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SARS-CoV-2-vir sepidemia lai  oi meidät uuteen asentoon
Kuva: R

aim
o O

jala.

viltamme. Virtuaaliset kokemukset eivät 
kuitenkaan korvaa sitä aitoa tunnetta, 
mitä koemme muun muassa Puolustus-
voimien tilaisuuksia seuratessamme sa-
malla Sotilaskodin munkkia mutustel-
len ja toistemme kanssa ajatuksia vaihta-
en. Yhdessä kokeminen onkin tärkeä osa 
mieleenpainuvaa elämystä.

Pandemian aikana Puolustusvoimat 
on osoittanut jälleen upeaa uudistumis-
kykyä, näin muun muassa varusmies-
koulutus on voinut jatkua keskeytyk-
settä. Epidemian vuoksi varusmieskou-
lutuksessa siirryttiin maaliskuun lopus-
sa järjestelyyn, jossa varusmiehet jaet-
tiin kolmeen osastoon ja kukin ryhmä 
on ollut vuorollaan neljä viikkoa koulu-
tuksessa ja kaksi viikkoa vapaalla. Lisäk-
si Puolustusvoimat osallistui myös po-
liisin tukemiseen Uudenmaan rajojen 
sulkuoperaation yhteydessä. Tuo ko-
kemus jäikin varmasti lähtemättömästi 
mieleen siihen osallistuneille varusmie-
hille ja henkilöstölle. 

Kesäkuun 18. päivä Puolustusvoimis-
ta ja Rajavartiolaitoksesta siirtyi reserviin 
noin 9000 varusmiestä ja vapaaehtoi-
sen asepalveluksen suorittanutta naista, 
joiden varusmiesaika olikin äärimmäi-
sen poikkeuksellinen. Tällä kertaa re-
serviin siirtyneiden naisten määrä (397) 
oli kaikkien aikojen suurin. Heinäkuun 
alun saapumiserässä 2/20 palveluksen 
aloittaa noin 12 000 uutta alokasta. Va-
rusmiespalvelus alkaa heidänkin osaltaan 
sopeutetusti. 

Toivon, että koronaepidemian toinen 
aalto voidaan välttää Suomessa, ja näin 
tykistökiltatoimintakin voisi käynnistyä 
heti syksyn alkaessa. Odotankin jo päi-
vää, jolloin pääsen jälleen uutisoimaan 
Puolustusvoimien ja kiltojen tapahtu-
mista. Olin aika huolissani siitä, miten 
tähän kesälehteen saadaan tarpeeksi ma-
teriaalia. Onneksi minut yllätettiin posi-
tiivisesti, ja materiaalia tulvi sähköpos-
tiini tavallistakin runsaammin erityises-
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Tätä kirjoittaessani Suomen sini-
ristilippu hulmuaa poutapilvien 
lomassa sinivalkoisella kesätai-

vaalla. On mitä kaunein Suomen lipun 
päivä, ja leppeä kesätuuli viilentää sopi-
vasti suuren pihakoivumme alla olevaa 
kotitoimistoani. 

Olemme eläneet poikkeuksellisen ke-
vään koronapandemian varjossa. Vasta ke-
säkuun 16. päivä valtioneuvosto kumosi 
kolme kuukautta voimassa olleen valmi-
uslain ja samalla poikkeusolot Suomessa 
todettiin päättyneiksi. Kiinasta matkaan 
lähtenyt 0,1 mikrometrin kokoinen ko-
ronavirus onkin laittanut koko maailman 
polvilleen. Onneksi huoltovarmuutem-
me on toiminut ja pandemia on pysynyt 
meillä hyvin hallinnassa kattavien varo-
toimien ja ohjeistuksen ansiosta. Henki-
lökohtaisen varautumisen merkitys aina-
kin 72 tunnin osalta on myös kirkastunut 
meistä jokaiselle. 

Tautiepidemioita on toki ollut kautta 
aikojen. Seitsemänsataa vuotta sitten ih-
miskuntaa kuritti ruttoepidemia ja sata 
vuotta taaksepäin katsoen espanjantau-
diksi kutsuttuun maailmanlaajuiseen in-
fl uenssaepidemiaan menehtyi Suomessa 
arviolta 19  000–27 000 henkeä. Tuolloin 
Inarissa toiminut lääkäri Jukola kulki ta-
losta toiseen ja lääkitsi potilaita pääasias-
sa keitettyyn maitoon sekoitetulla konja-
killa ja aspiriinilla. Basilleja yritettiin hää-
tää myös saunalla ja tervalla. Onneksi lää-
ketiede on kehittynyt noista ajoista aimo 
harppauksen. 

En haluaisi kirjoittaa enää kertaakaan 
sanaa peruttu. Tuo sana on tullut meille 
kaikille aivan liian tutuksi tämän kevään 
aikana, kun myös tykistökilta- ja kaik-
ki muu vapaaehtoinen maanpuolustus-
toimintamme on keskeytynyt ja olemme 
voineet pitää yhteyttä toisiimme vain vir-
tuaalisesti. Olemme toki saaneet seurata 
muun muassa Kansallisen veteraanipäi-
vän ja Puolustusvoimain lippujuhlan päi-
vän upeaa ohjelmaa virtuaalisesti kotisoh-

ti Puolustusvoimien taholta. Lämmin kii-
tos kaikille teille materiaalia toimittaneil-
le. Pandemiasta huolimatta saimme tähän 
lehteen myös terveiset tykistön harjoituk-
sesta Arto Ojasen toimittaman ”Hyasin-
tit kukkivat Rovajärvellä” -artikkelin muo-
dossa ja Tykistökoulun johtaja, eversti-
luutnantti Antti Pirinen kertoo omassa 
osuudessaan Euroopan suurimmasta ty-
kistöjärjestelmästä. Seuraava lehti onkin 
työn alla jo elokuun loppupuolella ja sil-
loin apuanne kaivataan jälleen lehden si-
vutilan täyttämisessä. Antakaa siis posti-
laatikkoni kolista ahkerasti.

Tulikomentoja-lehti onnittelee lämpimästi 
kaikkia 4.6. palkittuja ja ylennettyjä!

Aurinkoista kesää ja terveyttä teille 
kaikille!

Sirkka Ojala
päätoimittaja
sirkka.ojala@gmail.com
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ARTO OJANEN

Hyasintit kukkivat Rovajärvellä

Tulikomentoja-leh   seurasi kesäkuun alussa Kainuun Tykistörykmen  n Alueellista tykistöharjoitusta Rovajärvellä. 
Samalla tarjoutui  laisuus tutustua harvoin julkisuudessa nähtävään raskaaseen tykkimalliimme, 

vede  ävään 152 K89 -kanuunaan. Seurasimme Rovajärvellä 6-tykkisen harjoitustulipa  erin ammuntaa.

Lavetin kiiloja juntataan maahan. Juntan varresta pitelee 
Lauri Peltonen. Juntassa kiinni vasemmalla Atte Kaasinen 
ja oikealla Eetu Jylänki. Kuva: Puolustusvoimat.
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Neuvostoliiton lukumääräisesti erittäin 
vahvan kenttätykistön kaukotoiminnas-
ta huolehtivat 1950-luvulta lähtien tutut 
130 K54 -kanuunat. Ne olivat kuitenkin 
auttamatta vanhentuneet 1970-luvulle 
tultaessa. Kantamaa riitti vielä kohtuulli-
sesti, mutta teknisilta ratkaisultaan tykki 
edusti toisen maailmansodan aikaa köm-
pelöine ampumakuntoonlaittorutiinei-
neen. Esimerkiksi putken vetäminen vint-
turilla taakse kuljetusta varten on tuttua 
suurimmalle osalle meidänkin tykkimie-
histämme.

Uuden tykin suunnittelutehtävän sai 
kaukana Siperiassa sijaitseva Permin tyk-
kitehdas, jonka käsialaa oli myös viime 
vuonna meiltä poistunut edellä jo mainit-
tu 130 K54. Venäläiseen tapaan samalla 
kertaa syntyi kaksi hyvin paljon toisiaan 
muistuttavaa tykkimallia: tela-alustainen 
itseliikkuva 2 A37 (myöhemmin 2 S5) 
sekä nyt käsiteltävä vedettävä 2 A36. Jäl-
kimmäinen sai kutsumanimekseen Gia-
sint-B (Гиацинт-Б) eli suomeksi hyasintti. 
Molempia on ollut omallakin kenttäty-
kistöllämme, mutta tela-alustaisen 152 
TELAK91:n käyttö loppui lähinnä huol-
tojärjestelmän puuttumisen vuoksi jo vii-
tisen vuotta sitten. 

Molemmille malleille yhteinen putki 
on varustettu suuhidastimella sekä ihan 
perinteisellä sisusputkella. Pituudeltaan 
se on 50 kaliiberia eli tykin julkistamisen 
aikaan vuonna 1975 hyvin nykyaikainen. 
Länsimaissa vakiintunut 52 kaliiberin 
NATO-standardi syntyi vasta 15 vuotta 
myöhemmin. Täyspanoksen 19 kg ruu-
tilataus lennättää kranaatin lähteen mu-
kaan noin 28 km päähän. Venäläiseen ta-
paan on panokset pakattu messinkisiin 
kartusseihin. Täyspanoskartussin lisäk-
si ns. puolisarjakartussin osapanoksia on 
ainoastaan 3 kpl. Tykki on siten tarkoi-
tettu ainoastaan pidemmille ampumae-
täisyyksille. Tästä aiheutuu omat jäljem-
pänä kerrotut erityispiirteensä.

Tykissä on puoliautomaattinen vaa-
kakiilalukko eli laukaisun jälkeen lukko 
avautuu ja kartussi sinkoutuu ulos. 46 
kg painava kranaatti sekä kartussi siirty-
vät putkeen hydro-pneumaattisesta pai-
neakustosta voimansa saavan latauslait-
teen työntämänä. Sekin on automaatti-
nen, eli laukauksen jälkeen siirtyy lataus-
laite takaisin putkilinjalle ja tykin tultua 
ladatuksi taas sivulle pois tieltä. Kilpi on 
suunniteltu hyvin vinoksi, miltei lumiau-
ran kaltaiseksi. Se antaakin hyvän suojan 

laukaisijalle eikä kypärä pyöri päässä täys-
panoksellakaan.

Haaralavetin sivusuuntausala on puo-
lelleen 417 piirua (25o) ja yläkulmillakin 
voidaan tarvittaessa ampua 950 piiruun 
asti. Painavan tykin asemaanajoa helpot-
taa hydraulisesti nouseva maalevy kuten 
122 H63:ssakin. Alun perin näissä tykeis-
sä oli isot (ja tietysti myös painavat) irto-
kannuslevyt, joita kuljetettiin ajoasennos-
sa lavettihaarojen sivuihin kiinnitettyinä. 
Pienen sohvapöydän kokoiset kannuslevyt 
hidastivat huomattavasti ampumavalmiu-
den saavuttamista, sillä ne piti käytännös-
sä haudata maahan lähes kokonaan. Siksi 
Suomessa modifi oitiin kalustolle maahan 
juntattavat kiilat, jotka ovat samanlaisia 
kuin muissakin nykyisissä tykkimalleis-
samme.

Neuvostoliitolla oli periaate, ettei se 
koskaan myynyt ihan parasta kalustoaan 
ulkomaille.

Hyasintti-kanuunoiden tilalle oli 
kuitenkin tulossa uudet tykkimallit jo 
1980-luvun lopussa. Siten niitä voitiin 
tarjota myyntiin Suomelle. Kaupat 24:stä 
152 K89:stä sekä 18:sta Telakanuunasta 
olivat lähes viimeiset Puolustusvoimiem-
me Neuvostoliitosta tekemät bilateraali-
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kaupat. Tämä käsite tarkoitti, että han-
kinnat olivat ikään kuin kotimaisia, sillä 
ostoja vastaavalla summalla voitiin viedä 
suomalaista työtä Neuvostoliittoon. Tyk-
kien saama kirjanpitonimike osoitti ka-
luston maahantulovuoden 1989. Näihin 
aikoihin se alkoi vakiintua sotakalustom-
me nimikkeistössä valmistajan alkuperäi-

sen vuosimallin sijaan. Käyttöönotto ve-
nyi 1990-luvun lopulle mahdollisesti Sak-
san kaupan varikoille aiheuttaman suuren 
työkuorman takia.

