut
Venäjälle tai sen apulaisille suoran vallan Ukrainan poliittisiin päätöksiin. Näin
ollen diplomatialla tosiaan oli mahdollisuus, mutta sen lopputuloksena ei olisi ollut itsenäiselle Ukrainalle hyväksyttävissä oleva vaihtoehto.
Vastaavaa myönnytyspolitiikkaa yritettiin tarjota Ukrainalle uudelleen alkuvuodesta 2022, mutta täysin ymmärrettävistä syistä Ukraina ei ottanut tarjottua myrkkymaljaa.
Syksyllä 2015 Yhdysvallat puuttui
avoimesti Syyrian sisällissotaan. Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten koneet pommittivat useita terroristijärjestö Isisin kohteita, ja valtio aloitti Vapaan Syyrian asevoimien aseistamisen ja kouluttamisen.
Vapaa Syyria puolestaan oli Syyrian hallinnon ja Bashar al Assadin kaatamista
tavoitteleva löyhähkö liittouma, joka oli
syntynyt arabikevään tuoksinassa.
Arabikevät oli Venäjälle osoitus erilaisten värivallankumousten vaaroista.
Samalla Venäjä oli mielestään kerännyt
riittävät todisteet lännen kaksinaamaisuudesta, jossa omien etujen ajaminen piilotettiin humanitaaristen interventioiden
ja ”lentokieltoalueiden” taakse.
Venäjä oli jälleen nähnyt Libyassa,
kuinka YK:n päätöslauselmien tulkintaa venytettiin niin pitkälle, että länsimaiden inhoama johtaja saatiin surmattua. Nyt sama kohtalo näytti odottavan
Syyrian johtajaa, joten Venäjän oli toimittava. Se aloitti oman pommitusoperaationsa, jossa kohteina olivat sekä Isis
että hallinnonvastaiset joukot.
Syyrian sotaretki ei ollut Venäjän
näkökulmasta suoranainen harha-askel, koska se pystyi saavuttamaan ainakin kolme tavoitetta. Ensinnäkin Venäjän
joukot ja johtajat saivat sotakokemusta
ja pääsivät testaamaan uusia aseita. Toiseksi Venäjä turvasi tukikohtansa Välimerellä. Kolmanneksi Venäjä osoitti, että sen sana pitää ja nyrkki lyö liittolaisten puolesta.
Erityisesti listan viimeinen on kovaa
valuuttaa, kun laajan Lähi-idän valtiot valitsevat tulevaisuudessa, minkä johtajan
kuiskausta kuuntelevat. Tietysti nopea ja
voittoisa sota Ukrainassa olisi parantanut
valuuttakurssia merkittävästi.
Venäjän siis kannatti viivyttää Ukrainan nujertamista. Saattoihan siellä olla
myös ajatus siitä, että Ukraina olisi luis-
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kahtanut odottavan karhun syliin takaisin, koska valtio oli edelleen heikko ja
korruption sekä informaatiosodan horjuttama. Lisäksi länsimaat alkoivat hitaasti rakoilla yhtenäisyydessään ja Krimin
valtaus oli vaipumassa unholaan.

Kotipesä kuntoon

Venäjä alkoi turhautua Ukrainan uppiniskaisuuteen. Se ei saanut valtiota
tai kansalaisia taipumaan tahtoonsa,
vaikka uuvuttava sota Itä-Ukrainassa
oli jatkunut jo vuosia. Sitten kenties
jossain vuoden 2020 loppupuolella Venäjän johto ymmärsi, että sen strategisten intressien turvaaminen oli toteutettavissa vain voimakeinoin.
Venäjä oli kerännyt kuuden vuoden
ajan massiivista kultaröykkiötä sotakirstuunsa ja pyrkinyt kaikin keinoin suojautumaan lännen vastatoimilta. Matkaan
tuli kuitenkin joitakin mutkia. Presidentti
Vladimir Putin on myöhemmin myöntänyt, että vuonna 2014 työ jäi kesken. Ukrainassa oli vielä natseja ammuttavana.
Vuonna 2020 Venäjä joutui taas venymään mukaan selkkaukseen, jota se
ei kaivannut. Azerbaidžan päätti osaltaan ratkaista yhden Neuvostoliiton hajoamisen seurauksena syntyneistä jäätyneistä konflikteista Vuoristo-Karabahissa. Venäjän liittolainen Armenia oli
hätää kärsimässä, ja Venäjä päätyi sekä
neuvottelemaan että turvaamaan uuden
rauhan maiden välille.
Operaatio saavutti vakiinnuttamisvaiheen vasta loppuvuonna 2020, jolloin
se saatettiin siirtää Kremlissä pöytälaatikkoon. Sieltä se kaivetaan tarvittaessa
esiin, kun Keski-Aasian kysymystä aletaan ratkaista tosissaan joskus 2030-luvulla.
Venäjän presidentti Vladimir Putinin oli myös turvattava hallintonsa jatkuvuus. Hän oli voittanut vuoden 2018
vaalit tyylikkäästi, mutta vuosi 2024 lähestyi uhkaavan nopeasti. Tuolloin Putin ei olisi enää ehdolla. Tilanteen kaikin puolin tyydyttävä ratkaisu edellytti luovaa perustuslain muutosprosessia,
joka saatiin suotuisaan päätökseen alkuvuonna 2021. Se tarkoitti sitä, että Venäjän henkilöjohto pysyisi yksissä käsissä myös koittavien turbulenssien aikana. Mahdollisesti vuoteen 2036 asti.
Myös Valko-Venäjän taiteilu kaksilla
rattailla saatiin päätettyä, kun presidentti
Aljaksandr Lukašenka joutui turvautumaan vaalivilpin lisäksi Venäjän suoraan
tukeen vuoden 2020 vaalien jälkeen. Valko-Venäjän tilanne saattoi viivyttää Ve-
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näjän toimia, mutta palveli suoraan sen
etuja. Parempi nukkediktaattori taskussa kuin kymmenen karussa.
Tuossa vaiheessa Venäjällä alkoi olla oikea mahdollisuus järjestellä Ukrainan asiat haluamallaan tavalla. Passipainokoneet olivat pyörineet. Informaatioympäristö oli muokattu. Kirstut oli täytetty. Esinäytös saattoi alkaa.
Venäjä siirsi huomattavat sotavoimat
Ukrainan rajoille ja testasi lännen reaktioita. Väärien tulkintojen välttämiseksi
varsinainen raskas huolto jätettiin edelleen kotivaruskuntiin, joten innokkaimmissakaan länsimaissa ei uskottu välittömään hyökkäykseen.
14

Maailmalle joukkojen keskitystä markkinoitiin harjoitustoimintana
ja Ukrainan vakuuttamiseksi siitä, ettei valtio oikeasti halunnut omaa ydinasetta. Suurin osa joukoista vedettiinkin pois, mutta varastoja, tukikohtia ja
tärkeitä oppeja jäi jäljelle. Lännen vastaus näytti odotetun hajanaiselta.
Jalkapallon EM-kisatkin saatiin järjestettyä hyvässä järjestyksessä.
Alkusyksystä 2021 länsimaat joutuivat poliittiseen kaaokseen. Vuosia
jatkunut Afganistanin operaatio päättyi – ei yllättäen mutta pyytämättä – ja
useat valtiot joutuivat hätäevakuoimaan
kansalaisiaan ja yhteistyökumppanei-
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tarvitsi jokapäiväisen kaasuannoksensa.
Odotusaika käytettiin diplomaattisen teatterin eri näytöksiin ja Lavrovin kirjeiden lähettelyyn. Venäjällä ei
tuossa vaiheessa enää ollut mitään halua ratkaista asiaa diplomaattisesti – ei
ainakaan millään Ukrainalle sopivalla tavalla.

Hullun paperit pois vetämästä?

taan maasta. Venäjällä kaaosta katseltiin kuin tanssiinkutsua.
Jo aiemmin syntynyt päätös sodasta vahvistui, ja joukkoja alettiin jälleen
ryhmittää Ukrainan lähelle. Nyt mukaan
pakattiin myös huolto ja kenttälääkintä sekä sisäisen turvallisuuden joukot.
Tuossa vaiheessa kyse oli enää ajankohdasta.
Sopiva sää ja Pekingin kisat 2022
sanelivat osaltaan reunaehdot. Niistä
vain ensin mainittu petti Venäjän. Talvi ei ollut kylmin miesmuistiin, eivätkä Ukrainan arot muuttuneet kauttaaltaan panssariuriksi. Oli kuitenkin riittävän kylmää, että Eurooppa edelleen

Ukrainan vastarinta yllätti Venäjän ja
useimmat tarkkailijat. Kiovaa kohti suunnattu hölmön tölväys oli alkumetreiltä asti käsittämätön operaatio.
Tietysti, jos se olisi onnistunut, kirjoittaisin toisin.
Sodan alkupäivistä asti se vaikutti
kuitenkin niin tyhmältä idealta, että hetken jo luulin sen olevan jotain muuta.
Samoin venäläisten omasuoja vaikuttaa
siltä, että vanhan kaluston romuttaminen on ulkoistettu ukrainalaisille. Ongelmaksi 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 puolisivistyneet asevoimat välttelevät räikeimpiä rötöksiä, koska niistä koituu pidemmän päälle enemmän haittaa kuin hyötyä.
Tietenkin ymmärrän sen, ettei venäläisillä ole halua jättää selustaansa vastarintapesäkkeitä, mutta ongelman voi
ratkaista muutenkin kuin ampumalla.
Tai voisi, jos haluaisi.
Unohdetaan Venäjän vastoinkäymiset eli Ukrainan onnistumiset hetkeksi.
Käännetään ajatukset ”ymmärrän, vaikka en hyväksy” -asentoon.
Venäjä ja sen presidentti lähtivät
toteuttamaan määrätietoista strategiaa,
jonka yhtenä osatavoitteena on Mustanmeren herruus. Ukraina nyt sattui
olemaan suunnitelmien tiellä. Ideologiset syyt ja luonnonvarojen kahmiminen ovat osa peitetarinaa mutta onnistuessaan 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 mahdollista. Tilaisuuksien ovi on sulkeutumassa eikä uutta ikkunaa ole avautumassa
tilalle. Valtion on turvattava sananvaltansa lähialueillaan ja yleinen vaikutusvalta mahdollisimman laajasti. Muuten
se saattaa kadota oikeaan imperiumien
15

hautausmaahan eli historiankirjoihin.
Ukrainalle kävi kuten useimmille
rivisotilaille shakkipelissä. Niitä syödään, ohesta lyödään ja uhrataan surutta, jos se varmistaa voiton tai viivyttää
tappiota. Vain mitättömän pieni osa sotilaista pääsee kasvamaan voimakkaammaksi nappulaksi. Ukraina ei näytä kuuluvan niihin.
Länsimaiden jatkuvan tuen turvin
Ukraina voi kuitenkin pitää Venäjän
isoimmat vaatimukset aisoissa. Loppujen lopuksi Venäjä saattaa joutua ottamaan tärkeimmät kohteensa miehiä
syövällä kulutussodalla.
Venäjän epäonnistuminen nopean
voiton takaamiseksi ja lännen voimakkaat vastareaktiot ovat erittäin merkittäviä seikkoja tulevaisuuden kannalta. Vaikka Venäjä onnistuisi aikeissaan
Mustanmeren pohjoisrannan osalta, se
joutuu luopumaan Keski-Aasiasta. Kiina ottaa siellä vahvemman roolin vastineeksi tuelleen.
Venäjä joutuu tyytymään pikkuveljen 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 strategisella tasolla? Ukrainan sota ei ole satunnainen päähänpisto tai perusteiltaan Venäjän näkökulmasta järjetön. Se on osa
jatkumoa, jossa maailma jaetaan – eikä 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 niiden puolesta. Pahimmillaan niillä keinoin, joita nyt todistamme. Ukrainassa.
Kasakka varmasti ottaa sen, mikä löyhässä on. Artikkelia vapunaattona lopetellessani 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.

V

enäjä toteutti ensimmäisen sotatoimen Ukrainaa vastaan vuosina 2014–2015. Nyt kahdeksan vuotta myöhemmin aloitettu sotatoimi on jatkumo Ukrainan kumouksellisen vallanvaihdon yhteydessä vuonna
2014 Krimin niemimaan valtauksesta alkaneelle sotilaalliselle voimankäytölle.
Vuonna 2014 Venäjän asevoimat valtasivat Krimin niemimaan käytännössä
ilman sotilaallista vastarintaa käyttäen
hyväkseen vastustajan alhaista valmiutta ja käynnistivät Ukrainan hallintoa
vastustavan aseellisen toiminnan ItäUkrainassa. Hallinto kykeni kuitenkin
kokoamaan riittävästi toimintakykyisiä
joukkoja rajoittamaan ja lyömään Venäjän käynnistämät aseelliset joukot.
Eritasoisten valmiusharjoituksien
sarjalla Venäjä muodosti asevoimiensa joukkoryhmän, josta se suuntasi kesällä 2014 ja talvella 2015 kalustoa ja
joukkoja Itä-Ukrainan alueelle lyömään
Ukrainan joukot ja tuhoamaan niiden
edellytykset hyökkäystaisteluun. Taistelutoimet päätettiin vuonna 2015 sopimukseen tulitauosta, Venäjän haltuun

ottamien alueiden aseman muutoksesta Ukrainan valtiorakenteessa sekä tulitauon valvontamekanismeista Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä Etyjissä.
Käytännössä Itä-Ukrainan jakolinjalle luotiin toistaiseksi jatkuva
Ukrainan asevoimien joukkoja sitova asemasota. Sen käymiseen Venäjä
muodosti ja varusti paikallisesta
väestöstä ja venäläisistä vapaaehtoisista
sekä Venäjän asevoimien henkilöstöstä
koostuvan joukkoryhmän.
Ukrainan vastaiselle rajalle ja Krimin niemimaalle Venäjä muodosti uuden
asevoimien joukkoryhmän, jonka kahden armeijajohtoportaan (20. ja 8. Armeija) ja yhden armeijakuntajohtoportaan (22. Armeijakunta) ilmeisenä toiminta-ajatuksena oli kyetä tarvittaessa
joukkoineen lyömään Ukrainan asevoimien joukot Itä- ja Koillis-Ukrainassa.
Reservin tai toisen portaan tälle uudelle joukkoryhmälle näyttivät muodostavan Eteläisen sotilaspiirin (49. ja
58. Armeija) ja Läntisen sotilaspiirin
(1. Panssariarmeija) johtoportaat jouk17
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koineen. Maahanlaskujoukkojen rooli
asevoimien nopeasti siirrettävänä reservinä ja offensiivien kärkijoukkona säilyi ennallaan.
Venäjän Mustanmeren laivastoa ja
Kaspian lippuetta varusteltiin erityisesti
vuodesta 2014 alkaen uusilla sukellusveneillä, fregateilla ja korveteilla. Niiden
pitkän kantaman täsmäaseilla voidaan
iskeä myös maakohteisiin. Sevastopolin merivoimatukikohtaa puolestaan on
varusteltu meritorjuntaohjuksilla, joilla
kyetään iskemään myös maamaaleihin.

Harjoittelusta tositoimiin

Venäjän asevoimat on toteuttanut vuodesta 2013 alkaen yhteensä viisi strategista eli venäläisittäin alueelliseen,
useita valtioita koskettavaan sotaan
valmistavaa yhteisharjoitusta Ukrainaan rajoittuvilla alueilla. Yleisesi-
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kunta ja sotilaspiirien yhteisjohtoportaat ovat ohjanneet eri puolustushaarojen joukkojen ja eri viranomaisten harjoitustoiminnan.
Kokonaisia sotilaspiirejä ja puolustushaaroja käsittäviä, sotilaalliseen operaatioon valmistavia valmiusharjoituksia on vastaavasti järjestetty kymmenkunta. Ensimmäinen niistä oli vuoden
2014 maaliskuussa Ukrainan vastaisella raja-alueella järjestetty ja Ukrainalle
sotilaallisen uhan muodostanut Läntisen sotilaspiirin harjoitus.
Vuodesta 2021 alkaen sotatoimien
valmistelu oli aiempaa intensiivisempää ja tunnistettavampaa. Kevään laajassa valmiusharjoituksessa koottiin ja
purettiin neljä Ukrainaan suuntautuvaa joukkoryhmää sekä maihinnousuryhmä. Syksyn strategisessa yhteisharjoituksessa, Zapad, harjoitettiin yhteistoimintaa eri joukkojen sekä Valko-Venäjän asevoimien kanssa. Harjoittelun
sisältöihin kuului sopimusreserviläisjärjestelmää, tulitukea, logistiikka- ja
liikkeenedistämisjärjestelyitä sekä yhteistoimintaa eri viranomaisten välillä.
Esimerkkeinä voidaan mainita Kurskin ydinvoimalassa järjestetty simuloitu onnettomuuden torjuntaharjoitus asevoimien ja muiden viranomaisten välillä sekä maan eteläosissa Rosgvardijan eli sisäisen turvallisuuden
joukkojen laaja harjoitus. Sen jälkeen
käynnistyi maavoimien joukkoryhmän
muodostaminen Ukrainan vastaiselle
rajalle kaikista sotilaspiireistä ja merivoimien maihinnousuryhmän kokoaminen Mustanmeren alueelle.
Vuoden 2022 alussa valmiusharjoituksessa muodostettiin maa- ja ilma-avaruusvoimien sekä maahanlaskujoukkojen joukkoryhmä Valko-Venäjän alueelle ja toteutettiin logistisia valmisteluita.
Myös strategisten ydinasejoukkojen harjoituksella osoitettiin niiden valmiutta.
Laajoista valmistelutoimista huolimatta Venäjä näyttää sitoutuneen pitkäkestoiseen ja intensiteetiltään vaihtelevaan sotaan, joka mittaa perusteellisesti venäläiset sotilaalliset kyvyt ja kestävyyden. Sotatoimeen varatut resurssit
eivät ole olleet tavoitteisiin nähden riittävät, eikä Venäjä ole varautunut reservien käyttöön tilanteen korjaamiseksi.

Modernia vai
menneiden aikojen sotaa?
Venäläiset kokevat laajan mannervaltionsa turvattomaksi, ja sen tueksi tarvitaan vahva sotilaallinen voima, jo-

Kylkirauta 2/2022

Kuvat: ndtv.com, AP, euronews.com, reuters.com

ARTIKKELIT

ka luo edellytykset yhteistyölle muiden suurvaltojen kanssa. Sotatieteellinen keskustelu Venäjällä on rikasta ja
sotilaallinen kehittäminen on politiikassa näkyvää. Sotilaat eivät kuitenkaan päätä sodasta, vaan he valmistelevat ja toteuttavat sen saamansa poliittisen ohjauksen mukaisesti.
Sotatieteissä pohditaan historian kokemusten ja teknologian kehitysnäkymien perustalta kokonaisvaltaisesti sodan
ja sodankäynnin kehittymislinjoja sekä
niiden mahdollisia lopputulemia. Pyrkimyksenä on välttää sotilaiden helmasynti, valmistautuminen edelliseen sotaan.
Yleisesikunnan päällikkö, asevoimien komentaja, ohjaa tulevasta sodasta
keskustelua ja asevoimien valmistautumista sotaan. Yleisesti venäläiset arviot
tulevaisuuden sodan piirteistä ovat säi18

lyneet ennallaan yleisesikunnan päällikkönä palvelevan, Ukrainassa käynnissä
olevan sotatoimen valmistelleen ja sitä
ohjaavan armeijakenraali Valeri Gerasimovin aikana vuodesta 2012 alkaen.
Keskeinen piirre venäläisessä sotilaallisessa ajattelussa on uhkien syntymisen ennalta ehkäiseminen. Se on Gerasimovin ”aktiiviseksi puolustukseksi” nimeämän ajatuksen ytimessä. Siinä pyritään tunnistamaan vastustajan
heikkouksia ja luomaan sille sietämättömien vahinkojen uhka.
Ennaltaehkäisyä toteutetaan osoittamalla kykyä ja halua aiheuttaa vastustajalle säädeltyä vahinkoa yksittäisillä
iskuilla ja tuli-iskuilla sekä tarvittaessa sietämätöntä vahinkoa täsmäaseiden
massamaisilla iskuilla ja ydinaseilla.
Vahingon aiheuttaminen Ukrainan
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sotilaalliselle ja taloudelliselle sekä yhteiskunnan infrastruktuurille onkin ollut
näkyvässä asemassa sotatoimen ensimmäisistä päivistä alkaen. Sen sijaan massamaista pääosan asevoimasta ja infrastruktuurista lyhyessä ajassa tuhoavaa
täsmäaseiden iskua ei ole ollut tunnistettavissa.
Pidemmällä jänteellä iskujen infrastruktuurille aiheuttamat tuhot ovat olleet laajoja, mutta ne eivät ole toistaiseksi onnistuneet pakottamaan Ukrainaa luopumaan vastarinnasta.

Varustelun haasteet
Varustelunsa perusteella Venäjä näyttää
varautuneen sotaan nykyaikaisesti varustettujen mekanisoitujen ja informaatioteknologioita hyödyntävien asevoimien avulla. Varusteluohjelmat tuotta-

vat monipuolisia ja raskaita asejärjestelmiä kaikille puolustushaaroille ja niiden
suurille yhtymille. Pääosa varoista ja
uudesta materiaalista on 2010-luvulla
käytetty ydinaseiden ohella ilma-avaruuspuolustukseen ja merivoimiin.
Ukrainan sotatoimesta parhaillaan
päävastuun kantavien maavoimien varustelussa on korostunut sen ikääntyvän
kaluston uudistaminen. Maavoimien varustelun resurssit ovat nykyisellään muiden puolustushaarojen kanssa vastaavalla tasolla, mutta merkittävät tappiot
ja länsimaiden sodan myötä kiristämät
taloudelliset ja teknologiset pakotteet
haittaavat varustelua. Maavoimien on
toistaiseksi taisteltava vanhentuneellakin kalustolla.
Pidemmällä jänteellä venäläisessä
taistelun luonteessa varaudutaan edel19

leen yleisesti tekoäly- ja robottiteknologioiden sekä avaruusjärjestelmien ja
uusien vaikutusmekanismien kiihdyttämään taisteluun. Ukrainan sotatoimessa
edellisillä tekijöillä ja kokeiluilla ei kuitenkaan ole ollut tunnistettavaa roolia.
Yleisesikunnan päällikön, armeijakenraali Gerasimovin kuvailemaa aseellisen taistelun luonteen muutosta on tunnistettavissa Ukrainaan suunnatussa sotatoimessa. Kuitenkaan periaatteiden toteuttaminen koordinoidusti yhtenäisenä
ja yhdessä johdossa olevana toimena ei
ole toteutunut. Esimerkiksi sotatoimen
aloituksen yhdenaikaisen tuli-iskun ja
joukkojen nopean ja syvyyteen tunkeutumisen taistelutapaa ei ole näkyvästi 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 vuoden kuluessa Ukrainan raja-alueille. Menestykselliseen hyökkäykseen tarvittavaksi arvellun, koko asevoimista kootun
joukkoryhmän muodostaminen saatettiin loppuun kahdesta kolmeen kuukauden kuluessa talvella 2021–2022.
Sotatoimi käynnistettiin liikkuvilla ja rajoitetusti kosketukseen ryhtyvillä joukoilla. Tulituen ja huollon koordinaatio ei kuitenkaan toteutunut nopeassa liikkeessä ja suurissa etäisyyksissä suunnitellusti. Käytännössä yhdessä
viikossa saavutettiin Dnepr-joki etelässä
Hersonin alueella ja pääkaupunki Kiovan länsipuoli sekä osin itäpuoli pohjoisessa, mutta sen jälkeen hyökkäyssuuntiin ei kyetty työntämään tarvittavaa lisävoimaa.
Ilmeisenä syynä siihen on se, ettei
sotatoimeen ollut varattu joukkojen toista porrasta eikä reservejä. Nyt strategisen aloitteen tehnyt Venäjä joutuu tekemään pakotettuna valinnan siitä, kuinka paljon se pyrkii luomaan uusia resursseja taloudellisella ja sotilaallisella
mobilisaatiolla. Sota ja sen tavoitteet
sekä kesto ovat osapuolten yhteisessä
valinkauhassa.
Everstiluutnantti Simo Pesu toi
mii Venäjä-tutkimusryhmän johtajana
Maanpuolustuskorkeakoulun sotatai
don laitoksessa.
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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.

L

aajentaessaan Venäjän kahdeksan vuotta kestänyttä sotaa Ukrainaa vastaan täysimittaiseksi
helmikuun 24. päivänä presidentti Putin esitti ulkopuolisille osapuolille heikosti verhoillun uhkauksen ydinaseiden
käytöstä, mikäli ulkopuoliset sekaantuisivat asiaan. Putin palasi aiheeseen
28. huhtikuuta Pietarissa vielä jyrkemmin sanakääntein:
”Korostan vielä kerran: jos joillakin
tahoilla suunnitellaan väliintuloa ulkoapäin ja luodaan Venäjälle sietämätön uhka, niiden tulisi ymmärtää, että kostoiskumme tulee salamannopeasti. Meillä
on tarvittavat välineet, jollaisia millään
muulla osapuolella ei tällä hetkellä ole.
Emme vain kehuskele, vaan me myös
käytämme niitä tarvittaessa. Haluan jokaisen tajuavan, että kaikki asiaan liittyvät päätökset on jo tehty.”