Kanuuna 152 K89 on ollut 
harvoin koulutuskäytössä
Näitä jyhkeitä 152 K89 -kanuunoita voisi 
hyvin kutsua ”uusimmiksi tykeiksemme”, 
sillä kalustoa on käytetty äärimäisen sääs-
teliäästi. Kuluneina vuosikymmeninä on 
ilmeisesti ainoastaan yksi ikäluokka saa-
nut sodanajan tehtävänsä näiden tykki-
en käyttäjinä. Kun kerrallaan ei koulute-
ta kokonaista patteristoa, ei osalla tykeistä 
ole ammuttu kuin vastaanottolaukaukset. 
Paraateissakaan ei tätä kalustoa ole kos-
kaan näkynyt. Jotainhan sekin aina mak-
saisi, ja ehkä ei ole haluttu julkisuuteen 
näyttää tätä varmasti ”NATO-yhteenso-
pimatonta” tykkiämme. Itäisen Euroopan 
NATO-maissakaan ei tätä mallia nimit-
täin ole koskaan ollut käytössä.

Kun Tulikomentoja-lehti saapui Kai-
nuun Tykistörykmentin harjoituspatterin 
asemiin, oli kesän ensimmäisiä lämpimiä 
päiviä. Taivaalta porotti kuuma paiste pi-
an kotiutuvien varusmiesten ja henkilö-
kunnan niskaan miltei yhtä lämpimästi 
kuin kuuluisa siviiliaurinko. Ruudin läm-
pömittari näytti paremmin uimarannalle 
sopivaa lukemaa 24o ja maastokin moni-

johtui maaperästä. Yleensä alustat, joilta 
ammutaan ovat kesälläkin ihan erilaisia 
ja talvella vielä roudassa. Toinen kaluston 
pikkuvaikeus oli, että korkean rakenteen 
takia suunta tykille voidaan antaa ainoas-
taan takaa katsottuna vasemmalta puolel-
ta. Suunnittelijat ovat ehkä ajatelleet Ve-
näjän aroja, joissa tämä ei ole ongelma. 
Meillä kuitenkin pyritään tuliasemat si-
joittamaan vähän suojaisempiin paikkoi-
hin. Siten usein tähtäyslinjat tykeille kul-
kevat puiden välissä. Nyt kävikin niin, et-
tä tykin liikuttua taaksepäin suuntalinjalla 
oli paksu Lapin mänty.

Kaadettavahan se silloin on, mut-
ta tapahtui kuten kesämökilläkin joskus. 
Moottorisaha ei käynnistynytkään, kun 
sitä tarvitaan. Ei hätää: tykiltä juoksutet-
tiin perinteinen metsätyökalu kaarisaha 
ja kohta alkoi puru lentää. Oikeaoppinen 
kaatokolokin muistettiin tehdä, joten pi-
an tuiskahti 20 cm paksu mänty nurin ja 
ammunta pääsi jatkumaan. 

Toimittaja mietti, olisiko sama onnis-
tunut etelän varuskunnissa. Kaupungeis-
tahan tosin Kainuun Tykistörykmentin 
varusmiehetkin pääosin tulevat. Tämä oli-
kin koko tuliasemissa vietetyn päivän ainoa 
episodi, jossa asiat menivät hetkeksi ”häi-
riömoodiin”. Korona-vaikeudet eivät siten 
näyttäneet vaikuttaneen joukon osaami-
seen, kuten kouluttajatkin kertoivat.

Näitä raskaita tykkejä on käytössämme 
siis 24 kappaletta. Kun sodan ajan orga-
nisaatiot ovat salaisia, jätetään lukijoiden 
pääteltäväksi, montako patteristoa niistä 
saa. Tehtävä on operatiivinen tulenkäyttö 
eli ammutaan pääosin vastustajan joukko-
ja, jotka eivät ole sillä hetkellä taistelukos-
ketuksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 
johtamispaikkoja ja huoltolaitoksia. Ihan 
lähelle ei kaukotoimintaan optimoidul-
la tykillä edes voi ampua, lyhin matka on 
noin 7000 metriä.

Kun nykyiset miehistöt ovat saaneet 
koulutuksensa, voidaan ennustaa, ettem-
me taas näe näitä kylmän sodan viimeisiä 
veteraaniaseita. Ne säilynevät silti varikois-
sa myös jatkossa ainakin pitkälle 2030-lu-
vulle. Telakanuunoiden poistumisen jäl-
keen on niiltä jääneet ampumatarvikkeet 
voitu allokoida vedettävien täydennyksek-
si. Uutta ammuttavaa ei taas lähes vuoren-
varmasti hankita. Nythän se ei olisi edes 
kauppapoliittisesti mahdollista, mutta 
kun valikoimasta löytyy ainoastaan sirpa-
lekranaatti, eivät tältä osin täyty mitkään 
2000-luvun hankintojen vaatimukset. 

Hyvin koulutetut osaavat tykkimiehet 
saavat kuitenkin näillä toimintavarmoilla 
ja suhteellisen helposti käsiteltävillä aseilla 
paljon aikaan, jos käy ikävästi ja sellaista 
taitoa tarvitaan.  

en tuntemalla Hautainmaalla on hienoa 
hiekkaa. Vettä tosin löytyi ainoastaan so-
tilaiden juomapulloista.

Iisalmesta kotoisin olevan alikersant-
ti Atte Kainulaisen tykkiryhmällä oli-
kin hymy herkässä ja nuorisokielellä läppä 
lensi, kun ampumisessa oli välillä tauko-
ja. Näin siitä huolimatta, että leirillä oli 

oltu jo toista viikkoa. Nuoret olivat myös 
tietoisia heidän tykkikalustonsa harvinai-
suudesta. ”Erinomaisesti ovat tykit toimi-
neet, kokonaan ilman häiriöitä”, tuli vas-
taus toimittajan kysymykseen, kuinka nii-
den kanssa on pärjätty. Asemiinajo ja am-
pumakuntoon laitto sujui tykin painosta 
huolimatta ihan kohtuullisesti. Tässä aut-
toi suuresti se, että maalevyn avulla tykkiä 
voi tuliasemassa tarvittaessa kääntää, eikä 
sitä ole pakko saada kerralla vetäjän kans-
sa lopulliseen asentoon. Siirtäminen ei ih-
misvoimin tosin onnistu.

Näissä ammunnoissa oli mahdollisuus 
nähdä muutakin harvinaista kuin itse ty-
kit. Niiden kaikkia ampumatarvikkeita 
on harjoituksissa kulutettava, jotta sodan 
ajaksi varatut ampumatarvikkeet vähenisi-
vät tasaisesti. Siten ammuttiin myös täys-
panosta, jolloin rauhan aikana käytetään 
ns. pitkiä laukaisunaruja. Tykkimiehillä 
riitti juoksemista, kun jokaisen laukauk-
sen jälkeen piti 30 metrin päästä palata ty-
kille lataamaan ja tarkistamaan suuntaus. 

Täyspanosta ammuttaessa paljastui 
myös kaksi tämän kaluston varjopuolta. 
Maakiilat eivät kestäneet pehmeässä ta-
sarakeisessa hiekassa vaan tykit siirtyivät 
enemmän tai vähemmän taaksepäin. Suo-
messa tehty modifi kaatio eli isojen kan-
nuslevyjen korvaaminen kiiloilla ei silti 
ole väärä ratkaisu, sillä tämä liikkuminen 

Kuva: Puolustusvoimat
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in memoriam

Reservin majuri Antti Vainio 
1935–2019

E telä-Pohjanmaan kenttätykistö-
killan kunniapuheenjohtaja Ant-
ti Vainio menehtyi viime vuoden 

joulukuun lopulla. Kuollessaan hän oli 
84-vuotias. Uurna laskettiin sukuhautaan 
Mäntsälään 28.5.2020.

Antti toimi Seinäjoen musiikkiopis-
ton rehtorina vuosina 1965–2000. Hä-
nen johdollaan Seinäjoen ja lähikuntien 
musiikkiopetus vakiintui ja monipuolis-
tui. Antin erityisen intohimon kohteena 
oli puhallinmusiikki ja siihen liittyvä so-
vitustyö.

Hän toimi pitkään Seinäjoen Rautatie-
läisten Soittokunnan kapellimestarina ja 
mielellään osallistui maakunnassa järjes-
t ettyihin isänmaallisiin juhlatilaisuuksiin. 
Antti oli alusta asti mukana myös Seinäjo-
en Tangomarkkinoiden järjestelyssä ja to-
teuttamisessa.

Antti hoiti Etelä-Pohjanmaan kenttä-
tykistökilta r.y:n puheenjohtajan tehtävää 
killan perustamisesta lähtien aina vuoteen 
2000 asti. Kiltatoiminta tarjosikin Vai-
niolle sopivaa vastapainoa kiivastahtiselle 
siviilityölle. 

1990-luvun alkuvuosina muutoksen 
tuulet puhalsivat myös Suomen puolus-
tusvoimissa. Etelä-Pohjanmaan kenttäty-
kistökilta käynnisti kiltapatterikoulutuk-
sen Vaasan sotilasläänin ja Tykistökou-
lun tukemana. Koulutus huipentui kova-
panosammuntaan Pohjankankaalla mar-
raskuun lopulla vuonna 1993. Tämä ta-
pahtuma oli ensimmäinen laatuaan koko 
sodan jälkeisenä aikana ja toteutettiin 25 
vapaaehtoisen reservin tykkimiehen voi-
min.

Antti jatkoi kiltaveljien kouluttamis-
ta vielä 2000-luvun puolella. Hän odot-

Reprokuva taitelija Serguei Zlenkon 
maalaamasta Antti Vainion muoto kuvasta. 
Kuva: Reijo Siltio.

ti aina innokkaasti jokakeväistä koulutus- 
ja tutustumismatkaa Rovajärven tykistö-
leirille. Hänellä oli laaja ystäväpiiri myös 
Puolustusvoimissa palvelevien tykkimies-
ten joukossa. 

Seppo Rinta-Hoiska

Turvaa kaluston 
koko elinjaksolle.

Millog ylläpitää maa- ja merivoimien 
kalustoja sekä ilmavoimien valvonta-

järjestelmiä niin normaali- kuin 
poikkeusoloissa. 

�    �    �
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Arvoisat Tulikomentoja-
lehden lukijat. 

Olemme eläneet viimeiset 
kuukaudet valmiuslain vel-
voittamassa poikkeustilantees-
sa koronapandemian vuok-
si. Puolustusvoimat on tuke-
nut muita viranomaisia virka-
avuin tässä vaativassa tilantees-
sa. Varusmiesten koulutus- ja 
lomajärjestelyjä on sopeutet-
tu viruksen leviämisen hidas-
tamiseksi ja tartuntojen estä-
miseksi. Myös henkilökun-
nan työskentelyä on ohjeis-
tettu valtionjohdon linjausten 
mukaisesti. Puolustusvoimat 
on hyvin nopeasti kyennyt so-
peuttamaan toimintansa val-
litsevaan tilanteeseen kantaen 
vastuunsa pandemian hillitse-
miseksi korkea valmius säilyt-
täen. On toki selvää, että joi-
takin harjoituksia on joudut-
tu perumaan tai niiden alku-
peräistä toteutussuunnitelmaa 
muuttamaan. Varusmieskou-
lutus ja suorituskyvyn kehittä-
minen jatkuvat kuitenkin te-
hokkaasti huolimatta valitse-
vasta tilanteesta. 