Putinin suhde asevoimiin
ja ydinaseisiin
Mistä siis on kyse? Mitä Putin itse tietää ja ymmärtää ydinaseista? Kysymyksiä on enemmän kuin luotettavaa tietoa,
mutta silti on syytä yrittää laajentaa tietopohjaa ja ymmärtää Venäjän nykyisten johtajien ajatusmaailmaa.
Putinilla ei liene teknis-tieteellistä tai
fysiikan koulutusta. Ensimmäinen todellinen kosketus ydinasekysymyksiin päättäjänä lienee tapahtunut hänen noustuansa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n
johtajaksi heinäkuussa 1998. On oletettavaa, että hän tällöin sai ensimmäiset
todelliset ydinase-esittelyt.
Vuoden 1999 huhtikuussa Putin johti
jo puhetta kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksessa. Silloin tehtiin joukko
kauaskantoisia päätöksiä maan ydinaseteollisuuden tulevaisuudesta, ydinasepo-

litiikan linjauksista ja doktriinista, ydinaseistuksen sekä ydinpelotteen kokonaisvaltaisesta turvaamisesta. Yhdysvaltain
poliittinen johto joko ei huomannut, mitä oli tapahtumassa, tai ei siitä välittänyt.
Putin voitti presidentinvaalit maaliskuussa 2000. Virkaanastujaisten jälkeen hänen ensimmäinen vierailunsa
suuntautui Snežinskiin, jossa sijaitsee
toinen maan suurista ydinaselaboratorioista (Tšeljabinsk-70), eikä siis johonkin ystävällismieliseen naapurimaahan,
kuten Ukrainaan. Ydinaseteollisuuden
johto ilmeisesti vakuutti uutta presidenttiä
siitä, että Gorbatšovin ja Jeltsinin ydinasepolitiikan keskeiset elementit, kuten
pyrkimys kohti ydinaseetonta maailmaa
oli ollut virhe, eikä se vastannut Venäjän kansallisia etuja pitkällä aikavälillä.
Tapahtumista on aikaa, mutta Venäjän presidenttiä ei voi vieläkään pitää kovin valistuneena puolustuskysymyksissä. Arvostettu brittiläinen Venäjä-tutkija
Mark Galeotti antoi Sunday Times -lehdessä 8. toukokuuta vähemmän mairittelevan kuvan Putinista:
”Tämä on myös mies, joka ei näytä
pystyvän ohittamaan panssarivaunua tai
hävittäjälentokonetta poseeraamatta valokuvaa varten. Vaikka ammattisotilaat
arvostavat Putinin armeijalle osoittamia
runsaskätisiä varoja, ei silti pidetä tavasta, jolla hän on myös heitä hyväksikäyttänyt oman legendansa kiillottamiseen,
– ja uskotaan, että hänen tietämättömyytensä sotilasasioista saattaa olla ongelma. Jo pitkään on ollut tunne siitä, että
hän vain pyrki poliittiselle mukavuusalueelle aidon sotilaallisen ajattelun kustannuksella.”
Sotilaspiireissä hänelle ei ole annettu
anteeksi sitä, että hän vain jatkoi lomaansa ydinsukellusvene Kurskin uppoami21
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sen jälkeen vuonna 2000. ”Putin ei todellakaan ymmärrä puolustusvoimia”, yksi
upseeri sanoi. ”Hän luulee, että olemme
vain virkamiehiä sotilaspuvussa.”
Putinin vuonna 2018 pitämä uusien
ydinasejärjestelmien raflaava esittely ja
videoanimaatiot herättivät enemmän kysymyksiä kuin tavoiteltua kauhua. Silloin useimmat näistä uusista aseista olivat vielä keskeneräisiä, ja edelleen on
epävarmaa, saadaanko esimerkiksi ydinmoottorilla varustettu risteilyohjus Bure
vestnik koskaan toimimaan luotettavasti.
Myös Putinin innostunut tapa käyttää hypersooninen-termiä lähes kaikista
uusista ohjusaseista osoittaa tiedon puutetta.
Hypersooninen on ohjus, joka lentää yli viisinkertaisella äänennopeudella (Mach 5). Jo Saksan toisen maailmansodan V2-ohjus oli hypersooninen. Molemmilla suurvalloilla on jo ollut 10 000
kilometrin kantamalle lentäviä strategisia ohjuksia noin kuusikymmentä vuotta. Ne edellyttivät kiihdyttämistä Mach
20:n nopeuteen.
Nopeudessa sinänsä ei siten juurikaan
ole uutisarvoa. Sen sijaan se, että jotkin
uusista asejärjestelmistä myös kykenevät poikkeamaan ballistiselta radalta ja
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liikehtimään, on uutta. Se vaikeuttaa ohjustorjuntaa ratkaisevasti.
Ohjusten torjunta on ollut venäläisille arka kohta aina Reaganin utopistisesta strategisesta puolustusaloitteesta
(Strategic Defense Initiative, SDI) lähtien vuonna 1983. Tosin myös Neuvostoliitto itse oli ollut aktiivinen. Puolustusministeri, marsalkka Malinovski totesi jo vuonna 1961, että ”tekniset ongelmat ohjuksen tuhoamiseksi toisella
ohjuksella avaruudessa on onnistuneesti ratkaistu”. Myös Venäjän ohjustorjuntahankkeet etenevät.
Putinin hallinto pelkäsi Yhdysvaltain
varsin rajoitettuja ohjuspuolustushankkeita lähinnä siksi, että tiedustelupalvelut syöttivät presidentille täysin katteettomia arvioita Yhdysvaltain kyvyistä. Millaisia esittelyjä Putin on saanut, emme tiedä, mutta joitakin viitteitä voidaan saada
Venäjän entisen diplomaatin, tohtori Vladimir Kozinin esitelmistä.
Kozinin raju esiintyminen Maanpuolustuskorkeakoulun Venäjä-seminaarissa
Helsingissä vuonna 2007 ja mediassa eivät unohdu. Hänen esiintymisensä Johan
Bäckmanin järjestämässä tilaisuudessa
vuonna 2013 oli samaa luokkaa. Kozin
on herättänyt hämmennystä myös Ruotsissa, missä häntä on yhdistetty Venäjän
ulkomaantiedustelu SVR:ään.
Euroopan ohjuskilvestä syntyi iso poliittinen riita 2000-luvulla. Lopulta Venäjän johtava ohjussuunnittelija Juri Solomonov sai tarpeekseen vuonna 2011 ja
sanoi Venäjän johdolle suoraan, että ”häly Euroopan ohjuskilvestä on täysin järjetöntä. Se on poliittista peliä, eikä se ole
kovin fiksua. Tällä kysymyksellä ei ole
mitään tekemistä strategisten ydinasevoimien todellisen taistelukyvyn kanssa.”
Kenraalieversti evp. Viktor Esin tarkensi: ”Venäjän ballistiset ohjukset kykenevät tunkeutumaan minkä tahansa ohjustorjunnan 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 suurvalta-asemalle on keskeinen. On tiedostettava, millä logiikalla maan ydinasevoimia on rakennettu, mikä niiden tehtävä
on ja miten uhkauksiin on suhtauduttava. Venäjän ydinasepolitiikka ja doktriini ovat monisäikeinen kokonaisuus.
Venäjän ydinasevoimat vajosivat syvään ahdinkoon Neuvostoliiton hajoami-
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sen jälkeen, ja työ niiden pelastamiseksi
aloitettiin heti. Tehtävä oli jättiläismäinen ja resursseja vähän. Ympäri Neuvostoliittoa oli tuhansittain ydinaseita, joita
piti ottaa haltuun ja kuljettaa turvallisesti Venäjälle ja samalla luoda paitsi edellytykset mittaville purkutoimenpiteille
myös aseiden ylläpidolle ja kehittämiselle Venäjällä. Merkittävä osa ydinaseinfrastruktuuria sijaitsi muualla, kuten isot
ohjustehtaat Ukrainassa ja ydinkoealue
Kazakstanissa.
Strategisten aseiden rajoittamista
kannatti jatkaa, koska Yhdysvallat suunnitteli poistavansa käytöstä hyvässä kunnossa olevaa materiaalia ja Venäjä puolestaan asejärjestelmiä, jotka muutenkin
olivat elinkaarensa jatkoajalla.
22

Yhdysvaltojen kanssa solmitut keskimatkan ja pitkän kantaman strategisten ydinaseiden rajoitussopimukset ja yksipuoliset niin sanottujen ei-strategisten
aseiden supistamispäätökset vastasivat
jonkin aikaa molempien maiden intressejä. Yhdysvallat noudatti niitä säntillisesti, mutta vähitellen Venäjän valtapiireissä
ymmärrettiin, että presidenttien Reagan,
Gorbatšov ja Jeltsin ajatus ydinaseettomasta maailmasta veisi lopulta Venäjältä suurvallan statuksen.
Jyrkkä linjan muutos tehtiin jo Jeltsinin kauden lopussa. Vuodesta 2007 lähtien oli kuitenkin myös YK:ssa käynyt
selväksi, ettei Venäjä enää ollut sitoutunut pyrkimykseen kohti ydinaseetonta maailmaa.
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si Venäjä kehitti ja otti käyttöön samaan
risteilyohjusperheeseen kuuluvan pidennetyn, noin 2 000 kilometrin kantaman
ohjuksen, josta Yhdysvallat ja Nato syyttivät Venäjää sopimusrikkomuksesta jo
noin kymmenen vuotta sitten.
Presidentti Trumpin päätöksellä Yhdysvallat irtautui INF-sopimuksesta muodollisesti ensimmäisenä ja otti näin syyt
niskoilleen. Sopimuksen voimassaolo
päättyi elokuussa 2019.
Iskander-ohjukset, kuten myös muut
uudet maalta, mereltä ja ilmasta laukaistavat ei-strategiset aseet, ovat ensisijaisesti tavanomaisia aseita, mutta ne voivat
käyttää myös ydinkärkiä. Tarkkoja julkisia tietoja ydinkärkien teknisistä ominaisuuksista ei ole, mutta kaikki viittaa siihen, että räjähdystehospektri lienee hyvin
laaja ja että pienitehoisimmat räjähteet
ovat vain isojen autopommien luokkaa.
Venäjä on toistuvasti esittänyt, että tavanomaisten aseiden ja ydinaseiden välinen raja on hämärtynyt. Sen omat toimet näyttäisivät antavan väitteelle tukea.

Ydinasedoktriinin kehityksestä

Venäjä on vastustanut jyrkästi neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ei-strategisten ydinaseiden rajoittamisesta. Tulokset nähdään nyt, viisitoista vuotta myöhemmin.
Vain murto-osa eli hieman yli viisi
prosenttia Yhdysvaltain kaikista operatiivisista ydinaseista on ilmavoimien eistrategisia ydinaseita. Venäjällä vastaava
luku on yli 40 prosenttia. Venäjän laskennallinen ylivoima ei-strategisissa ydinaseissa on suuri: Venäjällä on noin 2 000
ydinasetta, Yhdysvalloilla noin 200.
Venäjän poliittiselle johdolle, sotilasjohdolle ja voimaministeriöille vuonna
1987 solmittu keskimatkan ohjussopimus (Intermediate-Range Nuclear For
ces Treaty, INF) oli ollut järkytys, ja sii-

tä piti päästä eroon. Sopimuksessa menetetyille järjestelmille alettiin kehittää
korvaavia maalta laukaistavia ohjusjärjestelmiä, jotka näennäisesti noudattaisivat INF-sopimuksen alle 500 kilometrin kantamarajoituksia.
Siinä onnistuttiin hyvin, ja INF-sopimuksen seurauksena menetetyt kyvyt
oli 2010-luvun loppupuolella käytännössä palautettu ilman näköpiirissä olevaa
vastaavaa läntistä voimaa.
Jo vuonna 2010 sijoitettiin ensimmäiset Iskander-ohjukset Lugaan, vain
muutaman minuutin lentomatkan päähän
Suomesta. Ohjuksia on kahta perusmallia, ballistinen ohjus Iskander-M ja risteilyohjus Iskander-K, joiden kantama ylittää INF:n salliman rajan selvästi. Lisäk23

Suomen puolustusministeriön koordinoimassa Voiman Venäjä -raportissa
(2019) todetaan:
”Ydinaseet on tarkoitettu ensisijaisesti vastaiskuun Venäjän tai sen liittolaisen joutuessa ydinaseiskun kohteeksi, toissijaisesti ensi-iskuun Venäjän tai
sen liittolaisen joutuessa joukkotuhoaseiden kohteeksi ja kolmanneksi ensi-iskuun myös tavanomaisin asein tapahtuvassa hyökkäyksessä, mikäli Venäjän
valtion olemassaolo on uhattuna. Ydinaseen käytöstä päättää sotilasdoktriinin
mukaan asevoimien ylipäällikkö eli presidentti, joskin yllätystilanteiden varalta
vastaiskusta päättäminen lienee delegoitu myös muulle ylemmälle sotilasjohdolle. Julkilausutuista ydinaseen käyttöperiaatteista ei ole edellytyksiä tehdä johtopäätöksiä Venäjän ydinaseiden taistelukäytöstä sotilaallisessa konfliktissa.”
Venäjän ydinaseiden päätehtäviä on
kuvattu muun muassa seuraavasti:
”Ydinpelotekonsepti sisältää syvällisen sisäisen ristiriidan. Toisaalta sen tarkoituksena on minimoida sodan todennäköisyyttä tekemällä sodasta hirvittävän
tuhoisan. Tätä tarkoitusta varten valtiolla
on oltava ydinasevoimat, jotka mahdollistavat vastustajan tuhoamisen ja korjaamattoman vahingon aiheuttamisen
viholliselle, vaikka tällainen valtio joutuisi ensiydiniskun kohteeksi. Toisaalta pelotteen saavuttamiseksi ydinasei-
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den käytön uhkauksesta on tehtävä uskottava ja vakuuttava.” (Johtava ydinaseasiantuntija, tohtori Andrei Kokošin
vuonna 2011)
Venäjän ydinasedoktriini on käynyt
läpi perusteellisen muutoksen 1990-luvun lopulta lähtien, ja samalla ydinaseiden merkitys puolustusdoktriinissa on
selvästi korostunut. Venäjän ydinasestrategian perustaksi on kehitetty niin sanottu escalate to de-escalate -doktriini,
jonka sisin merkitys on usko ydinaseiden
käyttömahdollisuuteen voiton takaamiseksi, escalate to win, alueellisessa sotilaallisessa konfliktissa Venäjän asettamilla ehdoilla.
On kuitenkin syytä pitää mielessä –
tätä korostavat myös johtavat venäläiset ydinaseasiantuntijat – että virallinen
doktriini voi erota merkittävästi todellisesta doktriinista. Ero johtuu yksinkertaisesti käytössä olevien ydinasejärjestelmien ominaisuuksista ja siitä, kuinka hyvin ne tukevat virallista politiikkaa ja doktriinia.
Putin on ydinaseviestinnässään esitellyt Venäjän asevoimaa. Pelote nojaa
monipuolisiin kykyihin, ja Venäjällä on
valmius reagoida eskalaation joka vaiheessa. Venäjä on myös ollut havaitsevinaan, että Yhdysvaltain kyky vastata
tasapuolisesti eskalaatioportaiden alemmassa päässä on tällä hetkellä puutteellinen, ja tätä lännen heikkoutta Venäjä
myös käyttää häikäilemättömästi hyväkseen Ukrainan sodan yhteydessä.
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Alussa esitetty Putinin muotoilu siitä, millaisia ainutlaatuisia aseita voidaan
tarvittaessa käyttää, näyttäisi viittaavan
erityisesti ilmasta laukaistavaan ballistiseen Kinžal-ohjukseen, Iskander-ohjuksesta kehitettyyn versioon. Huolestuttavaa on Putinin usko tiettyihin ihmeaseisiin, kuten Wunderwaffen-aseisiin uskoneen 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 määräämään ja suorittamaan ydinaseen laukaisun, on myös olennainen kysymys.
Norjalainen ydinaseasiantuntija tohtori Kristin Ven Bruusgard toteaa, että
laukaisuun tarvitaan kolmen keskeisen
henkilön puoltoa eli myös puolustusministerin ja asevoimien komentajan. YK:n
aseistariisuntakonferenssin tutkijana toimiva johtava venäläinen ydinaseasiantuntija tohtori Pavel Podvig ja johtava yhdysvaltalainen ydinaseasiantuntija Hans
Kristensen ovat sitä mieltä, ettei ydinaseen käytössä ole järkeä.
Ydinase on ydinase riippumatta laukaisualustasta, aseen kantamasta tai räjähdystehosta. Yli puoli vuosisataa sitten sovittu ydinaseiden luokittelu kantaman mukaan on vanhentunut. Nyt se
palvelee lähinnä Venäjän etuja. Jokaista
ydinaseen käyttöä on pidettävä strategi24

sena päätöksenä. Ydinaseista ei ole välineiksi tavanomaisten aseiden rinnalle,
olivat niiden vaikutukset miten samanlaisia tahansa ”matalan tason” ydinsodassa.
On virhepäätelmä, että ydinaseen käyttökynnys olisi tämän vuoksi madaltunut.
Ydinaseita ei ole käytetty yli 75 vuoteen sotatoimissa. Elokuussa 2045, siis
23 vuoden päästä, on kulunut 100 vuotta siitä, kun ydinaseita käytettiin sotatoimissa. Hiroshiman ja Nagasakin pommitukset toivottavasti jäävät yksittäiseksi anomaliaksi ihmiskunnan historiassa.
Se valtionjohtaja, joka ensimmäisenä
päättää käyttää ydinaseita, ottaa samalla
kammottavan vastuun kantaakseen. Toista kertaa ei ydinaseiden henkeä saada pakotetuksi pulloon takaisin. Ymmärtääkö
Putin tämän, on eri asia. Tohtori Podvig
arvioi, ettei Putin ehkä pelkää ydinsotaa samalla tavalla kuin entiset neuvostojohtajat. Aika näyttää.
Venäjän ydinaseuhittelua, saati käyttöä, kansainvälinen yhteisö ei voi sietää.
Se vaatii myös vastapelotteen, jonka keskeisenä elementtinä on uhkaus konventionaalisen voiman käytöstä Venäjän häätämiseksi Ukrainasta.
Professori Stefan Forss on Maanpuo
lustuskorkeakoulun dosentti. Hänen eri
tyisalaansa ovat ydinaseet, asetekniikka
ja puolustuspolitiikka.

KOLUMNI

Se on sota nyt

E

dellisessä kolumnissani käsittelin Natomaiden hätäkokousta
tämän vuoden ensimmäisinä
päivinä. Jännitys oli kasvanut Ukrainan rajoille vuoden
2021 marraskuusta lähtien,
ja lopulta helmikuussa kuluvaa vuotta Venäjä aloitti tuli-iskulla Ukrainaan operaation, jota se itse kutsuu erikoisoperaatioksi.
Tämä erikoisoperaatio
toki muistuttaa kovin panssarikiilojen tunkeutumisyritystä itsenäisen eurooppalaisen
maan alueelle. Hyökkäystä
luonnollisesti tuetaan ilmaja avaruusvoimien taistelulla, merisaarrostuksella ja informaatio- ja kybervaikuttamisella. Sota on siis käynnissä.
Tätä kirjoitettaessa sota
ei vaan ole mennyt venäläisittäin kovin hyvin. Haasteita on ollut
strategisen tason tavoitteen asettelusta aina yksittäisten taistelijoiden motivaatioon ja moraaliin asti. Tehokkaaksi
mielletty ja teoreettisilta perusteiltaan
laaja venäläinen operaatiotaito on loistanut poissaolollaan.
Mikäli turvallisuuspoliittisen näkökulman nimissä otetaan kuitenkin askel taaksepäin, tai paremminkin noustaan lintuperspektiiviin tarkastelemaan
tilannetta, aukeaa allemme melko lailla
erilainen eurooppalainen turvallisuusympäristö kuin vielä edellisen kolumnin aikaan tammikuussa.
Toki jälkiviisaasti voitaneen arvioida, että päätös Venäjän hyökkäyksestä
oli vähintään mahdollisesti tuolloin jo
tehty ja sodan tilan seuraukset kaikkine
talouspakotteineen olivat olleet valmisteltuina myös eurooppalaisissa ja läntisissä liittorakenteissa jo hyvissä ajoin.
Tarvittiin vain sodan aloittava päätös.
Sodan kannalta keskeistä on Euroopan maiden solidaarisuusilmaisujen lisäksi ollut se, millaisen roolin Yhdysvallat on lännen johtovaltiona ottanut
Ukrainan tukijana niin sotilaallisesti,
poliittisesti kuin taloudellisestikin.
Tällä hetkellä elämmekin tilanteessa, jossa Yhdysvallat ja länsi ovat jo

vuosia kestäneiden suhteiden kiristymisen jälkeen saaneet tilaisuuden sotia välillisesti Venäjää vastaan ukrainalaisten kautta. Konkreettisimmillaan
tämän tuen perusteet ymmärtää tarkastelemalla lukuja.
Hyvin varhain alkuvuodesta 2022
oli nähtävissä, että Ukrainan sotaan venäläisistä maavoimien välittömän valmiuden joukoista oli erinäisten arvioiden mukaan keskitetty jopa 75 prosenttia, ja suurempiakin lukuja on ilmoitettu. Mikäli ukrainalaiset kykenevät
tuhoamaan näitä joukkoja länsimaisilla, esimerkiksi kulttimaineisiin sodan
aikana nousseilla panssarintorjuntaohjuksilla ja laulun arvoisilla turkkilaisilla aseistetuilla lennokeilla, on selvää,
että Venäjällä saattaa kestää vielä hyvän aikaa toipua sodasta.
Tämä luonnollisesti vähentää sotilaallista painetta ennen kaikkea merkittävintä aseapua tarjoavien maiden
ja niiden liittolaisten rajoilta. Samoin
tapahtuu liittokuntiin kuulumattomien
maiden Venäjän vastaisilla rajoilla, joskin vain hetkellisesti.
Tällaista sodan tilaa tai sen mahdollisia hyötynäkökantoja ei välttämättä
ole helppo hyväksyä. Onkin ymmärrettävää, että myös realistista kansainvälisen politiikan katsontaa hyödynnetään
25

tällaisessa tilanteessa pyrkimyksenä selittää sodan
välttämisen ja siten myös
puolustautumisen sekä
aggressorin tahtoon taipumisen itseisarvoisuutta.
Esimerkiksi professori Heikki Patomäki esittää
Helsingin Sanomien Vieraskynässä 13. huhtikuuta 2022 yhdysvaltalaisen
poliittisen realistin John
Mearsheimerin linjoilla pysytellen vaihtoehtoisen näkemyksen nykyisestä turvallisuustilanteesta. Patomäen tulkinnan mukaan
Naton laajenemispyrkimykset ovat Venäjälle niin
suuri uhka, että se on pakotettu toimimaan sotilaallisesti laajenemista vastaan.
Tämän tulkinnan vähintään välillisenä seurauksena on valtion luonnollinen valinta välttää sopimuspohjaista Nato-liittoutumista, se kun on näkemyksen mukaan sodan itseisarvoista
välttämistä.
Patomäki esittää myös toisen vaihtoehtoisen tulkintamallin, jolle on hänen mukaansa löydettävissä niin ikään
perusteita. Se on tulkinta Venäjästä laajentumishaluisena valtiona.
Tässä suhteessa liittoutuminen Naton tai kahdenvälisesti kyvykkäiden läntisten valtioiden kanssa on Venäjän uhkaksi kokevalta valtiolta järkevää. Kyse
onkin lopulta siitä, ymmärtääkö uhkaa
vai suojautuuko sitä vastaan.
Mainitun kahden vaihtoehdon todistusvoimaisuuden vertailu on kiehtova
akateeminen pohdinta. Kaikki teoreettiset tarkastelut ja pohdinnat ovat kuitenkin vain kalpeita aavistuksia sodan
todellisuuden logiikasta.
Sellaisenaan Venäjän hyökkäys itsenäiseen eurooppalaiseen maahan ja
hyökkäyksen kohteeksi joutuneen kansan lähes käsinkosketeltava maanpuolustustahto 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.

S

atelliitit ovat osa kriittistä infrastruktuuria. Mikäli ne lakkaisivat
yhtäkkiä toimimasta, seurauksena olisi todennäköisesti globaali kaaos.
Esimerkiksi paikannussatelliittien
aikasignaalin loppuessa sähkönjakelu,
maksuliikenne ja tietoliikenne keskeytyisivät jollain aikavälillä järjestelmien
omien kellojen epätarkkuudesta johtuen. Myös vaikutukset yleisesti liikenteeseen ja logistiikkaan olisivat hyvin huomattavat.
Tämä on äärimmäinen, mutta mahdollinen esimerkki hyvin voimakkaan aurinkomyrskyn seurauksista. Siviiliyhteiskunnan lisäksi avaruudella on merkittävä vaikutus sotilastoimintaan.
Vaikka Suomella ei ole omia sotilassatellitteja, Puolustusvoimat on hyödyntänyt avaruutta jo vuosikymmeniä esimerkiksi tiedustelussa, paikannuksessa ja tiedonsiirrossa. Avaruus ei siis ole
Puolustusvoimille täysin uusi ulottuvuus,
mutta viime vuoden puolustusselonteossa avaruuspuolustus ja avaruus oli mainittu omana toimintaympäristönään ensimmäistä kertaa.
Satelliittien avulla voidaan lisätä
joukkojen suorituskykyä parantamalla
niiden tarkkuutta, nopeutta, liikkuvuutta, koordinointia, kestävyyttä ja tehokkuutta. Kaikilla asevoimilla ei ole me-

rivoimia tai ilmavoimia, mutta avaruus
on kaikkien käytettävissä.
Avaruuden käyttö ei edellytä omia
satelliitteja, vaan asevoimat voivat hyödyntää julkisia, kaupallisia tai kumppanien palveluita. Mikäli teknologisesti
kehittyneet valtiot aloittavat sotatoimet
maassa, merellä, ilmassa ja kyberympäristössä toisiaan kohtaan, toimintaan liittyy todennäköisesti myös sodankäynti avaruudessa.

Avaruuden maastonmuodot
ja olosuhteet
Yleisesti avaruuden rajana pidetään
niin sanottua Kármánin rajaa, joka on
noin sadan kilometrin korkeudella.
Toisaalta ilmakehä ei varsinaisesti lopu missään, vaan ohenee aina kymmenien tuhansien kilometrien korkeudelle. Avaruudelle ei ole olemassa yksiselitteistä tai kansainvälisesti hyväksyttyä rajaa, eivätkä valtioiden rajat ulotu
avaruuteen.
Avaruus mielletään välillä painottomaksi tilaksi, aivan kuin painovoima (gravitaatio) ei vaikuttaisi kappaleisiin siellä. Tämä ei pidä paikkansa,
sillä kaikki kappaleet vetävät toisiaan
puoleensa voimalla, joka riippuu kappaleen massasta ja kappaleiden välisestä etäisyydestä.
27

JUUSO MIKKOLA
Satelliitti pysyy radallaan, kun sillä on tarpeeksi suuri vaakasuuntainen
nopeus. Vaadittava nopeus riippuu sen
etäisyydestä Maahan. Gravitaatio vetää satelliittia Maata kohti, mutta suuren nopeuden johdosta kiertorata kaartuu ja satelliitti putoaa jatkuvasti Maan
”ohitse”.
Näennäinen painottomuus johtuu
jatkuvasta vapaapudotuksesta. Suuren
nopeuden ja rajallisen polttoaineen
johdosta satelliitin rataan ei kyetä tekemään kovin suuria muutoksia. Radat ovat yleensä ennustettavissa päiviä
tai jopa viikkoja etukäteen.
Ilmakehä vaimentaa tehokkaasti Auringon säteilyä Maan päällä. Avaruudessa satelliitit altistuvat säteilylle kokonaisuudessaan, ja tämä vaikuttaa etenkin elektroniikkaan.
Jatkuvan säteilyn ja hiukkasvirran
lisäksi Aurinko tuottaa ajoittain roihupurkauksia ja koronan massapurkauksia. Roihupurkauksissa suuri määrä sä-
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rather than others.” Tämä pätee myös
avaruuteen.
Avaruus voi vaikuttaa laajalta tyhjältä alueelta Maan ja muiden taivaankappaleiden välillä, mutta se on alue,
johon painovoima ja Aurinko luovat
omat maastonmuotonsa ja olosuhteensa. Ne molemmat vaikuttavat merkittävästi avaruudessa operointiin.

Sodan oikeussäännöt voimassa
myös avaruudessa
Kansainvälisen sopimuspohjan avaruudessa toiminnalle muodostavat viisi Yhdistyneiden kansakuntien (YK)
sopimusta. Niistä keskeisin on avaruusyleissopimus vuodelta 1967.
Sopimuksen yksi perusperiaatteista on avaruuden rauhanomainen käyttö,
mutta satelliitteja on aina käytetty myös
sotilaallisiin tarkoituksiin. 1960-luvulta 1990-luvun alkuun asti sotilassatelliitit muodostivat noin 60–70 prosenttia
vuosittaisista satelliittien laukaisuista.
Myöskään asejärjestelmien sijoittaminen avaruuteen tai niiden käyttäminen
Maasta avaruuteen ei ole kielletty.
YK:n avaruussopimusten käsitetään ohjaavan ainoastaan rauhan ajan
toimintaa. Aseellisen selkkauksen aikana avaruussodankäyntiä rajoittavat sodan
oikeussäännöt tiettyjen periaatteiden mukaisesti, kuten muissakin ympäristöissä.
Erotteluperiaatteen lähtökohtana on
sotilaallisen voiman käytön rajoittaminen
sotilaskohteisiin ja taistelijoihin. Suhteellisuusperiaatteen mukaan aseellisen voiman käytön on oltava kohtuullista asetettuun tavoitteeseen nähden. Toiminnalla
on saavutettava selkeää sotilaallista hyötyä, eivätkä siitä aiheutuvat seurannaisvaikutukset saa olla liian suuret.
Kaksoiskäyttöisyys on yleistä avaruudessa. Samaa tietoliikennesatelliittia käytetään kaupallisen radiolähetyksen ja sotilastiedon välittämiseen, samaa
kuvaussatelliittia käytetään metsätuhojen selvittämiseen ja sotilasiskun maalittamiseen, samaa GPS-satelliittia käyte-

tään kauppamerenkulkuun ja täsmäaseiden ohjaukseen, ja samoja sääsatelliitteja käytetään julkisiin säätiedotuksiin ja
sotilasoperaatioiden tueksi.
Taloudellisista syistä on usein kannattavampaa hyödyntää kaupallisia palveluita kuin rakentaa sotilassatelliitteja.
Tämä on johtanut siihen, että raja siviili- ja sotilastoiminnan välillä avaruudessa on hämärtynyt.
Erotteluperiaatteen näkökulmasta kaksoiskäyttöiset satelliitit täyttävät
vaatimuksen kohteen sotilaallisesta käytöstä. Suhteellisuusperiaatteen näkökulmasta niitä voi pitää sallittuina kohteina, jos niiden tuhoamisesta tai lamauttamisesta saatava sotilaallinen hyöty on
suurempi kuin mahdollinen siviiliväestölle aiheutuva vahinko.
Valtaosaa kaksoiskäyttöisistä satelliiteista voi siis pitää sallittuina kohteina, etenkin jos vaikutusmenetelmänä ei
käytetä ohjusaseita. Ohjukset ovat ongelmallisia, koska ne toimivat umpimähkäisesti: niiden aiheuttamat sirpaleet jäävät
kiertoradalle kymmeniksi vuosiksi, ja
näin ne lisäävät muiden satelliittien vahingoittumisriskiä.
Satelliitteja vastaan voidaan toimia
myös sähkömagneettisella häirinnällä tai
kyberhyökkäyksillä, jolloin vaikutukset
ympäristölle ovat pienempiä. Niitä voikin pitää todennäköisimpinä menetelminä. Lähtökohtaisesti aseellisen selkkauksen mittakaava määrittää menetelmät ja sen, vaikutetaanko lamauttavasti vai tuhoavasti. Toisaalta avaruudessa
laajaan vaikuttamiseen kykenevillä valtioilla on siellä myös eniten menetettävää aseiden umpimähkäisellä käytöllä.

Avaruusoperaatiot
ja satelliittien käyttö
Avaruussodankäynnin osa-alueista ei
ole yksiselitteistä jakoa. Toimintaympäristötietoisuus muodostaa perustan
kaikelle avaruustoiminnalle. Tämä tarkoittaa ymmärrystä avaruudessa vaikuttavista fysiikan lainalaisuuksista, luon-
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teilyä purkautuu kerralla, kun taas koronan massapurkauksissa suuri joukko
sähköisesti varautuneita hiukkasia irtautuu Auringosta. Tarpeeksi voimakkaina
nämä ilmiöt voivat vaurioittaa satelliittia.
Satelliitteihin kohdistuvien vaurioiden lisäksi purkaukset aiheuttavat häiriöitä maanpäälliseen radioliikenteeseen
ja satelliittipalveluiden käytettävyyteen.
Näistä purkauksista puhutaan avaruusmyrskyinä, Auringon aktiivisuudessa
tapahtuvista pienistä muutoksista avaruussäänä ja pidemmän aikavälin muutoksista Auringon aktiivisuudessa avaruusilmastona.
Avaruussään lisäksi yksi ympäristötekijä ovat Maan lähiavaruudessa liikkuvat kappaleet, jotka voivat olla luonnollisia tai keinotekoisia.
Luonnolliset kappaleet ovat esimerkiksi meteoreja, mikrometeoreja ja pölyä. Keinotekoiset kappaleet ovat käytöstä poistettuja satelliitteja, kantoraketteja
ja muita kappaleita, kuten törmäyksestä aiheutuneita sirpaleita. Keinotekoisten kappaleiden määrä on huomattava,
ja se kasvaa jatkuvasti. Pienetkin kappaleet voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa törmätessään nopeudella, joka on
yli 10 km/s.
Tällä hetkellä Maan lähiavaruudessa on noin miljoona yli 1 senttimetrin
kokoista kappaletta. Kappaleet voivat
pysyä kiertoradan korkeudesta riippuen avaruudessa jopa kymmeniä tai satoja vuosia (Kuva 1). Koska osa kiertoradoista on muuttumassa kohtalaisen
ruuhkaisiksi, törmäysriski kasvaa jatkuvasti ja törmäykset entisestään lisäävät
romun määrää. Pahimmillaan tämä voi
johtaa tilanteeseen, jossa törmäykset estävät tiettyjen ratakorkeuksien käytön jopa sadoiksi vuosiksi.
Alfred Mahan kirjoitti aikoinaan merten käytöstä seuraavasti: ”Wide common,
over which men may pass in all direc
tions, but on which some well-worn paths
show that controlling reasons have led
them to choose certain lines of travel

Kuva 1. Karkea arvio kappaleen pysymisestä avaruudessa sen korkeuden mukaan. Arvoihin vaikuttavat kappaleen ominaisuudet ja Auringon aktiivisuus. Ilmanvastus hidastaa ratanopeutta satojen kilometrienkin korkeudessa, ja lopulta
kappaleet putoavat takaisin Maahan.
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semiseen ja kiertoratojen määrittämiseen.
Avaruustiedustelu erottelee sotilaallisesti merkittävät kohteet ja selvittää niiden
käyttäjät sekä suorituskyvyn.
Avaruustilannekuva ei perustu kohteiden jatkuvaan seurantaan, vaan matemaattiseen mallintamiseen ratatietojen ja
suorituskykyarvojen perusteella. Sitä ei
pidä nähdä pelkästään uhkana vastustajan kyvykkyyksistä, vaan myös tilannekuvana omista kyvykkyyksistä. Sen avul-

la voidaan ennakoida omien ja vastustajan satelliittien käyttömahdollisuuksia useita päiviä etukäteen.
Kuvassa 2 on esitetty länsimaisiin
avaruusdoktriineihin perustuva näkemykseni avaruussodankäynnin alueista.
Toimintaympäristötietoisuuden päällä ovat avaruusoperaatiot, joita ovat avaruusyhteyksien ylläpito ja avaruudenhallinta. Avaruusyhteyksien ylläpito tarkoittaa satelliittien operointia haluttujen

Kuva:Juuso Mikkola.

nollisista ilmiöistä ja siellä tapahtuvasta operoinnista. Se voidaan jakaa olosuhdetietoihin ja avaruustilannekuvaan.
Vaikka fysiikan lait ovat muuttumattomia, ratamekaniikan ymmärtäminen on
välttämätöntä avaruustoiminnan ymmärtämiseksi. Avaruussää taas kuvaa muuttuvia olosuhteita.
Avaruustilannekuva voidaan jakaa
avaruusvalvontaan ja -tiedusteluun. Avaruusvalvonta keskittyy kohteiden havait-

Kuva 2. Avaruussodankäynnin osa-alueet päällekkäisinä tasoina.
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Kuva 3. Satelliittipalvelut tukevat maanpäällisiä operaatioita eri kategorioissa.
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palvelujen tuottamiseksi sekä uusien satelliittien laukaisua. Avaruudenhallinta
voidaan jakaa hyökkäykselliseen ja puolustukselliseen osaan.
Hyökkäyksellisen avaruudenhallinnan tavoitteena on kiistää vastustajan satelliittipalveluiden käyttö. Toiminta voi
kohdistua maa-, linkki- tai avaruuslohkoon, ja vaikutukset voivat olla hetkellisiä tai pysyviä. Tämä voi olla mitä tahansa GNSS-häirinnästä ydinaseiden käyttöön avaruudessa.
Puolustuksellinen avaruudenhallinta
käsittää aktiiviset ja passiiviset toimenpiteet omien satelliittipalveluiden suojaamiseksi. Niitä voivat olla esimerkiksi häirintää kestävien lähetysmuotojen käyttö
tai uhkien väistäminen ratamuutoksilla.
Osana puolustuksellista avaruudenhallintaa on myös riippuvuuden vähentäminen satelliittipalveluista, jolloin sa-

telliitteja vastaan toimiminen ei tuota haluttua lopputulosta, tai palveluiden hajauttaminen eri palveluntarjoajille, jolloin
yksittäistä satelliittia vastaan toimiminen
ei tuota haluttua vaikutusta.
Avaruusyhteyksien ylläpito ja avaruudenhallinta ovat osittain yhteydessä
toisiinsa. Satelliitin kiertoradan muuttaminen saattaa olla osa satelliittien radan
ylläpitoa, tai se saattaa olla toimenpide
uhkan väistämiseksi. Laukaisutoiminta
taas saattaa liittyä satelliittikonstellaation täydentämiseen uudella satelliitilla,
tai se voi olla osa hyökkäyksellistä avaruudenhallintaa.

kaammin. Palvelut jaetaan viiteen eri
kategoriaan (Kuva 3). Palveluissa ei
itsessään ole mitään erityistä. Samoja palveluita voidaan tuottaa maalta,
mereltä ja ilmasta, eikä käyttäjälle ei
ole merkitystä sillä, missä ympäristössä palvelu tuotetaan.
Avaruus on kuitenkin ainoa ympäristö, jossa palveluita voidaan tuottaa globaalisti valtioiden rajoista välittämättä.
Avaruudesta on myös laaja näkymä Maahan, ja yksittäisellä hyötykuormalla voidaan saavuttaa muita toimintaympäristöjä suurempi alueellinen kattavuus.
Satelliittipalveluissa on siis omat
etunsa, mutta myös omat heikkoutensa, kuten niiden käytön kankeus ja etäisyyden tuomat rajoitteet, muun muassa
signaalin heikkous ja ilmakuvausta heikompi resoluutio.
Ohjuspuolustus tai ballististen ohjusten käyttö nähdään välillä osaksi avaruustoimintaa, mutta ne eivät varsinaisesti ole
sitä. Ohjusvaroitus on yksi satelliittien ja
maanpäällisten avaruusvalvontatutkien
käyttötarkoituksia, ja se on osa ohjuspuolustusta, mutta kokonaisuudessaan
ohjuspuolustus on pääasiassa ilmapuolustusta. Pidemmän kantaman ballistiset
ohjukset käyvät lentoradallaan avaruudessa, mutta se on yhtä vähän avaruustoimintaa kuin rynnäkkökiväärin luodin
lentoradan kutsumista ilmailuksi lentonsa aikana.
Artikkelissa on käsitelty avaruutta
toimintaympäristönä yleisellä tasolla, todellisuudessa asiat eivät ole tietenkään
näin yksinkertaisia. Ehkä kirjoitus herättää ajatuksia siitä, mitä avaruuspuolustus voisi tarkoittaa. Puolustusvoimat
ei välttämättä tule kehittämään kaikkia
avaruussodankäynnin osa-alueita Suomen puolustusjärjestelmän osana. Yksistään avaruussodankäynnillä ei voiteta yhtäkään taistelua tai sotaa, mutta se
voi tuoda ratkaisevan eron voiton ja tappion välille. Sama koskee tietenkin myös
muita toimintaympäristöjä, ja suorituskykyjen kehittämiseen täytyy löytyä sopiva tasapaino.
Kapteeniluutnantti Juuso Mikkola
palvelee Ilmavoimien esikunnassa ava
ruussuorituskykyjen operatiivisena asi
antuntijana.

Globaalia palveluiden
tuottamista
Ylimpänä tasona ovat satelliittipalvelut, joiden avulla järjestelmät muissa
toimintaympäristöissä toimivat tehok31

Kylkirauta 2/2022

Kuvat: pixabay.com. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen

ARTIKKELIT

Kylkirauta 2/2022

32

ARTIKKELIT

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.

V

iimeisen kymmenen vuoden
aikana kyber on tullut terminä useimmille tutuksi ja osaksi jokapäiväistä kielenkäyttöä. Etuliitettä kyber- käytetään täsmentämään jokin fyysinen tai ei-fyysinen elementti osaksi sähköisessä muodossa olevan
tiedon käsittelyyn tarkoitettua ympäristöä, jota myös kybertoimintaympäristöksi kutsutaan.
Vaikka terminä kyber on käynyt jo
tutuksi, on kybertoimintaympäristö silti
hankalasti hahmotettava kokonaisuus.
Asiaa ei helpota se, että lähteestä riippuen kybertoimintaympäristön määrittely vaihtelee.
Länsimaissa yleisesti käytetyissä
määritelmissä kybertoimintaympäristöä
käsitellään jakamalla se erilaisiin kerroksiin, jotka sisältävät kukin osan toimintaympäristön elementeistä. Muunlaisiakin määrittelyjä on.
Venäjä käsittää kybertoimintaympäristön osaksi informaatioulottuvuutta. Siinä toimiminen jakautuu tekniseen
eli kybervaikuttamiseen ja informaatiopsykologiseen vaikuttamiseen, joka kohdistuu ihmisen käyttämään informaatioon ja ihmisen mieleen.
Oli jaottelu mikä tahansa, sillä pyritään helpottamaan monimutkaisen ko-

konaisuuden hahmottamista ja hallintaa. Seuraavaksi esitellään länsimaissa
yleistynyt määritelmä, jota myös Suomessa käytetään. Tarkempaan määritelmään voi tutustua esimerkiksi lukemalla Puolustusvoimien julkaiseman #ky
berpuolustus-käsikirjan, joka on haettavissa internetistä.

MARIA KEINONEN

Kybertoimintaympäristön
määrittelyä
Kybertoimintaympäristö voidaan määritellä fyysisten ja ei-fyysisten elementtien muodostamaksi kokonaisuudeksi. Fyysisestä ja ei-fyysisestä
kokonaisuudesta puhutaan usein kybertoimintaympäristön fyysisenä ja
loogisena kerroksena.
Fyysisiä elementtejä ovat tiedon käsittelemiseksi tarkoitetut päätelaitteet,
kuten tietokoneet, älypuhelimet ja urheilukellot. Fyysisiä elementtejä ovat
myös tiedon säilyttämiseen ja siirtämiseen tarkoitetut laitteet ja verkkojen
osat, kuten valokuitukaapelit, radiolinkit ja palvelimet.
Ei-fyysinen kokonaisuus muodostuu
sellaisista elementeistä, jotka mahdollistavat tiedon jakamisen ja käsittelyn
tietoverkoissa. Näitä ovat esimerkiksi ohjelmistot, protokollat ja verkoissa

kulkeva data. Ei-fyysinen osuus kybertoimintaympäristöstä tekee siitä uniikin ja myös erilaisen fyysiseen maailmaan verrattuna.
Kybertoimintaympäristöstä puhuttaessa ei tule kuitenkaan unohtaa sen sosiaalista ulottuvuutta, jonka keskiössä on
ihminen. Ihminen on kybertoimintaympäristössä fyysinen toimija omana itsenään, mutta myös virtuaalinen toimija
esimerkiksi hallinnoimiensa käyttäjätilien kautta. Näistä virtuaalisista identiteeteistä käytetään usein termiä kyberpersoona.
Kybertoimintaympäristön sosiaalisesta ulottuvuudesta tekee monimutkaisen se ominaisuus, että yksilöllä voi olla monta erilaista kyberpersoonaa ja toisaalta taas ryhmä ihmisiä voi muodos-
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taa keskenään yhden kyberpersoonan
esimerkiksi jaetun käyttäjätilin kautta.
Kyberpersoonat eivät ole myöskään sidottuja mihinkään tiettyyn fyysiseen sijaintiin, koska samaa käyttäjätiliä voivat
käyttää ihmiset eri puolilla maailmaa.
Kybertoimintaympäristö jaetaankin usein fyysisen ja loogisen kerroksen lisäksi sosiaaliseen kerrokseen tai
kyberpersoonakerrokseen, jotka kumpikin tarkoittavat edellä kuvattua inhimillistä ulottuvuutta.
Kybertoimintaympäristöä ymmärtääkseen on huomioitava kaksi olennaista seikkaa. Ensinnäkin toimintaympäristö on täysin ihmisen rakentama ja hallinnoima. Tässä suhteessa se poikkeaa
perinteisistä sotilaallisen toiminnan ulottuvuuksista, joita maa-, meri- ja ilmatoimintaympäristö ovat. Toisekseen kaikki
elementit kybertoimintaympäristössä
palvelevat ihmisen tarpeita.
Olennaisin elementti on data, jonka välittämisessä kybertoimintaympäristöllä on keskeinen tehtävä. Data voi
olla ykkösiä ja nollia, joiden avulla jokin laite osaa toimia halutulla tavalla,
tai se voi olla ihmiseltä toiselle tarkoitettuja merkkijonoja, jotka muuttuvat
informaatioksi välitetyn datan ymmärtämisen myötä.
Informaatiosta puolestaan syntyy
tietoa ihmisen antaessa sille merkityksiä. Kybertoimintaympäristö välittää,
varastoi ja käsittelee dataa, joka hyödyttää ihmistä ja ihmisen käyttämiä laitteita. Näin ollen kybertoimintaympäristöstä puhuttaessa ei voida sivuuttaa informaatioympäristöä kokonaisuutena.
Vaikuttaminen kybertoimintaympäristössä tähtää joko ihmiselle tai ihmisen
käyttämälle laitteelle tarkoitetun datan
manipulointiin, tiedonsiirron häiritsemiseen tai jopa datan tuhoamiseen. Tässä
mielessä Venäjän käyttämä määritelmä
kybertoimintaympäristön sisältymisestä
informaatioympäristöön on varsin looginen, koska se sisältää sekä teknisen
että psykologisen vaikuttamisen informaatioon ja ihmisen käyttäytymiseen.
Eräs pohtimisen arvoinen ajatus on,
että lopunperin kaikki vaikuttaminen
kybertoimintaympäristössä tähtää ihmisen toimintaan, koska laitteiden toimintahäiriöillä on usein välitön vaikutus ihmisen mieleen ja käyttäytymiseen

Taistelutila, aika
ja joukkojen käyttö
Perinteiset asevoiman käyttämisen periaatteet eivät päde kybertoimintaym-
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päristöön täsmälleen samalla tavalla
kuin fyysiseen maailmaan. Syynä tähän on aiemmin mainittu toimintaympäristön ei-fyysinen ulottuvuus, jossa
taistelutilan, joukkojen ja ajan käsitteet
ilmenevät eri tavoin fyysiseen maailmaan verrattuna.
Taistelutilaa eivät rajaa asevoimien,
yhteiskunnan tai edes valtioiden rajat,
vaan yksittäisen kyberhyökkäyksen vaikutukset voivat levitä globaalisti. Samoin hyökkäystä saattaa olla vaikea
rajata tiettyyn verkkoon tai sen osaan,
ja näin ollen syntyy ennakoimattomia
oheisvaikutuksia esimerkiksi yhteiskunnan rakenteisiin ja toimintoihin. Kybertaistelutilasta tekee hankalasti hallittavan myös se, että sen fyysisillä ja eifyysisillä elementeillä ei välttämättä ole
suoraa yhteyttä keskenään.
Joukkojen käyttö kybertoimintaympäristössä eroaa joukkojen käytöstä fyysisessä maailmassa, jossa
usein suuremmalla määrällä joukkoja
ja asejärjestelmiä saavutetaan laajempi tai voimakkaampi vaikutus. Kybertoimintaympäristössä hyökkäyksen voi
suunnitella ja toteuttaa periaatteessa kuka tahansa riittävän teknisen osaamisen
omaava henkilö vähin kustannuksin ja
laajoin vaikutuksin.
34

Hyökkääjä ei välttämättä ole valtio,
vaan se voi olla jokin ideologinen ryhmittymä, rikollisorganisaatio, terroristisolu tai huvin vuoksi kykyjään testaava
hakkeri. Kybertoimintaympäristössä on
helpohkoa pysytellä anonyyminä, joten
vastuullista tekijää kyberhyökkäykselle ei saateta koskaan löytää.
Vaikka hyökkääjä löydettäisiinkin,
ei välttämättä ole helppoa todistaa hyökkääjän olleen jokin tietty taho. Lisäksi
valtio ei suorituskykyjään salatessaan
välttämättä edes halua tuoda julki kaikkia havaitsemiaan ja torjumiaan kyberhyökkäyksiä.
Ajan käsitys kybertoimintaympäristössä eroaa joiltain osin verraten fyysiseen maailmaan. Hyökkäys voidaan toteuttaa kirjaimellisesti nanosekunneissa,
mutta kyberaseen rakentamiseen voi kulua paljon aikaa. Lisäksi kyberase muuttuu käyttökelvottomaksi, jos kohdejärjestelmään tehdään oleellisia muutoksia. Tällöin ase joudutaan rakentamaan
uudestaan.
Hyökkäys saattaa olla vaikeaa ajoittaa muuhun asevoimien toimintaan, tai
sen vaikutus saattaa ilmetä vasta viiveellä. Kyberpuolustautumisessa hyökkäyksen kohteeksi joutunut järjestelmä tulee
kyetä eristämään, jotta estetään vaiku-
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aktivistiryhmä, jolla ei ole varsinaisia
johtajia tai tiettyä ideologiaa. Anonymouksen vastuulla olevan kyberoperaation toteutuminen riippuu siitä, saako idea taakseen tarpeeksi kannattajia.
Edellä mainitut esimerkit osoittavat sen, että kybertoimintaympäristössä
käytävät operaatiot voivat olla periaatteessa kenen tahansa toteuttamia. Kybersodassa kaatuvat siis raja-aidat asevoimien ja muiden toimijoiden välillä.
Samalla voi toimintaympäristöön syntyä
spontaaneja puolustus- ja hyökkäyslinjoja valtion ulkopuolisten toimijoiden
toteuttamana, kuten esimerkki Anonymouksen toiminnasta osoittaa. Taistelut kybertoimintaympäristössä ovat siis
vaikeasti ennakoitavia, koska kuka tahansa voi osallistua sotaan.