Kävin seuraamassa Tykis-
tökoulun ampumaharjoitusta 
huhtikuun lopussa ja Satakun-
nan tykistörykmentin ja Jää-
käritykistörykmentin yhteis-

tä ampumaharjoitusta touko-
kuussa Pohjankankaalla. Ilok-
seni voin todeta, että huoli-
matta valitsevasta tilanteesta 
aselajimme alueelliset ampu-
maharjoitukset on kyetty to-
teuttamaan lähes alkuperäisen 
suunnitelman mukaan. Varus-
miehet ja Tykistökoulun opis-
kelijat saavat tehokasta ja vaa-
tivaa koulutusta koulutusta-
voitteidensa mukaisesti. Jouk-
kojen osaaminen on korkeata-
soista ja koulutettavien ja kou-
luttajien asenne esimerkillis-
tä. Erityisen tyytyväinen olin 
SATTR:n AMOS-yksikön ja 
JTR:n K9-yksikön toimin-
taan. Siirtyminen valmiusase-
masta tulitehtävään, tuliteh-
tävän toteuttaminen ja sen jäl-
keinen väistyminen oli nopeaa 
ja tuli tarkkaa. Varotoiminnan 
järjestelyt liikkuvan tuliyksi-
kön toiminnassa oli turvalli-
suudesta tinkimättä hyvin to-
teutettu. Kiitos molemmil-
le rykmenteille erinomaisesta 
toiminnasta! Valmius on kor-
kealla tasolla.

Aselajimme suorituskyvyn 
kehittäminen jatkuu vallitse-
vasta poikkeustilanteesta huo-
limatta. Yhteisiä suoritusky-
vyn kehittämiseen liittyviä ko-
kouksia on järjestetty etäyh-
teyksin. Pandemian pitkitty-

essä voidaan toki joutua tilan-
teeseen, jossa materiaalin vas-
taanottotarkastukset ja siten 
toimitukset viivästyvät. Tällä 
hetkellä tilanne näyttää kui-
tenkin varsin hyvältä. Riski-
analyysiä ja vaihtoehtoisia to-
teuttamistapoja ja resurssien 
uudelleen kohdentamista toki 
suunnitellaan. Hallitsemme ti-
lannetta.

Tämän vuoden aselajimme 
kannalta tärkein harjoitus on 
Maavoimien vaikuttamishar-
joitus (Army Combined Joint 
Fires Excercise) Rovajärvellä 
marraskuussa. Tässä harjoituk-
sessa kansainvälisen yhteenso-
pivuuden lisäksi yhteinen tu-
lenkäyttö, sen suunnittelu ja 
johtaminen koko vaikuttami-

sen putkessa ovat tärkeitä pää-
harjoittelutavoitteita. Harjoi-
tuksen suunnittelu on eden-
nyt hyvin. Kiitos siitä kuuluu 
erityisesti Maasotakoululle, 
mutta myös kaikille suunnit-
telutyöryhmiin nimetyille eri 
joukkojen ja esikuntien edus-
tajille. Tehdään yhdessä erin-
omainen harjoitus, jossa tulen-
käytön koko johtamisen putki 
ja tykistöjärjestelmä osoittavat 
valmiutta ja tehokkuutta.

Toivotan kaikille lehden lu-
kijoille terveyttä ja jaksamis-
ta sekä mitä parhainta kesää 
2020!

Pertti Holma
eversti 

Koulutus ja aselajimme kehittäminen 
jatkuu koronasta huolimatta

TULIKOMENTOJA-LEHDEN 
MATERIAALIEN TOIMITUSOSOITTEET:
Materiaalit kiltasivustolle: kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com
Lehden aineistomateriaali: toimitus.tulikomentoja@gmail.com
Lehden postitusrekisteri: pv.ahonen@outlook.com

Tulikomentoja-lehden mediakortti ja lehden verkkoversiot 
löytyvät osoitteesta: www.tykkimiehet.fi 
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Maavoimien komentajalle, 
kenraaliluutnantti Petri Hul-
kolle myönnettiin 6.3.2020 
tykkimiesmitali hopeisen sol-
jen kera tykistön eteen teh-
dystä työstä. Kenraaliluut-
nantti Hulkko on merkittä-
västi tukenut aselajin kehitys-
työtä, joka tapahtuu erityises-
ti eri hankkeiden kautta. Mai-
nittakoon näistä hankkeista 
esimerkkeinä 155RSPSH eli 
Moukari, vastatykistönmaa-
linosoitus, raskaan ja kevyen 
raketinheitinjärjestelmän ke-
hittäminen sekä ammunnan-
hallinta- ja johtamisjärjestel-
mien kehitystyö. Luovutusti-
laisuudessa komentaja totesi 

Kainuun tykkimies RUK:n priimukseksi

Kuva: Puolustusvoim
at

Tykkimiesmitali hopeisella soljella 
Maavoimien komentajalle

olevansa tyytyväinen tykistön 
suorituskykyyn ja uskovansa 
vahvasti, että se säilyy erin-
omaisena myös tulevaisuu-
dessa.

Mitalin luovutti Karjalan 
tykistörykmentin komentaja, 
everstiluutnantti Jari Hyvö-
nen KARTR:n tulenkäyttö-
harjoituksessa Vekaranjärvellä 
22.4.2020. Kenraaliluutnant-
ti Hulkko pääsi myös samalla 
testaamaan käytännössä, mil-
laista on toimia aseella tulitoi-
minnan aikana laukaisemalla 
122H63-tykin. 

Jari Hyvönen
everstiluutnantti

Viime talvena päättyneen Re-
serviupseerikurssin järjestys-
numeroltaan 255 priimus Eli-
as Peltokangas löytyi tuliase-
mapatterista. Tulikomentoja-
lehdelle tarjoutui tilaisuus tu-
tustua menestyneeseen nuo-
reen tykkimieheen. Ajan vaati-
musten mukaisesti haastattelu 
tehtiin etänä.

”Olen elänyt koko nykyi-
sen elämäni Oulussa, jossa 
synnyin vuonna 2000 ja kir-
joitin ylioppilaaksi Kastellin 
lukiosta vuosi sitten,” kertoo 
kokelas Peltokangas. ”Har-
rastuksiini kuului monipuo-
linen liikunta, jossa parhai-
ten menestyin salibandys-
sä. Kuuluin seurani miesten 
edustusjoukkueeseen I di-
visioonatasolla. Tätä kautta 
minusta tuli tuliasematykki-
mies ilman omaa vaikutusta. 
Tämä johtui siitä, että Kai-
nuun prikaati sijoitti kaik-
ki salibandyn pelaajat Tykis-
törykmenttiin. Koska asia 
oli etukäteen tiedossa, luin 
kenraali Nenosesta jo ennen 
palveluksen alkamista. Sen 
aikana hänestä on puhuttu 
enemmänkin.”

Peltokangas kertoi oppimi-
sen olleen hänelle aina help-

poa ja vankka urheilutaus-
ta antoi hyvän toimintaky-
vyn myös kovassa rasitukses-
sa. Joukkueurheilussa kehit-
tyvät sosiaaliset taidot ja toi-
minta ryhmän jäsenenä on 
tärkeimpiä Puolustusvoimien 
varusmiehille opettamia taito-
ja. ”Mielestäni osaan ottaa asi-
at vakavasti silloin kun se on 
tarpeen sekä myös rentoutua, 
kun on sen aika,” päättää Pel-
tokangas. Toimitus lisää vielä 
tykkimiehelle välttämättömän 
matemaattisen ajattelun, joka 
tuli lukion pitkän matikan an-
siosta.

Kokelas Peltokangas ker-
toi halunneensa alun perin 
palvella minimiajan eli kuu-
si kuukautta sekä sen jälkeen 
hankkia osa-aikaisen työn pää-
sykokeisiin lukemisen vasta-
painoksi. Palveluksen alussa 
mieli kuitenkin muuttui, ja 
hän päätyi pisimmän kaavan 
mukaiseen reserviupseerikou-
lutukseen patteriupseeriksi. 
Kurssi 255 päättyi helmikuun 
lopussa, joten kokelas Pelto-
kangas vietti seuraavat kaksi 
kuukautta Kajaanissa Aliup-
seerikurssin apukouluttajana 
sekä autellen muita kokelaita 
koronan aiheuttamien järjes-

telyiden muutellessa kaikkien 
tehtäviä.

Kurssilla menestyneille eh-
dotetaan seuraavan kurssin 
niin sanotun kouluttajakoke-
laan tehtävää. Hän on uusien 
oppilaiden apuna sekä kou-
luttajana seuraavalla kurssil-
la. Siten kokelas Peltokangas 
siirtyi loppuajaksi takaisin tu-
tuksi tulleeseen Haminaan. 
Kuittailua poikkeuksellisesta 
menestymisestä ei ole uusilta 
oppilailta kuulunut, vaikka se 
on luultavasti kaikilla tiedossa. 
Peltokangas kertoo yrittävän-
sä omalla osaamisellaan antaa 
alaisille esimerkin ja tietenkin 
korostaa joukkohengen sekä 
yhdessä tekemisen tärkeyttä.

Tie eteenpäin palveluksen 
jälkeen on myös kevään aika-
na kirkastunut. Ovet todella 
haluttuun opiskelupaikkaan 
pääkaupunkiseudun Aalto 
Yliopiston tuotantotalouden 
opintosuunnalle avautuivat 
pelkän todistushaun perusteel-
la. Siis ilman pääsykoetta. Eh-
kä lukijat jo arvasivatkin sen!

Tulikomentoja-lehti toi-
vottaa menestystä tuoreelle 
reservin vänrikille!

Arto Ojanen

Kuva: M
aasotakoulu/m
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Tykkimiehet ry 
kevätkokous 2020. 
Tykkimiehet ry:n kevätkokous 
pidettiin Helsingissä Suomen 
Tykistön päivänä 6.3.2020. 
Yhdistyksen kokouksessa kä-
siteltiin sääntömääräiset asi-
at. Yhdistyksessä oli vuoden 
2019 lopussa 218 varsinaista 
henkilöjäsentä ja 15 varsinais-
ta yhteisöjäsentä. Yhdistyksen 
tilinpäätös oli ylijäämäinen ja 
sijoitusomaisuutta järjestel-
tiin vuoden aikana uudelleen. 
Tavoitteena on saada osinko-
tuottoja tehokkaammin yh-
distyksen toimintaan. Yhdis-
tyksen suurimmat vuosittaiset 
vastuut liittyvät edelleen lak-
kautettuun Suomen Tykistö-
museoon ja Museo Militariaa 
ylläpitävän yhdistyksen jäsen-
maksuun. Pohjatulppa näyttää 
olevan kuitenkin tällä hetkel-
lä hyvin kiinni eikä äyskäreitä 
tarvita. 

Virtaa toimintaan
Hämeen Sanomat uutisoi 
29.5.2020 Sääksmäen Reser-
viläiset ry:n (Reserviläisliitto 
ry:n jäsen) päätöksestä raken-
taa toiminnallinen harjoitus-
alue Sääksmäen Huttulaan. 
Kahdeksan hehtaarin alueel-
le on rakennettu airsoft-peli-

Pohjatulppa kiinni

alueen lisäksi omia toimitilo-
ja ja huoltorakennus sekä lip-
pukenttä pelaajien käyttöön. 
Yhdistyksen puheenjohtaja 
mainitsee uutisessa syitä air-
soft-toiminnan käynnistämi-
selle. Yksi syistä liittyy yhdis-
tyksen pitämiseen elinvoimai-
sena: ”Yhdistyksen ikärakenne 
on hyvin eläkeläispainotteinen 
ja me olemme miettineet pääm-
me puhki miten nuorempia, 
saataisiin toimintaan mukaan. 
Täällä me voimme tarjota toi-
mintaa, jonka parissa nuoretkin 
viihtyvät.” Airsoftaamisessa on 
kysymys taistelusimulaatiosta, 
ja harrastajat varustautuvat pe-
litilanteisiin mahdollisimman 
aidon kaltaisesti. Airsoft-kuu-
lapyssyt ovat ulkonäöltään oi-
keiden aseiden täydellisiä ko-
pioita ja ne ampuvat ilmanpai-
neella, sähkö- tai jousivoimalla 
pyöreitä muovikuulia, joiden 
lähtönopeus voi olla noin 130 
m/s. Tulevaisuudessa kuulem-
me todennäköisesti myös, mi-
ten airsoft-pelaaminen sopii 
sotilaallisia valmiuksia palvele-
maan koulukseen, kun tavoit-
teena on kehittää yksilön soti-
laallista osaamista ja toiminta-
kykyä. Tykkimiehet ry:n hal-
litus on pohtinut aika-ajoin 
samoja ongelmia: miten saada 

mukaan uusia jäseniä kiltatoi-
mintaan ja mitä toimintaa pi-
täisi järjestää? 