tusten leviäminen järjestelmän sisällä
tai muihin järjestelmiin. Ajan hallinta
onkin yksi suurimmista haasteista sekä hyökkääjälle että puolustajalle kybertoimintaympäristössä.
Eräs mielenkiintoinen ilmiö liittyy
taisteluihin ja taistelijoihin. Koska valtiot haluavat salata kybersuorituskykyjään, 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 eivaltiollisten toimijoiden hyödyntämisestä olivat Venäjän kyberhyökkäykset Georgiaan 2008. Tuolloin kansallismieliset hakkerit auttoivat Venäjää
toteuttamaan palvelunestohyökkäyksiä
Georgian hallituksen, pankkien ja median sivustoille. Rekrytointi toteutettiin
ilmoittamalla kohteita verkkosivustolla, ja vapaaehtoiset hakkerit suorittivat
kohteisiin hyökkäyksiä.
Toinen herkullinen esimerkki on
käynnissä oleva Ukrainan sota, jossa
kyberryhmittymä Anonymous on tunnustautunut useiden Venäjän verkkosivuille ja televisioon kohdistettujen
hyökkäysten toteuttajaksi. Anonymous on löyhästi järjestäytynyt kyber- ja

Kokonaisuuden ymmärtäminen
tärkeää
Älyteknologian yleistymisen myötä
monet aiemmin toisistaan erillään olleet elementit yhdistyvät ja vaativat
uudenlaista suhtautumista operatiiviseen suunnitteluun ja taisteluiden johtamiseen.
Kybertoimintaympäristöä ei tule käsittää perinteisestä sotilaallisesta toimintaympäristöstä erilliseksi elementiksi.
Sen sijaan tulee ymmärtää sen liittyminen sotilaallisiin toimintoihin voiman
käytön ja oman toiminnanvapauden säilyttämisen näkökulmasta.
Kybertoimintaympäristö on osa taistelukenttää. Siihen kohdistuu tiedustelua ja vaikuttamista sekä sen osia tarvitsee suojata. Sen avulla voidaan tuottaa vaikutuksia vastustajan toimintaan.
Sotilaallisia operaatioita suunnittelevien upseerien ja sotilasjohtajien ei tarvitse tuntea yksityiskohtia kyberoperaatioiden suunnittelusta tai teknisistä seikoista, sitä varten ovat alan asiantuntijat. Sen sijaan heidän on ymmärrettävä
kybertoimintaympäristön kokonaisuus
ja sijoittuminen sotilaalliseen toimintaympäristöön.
Sotilaallinen toimintaympäristö ei
koostu vain fyysisistä elementeistä,
vaan se sisältää kyberulottuvuuden lisäksi muun muassa informaatioulottuvuuden sekä elektronisen ja kognitiivisen ulottuvuuden. Kybertoimintaympäristöä voidaan lähestyä vaikkapa tässä
artikkelissa kuvattujen kokonaisuuksien kautta.
Kybertoimintaympäristön suhteen
myös Puolustusvoimat organisaationa
on uuden ajattelun äärellä. Kyberpuo35

lustuskyvyn kehittäminen ja käyttö edellyttävät ketteryyttä niin materiaalisen
valmiuden rakentamisen kuin henkilöstön osaamisen kehittämisen kannalta.
Kyberpuolustuskykyä ei voida kehittää perinteisten hankintasyklien avulla useiden vuosien aikana, koska silloin
ollaan auttamattomasti myöhässä ja teknologia on jo vanhentunut käyttöön tullessaan. Henkilöstön koulutuksessa ja
rekrytoinnissa tarvitaan ennakkoluulottomuutta ja joustavuutta.
Myös tavat suunnitella ja johtaa operaatioita on haastettu. Puolustusvoimien on kyettävä vastaamaan haasteeseen
normiviidakkoa keventämällä, toimintatapoja uudistamalla ja hyväksymällä
jopa villin innovatiivinen ajattelu kyberoperaatioiden suunnittelussa.
Maailma on muuttunut teknologian kehityksen, yhteiskuntien sosiaalisten muutosten ja globalisaation myötä. Taistelukentästä on muodostunut entistä monimutkaisempi kokonaisuus. Se
osapuoli, joka ymmärtää fyysisen ja eifyysisen maailman lainalaisuudet ja osaa
hyödyntää niitä, on vahvoilla. Ihminen
ei ole kuitenkaan muuttunut, joten sodankäynnin vanhat periaatteet pätevät
yhä suuressa mittakaavassa.
Paras komentaja ymmärtää ja osaa
hyödyntää taistelukentän eri elementtien muodostaman kokonaisuuden, ja taitavin taistelija osaa suojautua uudenlaisilta uhkilta, jotka nousevat älyteknologian 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?

K

iina on Suomessa kulttuurisesti
etäinen maa, ja sen käyttäytymistä tarkastellaan usein suorastaan mystisessä valossa. Kiina nähdään maailmanpoliittisena toimijana,
jolla on historiallisista ja kulttuurisista
syistä uniikki tapa ajatella ja toimia ja
jonka strategisia liikkeitä on siksi vaikea hahmottaa.
Usein arvioidaan erityisesti kiinalaisen aikakäsityksen poikkeavan jotenkin perustavanlaatuisesti läntisessä
maailmassa vallitsevasta aikakäsityksestä: Kiinan sanotaan pelaavan vuosikymmenien aikajänteellä kvartaalien sijaan.
Millainen on siis Kiinan strategia, ja
millaiseen maailmaan se tähtää? Strategian käsite jaetaan tyypillisesti valtion
kaikkien voimavarojen, esimerkiksi poliittisten, taloudellisten ja sotilaallisten,
kokonaisuutta käyttävään suurstrategiaan ja sille alisteiseen sotilasstrategiaan.
Suurstrategia ohjaa siis valtion kokonaisvaltaisten tavoitteiden edistämistä ja kansallisten etujen tavoittelua ja
antaa valtiolaivalle sekä ajallisesti että
maantieteellisesti karkean pääsuunnan.

Sotilasstrategia keskittyy puolestaan sotilaallisen voiman käytön ja rakentamisen suunnittelemiseen sekä sotilaallisen voiman hyödyntämiseen valtion etujen tavoittelussa. Tämä käsitepari auttaa
hahmottamaan myös Kiinan toimintaa.

MATTI PURANEN

Suurstrategia: pitkää peliä
vai pragmatismia?
Nopeasti arvioiden Kiinalla vaikuttaa
olevan jokseenkin selkeä ulkopoliittinen linja, jota seuraamalla Kiina pyrkii kasvattamaan taloudellista vaikutusvaltaansa sotilaallisia konflikteja
vältellen ja varovaisesti lännelle vastavoimaa rakentaen.
Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuskomission Kiina-johtajan Rush
Doshin mukaan kyseessä on tarkkaan
harkittu suurstrategia, jonka tavoitteena
on Yhdysvaltain valta-aseman kumoaminen ja Kiinan nostaminen maailmanpolitiikan keskipisteeseen. Doshin mukaan Kiina on pyrkinyt tähän 1990-luvun alkuvuosista lähtien pitämällä tietoisesti matalaa profiilia ja välttelemällä
Yhdysvaltojen avointa provosointia.

Nyt 2020-luvulla matalasta profiilista ollaan luopumassa, koska valtasuhde on kääntymässä Kiinalle edulliseksi. Kynttilää ei enää tarvitse pitää
vakan alla.
Läheskään kaikki tutkijat eivät kuitenkaan hyväksy Doshin näkemystä
Kiinan strategisesta ”pitkästä pelistä”
ja vuosikymmeniä salaa haudotusta strategiasta maailman herruuteen nousemiseksi. Kiinan toiminnan taustalla saattaa yhtä hyvin piillä poliittisen järjestelmän luonteesta kumpuava pragmatismi.
Kiinassa valtaa pitää Kiinan kommunistinen puolue, joka on onnistunut
säilyttämään yksinvaltaisen asemansa
tukemalla Kiinan talouskasvua ja vahvistamalla kansalaisten odotuksia aina
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vaan yltäkylläisemmästä tulevaisuudesta.
Nopean kasvun kaudella puolueen valta-asemalla onkin ollut Kiinassa hyvin
vahva kannatus.
Puolueen ensisijaisena päämääränä
ei kuitenkaan ole kansan elinolosuhteiden parantaminen vaan oman valta-asemansa ja Kiinan sisäisen vakauden säilyttäminen. Tähän päämäärään puolue
pyrkii keinolla millä hyvänsä, ja niinpä
Kiinan suurstrategiakin perustuu puhtaasti puolueen intressien tavoittelulle.
Steve Tsangin mukaan Kiinan ulkopolitiikka edustaakin käytännössä äärimmäistä pragmatismia, jossa jokainen ulkopoliittinen tilanne ratkaistaan ideologian tai pitkäjänteisen strategisen suunnitelman sijaan puolueen edun näkökulmasta.
Puolue valitsee aina toimintalinjan, joka tukee talouden kehitystä ja puolueen
valta-asemaa.
Vaikka Kiinan ulkopoliittinen retoriikka maalailee kauniita kuvia vankoista ydinarvoista ja Kiinasta vastuullisena
suurvaltana, puuttuvat valtiolta Tsangin
mukaan todellisuudessa toimintaa ohjaavat syvemmät periaatteet ja arvot. Ainoa
ulkopolitiikkaa ohjaava arvo on Kiinan
yhteiskunnallinen vakaus, ja ilman kumppaneiden kanssa jaettavaa arvomaailmaa
ei Kiinalla ole myöskään pysyviä ystäviä
varsinaisista liittolaisista puhumattakaan.

Kuvat: istockphoto.com ja pixabay.com. Kuvanmuokkaus Pasi Väätäinen
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Sirpaloitunut Kiina

Pitkäjänteisen strategisen pelaajan
ohessa Kiinan leninistinen järjestelmä
nähdään usein myös kurinalaisena ja lähes kaikkivoipaisena toimijana. Todellisuudessa Kiina on kuitenkin valtavan
monimuotoinen ja hajanaisesti organisoitu järjestelmä.
Vaikka kommunistinen puolue pitääkin ylintä valtaa, on Kiinassa lukemattomia puoliautonomisia toimijoita, esimerkiksi erilaisia byrokratioita, ministeriöitä, maakuntahallintoja ja valtionyrityksiä, jotka pyrkivät maksimoimaan omat
etunsa. Lisäksi ne ovat usein keskenään
kilpailuasetelmassa.
Kun kommunistinen puolue jakaa Pekingistä mahtikäskyjään, saattavat alempien tasojen toimijat tulkita strategiset
linjaukset enemmän tai vähemmän tietoisesti omilla tavoillaan ja oman hyötynsä näkökulmasta.
Näin esimerkiksi kehitysmaassa operoiva kiinalainen valtionyritys saattaa olla ensisijaisesti omien taloudellisten intressiensä perässä, vaikka esittäytyykin
julkisesti osana Xi Jinpingin visioimaa
Vyö ja tie -infrastruktuurihanketta. Toi-
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minnan kääriminen kommunistisen puolueen jargonilla kyllästettyyn käärepaperiin antaa uskottavan mandaatin hankkeille, joilla voi olla itsekkäämmätkin
tarkoitusperät.
Sirpaleisuutensa vuoksi kiinalaiset
toimijat saattavat toimia ristiriitaisesti, eikä suurstrategia vaikuta aina täysin johdonmukaiselta. Samaan aikaan
kun Kiinan ulkopoliittinen johto rakentaa Suomessa taloudellista win–win-yhteistyötä pandojen merkeissä murtautuu
Kiinan tiedustelupalvelu eduskuntaan
ja erilaiset vaikuttajaverkostot jatkavat
hämäräperäisiä hankkeitaan.
Tämänkaltaisen ristiriitaisuuden takana ei ole välttämättä suuri ovela juoni ja pitkä peli, vaan hajanainen valtava
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valtiojärjestelmä, jota kukaan ei kykene
täysin hallitsemaan.

Strategiaton strategia

Eräänlaisena kompromissina voidaan
tulkita, että Kiinan johdolla on jonkinlainen suurstrategia, joka tähtää ensisijaisesti kommunistisen puolueen valta-aseman pönkittämiseen, mutta myös
Kiinan kansainvälisen vaikutusvallan
kasvattamiseen ja Yhdysvaltain valta-aseman horjuttamiseen. Strategialla puolue pyrkii rakentamaan ympärilleen turvallisen ja passiivisen maailman, jossa puolueen valta-asemaa ei
haasteta eikä sen tekemisiä kritisoida.
Strategia ei kuitenkaan ole välttämättä tarkkaan mietitty ja pitkälle tu-
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nata laskea liian syvällisen Kiina-yhteistyön varaan.

Kiinan sotilasstrategia

levaisuuteen suunniteltu, vaikka vuosikymmenien päähän tähtääviä tavoitteita
toistuvasti esitetäänkin. Strategia ja suureelliset tavoitteet ovat välittömästi muokattavissa, mikäli puolueen etu sitä vaatii.
Pragmaattisuus tulee hyvin ilmi Kiinan suhtautumisessa Ukrainan sotaan.
Vaikka Kiina on ulkopolitiikassaan vuosikymmeniä korostanut Yhdistyneiden
kansakuntien peruskirjan teesejä ja valtioiden alueellista koskemattomuutta, ei
se ole suostunut kritisoimaan Venäjän
hyökkäystä Ukrainaan. Tämä kuvastaa
hyvin sitä, miten vähän arvot ja periaatteet kommunistisen puolueen vaakakupeissa painavat.
Kyse ei ole kuitenkaan syvästä ja
lämpimästä Venäjä-suhteesta, vaan puo-

lueen periaatteettomasta pragmatismista, jossa Venäjä nähdään hyödyllisenä
välineenä Kiinan päävastustajan, Yhdysvaltain, vastaisessa kamppailussa.
Kiina luultavimmin laskelmoi hyötyvänsä Venäjän strategisesta tuesta myöhemmin, mikäli jännitteet Itä-Aasiassa
kiristyvät, tai kun Kiina haluaa laajentaa sotilaallista toimintaansa arktiselle alueelle.
Samaan aikaan tuki Venäjälle pidetään kuitenkin minimaalisena ja lähinnä retorisena, jotta suhde muuhun maailmaan ei vaarantuisi ja jotta Venäjästä
voidaan tarpeen vaatiessa irtaantua kasvoja täysin menettämättä. Kommunistisen puolueen intressilaskelmat ovat jatkuvassa liikkeessä, eikä Venäjän kan39

Kiinan sotilasstrategia asettuu selkeästi suurstrategian alaisuuteen ja palvelee sen päämääriä. Sotilasstrategiasta voidaan erottaa kaksi rinnakkaista päätehtävää: Kiinan alueellisen koskemattomuuden turvaaminen ja sotaan
valmistautuminen sekä Kiinan globaalisti laajenevien taloudellisten intressien suojeleminen erityisesti strategisesti tärkeillä merireiteillä.
Kiina kehittää asevoimiaan molempia päätehtäviä mielessään pitäen, mutta 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 seurauksena. Kylmän sodan aikana Kiinan tärkein
sotilaallinen uhkaaja oli Neuvostoliitto,
jonka massamaiseen maavoimien hyökkäykseen Kiina ensisijaisesti valmistautui. Kylmän sodan päätyttyä Neuvostoliitto romahti, eikä sitä seurannut
Venäjä muodostanut Kiinalle minkäänlaista uhkaa.
Kylmän sodan jälkeen Kiinan pääuhkaajaksi nousi nopealla aikataululla Yhdysvallat, jonka pelättiin pyrkivän kaatamaan kommunistisen puolueen hallinnon sekä tukevan Taiwanin
itsenäisyyspyrkimyksiä. Kiina tulkitsee Taiwanin olevan Kiinan kapinoiva
23. maakunta, eikä Kiina suvaitse minkäänlaisia liikkeitä kohti Taiwanin virallista itsenäisyysjulistusta.
Yhdysvallat osoitti Persianlahden
sodassa vuonna 1991 olevansa sekä sotilasteknologisesti että operaatiotaidollisesti täysin omassa sarjassaan Kiinaan
verrattuna. Lisäksi Yhdysvallat vaikutti
olevan kylmän sodan jälkeisessä yksinapaisessa asemassaan kiinnostunut asevoimien käyttämisestä liberaalin maailmanjärjestelmänsä vakiinnuttamiseksi.
1990-luvun alussa Kiinan johto arveli, että mikäli Yhdysvallat päättäisi tukea Taiwanin itsenäisyyttä asevoimin, ei
Kiinalla olisi juuri mitään mahdollisuutta estää sen väliintuloa takapajuisilla ja
maavoimapainotteisilla asevoimillaan.
Vuonna 1993 laadittu sotilasstrategia ohjasi Kiinaa muovaamaan Kansan
vapautusarmeijasta mahdollisimman nopeasti Yhdysvaltojen esimerkin ja ”sodankäynnin vallankumouksen” mukai-
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set teknologisesti edistyneet mutta määrällisesti pienet ja tehokkaat asevoimat.
Samalla uusi strategia käänsi asevoimien kehittämisen painopisteen mantereelta ja maavoimista kohti merellistä toimintaympäristöä.
Kiinan sotilasstrategian päätehtävänä on siten 1990-luvun alun suunnanmuutoksesta aina näihin päiviin saakka
ollut varautua Yhdysvaltain kanssa käytävään sotilaalliseen konfliktiin Taiwanin salmella. Tavoitteena on kuroa kiinni Yhdysvaltain teknologista ylivoimaa
ja kehittää tiettyjä avainsuorituskykyjä,
joilla Yhdysvaltain väliintulo Taiwanin
mahdollisessa konfliktissa voitaisiin estää, tai sille voitaisiin vähintään luoda
vahva pidäke.
Tällaisia ”salamurhaajan nuijiksi”
kutsuttuja asejärjestelmiä ovat olleet esimerkiksi erilaiset meritorjuntaohjukset
ja sukellusveneet. Myöhemmin 2000-luvulla Kiinan kiinnostus on kohdistunut
tiedustelu- ja johtojärjestelmien kehittämiseen ja ”informaatiodominanssin”
hankkimiseen.

Lähimeriltä kohti kansainvälistä
toimintaympäristöä
2000-luvulla Kiinan taloudelliset intressit ovat levittäytyneet yhä tiiviimmin kaikkialle maapallolle. Sotaan valmistautumisen rinnalle on vähitellen
kohonnut uudeksi tehtäväksi Kiinan
taloudellisten intressien suojelu kaukana maan rajojen ulkopuolella.
Näkyvintä kehitystä tällä rintamalla on ollut osallistuminen kansainvälisiin sotilasoperaatioihin ja yhteisharjoituksiin sekä kahden lentotukialuksen,
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Liaoningin vuonna 2012 ja Qingdaon
vuonna 2017, vesillelasku. Ensimmäinen Kiinan ulkopuolella sijaitseva sotilastukikohta perustettiin vuonna 2017
Afrikan sarveen Djiboutiin. Sen jälkeen
Kiinan merellinen läsnäolo Lähi-idässä ja Itä-Afrikassa on entisestään vahvistunut.
Kiinan kasvun jatkuessa on spekuloitu, että Kiina pyrkii laajentamaan kansainvälistä sotilaallista toimintaansa yhä
laajemmalle alueelle, aina arktista ympäristöä myöten. Uusia meritukikohtia
on arveltu perustettavan esimerkiksi Pakistanin Gwadariin, Länsi-Afrikan Päiväntasaajan Guineaan ja aivan viimeisimpänä Tyynenmeren Salomonsaarille.
Sotilaallisen laajentumisen myötä Kiinan asevoimista tulisi näin keskeinen tuki Kiinan ekspansionistiselle, taloudellisiin yhteyksiin pohjaavalle
suurstrategialle, minkä myötä Kiina ryhtyisi haastamaan Yhdysvaltojen asemaa
yhä avoimemmin myös sotilaallisesti.

Kasvun rajat

Kiinan kasvua ja kohoamista maailmanpolitiikan keskipisteeseen pidetään vääjäämättömänä historiallisena kehityskulkuna, varsinkin Kiinassa. Kiinan suurstrategisella ja sotilasstrategisella 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 näkynyt ulkomaille esimerkiksi Kiinan diplomaattien kasvaneena aggressiivisuute40

na ja sotilaallisena pullisteluna. Jos nousu on väistämätön, miksi Kiina vaikuttaa selkeästi hermostuneelta?
Kasvun hiipuessa Kiinan pitäisi kyetä kilpailemaan sotilaallisesti ja sotateknologisesti Yhdysvaltain kanssa, joka
on vastikään käärinyt hihansa ja kääntänyt strategisen katseensa Itä-Aasiaan.
Yhdysvaltain talous, asevoimien
budjetti ja potentiaali sotateknologiseen
tutkimukseen ja kehitykseen on edelleen omassa sarjassaan. Niiden rinnalle Yhdysvallat kerää vielä uusia liittolaisia esimerkiksi Australian–Ison-Britannian–Yhdysvaltain AUKUS- ja Yhdysvaltain–Intian–Australian–Japanin
Quad-sopimusjärjestelyillään. Jopa Naton odotetaan laajentavan huomiotaan
Venäjän lisäksi myös Kiinaan, mitä ei
nykyisessä ilmastossa liene vaikea perustella.
Yhdysvallat pyrkii patoamaan Kiinan lähimerilleen, niin sanotun ensimmäisen saariketjun taakse. Mikäli Kiina ei kykene ratkaisemaan Taiwanin
ongelmaa ja muita Yhdysvaltoja ItäAasiaan sitovia alueellisia kiistoja esimerkiksi Japanin kanssa, ei se kykene
laajentamaan asevoimiensa toimintaa
merkittävästi myöskään lähialueiden
ulkopuolelle.
Kiinan pitkäaikaista pääministeri
Zhou Enlaita vapaasti lainaten, on vielä liian aikaista sanoa mitään Kiinan vääjäämättömästä maailmanherruudesta.
Kirjoittaja Matti Puranen toimii
strategian erikoistutkijana Maanpuo
lustuskorkeakoulun sotataidon laitok
sessa.

KOLUMNI

Upseeri mediasotilaana

T

oimittajat varoittavat usein, että
”on muistettava sodan toisenkin
osapuolen harjoittavan propagandaa, ja myös se on valheellista”. Tämän
vuoksi todellisuudesta oikein kertovan
osapuolen on vaikea saada viestiään perille, sillä kuulija lisää sanomaan valehtelukertoimen silloinkin, kun niin ei tarvitsisi tehdä.
On virhe ajatella, että sodan osapuolet vääristelevät tietoa yhtä paljon.
Laiska tasapuolisuus johtaa propagandasodassa enemmän valehtelevan voittoon, ja se on samalla journalismin mahalasku. Journalismin tehtävänä on nimittäin selvittää, mikä todellisuus on,
eikä hakeutua valehtelemisen teoreettiseen keskiarvoon.
Venäjän sisäpolitiikkaan tarkoitetut
ja harhaan johtavat sananvalinnat onnistutaan Suomessa yleensä huomaamaan.
Niinpä emme usko venäläisten rauhanturvaajien olevan vapauttamassa Ukrainaa kansanmurhaa tekeviltä natseilta.
Hienovaraisen vääristelyn kohdalla
suomalaisten osaaminen joutuu koetukselle. Esimerkki herkkyyden puutteesta
oli erään Iltalehden kuvatekstissä: ”Krimin niemimaa sijaitsee Ukrainan eteläosassa. Venäjä valtasi sen 2014 ja liitti itseensä, lännen mielestä laittomasti.” Lause on sinänsä oikein, mutta se
kantaa mukanaan viitteellisiä sivumerkityksiä, jotka harhauttavat ajattelua:
Kun länsi ajattelee näin, itä varmaankin pitää liittämistä laillisena.
Voidaan kysyä, miksi yleensä on
suostuttu niputtamaan länsi ja itä omiksi
kokonaisuuksikseen, ajatteleeko vaikkapa Turkmenistan varmasti samoin
kuin Venäjä. Vielä tärkeämpää on huomata ilmaisu ”lännen mielestä”. Kysymys ei nimittäin ole mielipiteestä. Toisen valtion alueen väkivaltainen liittäminen ilman suostumusta on yksiselitteisesti laitonta.
Iltasanomissa luki taannoin: ”Kremlin-mielinen uusi historiankirjoitus väittää Suomen suorittaneen jatkosodan aikana Itä-Karjalan keskitysleireillä venäläisväestön etnisen puhdistuksen ja
teloittaneen punavankejaan Sandarmohin joukkohautoihin. Suomalaisen historiankirjoituksen mukaan väitteissä ei
ole perää.” Taas on menty lankaan, jota moni ei edes huomaa.