Linnanniemen museot
Hämeenlinnan Linnannie-
men alueen museoihin Hä-
meen linnaan, Vankilaan ja 
Museo Militariaan on mah-
dollista tutustua tänäkin 
vuonna edullisella aluelipul-
la, joka sisältää pääsymaksun 
kaikkiin kolmeen museoon. 
Tykkimiehet ry on Museo Mi-
litariaa ylläpitävässä yhdistyk-
sessä perustajajäsenenä ja to-
teuttaa näin sääntöjensä mu-
kaisesti tykistöllisten perintei-
den vaalimista. 

Museo Militariassa on pe-
rusnäyttelyn lisäksi esillä kol-
me vaihtuvaa näyttelyä.  Mu-
seon museokauppa on käynyt 
läpi uudelleen järjestelyjä ja on 
uudistuneena asiakkaiden käy-
tettävissä. Myös museon kah-
vila sai kesäkaudeksi uuden 

ravintoloitsijan. Museoalueen 
tavoitettavuutta lisää mainios-
ti se, että museon pihalla on 
erittäin paljon pysäköintiti-
laa isommillekin ajoneuvoille. 
Linnanniemen museokierrok-
sen voikin hyvin aloittaa Mu-
seo Militariasta. 

Hämeen Sanomien kult-
tuurivieras kirjoitti lehdessä 
30.5.2020: ”Ilman yleisöjä, jo-
ko nykyisiä tai tulevia, ei mu-
seoilla ole mitään merkitystä. 
Asioita ei säilytetä säilyttämisen 
vuoksi, vaan siksi että niiden 
kautta voidaan kertoa tarinoi-
ta yleisölle joko nyt tai vaikkapa 
sadan vuoden päästä.” Museo 
Militariassa voit vierailla tur-
vallisin mielin. Tilat ovat väljät 
ja ulkonäyttelyalue on laaja. 

Hyvää kesää!

Pertti Yrjölä
toiminnanjohtaja 
Tykkimiehet ry 

AJONEUVOTYKIT

Yhdysvaltain Armeija käytti uutta piden-
netyn kantaman tykin (ERCA) prototyyppiä 
XM1299 v0 ampuakseen neljä ammusta 
65 km etäisyydelle 6.3.2020 toteutetussa 
koeammunnassa. Aseessa on 58 kaliipe-
rin mittainen putki ja ampumatarvikkeina 
oli kaksi koordinaattipisteeseen ohjautu-
vaa Excalibur-ammusta ja kaksi vapaasti 

lentävää XM1113 v2 -apurakettiammusta. 
Toinen Excalibur-ammuksista osui suoraan 
maaliin ja toinen poikkesi maalista 1 m. Kum-
pikaan XM1113-ammuksista ei osunut maa-
liin (toisen poikkeama oli noin 610 m), mutta 
molemmat lensivät 65 km. Panoksena am-
munnassa käytettiin superpanosta. XM1299 
v0 on rakennettu M109A7-panssarihaupitsin 
pohjalta. Tavoitteena on edelleen luovuttaa 
ensimmäiset 18 kpl M1299-tykkejä käyttäjälle 
vuonna 2023. (JDW 10 March 2020, https://
www.defensenews.com/land/2020/03/06/
army-takes-40-mile-shots-from-extended-
range-cannon-in-demo/) 

Yhdysvalloissa kehitetään myös au-
tomaattista latausjärjestelmää uudelle 
panssarihaupitsille. Sillä mahdollistetaan 
6–8 laukauksen ampuminen minuutissa. 
Latausjärjestelmällä on voitava ladata 
ammus, panos sekä lentorataa korjaava 
sytytin. Latausjärjestelmän laboratoriotestit 
toteutetaan vuoden 2020 lopussa ja kent-
tätestit vuonna 2021. Joukkojen käyttöön 
se saadaan ensimmäisten ERCA-panssa-
rihaupitsien mukana vuonna 2023. (https://
www.defenseone.com/technology/2020/03/
army-just-tested-its-new-supergun/163604/  
https://breakingdefense.com/2020/03/
new-army-cannon-doubles-range/ )
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Viranomaisyhteistyö (Wanaja). Kuva: Puolustusvoimat.

Puolustusvoimien ja vapaaehtoisten 
maanpuolustusjärjestöjen välisellä yhteis-
työllä on pitkät perinteet. Vuonna 1947 
solmitun Pariisin rauhansopimuksen mu-
kaan sotilaskoulutusta saivat kuitenkin 
antaa vain Puolustusvoimat ja Rajavartio-
laitos. Käytäntö oli voimassa 1990-luvun 
alkuvuosiin saakka, jolloin Puolustusvoi-
mien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen strategisen kumppanuuden ja yhteis-
työn suuntaviivat alkoivat muotoutua.

Aluetoimistot
Vuosina 2012-2015 toteutetussa puolus-
tusvoimauudistuksessa maavoimien joh-
tamisrakennetta virtaviivaistettiin lak-
kauttamalla sotilasläänit, jotka aiemmin 
olivat toimineet alueellisina johtoportaina 
Maavoimien esikunnan alaisuudessa. So-
tilasläänien tehtävät jaettiin Maavoimien 
esikunnan ja maavoimien joukko-osasto-
jen kesken. Aluetoimistot alueellisine teh-
tävineen organisoitiin osaksi joukko-osas-
toja, joille määritettiin toiminta-alueet. 
Maavoimien joukko-osastoihin kuuluu 
yksi tai useampi aluetoimisto, joiden toi-
mialueet kattavat koko maan. Tänä päivä-
nä joukko-osastojen alaisuudessa toimi-

via aluetoimistoja on yhteensä 12 kappa-
letta eri puolilla Suomea. Normaaliolois-
sa aluetoimistot toimivat kontaktipistee-
nä Puolustusvoimien ja reserviläisten se-
kä muiden viranomaisten ja yhteiskunnan 
välillä.

Aluetoimistot toimivat sijaintimaakun-
nissaan Puolustusvoimien aluehallintovi-
ranomaisina. Niiden tehtävänä on käsitel-
lä ja ratkaista asevelvollisuutta, naisten va-
paaehtoista asepalvelusta ja vapaaehtoista 
maanpuolustusta koskevat asiat sen mu-
kaan kuin niistä erikseen säädetään. Alue-
toimistojen asiakaspalvelupisteet vastaavat 
kysymyksiin ja neuvovat asevelvollisia en-
nen ja jälkeen varusmiespalveluksen kai-
kissa asevelvollisuuteen liittyvissä asioissa. 
Kutsuntatilaisuuksia kukin aluetoimisto 
järjestää muutamia kymmeniä joka syksy. 
Reservin kertausharjoituksiin käskyttämi-
nen ja kutsuminen sekä niihin liittyvien 
anomusten käsittely ovat lähes päivittäisiä 
rutiineja. Näissä asioissa aluetoimisto on 
maavoimien esikunnan alainen.

Aluetoimistolla on keskeinen merki-
tys puolustusvoimien valmiuden säätelys-
sä, liikekannallepanossa ja paikallispuo-
lustuksessa. Aluetoimistojen alaisuudessa 

toimivat perustamiskeskukset perustavat  
suurimman osan puolustusvoimien so-
dan ajan joukoista ja luovuttavat ne edel-
leen operatiiviselle käyttäjälle. Paikallis-
pataljoonan esikunnan runko muodoste-
taan yleensä maavoimien joukko-osaston 
alaisesta aluetoimistosta ja reserviläisistä. 
Käytännössä paikallispataljoonan avain-
henkilöstö tekee joukko-osaston ja alue-
toimiston kautta jo normaalioloissa yh-
teistoimintaa paikallisviranomaisten sekä 
alueensa reservin kanssa.

Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen lakiuudistus 
näkyy aluetoimistoissa
Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskou-
lutusyhdistyksen tehtävä- ja roolijako sel-
kiytyi, kun vapaaehtoista maanpuolustus-
ta koskeva laki uudistettiin vuoden 2019 
aikana. Laki astui vuoden 2020 alussa. 
Lakimuutoksen jälkeen Puolustusvoimilla 
on selkeämpi vastuu ohjata vapaaehtoista 
toimintaa. Puolustusvoimat ei enää tilaa 
MPK:lta vapaaehtoista sotilaallista koulu-
tusta, vaan niiden sisällöt siirretään Puo-
lustusvoimien vapaaehtoisen sotilaallisen 
koulutuksen (VEH) tarjontaan. Vaikka 

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva lakiuudistus 
tiivisti aluetoimistojen ja MPK:n välistä yhteistyötä
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sotilaallinen koulutus on nyt selkeämmin 
määritetty Puolustusvoimien tehtäväk-
si, toteutetaan koulutus kiinteässä yhteis-
työssä MPK:n rekrytoimien ja koulutta-
mien kouluttajien kanssa. Vapaaehtoisessa 
koulutuksessa painotetaan paikallispuo-
lustuksen joukkoja sekä vastaavia ilma- ja 
merivoimien joukkoja.

Koulutuksen käytännön toteutusta var-
ten MPK on luonut valmiuspäällikköjär-
jestelmän. Valmiuspäälliköt toimivat alu-
eellisesti liityntäpintana MPK:n ja Puo-
lustusvoimien välillä varmistaen tarkoituk-
senmukaisen koulutuksen ja reserviläisten 
siirtymisen MPK:n koulutuksesta paikal-
lisjoukkoihin. Lisäksi valmiuspäällikkö 
huolehtii osaltaan MPK:n koulutusyksi-
kön henkilöstön osaamisen kehittämisestä 
ja koulutusyksikön sotilaskouluttajien käy-
töstä. Valmiuspäälliköiden toimipiste on 
usein aluetoimiston tiloissa.

Lakiuudistuksen myötä Puolustusvoi-
miin luotiin 42 uutta tehtävää suunnit-
telemaan, ohjaamaan ja toimeenpane-
maan vapaaehtoista sotilaallista koulu-
tusta. Näistä tehtävistä jokaiseen aluetoi-
mistoon kohdistettiin yksi upseerin tai 
aliupseerin tehtävä. Kyseisten tehtävän-
hoitajien vastuualueeseen kuuluu vapaa-
ehtoisen maanpuolustuksen toiminnan 
suunnittelu ja hallinnointi omalla alueel-
laan ylemmän johtoportaan määrittämien 
suuntalinjojen mukaisesti. Tehtävänhoi-
tajat työskentelevät tiiviisti yhteistyössä 
MPK:n valmiuspäälliköiden kanssa, usein 
jopa samassa työpisteessä. Lisäksi aluetoi-

Ase- ja ampumakoulutusta. Kuva: Puolustusvoimat.

mistot ylläpitävät rekistereitä oman alu-
eensa reserviläisten oikeuksista ja lisens-
seistä ja ohjaavat reserviläisiä MPK:n ja 
Puolustusvoimien kursseille, mikäli jol-
lain koulutuksen osa-alueella havaitaan 
osaamisvajetta.

Paikallispuolustus on 
aluetoimistojen ja MPK:n 
yhteinen toimintakenttä
Aiemmin tässä artikkelissa mainittu Puo-
lustusvoimien ja MPK:n tehtäväjako toi 
MPK:n aikaisempaa tiiviimmin osaksi 
paikallispuolustuksen ylläpitämistä ja ke-
hittämistä.  MPK:n antaman yleisen so-
tilaallisia valmiuksia kehittävän koulutuk-
sen kurssit toimivat myös rekrytointika-
navana, kun paikallispuolustuksen jouk-
koihin etsitään soveltuvia ja halukkaita 
reserviläisiä. Uudistuksen jälkeen reservi-
läisten koulutuspolut suunnitellaan siten, 
että esimerkiksi reserviläinen, jonka sijoi-
tus on purkautunut aiemmassa joukossa, 
voi MPK:n koulutuspolkujen kautta saa-
da koulutuksen ja sijoituksen jopa eri ase-
lajissa, kuin missä hän on aiemmin palvel-
lut. Puolustusvoimien operatiivinen tarve 
on tässä ohjaavana tekijänä. Aluetoimisto-
jen rooli koulutuspolkujen suunnittelussa 
on ohjata MPK:n tuottamaa koulutusta 
operatiivisten suunnitelmien asettamien 
osaamistarpeiden suuntaan.