Tekstin kirjoittaja asettaa vakavan
tutkimuksen ja tarkoitushakuisen kirjoittelun tasaveroiseksi vastinpariksi.
Samalla hän unohtaa todisteet ja altistuu loputtomaan väittelyyn historian tulkinnasta. Itse asia, eli se, keitä Sandarmohiin on haudattu, jää tarpeettoman
”suomalaisen historiankirjoituksen mukaan” -myönnytyksen alle.
Hyvin tarkka lukija huomaa tietenkin myös sanat ”etninen puhdistus”.
Sehän on laina serbokroatian kielestä.
Termi etnicko ciscenje otettiin käyttöön
Jugoslaviassa 1980-luvun alussa, ja se
levisi Srebrenican joukkomurhan vauhdittamana globaaliin sanastoon. Termillä
on karmivia merkityksiä, joiden vuoksi se sopii takautuvaan vaikuttamiseen.
Samaa asiaa palvelee, joskin tässä
tapauksessa tulevaisuuteen työnnettynä,
neuvostoliittolaisten sotavankien kutsuminen punavangeiksi. Suomessa punavankeihin liittyy traumoja, mutta aivan
eri sodasta.
Johdattelevien mielleyhtymien lisäksi absoluuttisen totuuden dilemma voi
häiritä selkeää ajattelua. Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijalta kysyttiin
televisiossa, olisiko Mariupolin teatteria ja sen siviilien täyttämää väestösuojaa voitu pommittaa vahingossa. Tietysti olisi, ja siten asiantuntija vastasikin.
Mahdollisuus on kuitenkin häviävän pieni, eikä ole mitään syytä uskoa,
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että juuri Mariupolin teatterin kohdalla pommin ripustimet pettivät ja sama
vahinko tapahtui samaan aikaan myös
kaupungin uimahallin päällä. Sielläkin
oli väestösuoja.
Occamin partaveitsenä tunnettu ajatteluohje muistuttaa läheisesti sotilashuumorin KISS- eli Keep it simple, stupid
-periaatetta: mitä useampi ulkoinen oletus tarvitaan ilmiön selittämiseen, sitä
epävarmempi selitys on.
Einstein muotoili Occamin partaveitselle hiomakiven. Sen mukaan selitys on todennäköisimmin yksinkertainen, mutta ei yhtään yksinkertaisempi
kuin on mahdollista. Kun hakee ilmiölle selitystä, kannattaa siis aloittaa yksinkertaisesta. Se ei ole välttämättä oikea, 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. Onneksi voimme luottaa suomalaisen sivistyksen kestävyyteen. Oman väestön tietoinen harhaanjohtaminen olisi vahingollista ja eettisesti väärin. Uskon, että
informaatiovaikuttamisen voittaa lopulta se, joka valehtelee vähiten.
Tulkinnan ja raakatiedon ero taitaa
selvitä jo aliupseerikoulun oppilaille. Sitä vastoin tietoon tarkoituksella liimattujen vaikutteiden huomaaminen edellyttää osaamista, joka ei ole ollut sotilasopintojen keskiössä.
Venäjän hyökättyä Ukrainaan julkisuudessa esiintyneet upseerit ovat olleet
kunniaksi koko ammattikunnalle. Siinä
yleissivistys ja henkilökohtaiset valmiudet ovat varmasti auttaneet. Meille kaikille pääkouluttajat Putin ja Lavrov ovat
järjestäneet hyödyllisen medialukutaidon harjoituksen.
Upseeri on myös mediasotilas, jonka on tiedettävä, mitä kuulee ja mitä sanoo. Tappioita matkan varrella tulee, ellemme opi paremmin tunnistamaan johdattelua ja piilovaikuttamista. Tavallinen suomalainen arkijärki riittää pitkälle,
mutta journalismille, sotilasasiantuntijoille 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”.

J

atkosodan 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 saksalaisten kanssa ollut mitenkään ongelmallista. Pääasia oli, että vihollinen oli
yhteinen.
Edellä kuvattu, ja muut jatkosodan
sodankäyntiin liittyvät tapahtumat, ovat
entuudestaan tunnettuja. Kiitos sotahistorian tutkijoiden. Tässä artikkelissa nostetaan esille muutamia näkökulmia siitä, millaista jatkosotatutkimusta
vuosikymmenten myötä on syntynyt.
Viime viikkoina olemme joutuneet
kokemaan, kuinka yllättäen sota Euroopassa voi syttyä. Samoin suomalaiset kokivat jatkosodan syttymisen kesällä 1941.
Vanhoista valokuvista voimme havaita, miten helsinkiläiset viettivät rauhallista kesäpäivää 24. kesäkuuta 1941.
Operaatio Barbarossa, Saksan hyökkäys
Neuvostoliittoa vastaan, oli alkanut kaksi päivää aiemmin, mutta suomalaisille
oli monella tapaa yllätys, että keskiviikkona 25. kesäkuuta Suomi oli jälleen
sodassa. On universaalia, että sota syttyy aina jollain tavoin yllätyksellisesti.
Mauno Jokipii tarkasteli näitä sodan alun dramaattisia hetkiä sotilasjohdon näkökulmasta vuonna 1987 ilmestyneessä teoksessaan Jatkosodan synty.
Useimmat Jokipiin väitteet kestävät kol-

menkymmenenviiden vuoden jälkeen
edelleen kriittistä tarkastelua. Ruotsalaisten toiminnan Jokipii kiteytti ytimekkäästi: ”Ruotsin lähettiläs tiesi kaiken
ja kertoi päivittäin tilanteen sähkeissään
Tukholmaan.”
Jatkosotaa on tutkittu paljon, joten
tunnemme sen, mihin historialliseen jatkumoon se suomalaisessa historiankulussa kytkeytyy.
Ensinnäkään jatkosodan aikaa ei voi
ymmärtää ilman talvisodan huomioimista. Jo pelkästään se, että talvella 1939–
1940 haudattiin yli 25 000 suomalaista sankarivainajaa, menetettiin laajoja 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 onnistuneesti. Tiedämme myös ne tapahtumat, jotka alkoivat 9. kesäkuuta 1944 Neuvostoliiton hönkäistessä suurhyökkäyksen
liikkeelle Karjalan kannaksella.
Kolmanneksi jatkosodan kokemukset olivat se polttoaine, josta Puolustusvoimien kehitystyö sotien jälkeen sai
voimansa. Ne kokemukset, jotka oli saatu ennen kaikkea Kannaksen tulimyrskystä, määrittivät suomalaissotilaiden
dna:ssa pyrkimyksiä, joita he YYA-ajan
Suomen puolustusvoimissa toteuttivat.
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MIKKO KARJALAINEN

Kumulatiivinen
historiantutkimus
Jatkosodan tutkimus ei sikäli poikkea muusta sotahistoriantutkimuksesta, että tutkimuksen muodostama historiakuva on vuosikymmenten aikana
pikkuhiljaa tarkentunut ja laajentunut.
Jokainen uusi tutkimus on tuottanut
oman, huteran tai vahvan, lenkkinsä
tutkimusten ketjuun. Tässä mielessä
historioitsija tuntee välillä turhautumista seuratessaan käynnissä olevaa
Ukrainan sotaa julkisista lähteistä.
Ajallisen etäisyyden myötä tutkimuksellinen kuvamme siitä, mitä sodassa nyt tapahtuu, syvenee tulevina
vuosina verrattuna siihen, miten asiat
esimerkiksi sosiaalisen median taistelukentillä nyt nähdään. Historiantutkijoiden aika tulee myöhemmin.
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Jatkosotatutkimuksessa historiankirjoituksen eri säikeet alkoivat muotoutua siten, että heti sotien jälkeisinä
vuosina alkoi muistelmateosten virta –
Suomen marsalkka C. G. E. Mannerheimin muistelmateos avasi pelin vuonna
1951, – ja se jatkui seuraavien vuosikymmenten 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 liittyvästä Suomen aktiivisuudesta – eli ajopuu vai koskivene – asettui jälkimmäisen mukaiseen kuohuvaan uomaansa jo
1960-luvun aikana.
1980-luvulta alkaen jatkosotatutkimusta on valmistunut lukemattomista
erillisteemoista. Jukka Kulomaan Äänislinnaa vuosina 1941–1944 käsittelevä teos on yksi oiva esimerkki näistä.
Valitettavan usein esitetty ajatus siitä, että 1900-luvulla jatkosota-aiheinen
tutkimus olisi ollut pelkkää tapahtumien
kuvailua, ei kestä kriittistä tarkastelua.
Suomalaisen sotahistorian tutkimuksen kenttä on 2000-luvulla sirpaloitunut muun historiantutkimuksen tavoin.
Sodan kokemuksen tutkimus on noussut voimakkaasti esille perinteisempien
tutkimusteemojen rinnalle.
Myös jatkosotaa käsittelevä sotahistoriantutkimus on hajaantunut ja tulevaisuudessa todennäköisesti hajaantuu
yhä enemmän.
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Väitöstutkimusten sato kypsyy

Entäpä jos tutkimustiedon kumuloitumista tarkastellaan jatkosotaa käsitelleiden väitöskirjojen näkökulmasta. Jatkosotateema nousi akateemisessa tutkimuksessa esiin 1970-luvulla.
Nykytermein tutkijat hyppäsivät heti
syvään päätyyn.
Vuonna 1971 ilmestyi Touko Perkon tutkimus Aseveljen kuva: Suhtau
tuminen Saksaan jatkosodan Suomes
sa 1941–1944. Vuonna 1976 Esko Salminen 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-luvun akateemisen jatkosotatutkimuksen
esiinmarssin.

Kylkirauta 2/2022

1980-luvulla elettiin yhä kylmän
sodan aikaa eikä Suomen asema Neuvostoliiton naapurina ollut helppo. Siitä huolimatta kaikkien historia-alan väitöskirjojen aiheet eivät olleet lainkaan
suomettuneita.
Muun muassa Antti Laine väitteli
vuonna 1982 teemasta Suur-Suomen
kahdet kasvot: Itä-karjalan siviilivä
estön asema suomalaisessa miehitys
hallinnossa 1941–1944. 1990-luvulla
jatkosotatutkimus tarttui, jos mahdollista, vielä vaikeampiin aiheisiin. Jukka Kulomaa väitteli vuonna 1995 tutkimuksella Käpykaartiin? 1941–1944:
Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa
jatkosodan aikana.
Edellä mainituista esimerkeistä huomataan, että jatkosodan ajan sodankäyntiä ja siihen liittyviä ilmiöitä oli jo vii44

me vuosisadan loppuun mennessä tutkittu hyvinkin monista ja erittäin hyvin
aikaa kestäneistä kysymyksenasetteluista lähtien. Suomalaiset historiantutkijat
uskalsivat tarttua 1970–1990-luvuilla
myös poleemisiin tutkimusaiheisiin jatkosotakontekstissa.

2000-luvun akateeminen
syväkyntö
Jokainen tutkijasukupolvi rakentaa tutkimuksellisen kuvan aiemmin tapahtuneesta aina uudelleen.
Viimeisen parin vuosikymmenen
aikana tämä on tarkoittanut jatkosotatutkimuksen kannalta muun muassa sitä, että itse sodankäynnin tutkimus on
muodostanut yhä selvemmin vain yhden osan tutkimuskentästä. Sodan kokemus ja laajemmin nähtynä sodan kult-
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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 sodankäynnin ja sotataidon tutkimus on jäänyt yhä selvemmin Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtävän sotahistorian tutkimuksen harteille. Kuitenkin vuosina
2003–2021 valmistuneista 15 väitöstutkimuksesta vain kolme on käsitellyt jollain tavoin jatkosotateemaa. Yhtenä näistä on Vladimir Panschinin tutkimus Diletantteja vai taitajia? Pääma
jan valvontaosaston johtama valvonta
ja vastavakoilu talvi- ja jatkosodassa
vuodelta 2018.

Huima kokonaisvolyymi

tuurihistoria ovat saaneet aiempaa vankemman jalansijan.
Akateemisen 2000-luvun jatkosotatutkimuksen voikin jakaa kolmeen
osaan: sodan kokemuksen tutkimus ja
sotaa käyvään yhteiskuntaan liittyvä tutkimus siviiliyliopistoissa sekä sodan ja
sotataidon tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa.
Yksi ensimmäisistä sodan kokemukseen liittyvistä väitöstutkimuksista oli
vuonna 2000 valmistunut Marianne Junilan Kotirintaman aseveljeyttä: Suo
malaisen siviiliväestön ja saksalaisen
sotaväen rinnakkainelo Pohjois-Suo
messa 1941–1944.
Siviiliyliopistoissa on parin viime
vuosikymmenen aikana toisaalta tehty myös väitöstutkimuksia, joissa jatkosodan sotahistoriaa on tarkasteltu jo-

Väitöskirjoja valmistuu harvakseltaan, mutta muuta jatkosotatutkimusta sen sijaan valmistuu tuhkatiheään
yhä edelleen. Pelkästään asiasanalla
jatkosota löytyy Maanpuolustuskorkeakoulun Finna-hakupalvelusta noin
kolmetuhatta teosta.
Niiden joukosta on uskaliasta nostaa
muutamaa teosta muiden yläpuolelle,
mutta seuraavassa mainitut ovat yhtäältä 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 verraten arvioi hyvin analyyttisesti jatkosodan sotataitoa. Aikakautensa klassikko.
Ajallisen etäisyyden kasvaessa alkoi myös tutkimuksellinen keskustelu siitä, miten Suomi ajautumisen sijaan toimi myös itse aktiivisesti jatkosodan syntyessä.
1960-luvulla brittihistorioitsija An
thony Upton kirjoitti vuonna 1965 suomeksi ilmestyneen teoksen Välirauha.
Paria vuotta myöhemmin amerikkalaistutkija Hans Peter Krosby kirjoitti teoksen Suomen valinta. Koskivene
oli käynnistetty.
Ohto Mannisen Suur-Suomen ääri
viivat -teoksen voi nostaa esiin 1980-luvulta. Vuonna 1982 valmistuneessa tutkimuksessa selvitetään Suomen poliittisen johdon rajajärjestelyjä koskeneet
toiveet ja odotukset jatkosodan alkuvaiheissa. Monitahoinen teema, joka yh45

den tutkimuspuheenvuoron myötä tuli
kattavasti selvitettyä.
Kuusiosainen Jatkosodan historia
-teossarja nousee esiin 1990-luvulta. Sotien tapahtumahistoria nähdään usein
jollain tapaa vähempiarvoisena, mutta kun tulee kysymys siitä, mistä jokin
jatkosodassa tapahtunut asia tarkistetaan, katse kääntyy useimmiten juuri
tähän teossarjaan.
2000-luvulta klassikoksi voisi nostaa Ville Kivimäen teoksen Murtuneet
mielet, jossa psyykkisesti sodassa murtuneiden suomalaissotilaiden kohtaloita analysoidaan uraauurtavalla tavalla.
Sen sijaan kiinnitetään huomio
Mirkka Danielsbackan tutkimukseen
jatkosodan ajan neuvostosotavangeista.
Danielsbackan Sotavankikohtalot-teosta lukevalla on avaimet käsissään etsittäessä ovea ymmärrykseen siitä, miksi lähes kolmannes suomalaisten jatkosodan aikana ottamista noin 64 000 sotavangista menehtyi vankeusaikanaan.
Tutkimus osoittaa avoimuutta, jolla suomalainen historiantutkimus on jatkosodan ajan ilmiöitä perannut.

Tutkimukselliset kuumat
perunat
Lopuksi vielä muutama nosto jatkosotatutkimuksen kuumista perunoista, joita on edellisen kahdeksan vuosikymmenen aikana noussut.
Kiivasta keskustelua on käyty muun
muassa Suomen omasta aktiivisuudesta sodan aloittamiseksi, sodan päämääristä ja sodasta irtautumisesta, erillissodasta ja liittolaisuudesta, suomalaisesta SS-pataljoonasta sekä Mannerheimin
tekemisistä ja tekemättä jättämisistä.
Yhteistä näille kaikille teemoille on
nykyisellään se, että monet tutkimuksellisesti kipeätkin asiat on pääpiirteissään selvitetty. Uuden tutkijapolven peratessa asioita ne kuitenkin määräajoin
nousevat osin perustellusti ja osin sensaatiohakuisesti esiin. Tutkimuksellinen
kiertokulku on luonnollista, ja parhaimmillaan se osoittaa, ettei sotahistoriantutkimus ole kuollut.
Mitä siis tiedämme jatkosodasta
vuonna 2022? Tiedämme erittäin paljon, mutta samalla tiedämme, ettei sotahistorian tutkimus ole koskaan valmista. 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.

Y

hteisöllisesti ja säännöllisesti
laadituissa kronikoissa ilmenee
ilman jälkiviisautta se henki, joka tulevien upseerien keskuudessa on
opiskeluaikoina vallinnut. Tästä syystä
talvisodan molemmin puolin kirjoitetut
kronikat ovat erityisen mielenkiintoista luettavaa.
Luonnollisesti kronikoissa ilmenee
selvästi jyrkentynyt suhtautuminen Neuvostoliittoon, mutta myös kasvanut luottamus suomalaisten yhtenäisyyteen. Jälkimmäinenhän ei ollut mikään itsestäänselvyys sellaisena aikana, jolloin suomalaiset olivat vasta sukupolvea aiemmin
taistelleet toisiaan vastaan.
Valitettavasti talvisodan aikana kirjoitettiin vain yksi kronikka, joka kirjoitettiin juuri ennen 23. kadettikurssin päättämistä. Kronikassa itänaapurista käytettiin
mitä moninaisimpia kutsumanimiä, kuten verivihollinen, saaliinhimoinen raa
kalainen, vainolainen ja ryssä. Ei tarvitse
etsiä rivien välistä merkityksiä huomatakseen, että kirjoituksessa paistaa viha.
Näin voimakas tunne ei kummunnut mistään muusta kuin oikeudettomasta hyökkäyksestä puolueetonta maata ja sen siviilejä vastaan.
Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainaan helmikuun lopulla 2022 tuo valitettavalla tavalla nykypäivään tutkielman havainnot puolustajan katkeruudesta
ja vihasta. Jo muutamien viikkojen taistelujen jälkeen oli selkeästi nähtävissä,
minkälaista inhimillistä ja materiaalista
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tuhoa ”nykyaikainenkin” sota aiheuttaa.
Kun useat menettävät kotinsa ja perheensä sodan kaltaiseen vääryyteen, syntyy vihaa ja katkeruutta. Ne eivät katoa
sodan päättyessä, mutta luottamus on pitkän ajan kuluessa rakennettavissa uudelleen.
Suomen ja Venäjän luottamuksen
kasvu oli 1990-luvulta alkaen luonnollista, kun valtiojohtoa myöten tunnustettiin Mainilan laukaukset lavastetuksi.
Historiallisia kipukohtia käsiteltiin hetkittäin avoimesti, mutta valitettavasti tässäkin suhteessa on tullut takapakkia.
Miten luottamusta voidaan enää rakentaa, kun valtiojohtoisesti jopa yhteistä historiaa tulkitaan ja opetetaan kansalle siten, että vääryyttä kärsinyt onkin
syyllinen?
Tässä ajassa on siis syytä muistuttaa
erään kadetin tuntemuksista yli kahdeksankymmenen vuoden takaa, kun Suomi
puolustautui laajentumishaluista suurvaltaa vastaan. Kronikan kirjoitti eräs kadetti 23. kadettikurssilta talvisodan ollessa
käynnissä 30. joulukuuta 1939. Silloin
Neuvostoliiton hyökkäys oli onnistuneesti pysäytetty ja rintamalinjat alkoivat vakiintua. Vastahyökkäyksen onnistuminen
Tolvajärven–Ägläjärven suunnalla viikkoa aiemmin loi uskoa voiton mahdollisuuksiin ja taistelut Raatteentiellä olivat
pian huipentumassa.
Kronikoitsijalla oli myös tiedossa, että kronikan kirjoittamista seuraavana päivänä kadettikurssi päätettäisiin ennenai46

LAURI MATTILA

kaisesti. Vain seitsemän kuukauden opintojen jälkeen maavoimien kadetit komennettiin ”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 suomalaisen sydämessä 30. marraskuuta 1939.
Ryssä on siis päästänyt idän raakalaislaumat valloilleen.
Olimme saaneet jo pitkän aikaa lukea sanomalehtien pääuutisissa sodista ja jälleen sodista. Sodan aallot olivat
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pyyhkäisseet Puolan valtakunnan kahdessa viikossa valtakuntien joukosta, ja
Euroopan suurvallat, Italiaa lukuun ottamatta, ne olivat saaneet jo valtaansa,
mutta että rakas isänmaammekin jo tulessa, se tuntui uskomattomalta.
Onhan meillä tosin idässä naapuri,
johon emme ole voineet koskaan luottaa, mutta siitä huolimatta olimmehan
julistautuneet täysin puolueettomiksi ja
myös käytännössä sen toteuttaneet. Tämä ei kuitenkaan merkinnyt mitään saaliinhimoiselle raakalaiselle. Asettaen yhä
suurempia ja suurempia vaatimuksia hallituksellemme se vihdoin 28. marraskuuta sanoi irti hyökkäämättömyyssopimuksensa ja seuraavana päivänä katkasi diplomaattiset suhteensa maahamme.
Olimme vielä optimisteja, mutta toisin kävi. Marraskuun 30. päivänä 1939
Stalinin ”voittamaton” puna-armeija
marssi kaikkialla itärajamme yli ja sen
lentokoneet ilmestyivät rauhallisten asutuskeskuksien ylle kylvämään tuhoaan.
Suomi oli siis jälleen joutunut verivihollisemme hyökkäyksen kohteeksi.
Sodan vaikutukset ulottuivat kaikkialle, myös kadettielämään. Meidän
täytyi jättää jo viihtyisäksi käynyt koulumme ja siirtyä kaukaisempaan paikkaan jatkamaan opintojamme kyetäksemme sitten isänmaan meitä kutsuessa
täyttämään mahdollisimman hyvin kukin paikkamme.