Juho Niinikoski
kapteeni 
Keski-Suomen aluetoimisto

MPK aikaisempaa tiiviimmin osaksi paikallis-
puolustuksen ylläpitämistä ja kehittämistä” RAKETINHEITTIMET JA RAKETIT

Ukrainalainen UkrOboronProm esitte-
lee uuden 122 mm BM-21UM Berest 
-raketinheittimen. Testausohjelma on 
läpiviety ja nyt odotetaan tilauksia koti-
maasta ja ulkomailta. Ajoneuvoalustana 
on kaksiakselinen KrAZ-5401NE-maas-
tokuorma-auto, jossa on viiden henkilön 
hytti. Heitinosassa on 50 kpl 3 m pitkiä 
rakettiputkia viidessä rivissä. Ajoneuvo 
on varustettu kahdella taka-akselin 
edessä olevalla tukijalalla. Tulenava-
us voidaan toteuttaa 30 sekunnissa 
pysähtymisestä ja raketit lähtevät puolen 
sekunnin välein. Miehistön ei tarvitse 
poistua ohjaamosta. Ajoneuvo voi toimia 
itsenäisenä tuliyksikkönä tai järjestelmän 
osana, (JDW 15 April 2020)

BM-21UM. Lähde: https://twitter.com/
TheDeadDistrict/status/
1247039678332755968/photo/4

Yhdistyneet Arabiemiraatit julkaisi 
käyttävänsä kiinalaisia Norinco-yhtiön 
valmistamia SR5-raketinheittimiä. 
Raketinheittimissä oli kasetti, joka on 
tarkoitettu kuudelle 220 mm raketille tai 
King Dragon laser- ja GPS-ohjautuvalle 
ohjukselle. Suurin kantama on 70 km. 
Lavetti on vaihtoehtoisesti mahdollista 
varustaa kahdella kasetilla, joissa kum-
massakin on 20 kpl 122 mm raketteja. 
(JDW 19 February 2020)

SR5. Lähde: https://www.defenseworld.
net/news/17493/NORINCO_Delivers_
First_Batch_Of_SR5_Multiple_Launch_
Rocket_Systems_To_Bahrain

Intia on käynnistänyt ampumatarvike-
hankinnat laajalla rintamalla. Yhtenä 
hankittavana a-tarviketyyppinä ovat 122 
mm raketit. Tavoitteena on hankkia 10 
päivän intensiivisen sodan ampuma-
tarviketarve vuosina 2022-2023, minkä 
jälkeen hankintoja on tarkoitus jatkaa 40 
päivän taistelujen tarpeisiin. (JDW 12 
February 2020)
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Tulikomentoja-lehden edelli-
sessä numerossa julkaistussa ar-
tikkelissa esitettiin eri resoluu-
tioisten digitaalisten korkeus-
mallien ja topografi kartan kor-
keuskäyrien eroja karttakuvaan 
sitoen. Tuloksena esitettyä kart-
takuvaa ei ole järkevää käyttää 
sellaisenaan. Kartan luettavuus 
heikkenee, jos siihen lisättäisiin 
uutta tietoa kahdella eri värillä. 
Jos uusi korkeusaineisto poik-
keaa merkittävästi korkeuskäy-
ristä kuvatusta aineistosta, olisi 
kartan luettavuuden kannalta 
parasta määrittää ja piirtää ko-
konaan uudet korkeuskäyrät.

Artikkelisarjan tässä osas-
sa tarkastellaan vielä uudestaan 
korkeusmalleja ja laserkeilaus-
aineistoja toisesta näkökulmas-
ta. Laserkeilausaineistosta voi-

daan laskea maaston korkeus-
malli ja puuston korkeusmal-
li. Tässä artikkelissa kuvataan, 
kuinka laserkeilausaineiston 
avulla voidaan etsiä alueelta sel-
laisia hakkuuaukkoja, joita ei 
ole merkitty karttaan. Löydetyt 
uudet hakkuuaukot esitetään 
kartalla helppolukuisina ja sel-

keinä karttamerkkeinä.
Artikkelissa esitetty mene-

telmä ei ole välttämättä tehok-
kain tai käyttökelpoisin tapa 
hakkuuaukkojen kartoittami-
seen. Menetelmä toimii esi-
merkkinä siitä, millaisia tuot-
teita paikkatietosovelluksilla 
voidaan tehdä ja mitä laserkei-

lausaineistoista voidaan laskea.
Kuvan 1 vasemmalla puo-

lella on esitetty peruskartan ku-
va tarkastelualueesta. Kuvan 
oikealla puolella esitetään työ 
lopputulos, alueella olevat uu-
det hakkuuaukot uusina kart-
tamerkkeinä. Karttamerkit on 
tehty saman kaltaisiksi kuin 
varsinaisen peruskartan hak-
kuuaukon merkit. Itse tehdyis-
sä karttamerkeissä viivoitus las-
kee vasemmalta oikealle. Perus-
kartan hakkuuaukon merkissä 
viivoitus nousee vasemmalta oi-
kealle. Ero on tehty tarkoituk-
sella, jotta kartan käyttäjä erot-
taa toisistaan alkuperäisen kar-
tan ja siihen tehdyt muokkauk-
set. Karttaan on lisäksi merkat-
tu alueet A ja B lähempää työn 
etenemisen esittämiseksi ja lop-
putuloksen arviointia varten.

Laserkeilausaineisto
Alueen laserkeilausaineisto on 
ladattu Maanmittauslaitoksen 
aineistopalvelusta. Tarkastelta-
van alueen koko on 1100m * 
580m. Se sisältää 758 000 la-
serpistettä, eli noin 1,2 pistet-
tä neliömetrillä. Jokaisella pis-
teellä on itä-, pohjois- ja korke-
uskoordinaatti. Lisäksi pisteil-
lä on ominaisuustietona muun 
muassa pisteen tyyppi, esimer-
kiksi kuvaako piste maanpin-
taa, rakennusten kattoja vai 
kasvillisuutta.

Kuvassa 2 on paikkatieto-
sovelluksella piirretty näkymä 
tarkasteltavasta alueesta, kuin 
sitä katsottaisiin ilmasta lou-
naasta koilliseen. Sovellus piir-

Näkökulmia tykistöstä 
paikkatietoon – tiedon tuottaminen

Osa 2/4

Kuva 1. Tarkastelualue ja työn lopputulos. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastokarttasarjan 2016 aineistoa.

Kuva 2. Visualisoitua laserkeilausaineistoa.

Kuva 3. Alueesta lasketut korkeusmallit

Kuva 4. Uusien hakkuuaukkojen kuvaus. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastokarttasarjan 2016, kiinteis-
törekisterikartan ja maastotietokannan aineistoa.
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tää valitusta näkymästä riippu-
en pisteet koordinaattien pe-
rusteella oikeille paikoilleen. 
Pisteiden väri määräytyy pis-
teen korkeuskoordinaatin ar-
von perusteella.

Kuvan vasemmalle puolelle 
on piirretty pelkästään maan-
pintaa kuvaavat pisteet. Ku-
vasta näkee, kuinka maanpin-
ta nousee lännestä itään, kuten 
kuvan 1 karttakuvien korkeus-
käyrät kuvaavat.

Kuvan oikealle puolelle on 
piirretty kaikki alueen pisteet, 
maanpinta, rakennusten katot 
ja kasvillisuus. Kuvassa voi jo 
erottaa hakkuuaukoja, joita pe-
ruskarttaan ei ole piirretty.

Tällaisista kuvista voi olla 
haastavaa löytää haluttuja koh-
teita ja tuottaa löydösten perus-
teella uutta aineistoa. Seuraa-
vaksi pisteaineistoista lasketaan 
paikkatietosovelluksella help-
polukuisemmat maanpinnan 
ja maaston korkeusmallit. 

Korkeusmallien 
laskeminen
Lasketaan paikkatietosovelluk-
sella tarkastelualueelle maan-
pinnan ja puuston korkeusmal-
lit kuvan 2 laserkeilausaineisto-
jen perusteella. Tässä esimer-
kissä tuotetaan korkeusmallit, 
joiden ruutukoko on 5m x 5m. 
Jokaiselle ruudulle määritetään 
arvo ruudun alueella olevien 
pisteiden korkeuskoordinaatin 
ja muiden ominaisuustietojen 
perusteella.

Kuvan 3 vasemmalla puolel-

la on itse laskettu maanpinnan 
korkeusmalli. Malliin on otettu 
ne laserkeilauspisteet, jotka ku-
vaavat maanpintaa. Jokaiselle 
ruudulle on laskettu pisteiden 
perusteella maanpinnan korke-
us. Kuvasta näkee samat maan-
pinnan muodot kuin kuvan 1 
kartoista. Esimerkkeinä vasem-
massa reunassa peltojen keskel-
lä kulkeva oja ja yleisesti maan-
pinnan nouseminen lännestä 
itään. Kuvassa näkyy yksittäisiä 
virhepisteitä tai kohinaa, jois-
sa maanpinnan korkeus näyt-
tää nousevan paljon lyhyellä 
matkalla. Nämä johtuvat tätä 
artikkelia varten itse tuotetun 
korkeusmallin laskennan para-
metreista. Valmiissa korkeus-
malleissa tällaista kohinaa on 
huomattavan vähän.

Kuvan 3 oikealla puolel-
la on samalta alueelta laskettu 
maaston korkeusmalli. Jokai-
selle ruudulle on laskettu kor-
keuskoordinaatti niiden pistei-
den perusteella, joiden korke-
uskoordinaatti on suurin, eli 
puiden latvukset ja oksastot, ra-
kennusten katot tai maanpinta. 
Kuvasta erottaa jo helposti alu-
eella olevat metsäkuviot. Esi-
merkkeinä metsän läpi kulkeva 
sähkölinja sekä alueiden A ja B 
hakkuuaukot.

Suoraan kuvan 3 oikean 
reunan kaltaisten kuvien käyt-
täminen laajemmilla alueil-
la on haastavaa, koska avoin-
ten alueiden taustaväri muut-
tuu maanpinnan korkeuden 
muuttuessa. Kuvasta esimerk-

kinä yläreunan sähkölinja, jon-
ka väri muuttuu kuvan keski-
osan turkoosista kuvan oikean 
reunan keltaiseen. Sama ilmiö 
näkyy pienemmässä mittakaa-
vassa myös kaikissa alueen hak-
kuuaukoissa.

Tiedon tuottaminen, 
uusien karttamerkkien 
tuottaminen
Muuttuvan taustavärin ongel-
ma voidaan poistaa laskemal-
la kuvan 3 aineistoista uusi, 
pelkkää kasvillisuuden korke-
utta kuvaava aineisto. Jokaisel-
le ruudulle lasketaan uusi arvo, 
jossa oikean puolen puuston 
korkeutta kuvaavasta arvosta 
vähennetään vasemman puo-
len maanpinnan korkeutta ku-
vaava arvo. Tämän lisäksi uusi 
kuva piirretään vain kolmella 
värillä. Ne ruudut, joissa kasvil-
lisuuden korkeus on alle 1 met-
ri, piirretään mustalla värillä. 
Ruudut, joissa kasvillisuus on 
1–2 metriä korkeaa, piirretään 
harmaalla. Kaikki muut ruu-
dut piirretään valkoisella väril-
lä. Kuvan 4 vasen puoli on piir-
retty tällä tavalla.

Työn varsinainen lopputu-
los, uudet hakkuuaukot, saa-
daan piirtämällä laajojen tum-
mien alueiden päälle uusi kart-
tamerkki. Piirtämistä helpotta-
miseksi kuvan 4 oikealle puo-
lelle on lisätty karttamerkke-
jä. Kuvaan on lisätty peltojen 
karttamerkit. Pelloilla ei kasva 
puustoa eikä niiden päälle tu-
le piirtää uutta hakkuuaukon 

karttamerkkiä. Samoin kuvaan 
on lisätty kiinteistörajat ja tie-
linjat, joidenka mukaan monet 
hakkuuaukot rajautuvat.

Piirretyt uudet karttamerkit 
uusille hakkuuaukoille on esi-
tetty kuvan 1 oikealla puolella 
perinteisen kaltaisilla ja help-
polukuisilla karttamerkeillä.

Lopputuloksen 
arviointi
Kuva 5 on otettu dronella vuo-
den 2020 toukokuussa karke-
asti samasta suunnasta kuin 
mistä kuva 2 on laskettu. Ku-
vaan on merkattu mustilla vii-
voilla tarkasteltavan alueen ra-
jat ja alueet A ja B.

Tässä työssä käytetty Maan-
mittauslaitoksen laserkeilausai-
neisto on tuotettu noin vuon-
na 2015. Viiden vuoden aikana 
osa alueen hakkuuaukoista on 
kasvanut taimikoiksi ja alueelle 
on hakattu uusia aukkoja. Tä-
mä näkyy kuvassa 5.

Alueesta A näkee, kuinka la-
serkeilauksen mukainen hak-
kuuaukko on jo kasvanut tai-
mikoksi. Samoin taimikon ym-
pärillä on laserkeilauksen jäl-
keen vuosina 2018 ja 2019 ha-
kattuja aukkoja. Tämän takia 
alue A näkyy kuvan 1 oikealla 
puolella väärin, taimikko hak-
kuuaukkona ja taimikkoa ym-
päröivät aukot metsänä.

Alue B on säilynyt laserkei-
lauksen ja dronekuvauksen vä-
lissä muuttumattomana. Tie-
hen rajautuva hakkuuaukko 
näkyy saman kaltaisena kaikis-
sa kuvissa.

Karttoja tai muita paikka-
tietoaineistoja käytettäessä on 
tärkeä tietää, kuinka vanhaa ai-
neisto on. Tämän artikkelin ai-
neistoista laserkeilausaineisto 
on arviolta vuodelta 2015, pe-
ruskartta on päivitetty vuonna 
2016 ja ilmavalokuva on otettu 
vuonna 2020. Varsinkin puus-
toa kuvattaessa tieto voi van-
hentua nopeasti. 

Asko Mäki
Tutkijaupseeri, kapteeni
Tykistösektori
Tutkimus- ja kehittämisosasto
Maavoimien tutkimuskeskus,
Maasotakoulu

Kuva 5. Ilmakuva tarkasteltavasta alueesta.
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KILTA- JA KOKOUSSIVUTKILTA- JA KOKOUSSIVUT
Kilta- ja kokoussivuille tarkoitettu materiaali sekä vuoden 2020 merkkipäiviin tulleet muutokset ja ilmoitukset 
merkkipäivän julkaisematta jättämisestä pyydetään toimittamaan ennen seuraavan numeron aineistopäivää 
Juhani Sunille sekä Sirkka Ojalalle osoitteisiin: kiltasivut.tulikomentoja@gmail.com sekä 
toimitus.tulikomentoja@gmail.com

Numeron 3/2020 aineistopäivä on perjantai 21.8.2020 ja ilmestymisviikko 39 (25.9.2020). 

Tykkimiehet ry

Tulevaa toimintaa:

Yhdistyksen hallituksen kokous 
4/2020 etäkokouksena
keskiviikkona 12.8.2020 klo 12.00 al-
kaen.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kari Vilamo, Temppe-
linkatu 4 B 17, 00100 HELSINKI, mp. 
050 325 2790, kari.vilamo(at)gmail.com
Sihteeri Pertti Yrjölä Suomen kasarmin 
katu 7 B 2, 13100 Hämeenlinna, mp. 
040 938 1696, pertti.yrjola(at)gmail.com 
Pankkiyhteys: NORDEA FI98 2124 
1800 0110 53
Yhdistyksen internetsivut: 
www.tykkimiehet.fi  ja FB-sivusto löytyy 
osoitteella: @tykkimiehet

Suomen 
Kenttätykistön Säätiö 

Säätiön asiamies: majuri Tuukka Mäkelä
Yhteystiedot: tuukka.makela(at)mil.fi 

Kenttätykistökerho 
ry ja Uudenmaan 
tykistökilta ry

Yhdistysten hallitus

Toimihenkilöt:
Kenttätykistökerhon ja Uudenmaan ty-
kistökillan toimihenkilöt: Aki Mäki-
rinta - PJ puheenjohtaja(at)ktkerho.fi , 
Puh: 0400 805 124, Oskari Matilai-
nen - VPJ, Janne Hänninen- Sihteeri 
sihteeri(at)ktkerho.fi , Patrick Hjelt - ra-
hastonhoitaja, Jere Portter - Nuoriso, 
Jorma Kainulainen - Ase ja urheilu sekä 
Raine Mönkkönen - Lohjan patteri.

Jääkäritykistön 
Kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Ilkka Vahtokari, Rinke-
linmäenkuja 4 C 1, 13130 Hämeenlin-
na, mp. 044 0105016, ilkka.vahtokari(at)
gmail.com, sihteeri Juhani Suni Käpypol-
ku 1 D 11 13500 Hämeenlinna, mp 044 
0478 602, juhani.suni(at)gmail.com. Tie-
dotussihteeri Sirkka Ojala, Kiveliönkatu 
12, 33580 Tampere, mp. 050 3688460 
sirkka.ojala(at)gmail.com 
Killan sähköposti: jaakaritykistonkilta(at)
gmail.com. Jääkäritykistön Killan Face-
book -sivu löytyy osoitteesta @jaakari-
tykistonkilta ja Killan verkkosivu: www.
jaakaritykistonkilta.fi .

Kainuun Tykistö- ja 
Heittimistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Timo Härkönen, 
mp. 0445572457, timo.harkonen(at)
gmail.com, sihteeri Tero Viiru, mp 
0405014387, tero.viiru1(at)gmail.com, 
varapuheenjohtaja Jukka Räisänen mp. 
050 030 7744, jukka.raisanen(at)luuk-
ku.com, jäsensihteeri Seppo Möller, 
seppomoller(at)gmail.com. rahastonhoi-
taja Tapio Väisänen, mp. 0400218192, 
tapiovaisanen01(at)gmail.com
Killan sähköposti: kaithkilta(at)gmail.com

Karjalan 
Tykistökilta ry

Menneet tapahtumat:

Killan hallituksen järjestäytymisko-
kous pidettiin tammikuussa. Hallituk-
sen varapuheenjohtajaksi valittiin Annii-
na Kajander. Kokouksessa valittiin myös 
muut hallituksen toimihenkilöt vuodelle 
2020. Yleissihteerinä jatkaa Sini Timo-
nen, jäsensihteerin tehtäviä hoitaa Maija 
Leskinen, rahastonhoitajana toimii Olli 
Pasila sekä varastovastaavana jatkaa Hil-
la Puhakka.

Kevään kiltailta pidettiin Haminassa 
3.3.2020. 
RUK viettää satavuotisjuhlavuottaan, 
vaikka kesäkuulle suunnitellut juhlalli-
suudet on siirretty ensi vuoteen. Vierai-
lullamme tutustuimme reserviupseeri-
kouluun ja varusmiesjohtajakoulutuk-
seen. Vierailun isäntänä toimi tulipatte-
rin päällikkö kapteeni Jaakko Rahnasto. 
Hänen johdollaan tutustuimme tulipat-
terin tiloihin ja saimme katsauksen kou-
lutuksesta ja edellisestä kurssista. Reser-
viupseerikurssin johtaja everstiluutnantti 
Tommi Sikasen esitys valotti konkreetti-
sesti uudistunutta johtajakoulutusta. 

Killan jäsenkirje lähettiin maaliskuussa 
kaikille jäsenmaksunsa maksaneille. Mah-
dolliset osoitteenmuutokset ilmoitetaan 
killan kotisivuilta tai jäsensihteerille säh-
kö- tai kirjepostitse.

Kevään aikana siirtyneitä tilaisuuksia. 
Kevätkokous oli tarkoitus pitää tänä 
vuonna 18.4. Lappeenrannan Upseeri-
kerholla, mutta vallitsevan koronaepide-
mian vuoksi kokous peruttiin. Kokous-
asiat käsitellään syyskokouksen yhteydes-
sä. Myös tulenkäyttöharjoitukseen ja am-
muntoihin tutustuminen siirtyi touko-
kuusta syksyyn.

Tulevaa ohjelmaa:

Vierailu Karhulan ilmailukerhon Len-
tomuseoon lauantaina 5.9. Lentomuseo 
sijaitsee Kymin lentokentällä osoitteessa 
Kymin lentokenttä, Lentokentäntie 234 
Kotka. Kymin kenttä rakennettiin sota-
vuosina 1942 - 43 Messerschmitt Bf 109- 
koneilla toimivalle laivueelle Kotkan kau-
pungin ilmapuolustuksen tehostamiseksi. 
Vierailun asiantuntijaoppaana toimii le-
gendaarinen ilmailuasiantuntija, insinöö-
rieverstiluutnantti (evp), tietokirjailija ja 
entinen koelentäjä Jyrki Laukkanen. Il-
moittautumiset 31.8. mennessä sähkö-
postitse pj@karjalantykistokilta.fi  tai pu-
helimitse Olli Pasila 040 5892341.
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Killan syyskokous pidetään Karjalan ty-
kistörykmentin perinnepäivänä perjantai-
na 30.10. Vekaranjärvellä. Kokouskutsu 
ja tarkempi perinnepäivän aikataulu tie-
dotetaan myöhemmin Tulikomentoja-
lehdessä sekä killan kotisivuilla.

Jäsenasiat, uudet jäsenet ja osoitteenmuu-
tokset. Muutokset ilmoitetaan killan ko-
tisivuilta tai jäsensihteerille sähkö- tai kir-
jepostia käyttäen.

Kilta tuotteiden myynti. Kiltatuotteita 
voi tiedustella hallituksen jäseniltä ja kil-
lan tilaisuuksista.

Tiedottaminen jäsenille. Jäsenkirjeen li-
säksi jäsenistölle jaetaan vuoden aikana 
kaksi ”Karjalan Prikaatin Kilpi” -jouk-
ko-osastolehteä ja neljä ”Tulikomentoja” 
-aselajilehteä.
Merkittävänä tiedotus- ja jäsenhankinta-
kanavana ovat toimineet killan kotisivut 
osoitteessa www.karjalantykistokilta.fi . Fa-
cebook-sivun hyödyntämistä on jatkettu. 
Facebook mahdollistaa uusien potentiaa-
listen jäsenien tavoittamisen sosiaalisessa 
mediassa. Killan sivuista ”tykkää” sään-
nöllisesti uudet ihmiset.
Karjalan Tykistökilta löytyy Face-
bookista. Käy katsomassa ja tyk-
käämässä http://www.facebook.com/
KarjalanTykistokiltaRy?ref=ts

Tulevista tapahtumista löytyy tietoa Kar-
jalan Prikaatin kilpi - ja Tulikomentoja 
-lehdissä sekä killan kotisivuilla osoittees-
sa: www.karjalantykistokilta.fi 

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Jaakko Janhunen, Kum-
putie 7 A, 45200 Kouvola, mp. 040 592 
4445, 
pj(at)karjalantykistokilta.fi . Varapuheen-
johtaja Anniina Kajander, Yleissihtee-
ri Sini Timonen, mp. 040 755 0575, 
yleissihteeri(at)karjalantykistokilta.fi , Jä-
sensihteeri Maija Leskinen, Haukjärven-
tie 96, 46230 Valkeala, jasensihteeri(at)
karjalantykistokilta.fi . Rahastonhoitaja 
Olli Pasila, Varastovastaava Hilla Pu-
hakka. Hallituksen muut jäsenet: Tuo-
mas Kola, ja Timo Rintanen ja Tapio 
Peltola.