Ennen lähtöämme saimme kuitenkin omin silmin todeta vastustajamme raakalaismaisen sodankäyntitavan.
Näimme, kuinka sen lentokoneet kylvivät pommejaan Helsingin asuntokortteleihin ja ampuivat konekivääreillään
turvattomia suojaa etsiviä naisia ja lapsia. Mutta se ei lamaannuttanut ketään.
Päinvastoin jokainen tunsi yhä suurempaa suuttumusta ja koston halua. Kaikki ampuivat minkä suinkin ennättivät
noita tuhontuojia, ja jokainen toivoi sydämessään, että putoaisipa vaikka edes
yksi, eikä turhaan.
Aivan lähtöhetkellä soi hälytyssireeni ja riensimme it-asemiimme suojellaksemme vielä, ehkä viimeisen kerran, rakasta kouluamme. Kohta ilmestyi vihollislaivue näkyviin. Yhtäaikainen tulenavaus, kiväärit paukkuivat, kk:t
ja pk:t lauloivat tuttua säveltään ja selvä oli. Ohjaajaan osui, huudettiin, ja samassa syöksyi kone ryskyen maahan.
Se oli meille ensimmäinen, mutta varmasti ei viimeinen, tuumailtiin, mikäli
eivät kesken lopu.
Munkkiniemestä siirryimme 1. joulukuuta 1939 Niinisaloon KHK:een, jossa koulutuksemme on jatkunut entistä
tiukemmassa tahdissa. Ryssiä emme ole
täällä nähneet, emme edes ilmadesantteina. Muutamia kertoja on tosin ollut
ilmahälytyksiä, mutta koneita ei ole näkynyt kuin kerran, silloinkin hyvin kau47

kana. Eivät taida useasti vikaantuvilla
kompasseillaan löytää tänne!
Olomme täällä ei muodostunut kovin pitkäksi, sillä tänään jo lähdemme,
ties minne. Ehkä yksi sinne, toinen tänne, 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 vaikeimmatkin vastukset. Ovathan esi-isämmekin kestäneet idän paineen, niin miksi
me emme sitten kestäisi, varsinkin nyt,
kun tuo punaryssien voittamattomaksi
toitotettava sotalauma onkin osoittautunut savijaloilla seisovaksi jättiläiseksi.
Nyt on meidän vuoromme lyödä!
Taistelussamme, jota kansan armeijamme on käynyt voitokkaasti jo yli neljä
viikkoa, emme saa tyytyä vain vainolaisen karkottamiseen rajojemme yli, vaan
nyt jos koskaan, täyttäkäämme kadettilupauksemme, muodostakaamme SuurSuomi. ”Vienanlahdesta Laatokkaan me
piirrämme miekalla rajan.” Olkoon tämä
23. kadettikurssin tunnuksena lähtiessämme nyt jokainen tahollamme täyttämään
velvollisuuttamme uhattua isänmaatamme kohtaan. Osoittakaamme nyt, kun on
tilaisuus: ”viel’ elää isäin henki, on Suomess’ urhoja.”
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Perinnetietoutta – tiesitkö tätä?
Kadetin juhlapuvun 100-vuotinen taival

K

adetin juhlapuku on nykyisestä nimestään m/22 huolimatta
vanhempaa perua. Alkuperäisessä muodossaan ”armeijakadetin” juhlapuku esiteltiin jo virkapukuohjeessa
m/19, jossa se määriteltiin seuraavasti:
”Puvun väri on tummansininen, napit sekä kaluunanauhat hopeanväriset,
jalkineet mustat ja hansikkaat sekä vyö
valkoiset. Asetakin pituus ulottuu haaraan asti, kuosi on vartalonmukainen,
pystykauluksella varustettu ja ilman rinta- ja sivutaskuja. Takataskujen kannet
ovat kolmikärkiset ja kummassakin on
kolme nappia. Rinnassa nappeja on kahdeksan ja hihansuissa kaksi. Kauluksessa, hihankäänteissä ja suorien housujen
ulkosaumoissa on kahden senttimetrin
levyiset hopeanväriset kaluunanauhat.
Takin edessä ja takataskujen kansissa
on valkoiset reunukset. Päähineenä on
upseerimallinen lippalakki tummansinisellä paarteella ja valkoisella, tummareunaisella päällyksellä. Kokardit
ovat samat kuin miehistöllä. Sivuaseena on upseerien kevyt miekka, mutta
ilman tupsua.”
Myöhemmän kehityksen kannalta on
merkittävää, että kadetin juhlapuvussa
m/19 vyö oli valkoiseksi maalattua nahkaa. Lakissa oli miehistön kokardit, eli
harmaa leijonanappi ja sen yläpuolella
peltinen sinivalkoinen valtakunnankokardi. Miekka oli aluksi tohtorinmiekkaa muistuttavaa kevyttä mallia ilman
minkäänlaista porte-d’epéeta eli miekantupsua.
Kevyttä miekkaa kannettiin vyötäröllä pujottamalla se asetakin vasemmalla sivulla olevasta rei’ästä tupessa
olevan haarukkaneulan varaan. Takkiin
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oli siksi ommeltu reikä miekan läpivientiä varten.
Kevyt miekka jäi sittemmin jo hankintavaiheessa toteutumatta. Jo tuolloin
kevyen miekan korvikkeina käytettiin
tavanomaisia paraatimiekkoja, alkuun
pääasiassa saksalaisia tai ruotsalaisia upseerinmiekkoja. Kun juhlapuvun käyttö myös paraatiasuna yleistyi, tavallinen upseerinmiekka tuli kadetin juhlapuvunkin sivuaseeksi.
Ensimmäiset muutokset kadetin juhlapukuun toteutuivat virallisesti uudessa koko Puolustusvoimat kattavassa virkapukuohjesäännössä m/22, joka hyväksyttiin tasavallan presidentin päätöksellä
käyttöön otettavaksi 23. huhtikuuta 1922.
Kadetin juhlapuku sinänsä pysyi lähes entisellään, mutta siihen kuuluvia
varusesineitä koskevia muutoksia ja lisäyksiä oli jonkin verran.
Nahkainen juhlavyö oli vaihdettu
valko-sinikuvioiseen kangasvyöhön.
Miekkaan tuli tupsu, joka toisen vuosikurssin kadeteilla oli upseerimallinen,
mutta hieman pienikokoisempi, ja ensimmäisellä vuosikurssilla samaa mallia
kuin alipäällystöllä ja miehistöllä. Arvoasteita ilmaisevat kaluunanauhat olivat tästä lähtien virallisestikin kullanväriset, ja niitä käytettiin yksinomaan
olkaimissa. Toisen vuosikurssin kadetit
käyttivät nyt upseerikokardeja.
Sotien aiheuttama poikkeustila ja
pula vaikuttivat myös kadettien juhlapuvun tarpeeseen ja käyttöön. Etenkin
jatkosodan aikana kadettien esiintyminen juhlapuvuissa oli harvinaista, eikä mieskohtaisia juhlavarusteita kaiketi edes jaettu samalla tavoin kuin rauhan aikana. Palautuminen normaalikäy-
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täntöön tapahtui vasta 28. Kadettikurssi
aikana vuosina 1946–1947.
Kadetin juhlapukuun oli vuodesta
1922 lähtien kuulunut kankainen, piilosoljella varustettu juhlavyö. Puolustusvoimain pääesikunnan käskylehdessä n:o 6, 13. kesäkuuta 1951, määrättiin
alipäällystön ja kadettien uudeksi juhlavyöksi samanlainen vyö kuin upseerin juhlavyö m/38, mutta hopeanvärisellä soljella.
Käytännössä uusi vyö tuli kadettien
varustukseen vasta 1950-luvun jälkipuoliskolla, kun vanhanmalliset oli ensin
kulutettu loppuun. Tämä vyö on edelleenkin käytössä kuuluen kadetin juhlapukuun.
Vaikka virkapukuohjesäännöissä
vahvistetut mallit ovat pysyneet ennallaan, uudet materiaalit ja tuotantotavat
ovat tulleet mukaan kadetin juhlapuvunkin valmistukseen. Muutokset ovat usein
päällepäin näkymättömiä ja sinänsä harmittomia.
Mainittakoon esimerkkeinä, että kadetin juhlapuvun lippalakin m/22 musta nahkainen leukanauha on muuttunut
muovista valmistetuksi. Samoin lippalakissa käytettävän sinivalkoisen valtakunnankokardin valmistustapa on vaihtunut emaloidusta maalatuksi.
Eri asukokonaisuuksia ovat Puolustusvoimissa olleet perinteisesti palveluspuku, paraatipuku ja juhlapuku. Muista
poiketen kadetit ovat alusta lähtien käyttäneet juhla-asuaan myös paraatipukuna.
Kadetin juhla- ja paraatipuvun käytöstä eri tilaisuuksissa annettiin selväpiirteisiä ohjeita vasta puolustusministeriön sotilasvirkapukuja koskevissa väliaikaisissa määräyksissä vuonna 1954.
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Kadetin juhlapukua käytetään myös paraateissa, kunniavartiossa, hautajaisissa ja eri käskystä. Pukua tulee käyttää myös Puolustusvoimien
joukko-osastojen sekä muissa sotilaallisissa muisto- ja juhlatilaisuuksissa ja tasavallan presidentin
kutsuilla, ellei jotakin muuta pukua ole nimenomaan määrätty.
Nykyisin juhlapuvun käyttö on joustavampaa
kuin ennen. Luontevia tilaisuuksia ovat muiden
muassa häät ja erilaiset perhejuhlat sekä juhlalliset tilaisuudet, joissa siviilihenkilöillä on yllään
juhlapuku kunniamerkkeineen.
Kadetin juhlapuvun käyttöoikeudesta yksityistilaisuuksissa päättävät kadettikurssien johtajat.
Ensimmäisen kerran kadetti saa oikeuden pukea
ylleen juhlapuvun kadettilupauksen antamisen jälkeen järjestettävässä perinteikkäässä sarkajuhlassa.
Monet peräkkäiset sukupolvet yhdistävät suomalaisiin 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

49

Kylkirauta 2/2022

PÄÄSIHTEERIN PALSTA

Kadettikunta palasi normaaliaikaan
Kadettipiirit toimintaa
kehittämässä
Kadettikunnan toiminnan kehittämisseminaari järjestettiin Tallinnassa 20.–22.
toukokuuta 2022. Lähes jokainen kadettipiiri lähetti edustajansa seminaariin, ja
tilaisuus toteutettiin avec-tapahtumana.
Kadettiupseerien puolisot osallistuivat
seminaarityöskentelyyn osana Sini Rantakarin Upseerin puoliso -tutkimusta.
Seminaari antoi hyvät lähtökohdat ensi
syksynä käynnistettävälle Kadettikunnan
strategiasuunnittelukierrokselle. Turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos sekä Suomen tekemät ulko- ja turvallisuuspoliittiset
ratkaisut puhuttivat seminaariosallistujia.
Muutoksilla todettiin olevan laajat heijastukset myös Kadettikunnan toimintaan.
Juhlava
yhteysupseeritapaaminen
Kadettikurssien ja merikadettikurssien
yhteysupseeritapaaminen oli 24. toukokuuta 2022 Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön 70-vuotisjuhlan yhteydessä. Juhla järjestettiin Svenska Klubbenilla Helsingissä.
Juhlan yhteydessä kuultiin Kaaderilaulajien tuplakvartetin esityksiä ja tenori,
kapteeni Janne Isoahon yksinlaulua. Majuri Joni Pirisen kirjoittamia runoja Mannerheim-ristin ritareista kuultiin sekä Janne Isoahon laulamana että majuri evp Antti-Jussi Väinölän lausumana.
Tallenne tapahtumasta julkaistaan Kadettikunnan YouTube-kanavalla.
Kunnianosoitus Haapaniemessä

Eversti Yrjö-Maunu Spregtportenin
aloitteesta vuonna 1779 perustettiin suomalainen sotilasopetuslaitos Kuopioon,
jossa se aloitti toimintansa vuonna 1780.
Sotakoulu siirtyi vuonna 1781 Haapaniemen tilalle Rantasalmen pitäjään, jossa
se toimi Haapaniemen Kadettikouluna
ja vuodesta 1812 alkaen Haapaniemen
Kenttämittauskouluna vuoteen 1819 asti.
Kadettikunta ry:n vuonna 1931 pystyttämä Haapaniemen muistomerkki sijaitsee kadettikoulun alkuperäisellä paikalla noin kymmenen kilometriä Rantasalmen keskustasta.
Haapaniemen Kadettikoulun kunnostetulla muistomerkillä järjestettiin kunnianosoitus 30. toukokuuta 2022. Kunniaosoitusten jälkeen järjestettiin päiväjuhla Rantasalmen keskustassa, Musiik-
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ki- ja teatterisali Tornadossa. Juhlapuheen
piti everstiluutnantti, sotatieteiden tohtori Marko Palokangas. Musiikista vastasi
Rantasalmen puhallinorkesteri. Antti-Jussi Väinölä lausui juhlassa sekä Joni Pirisen kirjoittamia Marskin ritari -runoja että omia runojaan.
Tallenne tapahtumasta julkaistaan Kadettikunnan YouTube-kanavalla.

Suomi kylmässä sodassa
-oppimisympäristö uudistui
Kadettikunta ylläpitää historian ja turvallisuuspolitiikan oppimisympäristöä Suo
mi kylmässä sodassa. Tietopankki on liitetty Opetushallituksen oppimateriaalipalvelimelle. Oppimisympäristö valmistui maamme koulujen käyttöön vuonna
2006 cd-rom tallenteena, ja siirrettiin internetiin vuonna 2017.
Sivuston tekninen alusta uusittiin alkuvuonna 2022. Uudistettu historian ja
turvallisuuspolitiikan oppimisympäristö
otetaan käyttöön kesäkuussa 2022. Lisäksi sivuston rakennetta ja kuvitusta on tarkennettu. Teknisen alustan valmisti Sarvikuono 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 valmistui vuonna 2021. Tietopankki päivitettiin
yhteistoiminnassa Comprendum Oy:n
kanssa, joka valmisti tietopankin asiasisällön. Tietopankki julkaistiin vuonna
2021 ensimmäistä kertaa myös ruotsinkielisenä.
Kadettikunnan toimintasuunnitelman
mukaisesti tietopankin seuraava päivityskierros suunniteltiin aloitettavaksi syksyllä 2022 ja valmistuvaksi vuonna 2023.
Euroopan ja Suomen lähialueiden turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on
muuttunut kuluvana keväänä niin voimakkaasti, että Kadettikunnan hallitus on päättänyt tilata Comprendum Oy:ltä ennen laajempaa tarkastelua päivityksen muuttuneista asioista. Tässä yhteydessä otetaan
huomioon myös muutokset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa.
Tulevaa toimintaa

Kadettikurssien ja kadettipiirien välinen
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HEIKKI POHJA
golfmestaruus ratkaistaan Pohjanmaan
kadettipiirin isännöimänä XXIV Kaaderigolfissa tiistaina 16. elokuuta Ruuhikoskigolfissa Seinäjoella. Kokoa kolmen hengen joukkue kadettikurssiltasi
tai tule mukaan yksilökisaan! Kilpailukutsu on toisaalla lehdessä.
Kadettikunta ja Suomen Sotatieteellinen Seura järjestävät yhteistoiminnassa turvallisuuspolitiikan seminaarin keskiviikkona 14. syyskuuta Helsingissä. Seminaarin teemana on Turvallisuusympä
ristön muutos ja Suomen Nato-jäsenyys.
Seminaarikutsu on toisaalla lehdessä.
Perinteiset ja suositut Kaaderitanssiaiset järjestetään kahden vuoden tauon
jälkeen perjantaina 28. lokakuuta Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Tervetuloa mukaan tanssiaisiin!
Kadettikunnan vuosikokous järjestetään lauantaina 29. lokakuuta Maanpuolustuskurssien tiloissa Helsingin Kruununhaassa.
Toivotan onnea ja menestystä elokuussa valmistuville 106. Kadettikurssin ja 89.
Merikadettikurssin kadettiveljille ja -sisarille. Valmistuessanne siirrytte Kadettitoverikunnasta 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

K

adettikunnan kevätkokous Raaseporissa huhtikuun
2. päivänä oli minulle hieno päivä. Vuoden kadettiupseeriksi nimittäminen on suuri kunnia, ja
olen todella otettu tästä huomionosoituksesta. Valinta kertonee, että olen
onnistunut tekemään oikeita asioita
niin järjestötoiminnassa kuin upseerin ammatissanikin. Osoitan parhaat
kiitokseni Kadettikunnalle sekä erityisesti Pirkanmaan ja Kainuun piireille, joiden toiminnassa olen ollut
aktiivisimmin mukana.
Kadettikoulussa opiskelin 82. Kadettikurssin kenttätykistölinjalla. Sotilasuralla suunta ohjautui kuitenkin jo yliluutnanttina huollon ja logistiikan pariin. Erillistä opintosuuntaa ei huollossa tuohon
aikaan ollut, vaan osaaminen hankittiin
täydennyskoulutuksella, josta tärkeimpänä oli huoltoupseerikurssi eli nykyinen logistiikkaupseerikurssi.
Ensimmäinen palveluspaikkani oli
Panssariprikaati, ja palvelinkin siellä useissa tehtävissä esiupseerikurssiin
saakka. Parhaiten mieleeni ovat jääneet
ne viisi vuotta, jotka sain olla 4. Erillisen
autokomppanian päällikkönä. Yleisesikuntaupseerikurssin jälkeen työura jatkui
Maavoimien materiaalilaitoksen esikunnassa, Pääesikunnassa ja Logistiikkalaitoksessa. Edellinen tehtäväni oli Kuopion huoltopataljoonan komentajuus Kajaanissa, ja sen nostan urani huippuhetkien joukkoon. Kriisinhallintapalvelus
Bosnia-Herzegovinassa sekä Afganistanissa ovat myös olleet mieleenpainuvia ja antoisia kokemuksia.
Nyt näiden poikkeuksellisten aikojen vallitessa palvelen Puolustusvoimien
logistiikkalaitoksessa suunnittelupäällikkönä turvallisuustilanteessa, jota ei ikinä olisi voinut länsimaisessa yhteiskunnassa uskoa kohtaavansa. Kolmelapsisen
perheen isänä tilanne huolettaa. Onneksi Suomi on kuitenkin aina osannut ja tajunnut varautua pahimpaan.
Kadettikoulu oli minulle luonnollinen
valinta, sillä sotilasura kiinnosti jo lukioaikana. Palvelus logistiikka-alalla on yhdistänyt hienosti mielenkiinnon kohteeni maanpuolustuksen ja kaupankäynnin.
Muistot kadettiajoilta ovat lämpimiä.
Hienointa on se yhteenkuuluvuus, joka

HENRIKKI HAAPAMÄKI
jo silloin syntyi ja joka on jatkunut kaikki nämä vuodet kurssiveljien kesken. On
hienoa huomata, miten vuosikymmenien jälkeenikin siteet ovat säilyneet ja yhteydet laajentuneet myös nuorempien ja
vanhempien kurssien edustajiin.
Kadettikunnan toiminta tuli tutuksi
jo Santahaminassa. Aloitin toimintaan
osallistumisen Kadettioppilaskunnan hallituksessa vuonna 2000. Toimikaudellani Kadettioppilaskunnan taloudellinen
tilanne koheni huomattavasti hyvän taloudenpidon sekä tietysti koko hallituksen aktiivisen toiminnan seurauksena.
Toimintaa kehitettiin muiden opiskelijajärjestöjen suuntaan ja järjestetyistä
tilaisuuksista saatiin erinomaisia verkostoitumistapahtumia, jotka olivat myös taloudellisesti kannattavia. Muiden yliopistojen ja vastaavien oppilaitosten opiskelijoita osallistui muun muassa laskiaisen
ajan tapatuumiin useita satoja.
Vuodesta 2012 alkaen olen ollut Pirkanmaan kadettipiirin sihteeri. Piirimme
on ollut aktiivisesti ideoimassa ja järjestämässä 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 jäsentilaisuuksia järjestettiin, vaikka koronatilanne tahtoikin sotkea suunnitelmia.
Kadettiupseerina oleminen ja Kadettikuntaan yhteisönä kuuluminen ovat minulle kunnia-asioita. Isänmaallisuus ja
upseerin arvot sekä mahdollisuus tehdä
työtä maanpuolustuksen eteen ovat ol51

leet ja ovat yhä minulle elämäni tärkeintä sisältöä.
Kadettipiirissä olen päässyt tutustumaan laajasti Tampereen ja lähialueen toimijoihin. Järjestön kautta
on tarjoutunut mahdollisuus pitää luentoja paikallisissa kouluissa yhdessä sotaveteraanien ja muiden upseerien kanssa. Toiminnassa on päässyt
samoihin pöytiin poliittisten vaikuttajien sekä korkea-arvoisten upseerien kanssa, mikä ei pelkkien virkatehtävien kautta olisi ollut mahdollista.
Erityisesti eläkkeellä olevien upseerien
sekä sotaveteraanien kanssa toimiminen
on ollut mieleenpainuvaa.
Tehtävät Kadettikunnassa ovat myös
kasvattaneet ja opettaneet minua upseerin ammatissa. Molemmissa tehtävissä
järjestelmällisyys ja aktiivisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia.
Vaikka yhdistystoiminta ja yhteisöllisyys ovat joutuneet nykypäivänä luovuttamaan aikaa ihmisten muille aktiviteeteille, on järjestöillä aina tärkeä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa. Eritoten maailmassa, jossa turvallisuustilanne
on elinaikamme epävakain, tarvitaan yhteisöllisyyttä.
Kadettikunta tarjoaa mahdollisuuden jäsenistön yhdessäoloon ja ajatusten vaihtoon. Tärkeä osa toimintaa on
myös kertoa suurelle yleisölle meille tärkeistä asioista.
Moniarvoistuvassa maailmassa pidän Kadettikunnan yhtenä tärkeimmistä tehtävistä turvallisuuspoliittisen tietämyksen kasvattamista. Maanpuolustuksen tuominen lähemmäksi kansalaista jo
peruskoulussa pidettävien turpo-esitelmien kautta on tätä työtä parhaimmillaan.
Myös internetin ja sosiaalisen median
käyttämisessä Kadettikunta on mielestäni onnistunut hyvin. Molempia lähestymistapoja tarvitaan.
2020-luvun Kadettikunta on parhaimmillaan tiivis yhteisö, jossa jäsenet ovat
aktiivisia, ja järjestö tunnetaan myös yhteiskunnallisesti merkittävänä toimijana.
Everstiluutnantti Henrikki Haapa
mäki palvelee Puolustusvoimien logis
tiikkalaitoksessa suunnittelupäällikkö
nä.
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Kevätkokous Raaseporissa

K

adettikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin Uudenmaan prikaatin kurssi- ja koulutuskeskuksessa Raaseporissa lauantaina 2. huhtikuuta 2022. Kokoukseen osallistui 50 Kadettikunnan
jäsentä. Edellisen kerran Kadettikunta
kokoontui kevätkokoukseen Dragsvikin
varuskunnassa vuonna 2003.

Yhteisöllisyyttä
veljespäivällisellä
Kokousta edelsi perjantai-iltana veljespäivällinen Ravintola Fyrenissä Tammisaaressa. Veljespäivälliselle osallistuivat Kadettikunnan hallituksen ja kadettipiirien kokousedustajat sekä kokoustapahtuman käytännön järjestelyistä
vastanneen Hankoniemen kadettipiirin
edustajia.
Hankoniemen kadettipiirin puheenjohtaja, komentaja Janne Sarpoma toivotti vieraat tervetulleiksi, ja veljespäivällinen nautittiin hyvässä seurassa meren äärellä kauniissa auringonpaisteessa. Veljespäivällisen yhteydessä kuultiin myös
Kadettikunnan puheenjohtajan, prikaatikenraali Mika Kalliomaan tervehdys.
Veljespäivällisen ikikaaderit olivat
everstiluutnantti Tarmo Saurus (41.k)
Etelä-Hämeen kadettipiiristä ja majuri Reino Laajaniemi (46.k) Kanta-Hämeen kadettipiiristä. Nuorimpia kursseja edustivat yliluutantti Konsta Hirvonen (99.k) ja luutnantti Niklas Leminen
(88.mek) Hankoniemen kadettipiiristä.
Illan aikana majuri Joni Pirinen esitti laulamalla katkelman Kadettikunnanalle omistamastaan runosta Kapteeni
ja lähetti. Yli 20 vuotta runoutta harrastanut Pirinen kirjoittaa parhaillaan runoteosta Mannerheim-ristin ritareista.
Hän lausui myös kantaesityksen luutnantti Hans Henrik Windistä kertovasta
runosta. Luutnantti Wind oli syntyjään
tammisaarelainen, ja hänet nimitettiin
31. heinäkuuta 1943 Mannerheim-ristin ritariksi nro 116.
Kevätkokouspäivä

Kevätkokouspäivä aloitettiin 2. huhtikuuta aamulla seppeleenkaskulla Tammisaaren hautausmaalla. Kadettikunnan 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 kevätkokoukseen.
Kevätkokoustapahtuman avasi Hankoniemen kadettipiirin puheenjohtaja,
komentaja Janne Sarpoma, joka toivotti läsnäolijat tervetulleiksi Uudenmaan
prikaatin perinteitä huokuvaan koulutusja kurssikeskukseen. Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist esitti
kokousväelle kaupungin tervehdyksen.
Komentaja Pekka Snellman Uudenmaan
prikaatista toi tilaisuuteen joukko-osaston tervehdyksen sekä esitteli prikaatin
nykypäivää ja kehitysnäkymiä.
Kadettikunnan puheenjohtaja, prikaatikenraali Mika Kalliomaa esitti kokousväelle Kadettikunnan tervehdyksen.
Prikaatikenraali Kalliomaa luovutti Raaseporin kaupungille Kadettikunnan standaarin ja Uudenmaan prikaatille Kadettikunnan pienoislipun nro 99.

Henrikki Haapamäki
Vuoden kadettiupseeriksi
Vuosikokoustapahtumassa julkistettiin Kadettikunnan hallituksen nimeämä neljäskymmenesseitsemäs Vuoden
kadettiupseeri, vuonna 1975 syntynyt
everstiluutnantti Henrikki Haapamäki Pirkanmaan kadettipiiristä. Everstiluutnantti Haapamäki on ensimmäinen
Pirkanmaan kadettipiiristä valittu Vuoden kadettiupseeri. Hän on valmistunut
upseeriksi 82. Kadettikurssilta vuonna
1999.
Henrikki Haapamäki toimi kadettiaikana kadettioppilaskunnan hallituksessa, ja hän on ollut luottamustehtävissä Pirkanmaan kadettipiirissä vuodesta 2012 alkaen. Kadettipiirin sihteerinä
hän on ollut vuosina 2012–2013 ja uudelleen vuodesta 2015 alkaen. Haapamäki on aktiivisesti kehittänyt Pirkanmaan kadettipiirin toimintaa ja hallintoasioita. Palvellessaan Kainuun prikaatissa hän oli lisäksi tukemassa Kainuun
kadettipiirin hallitusta piirin toiminnan
kehittämisessä. Haapamäki on ollut keskeinen toimija Kadettikunnan piiritoimintaohjeen kehittämisessä.
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Everstiluutnantti Haapamäelle on
myönnetty Kadettikunnan ansiomitali
vuonna 2017 ja Kadettikunnan ansiolevyke vuonna 2021. Hänelle luovutettiin omistuskirjan kera Kadettikunnan
Maanpuolustusrahaston 1 000 euron stipendi. Hänen nimensä merkitään Kadet
tikunnan Kultaiseen kirjaan.