Lahden seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Jorma Sovinen, Hämeen-
katu 7 A 11, 15110 Lahti, mp. 040 5577 
269, jorma.sovinen(at)phnet.fi . Varapu-

heenjohtaja Erkki Raita, Panimonkatu 5 
A 2, 15140 Lahti, p.040 7282824, erkki.
raita (at) gmail.com Sihteeri: Olli Eerola, 
Maitotie 2 B 9, 15510 Nastola, mp 0400 
494572, olli.eerola(at)meubeltra.fi . Rahas-
tonhoitaja Pentti Korpimies, Petäjäka-
tu 27, 15900 Lahti, mp. 040 5750 772, 
pentti.korpimies(at)phnet.fi 
Koulutusjaos Rihlan puheenjohtajana toi-
mii johtokunnan jäsen Ari Sausta, Kunin-
gattarenkatu 40 B 17, 17900 Loviisa, ari.
sausta(at)pp.inet.fi , mp. 0400 994 422

Mikkelin Seudun 
Kenttätykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Risto Pöntinen, Manka-
lintie 10, 50200 Mikkeli, mp. 050 500 
177 617, r.pontinen(at)surffi .fi . Varapu-
heenjohtaja Alpo Leinonen, Mäntypöl-
linkuja 6 N, 50170 Mikkeli, 044 055 
5195, alpoe.leinonen(at)gmail.com. Sih-
teeri Seppo Pirinen, Karkialammentie 
1, 50150 Mikkeli, mp. 040 7444 131, 
seppo.pirinen(at)surffi .fi . Rahastonhoita-
ja Mirja Kauppinen, Anselminkuja 1, 
50600 Mikkeli, mirja.a.kauppinen(at)
gmail.com. Killan kotisivut ovat osoittees-
sa: www.mikkelintykistokilta.fi 

Pohjois-Karjalan 
Tykistökilta ry

Jäsentiedotteessa 1.2020 pyydettiin killan 
jäsenilta s-postiosoitteita. Niitä kertyikin 
jo kiitettävästi, mutta toivomus on, että 
mahdollisimman moni puuttuva osoite 
saataisiin tiedotuskanavaksi. Killan sih-
teeri odottaa edelleen puuttuvia osoittei-
ta. Toukokuun lopulla havaittiin myös, 
että jäsenmaksuja on useilta jäänyt mak-
samatta. Hoidetaan asiat kuntoon pika-
puolin.

Tulevia tapahtumia
Kilta on saanut tukipyynnön osallistua 
Joensuun Marjalassa, Bunkkerimuseolla 
14.-16.08.2020   järjestettävään Salpalin-
jan 80-vuotisjuhlaan. Päävastuu tilaisuu-
desta on Pohjois-Karjalan museolla. Mu-
seo on ollut kiinni vallitsevan tilanteen 
takia koko kesän, eikä heinäkuulle suun-
niteltuja opastettuja esittelykierroksia jär-
jestetä. Tätä kirjoitettaessa juhlan yksi-
tyiskohtainen suunnittelutyö eri maan-
puolustusjärjestöjen ja museon kanssa on 
kesken. Lisätietoja on saatavissa killan 
hallituksen jäseniltä.
Suunniteltu Paloaukeapäivä – Maan-
puolustusjuhla 25.09.2020 ”Tuntemat-

toman sotilaan” Ylämyllyn entisen varus-
kunnan alueella on peruutettu vallitse-
van poikkeustilanteen takia tältä vuodel-
ta. Tuolloinhan oli tarkoitus myös juh-
listaa vanhan varuskunnan perustamisen 
80-vuotista taivalta.  Juhlat on nyt siirret-
ty pidettäväksi ensi vuonna 24.09.2021 
ja se pyritään järjestämään Ylämyllyn Pa-
loaukealla samansisältöisenä kuin suun-
nitelma oli, mukana mm. Liperin kunta, 
Kainuun Prikaati, rajavartiosto, aluetoi-
misto, Rakuunasoittokunta ja eri maan-
puolustusjärjestöt.
 Myös Paloaukeapäivän iltatapahtuma, 
Pohjois-Karjalan Patteristossa palvelleil-
le henkilöille, sotilaille kuin siviilitehtä-
vissä olleille, varusmiehille ja P-K:n Ty-
kistökilta ry:n jäsenille suunniteltu avec 
iltatilaisuus on peruutettu ja päätetty 
siirtää vuodella eteenpäin pidettäväksi 
24.09.2021.

Tiedoksi
Killan ja entisen Paloaukean Museon pit-
kään jatkunut yhteistyö on päättynyt. 
Kiinteistön uudet omistajat edellyttivät, 
että tykistökilta siirtää kalustonsa pois 
kiinteistöstä. Muuttotyö saatiin päätök-
seen 15.05. ja suurin osa killan halussa 
olevaa perinnemateriaalia siirrettiin väli-
aikaiseen säilytystilaan Viinijärvelle.

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja: Veijo Wälkky, Jyrin-
polku 1, 80400 Ylämylly, mp. 050 545 
8297, veijo.walkky(at)gmail.com. Sihtee-
ri Pekka T. Hyttinen, Aallontie 19 A 
4, 80160 Joensuu,mp. 045 112 3205, 
pekkatapanihyttinen(at)gmail.com. Vara-
puheenjohtaja Erkki Pesonen, Ylämyl-
lyntie 73, 80400 Ylämylly, mp. 0400 920 
240, emopesonen(at)gmail.com. Talousasi-
at: Johannes Ryymin, Tanhukaari 2 A 
17, 40520 Jyväskylä, mp 0400 762 407, 
johannes.ryymin(at)luukku.com. 

Pohjois-Suomen 
Tykkimieskilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Raimo Nurmela, Ala-
Laanilantie 5 B 9, 90500 Oulu, mp. 
040 023 2447. raimo.nurmela(at)
mail.suomi.net. Sihteeri Veikko Mat-
tila, veikko.mattila(at)gmail.com 044-
7123656. Jäsenasiat Ari Vuolteenaho 
ari.vuolteenaho(at)gmail.com, mp. 044 
544 6202

Tulikomentoja 2/2020 17



Arvoisa lukija!

Jos et vielä saa Tulikomentoja-lehteä 
kotiisi Sinulla on mahdollisuus pääs-
tä lehden vakinaiseen lukijakuntaan, 
liittymällä johonkin kiltasivuilla mai-
nittuun tykistökiltaan tai -yhdistyk-
seen. Ota yhteys oman joukko-osas-
tosi tai kotipaikkakuntasi lähimmän 
tykistökillan sihteeriin ja lähetä hä-
nelle oheinen ilmoittautumisloma-
ke. Näin varmistat mukanaolosi ase-
lajimme uuden lehden lukijakunnas-
sa. Saat kiltasi sihteeriltä tietoja myös 
muista jäsenyyteen kuuluvista eduis-
ta ja tapahtumista.

Tulikomentoja on tykistö-
kiltojen jäsenlehti eikä sitä voi

tilata erikseen.

Jäseneksi ilmoittautuminen

Haluan liittyä jäseneksi  ……………………...……………………… (kiltaan)

...............................................................................              ................................................
Nimi      Syntymäaika

...............................................................................
Arvo tai ammatti   

............................................................................................................................................
Olen palvellut yllä mainitussa joukko-osastossa

……………………………..................................... 
Katuosoite      

…………………  ………………………………
Postinumero  Postitoimipaikka

…………………  ……………......................….................................
Maa    Sähköpostiosoite
(jos on jokin muu kuin Suomi) 

.......................................................................
Allekirjoitus

Rauman Seudun 
Tykistökilta ry

Puheenjohtaja Mikko Lemmetty, p. 044 
345 9571, mikko.lemmetty(at)iki.fi . Va-
rapuheenjohtaja Teijo Jalonen, p. 040 
5948511, westerpair(at)gmail.com. Sihtee-
ri Pauli Kärkkäinen, p. 040 573 6254, 
pauliokarkkainen@gmail.com. Rahaston-
hoitaja Ravo Sarmet 040 5628182, ravo.
sarmet@dnainternet.net

Kilta internetissä: 
www.raumantykistokilta.fi 
Tapahtumat tiedotetaan jäsensähköpos-
tilla.

Riihimäen seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Juha Vatsia, Riuttantie 
184 1190 Riihimäki, m. 0400 516 990, 
juha.vatsia(at)apricon.fi . Sihteeri Sami 
Saarinen, Pälsintie 161, 12630 Sajanie-
mi, mp 040 55 22 710, sokki74(at)gmail.
com. Rahastonhoitaja Jarmo Palkia, Ota-
vankatu 16 A 1 11130 Riihimäki,
jarmo.palkia(at)gmail.com.
Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta 
www.riihitykki.fi 

Gillesartilleristerna 
inom Nylands 
Brigads Gille 

Funktionärer:
Ordförande Björn Holmberg, Nål-
dammsvägen 8 a 4, 00920 Helsingfors, 
tel 050 5637 729, bhh(at)elisanet.fi . Vi-
ceordf Risto Lindgren, Brunnsgatan 10, 
10600 Ekenäs, mp 040 5634 322
Besök våra hemsidor: 
www.gillesartilleristerna.com 
och www.mulliradio.net

Pohjankankaan 
Tykistökilta ry

Pääkillan toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuomen-
tie 8, 38950 Honkajoki, mp. 040 7403 
092, kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Vara-
puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasino-
jantie 7, 29600 Noormarkku, mp. 040 
1398124, kallesalonen0@gmail.com
Sihteeri Esko Isohannu, Ratakistonka-
tu 29 A 2, 33300 Tampere, mp. 050 550 
9420, esko.isohannu@gmail.com.
Taloudenhoitaja Pertti Onniselkä, Aar-
nintie 26, 28370 Pori, mp. 0500 590 
409, pertti.onniselka(at)gmail.com. 

Killan verkkosivut löytyvät osoitteesta: 
www.pohjankankaantykistokilta.fi 
K illan FB -sivut löytyvät osoitteella: 
@pohjankankaantykistokilta

Pohjankankaan Tykistökillan 
paikallisosastot:

Porin Seudun Tykistökilta

Kokoonnumme parillisten kuukausi-
en toisena keskiviikkona klo 13 Viikka-
rin Valkamassa Porissa osoitteessa Juha-
na Herttuankatu 17. Mikäli haluat myös 
nauttia tukevan lounaan noutopöydästä, 
saavu paikalle jo klo 12. Kattauksen hin-
ta on 8,90 €. 
Koronapandemian takia huhti- että kesä-
kuun tapaamiset peruuntuivat ja elokuun 
tapaamiset perutaan. Lokakuussa lounas-
tapaaminen voidaan pitää, ellei pandemi-
an toinen aalto estä sitäkin. 

Yhteyshenkilöt: 
Puheenjohtaja Kalevi Virtanen, Peräal-
hontie 25, 29350 Palus, mp. 044 2100 
572, kalevi.virtanen(at)dnainternet.net. 
Pertti Onniselkä, Aarnintie 26, 28370 
Pori, pk (02)6355 448, mp. 0500 590 
409, pertti.onniselka(at)gmail.com. Ve-
sa Niemenmaa, Koivistonpuistikko 43 
B, 28130 Pori, mp. 040 5823 026, vesa.
niemenmaa1(at)gmail.com

Turun Seudun Tykistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja ja rahastonhoitaja Orvo 
Haavisto, Itäpellontie 26, 20300 Turku, 
mp. 050 376 0371, haaviorv(at)gmail.
com. Sihteeri / jäsenkirjuri Jyri Jylhä, As-
kaistentie 228, 21230 Lemu
mp 0500-820833, jyri.louhis(at)gmail.com,
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Sihteeri toimii kotisivujen ylläpitäjänä. 
Hänelle tehdään ilmoitukset osoitteen-
muutoksista ja muista jäsenyyteen liitty-
vistä muutoksista.
Killan verkkosivut: https://www.pohjan-
kankaantykistokilta.fi /alaosastot/turun-seu-
dun-tykistokilta/

Vammalan Seudun Tykistökilta

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Tuomas Rantala, Väli-
maankatu 1-5 D 58, 33500 Tampere
mp. 050-3787111, tuomas.h.j(at)gmail.
com. Kunniapuheenjohtaja Matti Niemi, 
Rautajoentie 65, 38210 Sastamala, 
mp 0500 631431, matti.niemi(at)
niementehtaat.fi . Sihteeri Matti Soini, 
Uotsolantie 39 A 1, 38460 Sastamala, 
mp. 045 8514148.
Rahastonhoitaja Rauno Heino, Vaunun-
peräntie 249, 38210 Sastamala, pk. (03) 
5152202. 