Kadettikunnan ansiomitalit

Vuoden kadettiupseerin julkistamisen
jälkeen luovutettiin puolustusministeri Antti Kaikkosen 27. tammikuuta
2022 myöntämät Kadettikunnan ansiomitalit.
Kadettikunnan ansiomitalin on suunnitellut edesmennyt Kadettikunnan kunniajäsen, everstiluutnantti Paavo Salonen. Tasavallan presidentti vahvisti mitalin käyttöön 14. joulukuuta 1990. Ensimmäinen Kadettikunnan ansiomitali
miekkojen kera luovutettiin puolustusministeri Elisabeth Rehnille vuonna 1991.
Kadettikunnan ansiomitalin miekkojen kera Raaseporissa saivat eversti
Kari Janhunen (Kauhava), everstiluutnantti Tarmo Saurus (Riihimäki) ja majuri, VTM Antti Kuljukka (Helsinki).
Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle, Pääesikunnan päällikölle, kenraaliluutnantti Eero Pyötsiälle ja vara-amiraali Kari Takaselle mitalit luovutetaan
erikseen Helsingissä.
Kadettikunnan ansiomitali myönnettiin 27. tammikuuta 2022 seuraaville henkilöille: eversti Vesa Huuskonen
(Imatra), eversti Mikko Kauppala (Helsinki), eversti Antti Myyryläinen (Kouvola), everstiluutnantti Pentti Korhonen
(Turku), everstiluutnantti Pauli Pukaralammi (Kankaanpää), everstiluutnantti
Petri Toivonen (Kirkkonummi), everstiluutnantti Jussi Ylimartimo (Tuusula), komentaja Kari Huhtala (Jyväskylä), komentaja Janne Sarpoma (Hanko),
majuri, KTM Lasse Härkönen (Kotka),
majuri Janne Kemppi (Huittinen), majuri 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), yliluutnantti Miika Hovi (Lahti), yliluutnantti
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Antti Nissinen (Loviisa), yliluutnantti
Samu Tanskanen (Kirkkonummi), luutnantti Eetu Happonen (Oulu), luutnantti
Janne Koivunen (Joensuu), Upseeriliiton hallintosihteeri Erja Elopuro (Vihti) ja Suomen Reserviupseeriliitto ry:n
puheenjohtaja Aaro Mäkelä (Helsinki).

Heikki Rintaselle
Kadettikunnan pienoislippu
Everstiluutnantti Heikki Mikael Rintaselle luovutettiin Kadettikunnan pienoislippu nro 98, joka myönnettiin hänelle täyttäessään 70 vuotta 10. maaliskuuta 2022. Everstiluutnantti Rintanen
on valmistunut upseeriksi 59. Kadettikurssilta vuonna 1975. Hän on toiminut Pohjanmaan kadettipiirin sihteerinä ja rahastonhoitajana vuodesta 2003
alkaen.
Hänelle on aikaisemmin myönnetty Kadettikunnan kunniakilpi vuonna
2013, Kadettikunnan ansiomitali vuonna 2015 ja ansiomitali miekkojen kera
2021 sekä Kadettikunnan ansiomerkki
vuonna 2016.
Kadettikunnan lipun on suunnitellut ratsumestari Soini Talaskivi, ja lippu on vihitty käyttöön 18. maaliskuuta
1961. Kadettikunnan pienoislipun on
suunnitellut taitelija Olof Eriksson. Pienoislippu vahvistettiin käyttöön 15. lokakuuta 1962.
Kadettikunnan pienoislipussa on
esitettynä Upseerin tutkinnon merkki,
joka on myös Kadettikunnan järjestömerkki. Lippunauhassa on Kadettikunnan tunnuslause Constantem Decorat
Honor. Lipputangon kärkeen on kiinnitetty 4. luokan vapaudenristi keltapunaisin nauhoin.
Kadettikunnan sadas
toimintavuosi
Palkitsemisien jälkeen pidettiin Kadettikunnan kevätkokous, jonka puheenjohtajiksi valittiin prikaatikenraali Mika Kalliomaa ja komentaja Janne Sarpoma. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki 81:n vuoden 2021 aikana
kuolleen kadettiupseerin muiston kunnioittamiseksi.
Kevätkokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin hallituksen valmistelema vuoden 2021 toimintakertomus. Kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021
sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille toimihenkilöille.
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Kokouksessa todettiin toimintavuoden 2021 teemana olleen Kadettikunta
100 vuotta. Kadettikunnan 100-vuotisjuhla järjestettiin 27. tammikuuta 2021
Svenska Klubbenilla, jolloin Kadettikunta muun muassa vastaanotti 4. luokan Vapaudenristin miekkoineen kiinnitettäväksi keltapunaisin nauhoin Kadettikunnan lipputangon kärkeen. Vapaudenristi myönnettiin tunnustuksena
ansiokkaasta toiminnasta Suomen maanpuolustuksen hyväksi.
Juhlavuoden tapahtumia jouduttiin
mukauttamaan koronapandemian seurannaisvaikutusten vuoksi. Kadettikunnan juhlavuoden palkitsemiset keskitettiin yhdistyksen syyskokouksen yhteyteen Katajanokan kasinolle.
Kadettikunta 100 vuotta -juhlateos
julkaistiin nimellä Constantem decorat
honor – Kadettikunta 1921–2021 Kadettikunnan kevätkokouksen yhteydessä huhtikuussa 2021. Toimintavuoden
aikana julkaistiin myös Kadettikunnan
esittelyvideo, joka on katsottavissa Kadettikunnan verkkosivuilla. Juhlavuosi
oli näkyvästi esillä Kylkirauta-lehdessä.
Toinen koronapandemian varjostama toimintavuosi vaikutti Kadettikunnan ja kadettipiirien toiminnan järjestelyihin. Tapahtumien ja kokousten järjestelyissä hyödynnettiin webinaareja,
ja useat tapahtumat olivat seurattavissa
suoratoistoina. Lisäksi niistä tehtiin tallenteita Kadettikunnan sivustoille ja niitä jaettiin sosiaalisen median kanavilla.
Toimintavuoden laajimpana veljestapahtumana oli XXIII Kaaderigolf Tuusulassa. Tapahtuma oli samalla majuri, liikuntaneuvos Risto H. Luukkasen
muistokilpailu.
Keskusteluun turvallisuuspolitiikasta osallistuttiin muun muassa järjestämällä yhteistoiminnassa Suomen Sotatieteellisen Seuran kanssa turvallisuuspoliittinen seminaari Turvallisuutemme
myrskyn edessä. Kadettikunta osallistui
yhteistoimintakumppanina ja asiantuntijana Suomen Reserviupseeriliiton ja
Reserviläisliiton järjestämään valtakunnalliseen lukiolaisten turvallisuuspolitiikan Turpotietäjä-kilpailuun.
Arvoseminaari järjestettiin yhteistoiminnassa Suomen Reserviupseeriliiton ja Sotilaskotiliiton kanssa.
Koulujen opetuksen ja turvallisuuspolitiikan tietouden jakamisen tueksi julkaistiin päivitetty Turvallisuuspolitiikan
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tietopankki, joka julkaistiin vuonna 2021
ensimmäisen kerran myös ruotsinkielisenä. Toimintavuoden aikana uusittiin
myös Veteraanien perintö -oppimisympäristön tekninen uudistus suomen- ja
ruotsinkielisenä.
Kadettipiirien maanpuolustusaatteellinen toiminta oli koronapandemiasta huolimatta aktiivista. Kadettipiirien järjestämiin tapahtumiin osallistui
vuonna 2021 yli 17 600 opettajaa, koululaista tai muuta kansalaista. Tilaisuuksia järjestettiin yli kaksisataa. Kadettipiirien maanpuolustusaatteellisiin tilaisuuksiin on osallistunut 1970-luvulta
alkaen lähes kolme miljoonaa henkilöä, joista yli miljoona on koululaisia.
Kadettikunnan jäsenmäärän todettiin pysyneen vakaana. Kadettikunnassa oli vuoden 2021 lopussa 5 495 jäsentä, 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 tiloissa. Lounaan jälkeen kokousväki pääsi kuulemaan Hangon rintamamuseon 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 Kurssija koulutuskeskuksen historiaan ja esineistöön kapteeniluutnantti Otto Seeckin
johdolla.
Esitän Kadettikunnan puolesta lämpimät kiitokset Hankoniemen kadettipiirille ja sen puheenjohtajalle, komentaja Janne Sarpomalle juhlavan ja mielenkiintoisen kokoustapahtuman järjestelyistä Raaseporissa.

Heikki Pohja
Pääsihteeri

TOIMINTA

Kenraali Hannes Ignatiuksen
kadettisäätiö palkitsi
kirjoittavia kadettiupseereita

K

enraali Hannes Ignatiuksen
kadettisäätiö palkitsi kirjoittavia kadettiupseereita 25. touko
kuuta 2022 Katajanokan kasinolla.
Kenraali Ignatiuksen nimeä kantavan vuonna 1924 perustetun stipendirahaston sääntöjen mukaan tarkoituksena on ”herättää Kadettikunnan jäsenissä harrastusta sotatieteisiin palkitsemalla heidän edellisen vuoden kuluessa
julkisesti esittämistään sotatieteellisistä
töistä ja kirjoituksista”.
Säätiön puheenjohtaja, eversti Martti
Lehto totesi, että arvioinnissa tärkeimmälle sijalle asetettiin säätiön sääntöi-

hin kirjattu perusperiaate: sotilaallista
ammattitaitoa edistävät julkaisut ja sotatieteellisyys.
Tänä vuonna palkittiin 23 erilaista julkaisua, ja palkintojen yhteisarvo
oli lähes 55 000 euroa. Erityispalkinnot luovutettiin eversti Ahti Lapille ja
everstiluutnantti Keijo Tossavaiselle sekä everstiluutnantti Vladimir Panschinille. 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 Helsingissä, ja juhlan kutsuvieraina oli eri kadettikurssien ja merikadettikurssien yhteysupseereja.
Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja eversti Hannu Aikio
toivotti vieraat tervetulleiksi.
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Monipuoliseen ohjelman aloitti ja päätti Kaaderilaulajien tuplakvartetti johtajanaan kadettikunnan kunniajäsen,
everstiluutnantti, dir.cant. Matti Orlamo. Ohjelmassa kuultiin myös tenori, kapteeni Janne Isoahon yksinlaulua sekä
majuri Antti-Jussi Väinölän lausumia runoja.
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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. Seminaariohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan kesän aikana yhdistysten verkkosivuilla.

Kadettikunnan toimisto on kesätauolla
27.6.-12.8.2022.

Kaaderitanssiaiset

K

aaderitanssiaiset järjestetään
Maanpuolustuskorkeakoulun
perinteisessä Juhlasalirakennuksessa Santahaminassa perjantaina
28. lokakuuta 2022. Tilaisuus on avoin
kaikille Kadettikunnan jäsenille puolisoineen. Tavoitteena on jatkaa kadetti
upseerien vuosittaista tapahtumaa, jossa voidaan viettää mukava hetki yhdessä 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 rajallisuudesta johtuen mukaan voidaan ottaa noin kaksisataa henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Illalliskortin hinta on
70 euroa/henkilö, ja se sisältää alkujuoman, buffetillallisen, ruokajuomat,
oheisohjelman sekä tietysti hyvän seuran ja tanssit.
Kadeteille, luutnanteille ja yliluutnanteille sekä heidän kumppaneilleenillalliskortti tarjotaan 50 prosentin alennuksella tänäkin vuonna, eli hinta on
35 euroa/henkilö.
Ilmoittautumiset pyydetään teke
mään Kadettikunnan verkkosivulla
olevalla sähköisellä ilmoittautumislomakkeeella 18.10.2022 mennessä.
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Illalliskortit pyydetään maksamaan
21.10.2022 mennessä Kadettikunnan tilille Nordea FI24 1014 3000 2067 44.
Maksun viestiin pyydetään merkitsemään osallistujien nimet ja kadettikurssin numero. Pöytäkunnat pyritään muodostetaan kadettikursseittain.
Lisätietoja antaa tarvittaessa Kadetti
kunnan perinnejaoston puheenjohtaja,
eversti Teemu Nurmela puh. 0299 800
tai teemu.nurmela(at)mil.fi.
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Asuna on pieni juhlapuku, tumma
puku tai smokki.
Kokoa kadettiveljistä ja -sisarista puolisoineen mukava pöytäkunta ja
rentoudu hetkeksi!
Lämpimästi tervetuloa!

TOIMINTA

Puoli vuosisataa vilahti
40. Merikadettikurssi valmistui vuonna 1971. Isänmaan toivot ylärivissä
vas. Ketola, Pajunen, Hermansson,
Mäkinen, Smolander. Istumassa vasemmalta Inkiläinen, Räme, Niskanen, Äyräväinen,Väänänen.

Samat tuuheatukat samassa järjestyksessä puoli vuosisataamyöhemmin.
Esko Rämeen (k. 2015) paikalla kukkaset.
Mikään ei ole muuttunut. Kylmän
sodan veteraaneilla riitti Moisniemen

partiomajalla merimiesjuttuja entiseen
tapaan.
Onneksi juttuja loiventamassa sekä
silmän ja korvan ilona oli mukana kahdeksan 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 Holopaisen johdolla olivat jo kahdesti
joutuneet siirtämään valmistelemaansa kurssitapaamista pandemiarajoitusten 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 kadettitoveria oli poistunut rivistämme.
Ilta vietettiin hotelli Aulangossa hyvän ruoan ja rattoisan seurustelun merkeissä. Markku Laurinen piti omintakeiseen tapaansa puheen naisille. Kun
kerran Hämeenlinnassa oltiin, toisena
päivänä oli ohjelmassa kiertokäynti ja
lounas Hämeen keskiaikaisessa linnassa.
Koronan aiheuttamaa tapaamisvajetta kurotaan umpeen kokoontumalla
seuraavan kerran lounaalla Helsingissä 1. marraskuuta 2022. Silloin on kulunut päivälleen 60 vuotta kurssimme

alkamisesta. Tapaamisen tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Tauno Nieminen
Kadetti 4548
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PUOLUSTUSVOIMIEN
STRATEGINEN KUMPPANI
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insta.fi

ARTIKKELIT

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

www.milcon.fi

info@milcon.fi

Secure, long-distance data comms
that cut through the fog.
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.
Write to defence@telenormaritime.com or call +358 40 538 2875 (Matti Raustia) to learn more.
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.
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Maan laajin kokonaisuus
MERIPUOLUSTUKSEN HISTORIASTA
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Koe aidot laivat, esineet ja tarinat!
Tykkiveneestä miinalaivaan
Laivaston soittokunnasta Mannerheim-risteihin

Linnankatu 72 20100 Turku
www.forum-marinum.fi
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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

O

n sanottu, että everstiluutnantti Paavo Janhunen
(1941–1985) on eniten Suomen ilmavoimien sotien jälkeiseen
kehitykseen vaikuttanut yksittäinen
henkilö. Eversti Ari Jussila on tehnyt
suurenmoisen työn dokumentoidessaan ”Pavelin” elämäntyön tutkimuksen mitat täyttäväksi teokseksi, joka
ei kuitenkaan jää paperinmakuiseksi
– niin taitavasti Jussila osaa lukijansa kuljettaa ilmavoimien koelentämisen historiaan ja Pavelin elämään.
Nuoren Paavo Janhusen mielenkiinnon kohteet olivat urheilussa ja
moottoripyöräilyssä, mutta hän selviytyi kuitenkin neljän approbaturin ylioppilaaksi. Päästyään lentämisen pariin
hänestä tuli lentoreserviupseerikurssin
jälkeen priimus kaikilla käymillään ilmavoimien kursseilla. Ennen Kadettikouluun menoa hän suoritti vuoden kestäneen lennonjohtajakurssin, joka antoi lisää näkemystä tulevaan ammattiin.
Pavelin alkava lentoupseerin ura
Kauhavalla kadettina oli lähellä päättyä ennen aikojaan kahden Fougan yhteentörmäyksessä. Hän onnistui kuitenkin oikaisemaan syöksykierteeseen
joutuneen koneen ja laskeutumaan turvallisesti. Tapahtumia jännityksellä seurannut Ilmasotakoulun johtaja eversti
Reino Turkki ylensi Pavelin kadettikersantiksi heti saman tien platalla.
Ensimmäisessä palveluspaikassaan
Hämeen lennostossa Paveli sai koulutuksen tuon aikaiselle kärkikoneellemme MiG-21F:lle. Koelentäjän ura avautui koelentokurssille vuonna 1968.
1970-luku oli kovavauhtista aikaa
Paavo Janhusen elämässä. Hän oli keskeisesti mukana käytännössä kaikkien
uusien koneidemme, Drakenien, MiG21:n (bis-versio), Hawkien ja Vinkojen,
hankinnassa. Kaikki tämä tiesi jatkuvaa
matkustamista ulkomaille, perehtymistä koneiden suorituskykyyn ja koelentämistä eri konetyypeillä.

Janhunen kehitti koneiden käyttöperiaatteita suomalaisiin olosuhteisiin sopivaksi. Varsinkin MiGeistä otettiin irti
enemmän kuin valmistajan ohjeet lupasivat. Eräskin Pavelin takapenkillä ollut
neuvostopilotti sanoi suomalaisen lentämisen olleen ”täyttä huliganismia”, johon Paveli vastasi: ”Näin me Suomessa lennämme.”
Työkuorma kotimaassa Koelentueen
päällikkönä oli valtava, mutta hymyilevä Paveli kykenikin hoitamaan vähintään kolmea asiaa yhtä aikaa. Ei ollut
tavatonta, että viikonlopun aikana Pavelilta syntyi useampi kymmenen sivua
aerodynamiikan analyysiä maanantaiksi koelentokurssilaisten pähkäiltäväksi.
Viimeisissä tehtävissään Ilmavoimien esikunnassa Paavo Janhunen uudisti ensiksi Ilmavoimien lentokoulutusohjelmiston ja ehti vielä käynnistää Ilmavoimien lentoturvallisuustoiminnan.
Janhusen työn tuloksena lentokoulutuksesta muodostettiin nousujohteiset
uraputket ja joukko-osastojen välinen
yhteistoiminta esimerkiksi ilmataistelutaktiikoiden kehittämisessä tiivistyi. Ilmavoimien lentoturvallisuuspäällikkönä Paveli kehitti avointa ja läpinäkyvää
häiriöilmoitusmenettelyä- ja raportointia, jossa ei nykyäänkään etsitä syylli63

siä vaan pyritään ennakoivaan lentoturvallisuuskulttuuriin.
Sotilasilmailu on riskien ottamisen ja tehokkuuden optimointia. Pavelin viljelemä motto olikin, että lennolla voi ottaa yhden harkitun riskin, muttei toista.
Paavo Janhunen toimi talvella
1985 vapaa-aikoinaan ja vuosilomillaan koelentäjänä Valmetin TurboVinhan kehitysprojektissa, johon hänen oli helppo osallistua kotikylässään Kuoreveden Hallissa. Projektin
aikataulu oli tiukka, ja koneen prototyypissä oli vielä paljon korjattavaa.
Huhtikuussa 1985 koelento-ohjelman mukaisella lennolla – jossa
kokeiltiin virheliikeominaisuuksia –
kone joutui oikeamattomaan lattakierteeseen. Sen seurauksena Paavo Janhunen ja koelentoinsinööri Juhani Jääskeläinen saivat surmansa.
Paavo Janhusen pojista Karista
ja Harrista tuli Ilmavoimien hävittäjälentäjiä. Nykyään suvun perinteitä jatkaa Karin poika Tero, joka silloin tällöin
saa lennettäväkseen Hawkin runkonumeroltaan 350. Sen kylkeen on painettu
isoisän Paavo Janhusen nimikirjoitus.
Tällä modernisoidulla koneyksilöllä lennetään vielä 2030-luvun lopulle saakka.

Jussi Ylimartimo
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KIRJA-ARVIO

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

N

ykypäiväänkin osuva sitaatti
Atso Haapamäen teoksesta Lä
piammutut: ”Vaikka yleismaailmallinen tilanne näytti siltä, että Suomi voisi joutua sotaan, ei puolustusministeriössä haluttu
käyttää ylimääräistä rahaa lääkintävälineisiin.”
Tietokirjailija Atso Haapanen on kirjoittanut ilmailu- ja sotahistoriasta, sotaromaaneja ja eräkirjoja, yhteensä parikymmentä teosta. Viimeisin teos esittelee sotahistoriassa liian vähälle huomiolle jätettyä
lääkintähuoltoa.
Teos kuvaa hyvin lääkintähenkilöstön
ponnisteluja talvi- ja jatkosodassa. Lääkintähenkilöstö uurasti rintaman lähellä, usein
uupumuksen äärirajoilla ja tulituksen kohteena, kärsien jatkuvasta resurssipulasta ja
muista vaikeuksista.
Kirjan nimi ei vastaa täysin sisältöä, ja hyvä niin. Vaikuttaahan sotilaan toimintakykyyn
moni muukin tekijä kuin vain haavoittuminen.
Haapasen kirjassa lääkintähuoltoa on tarkasteltu kaikenkattavasti. Historiassa on lukuisia
tapauksia, joissa kulkutaudit ovat lamauttaneet
sotajoukon ennen kuin se on päässyt taisteluun.
Kirjan rakenne on toimiva ja johdonmukainen. Sotaan varautuminen aloittaa loogisen jatkumon, joka päättyy sotien kokemuksiin ja opetuksiin.
Kerronta perustuu aiheen kirjallisuuteen ja
lukuisiin sotapäiväkirjoihin, joista on poimittu muutamia sitaatteja, jotka elävöittävät ker-
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tomusta. Sitaatit ovat tarpeen, sillä kerronta on pääasiassa raportointia tapahtumista
ja paikoista, joita kuvataan luvuilla, päivämäärillä ja tilastoilla.
Haapasen oma pohdinta jää puuttumaan
lähes tyystin. Esitetyt kysymykset, jotka jäivät ilman vastausta, tai irralliset heitot ilman
perusteluja häiritsivät lukijaa.
Kirjassa on kuitenkin lukuisia kohokohtia, joista mainitsen vain muutaman. Kuvaus lääkintähuollon varautumisesta sotaan
antoi nykytilanteesta johtuen paljon ajattelemisen aihetta.
Kuinka sitkeitä ja kekseliäitä puolustusministeriön lääkintäosaston virkamiehet oli-
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vatkaan, kun he ajoivat läpi lääkintämateriaalihankintoja talvisodan alla. Myös evakuoinnin innovatiiviset kenttäkokeilut ja
sotakoirien kouluttaminen haavoittuneiden
etsintään olivat mielenkiintoista luettavaa.
Kirjassa ei unohdeta psyykkistä ulottuvuutta. Romahtaneiden eli sodan kauhuissa hermonsa menettäneiden hoito oli yksioikoista: rauhoittavia lääkkeitä, pari päivää lepoa ja takaisin rintamalle. Menetelmä
ennaltaehkäisi rintamakarkuruutta, mutta
se oli potilaille armoton. Traumaterapiaan
ei ollut aikaa eikä kaiketi osaamistakaan.
Ehkä hätkähdyttävintä oli lukea huumausaineiden käytöstä lääkintähuollossa.
Niitä hankittiin teollisella mittakaavalla, ja
käyttö oli löperöä ikävin jälkiseurauksin.
Oli oopiumia, kokaiinia, heroiinia, morfiinia, kodeiinia ja metamfetamiinia (Pervitin). Oli sitten tarve turruttaa tai piristää,
kaikkea oli saatavilla.
Haapanen on perehtynyt kattavasti talvi- ja jatkosodan lääkintähuoltoon. Lukijana jäin kuitenkin kaipaamaan yhteenvetoa ja johtopäätöksiä.
Monet kysymykset jäivät ilman vastausta: Kuinka hyvin lääkintähuollossa lopulta onnistuttiin, ja missä epäonnistuttiin? Miten
onnistuttiin verrattuna muihin sotaa käyneisiin
maihin? Oliko suomalaisilla jotain omaperäistä ja erityisen onnistunutta erityispiirrettä lääkintähuollossaan? Mikä oli lopulta lääkintähuollon merkitys?
Haapasen kirja herätti kunnioitusta talvi- ja
jatkosodan lääkintähenkilöstöä kohtaan. Suosittelen kirjaa kaikille ja etenkin niille, jotka
ovat keskittyneet yksinomaan operaationuoliin ja niiden etenemiseen.

Seppo MT Vainio

KIRJA-ARVIO

Strategisia virheitä
Craig Whitlock
Afganistanin sota,
Pentagonin salaiset paperit
Docendo 2022
Sivuja 432
ISBN 9789523822108

A

fganistanin sotaa on kuvattu
esimerkiksi epäonnistuneesta yhdysvaltalaisesta kansallisesta strategisesta suunnittelusta,
minkä takia sodan saavutukset vesittyivät välittömästi asevoimien poistuttua maasta.
Kansainvälisten joukkojen liki
kaoottinen vetäytyminen, afgaanihallinon kaatuminen ja Talebanin
valtaannousu liitti jälleen uuden
lehden Afganistanin monipolviseen
tarinaan. Suomikin teki historiallisia päätöksiä lähettäessään erikoisjoukkoja turvaamaan kansalaistensa evakuointeja Kabulista.
Yhdysvaltalainen sanomalehti The
Washington Post sai tiedonvapauslain
perusteella käyttöönsä Afganistanin
jälleenrakennusta tutkineen ylitarkastajan
viraston haastatteluasiakirjat. Niiden pohjalta 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 haluttomuuteen kertoa totuus – tarina epäonnistumisesta, valehtelusta, peittelystä ja siitä, kuinka kaikki johti uusin epäonnistumisiin.
Sotilasstrategian kannalta on oleellista, että sodan ensimmäistä askelta suunniteltaessa mietitään myös sen viimeinen
askel eli sodan päättäminen.
Afganistanin sota aloitettiin ainakin
yhdysvaltalaisittain oikeutetulla kostolla
syyskuun 2001 terrori-iskut tehnyttä alQaidaa vastaan, mutta sodan strategiseksi anniksi jäivät kolmen presidentin hallinnon tekemät virheet sekä niiden kieltäminen. Presidentti Bushin ensimmäisen strategian ydin jäi ohueksi: ”menkää
ja tappakaa terroristeja”.
Strategia oli toki suoraviivainen ja
toteuttamiskelpoinen koostuen rajoitetusta sotilaallisesta operaatiosta ja vähäisen rahoituksen valtionrakentamisesta, mutta hyvin nopeasti siitä harhauduttiin sivupoluille. Jo aikaisessa vaiheessa

sota siirtyi itseohjautuvaksi ilman selkeää päämäärää.
Afganistaniin ei menty toteuttamaan
valtionrakennusta, vaikka operaatio sellaiseksi muodostui alkuperäisistä tavoitteista huolimatta. Valtionrakennuksen varalle ei ollut laadittu käyttökelpoista strategiaa eikä sitä kyetty rahoittamaan riittävästi. Whitlock kuvaa kirjassaan tämän
ja muiden tehtyjen virheiden peittelyä ja
kansan sumuttamista, jotta vähemmän
voittoisa sota kyettiin selittämään parhain päin.
Saamme tällä hetkellä todistaa samankaltaista tapahtumaa, kun Venäjä
operoi Ukrainassa ja kertoo muunneltua totuutta kansalaisilleen.
Yhdysvalloissa presidentti ja puolustusministeri toisensa jälkeen laativat
uusia Afganistan-strategioita ja markkinoivat niiden erinomaisuutta. Tosiasia on
kuitenkin se, että niiden todelliset erot olivat kosmeettisia ja niiden yksityiskohtaista toteuttamista ei osattu perustella.
Presidentti Obaman strategiat pyrkivät ottamaan oppia käynnissä olleesta Irakin sodasta ja käymään ”hyvää sotaa” Afganistanissa. Sota laajeni vuosien kuluessa liki hallitsemattomasti massiivisen sotilasoperaation lisäksi muun
muassa huumeiden vastaiseksi operaatioksi. Obaman kauden loppua ja Trumpin kautta varjostivat paine päästä eroon
harmillisesta sodasta. Se johtikin Trum65

pin laatimaan sopimukseen Talebanin kanssa helmikuussa 2020 ja Bidenin päätökseen vetää joukot pois
syyskuussa 2021.
Yhdysvaltalainen sotilasstrategia nojasi voimakkaasti kumppanimaiden lisäksi Afganistanin turvallisuusjoukkoihin, mutta kukaan ei
selvittänyt, olivatko nämä valmiita
puolustamaan maataan ja kuolemaan
hallituksensa puolesta. Kirjaa varten
tehdyissä tutkimuksissa on selvinnyt,
että Afganistanin turvallisuusjoukkojen ei arvioitu saavuttavan itsenäistä
toimintakykyä vuosikausiin.
Lisäksi huomattava osa yhdysvaltalaisten turvallisuusjoukoille antamasta taloudellisesta avusta valui
korruption kautta vääriin käsiin. Sanotaan, että Yhdysvaltojen tuella rakennettiin kleptokraattinen järjestelmä, jota yhdysvaltalaisten mentoroimat alihankintaketjut ruokkivat.
Haluttomuus panostaa Afganistanin
operaatioon on selitetty samaan aikaan
käynnissä olleella Irakin sodalla, joka
sai enemmän näkyvyyttä ja resursseja.
Erään korkea-arvoisen diplomaatin lausahdus ”hyökkää vain yhteen maahan kerrallaan” osoittautui oikeaksi. Tiedot, jotka
sotilasoperaation etenemisestä julkisuuteen annettiin, mukaan lukien julistukset
tavoitteiden saavuttamisesta, olivat valheellisia, ja Whitlockin mukaan kyseessä oli tarkoituksellinen disinformaatiokampanja.
Totuuden peittely johti siihen, etteivät
yhdysvaltalaiset ymmärtäneet Afganistanissa vaikuttavia tekijöitä. Sotilaat kentällä taistelivat samaa sotaa vuosi vuoden jälkeen uudelleen ja päättäjät Washingtonissa upposivat syvemmälle valheen suohon. Jos joku puhui avoimesti
sodan epäonnistumisista, häntä kohtasi
karu erottaminen, kuten kenraaleja David McKiernan (2009) ja Stanley McChrystal (2010).
Kirja on hyvä osoitus tutkivan journalismin vahvuudesta. Se ei ole kattava
kuvaus Afganistanin sodasta, ja se jättää miettimään, mikä on esille nostettujen asioiden perimmäinen syy. Kuitenkin
kirja on silmiä avaava ja viihdyttävä teos tuokiokuvineen sotatapahtumista. Kirjoitustyyli 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
ISBN 978-952-382-114-9

H

eraldiikan harrastajalle on
aina mieluista, kun luettavaksi on painettu kovan
työn tuloksena oivasti kuvitettu ja
mahdollisimman kattava hakuteos.
Tällä kertaa aiheena ovat jatkosodan aikaiset niin kutsutut asevelimerkit. Niillä tarkoitetaan samaan
joukko-osastoon kuuluvien aseveljien yhteisöllisyyttä kuvaavia merkkejä ja tunnuksia, joissa esiintyy niin
heraldista osaamista kuin täydellistä amatööritaidettakin.
Asevelimerkeistä jokaisella on
kuitenkin taustahistoriansa, tekijänsä ja kiinnostava tarinansa. Siis sotien
yksityiskohtiin sukeltavaa esinehistoriaa
eli ”militariapornoa” parhaimmillaan.
Niin talvi- kuin jatkosodassa tarvittiin joukkojen oman yhteenkuuluvuuden
korostamista. Eräs tapa ja keino kohottaa pientenkin joukkojen itsetuntoa ja ilmineerata yksilöiden yhteenkuuluvuutta
osana joukkokoheesiota olivat jo talvisodan aikana yleistyneet asevelimerkit
ja asepukujen virallisia tunnuksia täydentäneet pikkuprenikat.
Jatkosodan merkkejä käsittelevä kirja on jatkoa kirjoittajakaksikon Allonen ja Nykänen vuonna 2015 julkaistulle Talvisodan asevelimerkit -teokselle.
Jatkosodassa ei merkkien tehtailurintamalla jääty aikailemaan, sillä rintamasotilaiden omien aseveliprenikoiden suunnittelu ja valmistaminen aloitettiin heti sodan alussa välirauhan ja
talvisodan innoittamina. Jälkikäteen on
lähes kummallista, että jatkosodan kiivaan hyökkäysvaiheen kuluessa aikaa
merkkien suunnitteluun ja tehtailuun
riitti vaikeissakin rintamaolosuhteissa.
Kun kaikesta oli pulaa, merkkeihin silti löytyi jostakin – toisinaan jopa tilapäismateriaaleista – mitä mielikuvituksellisimpia ainesosia. Joukkojen
johtoelimissä tämä hyväksyttiin tai vähintäänkin sitä katsottiin läpi korkeimpien esimiesten harvojen sormien, sil-
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lä mitättömiltä vaikuttavien korkeampi arvo tunnettiin ja tunnustettiin osana joukkojen taistelunkestävyyttä sekä
yhteishenkeä.
Päämajakin vastusteli tai ainakin
yritti kyseenalaistaa merkkien rintamatehtailua, mutta se joutui nöyrtymään
sotilaiden omien asevelimerkkien teettämisen vyöryyn. Jatkosodan kuluessa
erilaisia merkkejä ja toisistaan paljonkin poikkeavia tunnuksia tehtiin vuosina 1941–1945 kaikkiaan yli viisisataa kappaletta.
Kirjan parasta antia ovat taustat ja
tulkintaohjeet merkkien tunnistamiseksi niin laadun kuin määrän perusteilla. Sen lisäksi kirjan hakuteosmaisuuteen on kiinnitetty paljon huomiota, sillä
merkit kuvineen ja taustoineen on ryhmitelty joukoittain ja aselajeittain. Tämä helpottaa tietyn merkin ja sen yksityiskohtien kaivelua yli viisisataasivuisen kirjan mittavasta merkkitarjonnasta.
Kirja sisältää myös paljon ennen julkaisematonta tutkimustietoa sekä kuvia kadoksissa olleista jatkosodan asevelimerkeistä. Lisäksi kirja nostaa esille uusia tietoja tuntemattomiksi jääneiden joukko-osastotunnusten taustoista.
Keräilijöille ja merkkiharras66

tajille teos antaa mahdollisuuden arvioida kriittisellä tavalla omia uskomuksiaan sekä kokoelmiensa sisältöä ja arvoa.
Vaikka merkit esitellään kirjassa
1:1-kokoisin kuvin, eivät niiden
toisistaan poikkeavat koot aina tee
oikeutta eri merkkien kaikille yksityiskohdille. Taiton yhteydessä on
tehty erinomainen päätös, joka antaa lukijalle kuvan kunkin merkin
luonnollisesta koosta, mutta ei aina tee oikeutta merkeissä piileville detaljeille.
Tästä huolimatta kirjan oleellinen lisäarvo ovat pääosin korkealaatuiset värikuvat sekä tilannesidonnaiset ja alkuperäiset, luonnollisesti
mustavalkoiset, SA-kuvat merkkien käyttäjistä. Intomielisten harrastajien mielenkiintoa hiveleviä luonnospiirustuksiakaan tunnusten suunnitteluvaiheista ei ole unohdettu, mikä
on eittämättä kiitoksen arvoinen seikka.
Kirjan ulkoasussa korostuvat laadukas visuaalinen ilme, taiton viimeistely
ja ennen kaikkea erinomainen sekä monipuolinen kuvatoimitus. Kannen ulkoasusta ansio lankeaa yhdelle Suomen ammattitaitoisimmista kirjantaittajista, graafikko Matti Vartialalle.
Kirjoittajat ovat tehneet mittavalla
työllään ja tutkimuksillaan varsinaisen
militarian kulttuuriteon, joka ansaitsee
tietokirjoille epätavanomaisen luettavuustunnustuksen.

Marko Palokangas
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Painopisteen siirto
Peter Frankopan
Silkkitiet – uusi maailmanhistoria
Alkuperäisteos: The Silk Roads. A
New History of the World
Suomentaja: Jaana Iso-Markku
Atena Kustannus Oy 2021
Sivuja 844
ISBN 9789523008656
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ansainväliseksi tietokirjamenestykseksi yltänyt Peter Frankopanin Silkkitiet –
uusi maailmanhistoria sisältää kelpo
annoksen historiaa uudehkosta näkökulmasta tarjoiltuna ja runsailla yksityiskohdilla varustettuna.
Yksityiskohtien runsautta kuvastakoon kirjoittajan esiintuoma kytkös
kirjan nimen ja ensimmäisen maailmansodan kuuluisimman lentäjä-ässän
välillä. Silkkitiet-nimen kirjan käsittelemälle verkostolle antoi 1800-luvun
lopulla saksalainen geologi Ferdinand
von Richthofen eli myöhemmän ”Punaisen paronin” setä. Frankopan, joka toimii Oxfordin yliopiston Bysantin tutkimuksen keskuksen johtajana,
on ottanut kirjansa painopisteeksi idän,
tarkemmin sanottuna laajan Keski-Aasian
alueen sekä sen vaikutuksen historiaan.
Teos toimii erinomaisena lisänä historiasta nauttivan upseerin kirjahyllyyn.
Kirja haastaa monia yksinomaan eurooppalaisesta näkökulmasta tehtyjä aiempia
historian tulkintoja ja täydentää niitä kuvaamalla kehityskulkuja samanaikaisesti muualla maailmassa.
Monille upseereille kirjan maantieteellinen painopiste on tuttu nykypäivän
kriisinhallintaoperaatioista. Esimerkiksi
Pohjois-Afganistanin vuorilla tai Syyrian basaareissa voi paikoin aistia menneen
loiston häivähdyksiä. Moni paikan päällä käynyt tulleekin ihmetelleeksi, miten
ja miksi tuo kaikki on pääosin mennyttä.
Teoksessa on tarjolla useita rinnakkaisia ja lomittuvia kehityskulkuja selitykseksi. Yhteen kytkeytyneisyyttä korostava ote näky myös kirjan lukujen otsikoissa, joista lähes kaikki sisältävät sanan tie.
Kirjassa kulttuurien nousut ja tuhot
asettuvat osaksi pitkää jatkumoa. Keskeisenä viestinä on vahva vuorovaikutus
jo vuosisatoja ennen kuin globalisaatios-

ta alettiin puhua. Mausteet, silkki ja orjat 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, vaikka hän toki useissa kuvauksissa viittaakin lukuisiin aiheesta tehtyihin yleiskatsauksiin.
Pohjola ja viikingit saavat kirjassa
oman osansa kauppareittien varrella, ja
samalla sivutaan tällä hetkellä niin ajankohtaisen Kiovan syntyvaiheita. Kirja
kuljettaa lukijansa muinaisista ajoista aina nykypäivään saakka. 1900-luvun kehitystä erityisesti Lähi-idän alueella ovat
ohjanneet vahvasti öljy ja siitä käydyt
kiistat viimeisimpiä 2000-luvun konflikteja sivuttamatta.
Mielenkiintoisesti ja vetävästi kirjoitettua Silkkitiet-teosta lukiessaan alkaa kuitenkin loppua kohden yhä tiheämmin kyseenalaistaa tai jopa haastaa kirjoittajan esittämiä näkemyksiä. Ehkäpä
67

se on luonnollista minkä tahansa pitkälle aikajaksolle ulottuvan historiaesityksen lukemisessa.
Ristiriitaiset näkemykset antiikin
Kreikasta tai Bysantin hallinnosta ovat
jo kauan sitten hävinneet historian unholaan tai ainakin jääneet vain syvällisten asiantuntijoiden keskinäisiksi
kamppailuiksi. Kuitenkin mitä lähemmäs nykyaikaa tullaan, sitä moniäänisempi on myös oma käsityksemme tapahtumista. Frankopanin tapa esittää
asiat valitsemansa näkökulman jatkumona ei näin ollen lukijan mielessä
välttämättä kanna kirjan viimeisille
sivuille asti.
Kiinan nousun myötä itäiseen
kulttuuriin ja historiaan perehtyminen on epäilemättä noussut monen
upseerin pohdintoihin. Silkkiteistä ei
kuitenkaan ole kovin kummoista tukea 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 eurooppalaiseenkin historiaamme. Kirjan polttopisteeksi on valikoitunut pikemminkin juuri Euroopan, Kiinan ja Intian väliseksi verkostoksi jäävä osa.
Kiitoksen kirja ansaitsee kattavasta lähteiden käytöstä sekä laajasta hakemistosta. Valitettavasti tällainen käytäntö on yhä
harvinaisempaa popularisoidussa nykytietokirjallisuudessa.
Muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä on yhä tärkeämpää saada monipuolisia tulkintoja avartamaan omaa analyysipohjaamme maailman tapahtumista. Tässä
kirja onnistuu erinomaisesti. Lisäksi tämän
kaltaisten kansainvälistä suosiota saaneiden
tietokirjojen tuntemus helpottanee yhteisten
keskusteluiden aloittamista vaikkapa illallispöydässä upseerikunnan kansainvälisen
kanssakäymisen yhä lisääntyessä.
Peter Frankopanin Silkkiteitä voi suositella sujuvasti kirjoitetuksi ja tietorikkaaksi kesälomakumppaniksi upseerille
laiturin nokkaan. Lukemista riittää useammaksikin valoisaksi kesäyöksi.

Christian Perheentupa
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Kirjalöytöjä hyllystäni – Suurvallan tuho
Peter Englund
Pultava
Art House, Juva 1989
ISBN 951-884-011-3

K

aarle XII peri isältään Ruotsin kruunun vain viisitoistavuotiaana. Tanskan kuningashuone arvioi ilmeisen virheellisesti nuoren kuninkaan hallitseman
Ruotsin heikoksi ja julisti myöhemmin suurena Pohjan sotana tunnetun sodan vuonna 1700 yhdessä Venäjän, Puolan ja Liettuan kanssa.
Nuori Kaarle XII osoittautui kuitenkin vahvaksi johtajaksi ja lunasti
nopeasti lisänimen soturikuningas.
Suuressa Pohjan sodassa Ruotsi vei
ja muut vikisivät. Usein voimasuhteet olivat Ruotsia vastaan, mutta
onnen ja vahvan hyökkäyshengen
läpitunkemana Ruotsi selviytyi taistelusta toiseen voittajana.
Maailmanpaloksi laajentunut
suuri Pohjan sota johti Ruotsin voittamattoman armeijan Ukrainan aroille. Vuonna 1709 ruotsalaiset piirittivät nykyisen Ukrainan alueella sijaitsevaa Pultavan kaupunkia.
Viileän ja sateisen kesän sekä pitkiksi venyneiden huoltoyhteyksien vuoksi Kaarle XII:n armeija oli heikentynyt,
eikä se kyennyt hyödyntämään armeijan vahvuutena ollutta liikettä. Ruuti oli
heikkolaatuista ja nälkäiset sotilaat kurittomia. Tähän asti avointa suurtaistelua
vältellyt Venäjän tsaari Pietari Suuri näki
tilaisuutensa tulleen ja alkoi valmistella
ensimmäistä varsinaista suurtaistelua.
Pultavan taistelu alkoi aamunkoitossa 27. kesäkuuta 1709. Taistelun alkaessa voimasuhteet olivat ruotsalaisille
murskaavat. Ruotsin nääntynyt armeija käsitti vain noin 20 000 sotilasta,
kun vastassa oli Pietari Suuren verekset
45 000 sotilasta.
Nopeassa ja murskaavassa taistelussa
tuhoutui arviolta kolmasosa Ruotsin armeijasta, kolmasosa eksyi ja päätyi pääosin Venäjälle sotavankeuteen, ja armeijansa rippeet jo aiemmin jalkaan haavoittunut soturikuningas johti turvaan.
Pultavan taistelu jäi historiaan Ruotsin
suurvaltakauden kulminaatiopisteenä ja
erityisen verisenä taisteluna.
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Pultava-kirjassa näitä verisiä taisteluita on kuvattu niin kenraalin kuin yksittäisen rivimiehenkin näkökulmasta
perustuen pelastuneiden tai sotavankeudesta pelastuneiden kirjeisiin ja muistelmiin:
”Kun välimatka oli kutistunut 200
metriin, Venäjän tykistö alkoi käyttää
kuulien sijasta kartesseja. Rautatuuli yltyi hirmumyrskyksi. Rykmenttien tykkien tulikidat purskauttivat räjähdyspanoksen toisensa jälkeen; ohueen siniseen
rintamaan pumpattiin tiheitä parvia lyijyhauleja, piinsiruja ja kulmikkaita raudankappaleita. Ruotsalaiset marssivat
itsepintaisesti eteenpäin selkä suorassa läpi sirpalekuurojen. Ehkä he elättelivät kuolemanpelossaan ohjesäännön
ajatusta, jonka mukaan oli samantekevää, kulkiko ihminen suorana läpi lyijymyrskyn vai hakiko hän suojaa, sillä ’yksikään kuula ei osu ihmiseen’ ilman Jumalan tahtoa.”
Kirjan on kirjoittanut ruotsalainen
historioitsija Peter Englund. Pultava oli
Englundin esikoisteos, ja siitä tuli maailmanlaajuinen jättimenestys.
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Kirja on vaikuttava ja vahva
lukuelämys. Englundin aikoinaan
mullistava tyyli käsitellä historiallisia tapahtumia elävästi ja lukijaa
koukuttavalla tavalla on nykyään
hyvin suosittua. Suomessa Teemu
Keskisarja ja Mikko Porvali kirjoittavat samaan elävään ja viihdyttävään kerronnalliseen tyyliin.
Luin Pultavan ensimmäisen
kerran joskus kadettivuosinani.
Muistan elävästi, kuinka apea ja
surkea olo jäi Pultavan tragediasta. Nyt kun parin vuosikymmenen jälkeen kuuntelin äänikirjana
teoksen uudistetun laitoksen, olo
oli jotakuinkin samanlainen: tyhjä ja alakuloinen. Kirja itsessään
on kyllä yksi parhaista, jonka olen
kuunaan lukenut.
Pultava on aiheeltaan ajankohtainen. Kaarle XII ja hänen karoliininsa eivät ole ilmeisesti viimeisiä,
jotka ovat sortuneet sotilaallisiin
virhearviointeihin ja kompurointiin Ukrainassa. Nähtäväksi jää,
muodostuuko nykyisestä Ukrainan
sodasta yhden suurvallan tai suurvallaksi pyrkivän maan lopun alku.
Kaarle XII jatkoi vielä Pultavan
taistelun jälkeen sotaretkiään, mutta
Ruotsin suurvalta-asema oli tuhoutunut lopullisesti. Pultavan taistelu aloitti Suomen irtautumisen Ruotsin vallasta, kun iso- ja pikkuviha pyyhkivät
Suomen yli.
Soturikuningas kohtasi loppunsa
vuonna 1718 Norjan sotaretkellä. Ohimoon osunut luoti kaatoi Fredrikshaldin linnoituksen piiritystä tarkastamassa olleen kuninkaan.
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65.mek
72.mek
70.mek
70.mek
62.mek

21.3.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022

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

89.k
92.k
90.k
91.k
89.k
90.k
94.k
90.k
90.k
92.k
89.k
89.k
90.k
90.k
90.k
90.k
89.k
91.k
90.k
90.k
92.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
90.k
92.k
89.k
90.k
90.k
89.k
90.k
90.k
90.k
89.k
89.k
90.k
89.k
90.k
90.k
89.k
94.k
91.k

4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
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AJANKOHTAISTA

Komentajakapteeniksi
Aleksi Heikinpoika AGGE
Petteri Mikael BLOMVALL
Marcus Edvard DUNCKER
Matti Johannes HÄGERSTRÖM
Pekka Nuutti Johannes NIITTYLÄ
Sofia Christina REIHE
Tomas Ilja SALONEN
Sam Kai Markus SKUTNABB
Markus Juhana TARKKA
Tomi Markus TIELINEN

73.mek
73.mek
73.mek
73.mek
72.mek
72.mek
72.mek
72.mek
77.mek
72.mek

4.6.2022
21.3.2022
4.6.2022
21.3.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022

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

102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
84.mek
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
101.k
101.k
102.k
102.k
100.k
102.k
102.k
102.k
102.k
101.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
101.k
102.k
84.mek

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

84.mek
101.k
102.k
102.k
85.mek
101.k
102.k
101.k
85.mek
102.k
102.k
102.k
101.k
84.mek
101.k
102.k
102.k
85.mek
84.mek
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
102.k
85.mek
79.mek
97.k
102.k
102.k
102.k
101.k

21.3.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022
4.6.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022
21.3.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022
21.3.2022
4.6.2022
4.6.2022
4.6.2022
21.3.2022

Kadettikunta ja Kylkirauta onnittelevat ylennettyjä!

JÄSENILLE

Hautakivitunnus kadettiupseerin haudalle

S

uomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiö on valmistuttanut hautakivitunnuksen kiinnitettäväksi kadettiupseerin hautakiveen.
Reliefinomaisesti toteutettu merkki on
60 mm korkea, 45 mm leveä ja sen kokonaisvahvuus on noin 7 mm. Tunnus
kiinnitetään hautakiveen piilokiinnityksenä kahden mukana olevan tapin
avulla.
Hautakivitunnuksen hinta on
52 euroa + postimaksu 6 euroa. Kiinnitys hautakiveen maksaa merkin myyjä

yrityksessä Helsingissä 15 euroa. Merkin kiinnityksessä voi olla yritys- ja
paikkakuntakohtaisia eroja.
Hautakivitunnuksen voi tilata Hautaustoimisto Autio Oy:stä, osoite Runeberginkatu 42, 00260 Helsinki, puhelin 09 448 346, fax 09 449 841 ja sähköposti info(at)hautaustoimistoautio.fi.
Tunnuksia myydään vain kadettiupsee
rin hautakiveen kiinnitettäväksi. Hautaustoimisto tarkistaa osto-oikeuden tarvittaessa Kadettikunnasta.

Kadettikunnan merkki kuolinilmoituksiin
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.
		

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.

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.
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IN MEMORIAM
Uosukainen
Toivo Verneri
Everstiluutnantti
s. 2.12.1940
k. 28.12.2021
Kad.nro 4631
49. Kurssi

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

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

Rossi
Risto Pekka
Everstiluutnantti
s. 23.1.1943
k. 27.5.2022
Kad.nro 4809
50. Kurssi

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

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

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

Kaira
Lauri Rainer
Everstiluutnantti
s. 8.9.1932
k. 10.5.2022
Kad.nro 3585
41. Kurssi

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

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

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

Lappalainen
Esko Tapio
Everstiluutnantti
s. 29.9.1941
k. 19.5.2022
Kad.nro 4521
49. Kurssi

Hurmerinta
Eino Ilmari
Eversti
s. 5.3.1931
k. 13.3.2022

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

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

Seppänen
Esa Ilkka
Everstiluutnantti
s. 2.3.1933
k. 12.5.2022
Kad.nro 3553
40. Kurssi

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

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

Vuorinen
Leo Pertti Kullervo
Komentaja
s. 17.11.1934
k. 12.5.2022
Kad.nro 591me
27. Merikadettikurssi

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

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

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

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

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

Kotiaho
Paavo Tapani
Everstiluutnantti
s. 20.11.1949
k. 26.5.2022
Kad.nro 5759
58. Kurssi

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
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Kadettikunta r.y.
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI

KYLMÄN SODAN TIETOPANKKI
www.kylmasota.fi
800 sivua - 2 000 kuvaa - mobiilikäytettävyys - parannettu navigaatio
Päävalikko
Pääkuva

Sisällön valikko

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
SUOJELUSKUNTIEN JA LOTTA SVÄRDIN
vaikuttivatPERINTEIDEN
turvallisuuspoliittiseen
tilanteeseen.
LIITTO RY