Etelä-Pohjanmaan 
Tykistökilta 

Yhteyshenkilö:
Puheenjohtaja Seppo Rinta-Hoiska, 
Untamonsola 1, 60120 Seinäjoki, mp. 
044 021 0549, mpt. 040 524 4373, 
sepporh(at)gmail.com

Pohjankankaan Tykistökillan rekiste-
röidyt jäsenyhdistykset:

Kankaanpään Seudun 
Tykistökilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kimmo Tuomi, Tuomen-
tie 8, 38950 Honkajoki, mp. 040 7403 
092, kimmo.f.tuomi(at)gmail.com. Vara-
puheenjohtaja ja sihteeri Esko Isohannu, 
Ratakistonkatu 29 A 2, 33300 Tampere, 
mp. 050 550 9420, esko.isohannu@gmail.
com, Rahastonhoitaja Jari Anttila, Kata-
jakatu 4, 38700 Kankaanpää, mp. 0400 
954 536, jariant(at)gmail.com
Kiltasivut netissä: 
kankaanpaanseuduntykistokilta.
yhdistysavain.fi 

Mittamies- ja 
Topografi kilta ry

Toimihenkilöt:
Puheenjohtaja Kalervo Salonen, Rasino-
jantie 7, 29600 Noormarkku, mp. 040 
1398124, kallesalonen0@gmail.com
Varapuheenjohtaja Kyösti Pyysalo, Tel-
luksentie 17 B 01480 Vantaa, mp. 050 
500 3122, k.pyysalo(at)kolumbus.fi . Sih-
teeri Toivo Vanhanen, Laurinniityntie 2 
a 5, 00440 Helsinki, mp. 040-5488605, 
toivo_vanhanen(at)outlook.com, Rahas-
tonhoitaja Mika Aarnio, Kurkelankatu 8 
A 1, 21100 Naantali, mp. 040 5108499, 
mika.j.aarnio(at)gmail.com 

Mittamies- ja Topografi killan 
alaosastot:

Helsinki: Toivo Vanhanen, Laurinnii-
tyntie 2 a 5, 00440 Helsinki, mp. 040 
5488605, toivo_vanhanen(at)welho.com 

Kankaanpää: Pertti Pösö, Piiparinkatu 6, 
38700 Kankaanpää, mp. 040 5239282, 
pertti.poso(at)luukku.com

Pori: Olli-Pekka Ihalainen, Annalantie 
1, 28220 Pori, mp.044 7011853, 
olli-pekka.ihalainen(at)pori.fi  

Turku: Juha Kangasniemi, Kylliäisen-
ranta 2, 21620 Kuusisto, mp. 041 538 
0444, juha.kangasniemi(at)pp1.inet.fi . 

Joukkoyksikkö: Kilta vaalii Mittauspatte-
riston, Tiedustelupatteriston ja Topogra-
fi kunnan perinteitä.

Killan kotisivut ovat osoitteessa: https://
www.pohjankankaantykistokilta.fi /
alaosastot/mittamies-ja-topografi kilta-ry/
Muista ilmoittaa voimassa oleva sähkö-
postiosoitteesi jäsenrekisteriin.

Aallon patteriston 
perinnetoimikunta 

Puheenjohtaja Pentti Alanko Opistontie 
74 60800 Ilmajoki
pentti.alanko(at)netikka.fi , 
puh. 0500 662367
Sihteeri Kari Silvennoinen Juhantie 2 
60800 Ilmajoki
ksilvennoinen(at) gmail.com, 
puh. 040 5077667

VEDETTÄVÄT TYKIT

Intian valtion omistama OFB-yhtiö on 
aloittamassa sarjatuotantoa vedettä-
vän M46-kanuunan modernisoimiseksi 
onnistuneiden testien päätyttyä. Keski-
Intiassa on testattu Sharang-versiota, 
jossa on 45-kaliiperin mittainen 155 
mm putki. Pisin ampumaetäisyys oli 
39 km. Modernisoidun aseen paino on 
8450 kg. Testissä ammuttiin kolmen 
laukauksen ryöppy yhdessä minuutissa. 
Modernisoinnissa vaihdetaan putki ja 
lukko, vahvennetaan aseen lavettia, 
varustetaan se uudella suuntauslait-
teella ja pneumaattisella latasinkoneis-
tolla. Työ koskee yhteensä 300 asetta. 
Ensimmäinen 18 aseen erä valmistuu 
vuoden 2020 aikana ja loput vuoden 
2022 loppuun mennessä. Modernisoin-
nin hinnaksi asetta kohden lasketaan 
98 000 USD. Yhteensä 1000 aseesta 
on jo aiemmin modernisoitu 180 kpl. 
(JDW 5 February 2020). Venäläisen 
lähteen mukaan ensimmäisten 18 aseen 
piti valmistua jo maaliskuun loppuun 
mennessä. (https://bmpd.livejournal.
com/3913745.html#cutid1)

Malesia on vastaanottanut ensimmäiset 
6 kpl tilaamistaan 18 ranskalaisesta 
Nexterin valmistamasta 105 mm vedet-
tävästä LG1-haupitsista. Aseet koottiin 
Malesiassa. Loput 12 toimitettaneen 
tämän vuoden aikana. Toimitukseen 
kuuluu Mk III -version aseiden lisäksi 
Bacara-ammunnanhallintajärjestelmä 
patteritasolle sekä ensimmäinen erä pit-
kän kantaman G3-ammuksia (kantama 
17 km). Aseen paino on 1650 kg ja sitä 
on myyty myös Belgiaan, Kanadaan, 
Kolumbiaan, Indonesiaan, Singaporeen 
ja Thaimaahan. (JDW 18 March 2020)

 

LG1 tuliasemassa. Lähde: https://
i1.wp.com/militaryleak.com/wp-content/
uploads/2018/08/giat-lg1-105-mm-light-
towed-howitzer-4.jpg?ssl=1

Elbit Systems on saanut Israelin puolus-
tusministeriöltä 200 MUSD tilauksen 155 
mm ATMOS-ajoneuvotykkien toimittami-
sesta Israelin Puolustusvoimille. 
(https://armyrecognition.com/
march_2020_news_defense_global_
security_army_industry/elbit_systems_
us_contract_to_provide_self-propelled_
howitzers_to_israeli_army.html)
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Tykistöjärjestelmään kuuluvat 
asejärjestelmien näkökulmas-
ta kenttätykistö, raketinheitti-
mistö ja kranaatinheittimistö. 
Jälkimmäinen on kehittämi-
sen osalta jalkaväen aselajiin 
kuuluvaa mutta kuuluu tu-
lenkäytöllisesti tykistöjärjestel-
mään. Kenttätykistön eri ase-
tyypit ovat viime vuosikym-
meninä vähentyneet. Meiltä 
ovat poistuneet 105 mm:n ja 
130 mm:n kenttätykit ja 152 
mm:n haupitsit. Uutta kalus-
toa puolestaan ovat 155 mm:n 
K9 Moukari -panssarihaupit-
sit. Määrällisesti suurin osa ty-

keistä on 122 mm:n vedettä-
viä haupitseja ja 155 mm:n ka-
nuunoita. 

Raketinheittimistössä käy-
tössä ovat 122 mm:n Tatran 
alustalla oleva kevyt raketin-
heitin sekä Bradleyn tela-alus-
talla oleva raskas raketinheitin. 
Kranaatinheittimistöllä on 
käytössään kevyt ja raskas kra-
naatinheitin, 81 mm ja 120 
mm. Lisäksi käytössä on pyö-
räalustainen AMOS -kranaa-
tinheitin.

Eri asetyyppien käyttötapa 
vaihtelee melkoisesti ja osin 
se riippuu myös käytettäväs-

tä ampumatarviketyypistä. 
Kranaatinheittimistö sovel-
tuu suhteellisen lyhyen kan-
taman puitteissa parhaiten 
taistelevien joukkojen välittö-
mään tukemiseen. Tätä käyt-
tötapaa tukee niiden nopea 
käytettävyys ja kevyen heit-
timen osalta jopa se, että sitä 
voidaan kantaa mukana, kun 
joukkue vaikkapa hyökkää. 
AMOS pystyy liikkuvuuten-
sa ansioista tukemaan laajalti 
eri joukkoja pataljoonan vas-
tuualueella. Joukkojen välit-
tömään tukemiseen eli takti-
seen tulenkäyttöön on tarkoi-
tettu myös 122 mm:n haupit-
sit. Raskaita tykkejä voidaan 
taas osin käyttää jo operatii-
viseen tulenkäyttöön. Sillä 
tarkoitetaan vihollisen taiste-
lusta irti olevien osien tuho-
amista tykistön tulella. 155 
mm:n tykistöä voidaan käyt-
tää myös panssarintorjunta-
tehtäviin ammuttaessa BO-
NUS-ammuksia. Näiden am-
pumatarvikkeiden myötä te-

hokas panssarintorjuntaetäi-
syys on kasvanut 30 kilomet-
riin. Operatiiviseen tulen-
käyttöön soveltuu hyvin myös 
kevyt raketinheittimistö. Sillä 
voidaan vaikuttaa tehokkaasti 
aluemaaliin aina 20 kilomet-
rin etäisyydelle.

Oma lukunsa käytön kan-
nalta on raskas raketinheitin. 
Sitä voidaan käyttää sopivi-
en kohtien, kuten tiealuei-
den miinoittamiseen yhdes-
sä muun tulenkäytön kanssa 
yli 30 kilometrin etäisyydelle 
tuliyksiköstä. Uusimmat am-
pumatarvikkeet mahdollista-
vat piste- tai aluemaalin tu-
hoamisen jopa yli 80 kilomet-
rin päässä. Näiden ampuma-
tarvikkeiden käyttö vaatiikin 
melkoisesti koko tykistöjär-
jestelmältä. Kohteen tuho-
aminen tulee olla suunniteltua 
ja sen tulee palvella taistelun 
päämääriä. Maalin paikanta-
minen metrin tarkasti vaatii 
erikoisvälineistöä, eikä viesti-
tys suoralla yhteydellä ole to-

”Meillä on ylivoimaises   Euroopan suurin tykistö.” Näin 
lausui Maavoimien komentaja kenraaliluutnan    Petri 
Hulkko helmikuussa. Hän puhui asemääristä ja vertasi 
niitä esimerkkinä muihin Pohjoismaihin. Tykkien ja hei-
 nten määrä onkin merki  ävä, mu  a niiden lisäksi meillä 

on eri osajärjestelmät kunnossa sekä toimivat periaa  eet 
tykistön käy  öön.

Tykistöjärjestelmä 2020Tykistöjärjestelmä 2020

 K9 Moukari soveltuu hyvin operatiiviseen tulenkäyttöön 
ja pystyy liikkuvuutensa ansiosta tukemaan joukkoja 
laajalla alueella.
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dennäköisin vaihtoehto. Mie-
tittäväksi tulee myös tarvittava 
rakettimäärä kyseisen kohteen 
tuhoamiseen ja parhaan mah-
dollisen ajankohdan määrittä-
minen tuhoamiselle. Raskaan 
raketinheittimen tulenkäyttö 
ei olekaan perinteistä opera-
tiivista tulenkäyttöä vaan pu-
hutaan maavoimien vaikutta-
misesta.

Tykistön asejärjestelmät so-
veltuvat siis nykyään hyvin eri-
tyyppisiin tehtäviin. Näiden 
tehtävien toteuttaminen vaa-
tii tykistöjärjestelmältä moni-
puolista ja nykyaikaista suori-
tuskykyä.

Tykistöjärjestelmän 
toiminnallisuudet
Asekaluston lisäksi tykistöjär-
jestelmä jaetaan toiminnal-
lisiin kokonaisuuksiin, joita 
ovat johtaminen, tuliasema-
toiminta, huolto, ammun-
nanhallinta- ja johtamisjär-
jestelmä, tulenjohtaminen ja 
sääpalvelu. Toimintaa tukevat 
myös tiedustelu, valvonta ja 
maalittamisen tuki.

Tulenkäyttö lähtee tyypil-
lisesti jalkaväkijohtajan, ku-
ten joukkueenjohtajan, vaati-
muksesta lamauttaa hyökkää-
vä tai puolustava vihollinen. 
Tämän tehtävän toteuttaa tu-
lenjohtaja yhdessä partionsa 
kanssa paikantamalla maalin 
ja viestittämällä sen tuliyksik-
köön. Perinteisten paikannus-
menetelmien lisäksi on käyt-
töön tullut Maalinpaikannus-
laite15, jossa on yhdistettynä 
päivä- ja lämpökamera, GPS, 
elektroninen kompassi sekä 
laseretäisyysmittari. Samalla 
laitteella saadaan siis nappia 
painamalla maalin koordinaa-
tit, jotka voidaan lähettää lan-
gattomasti toiselle päätelait-
teelle. Tulenjohto on nykyään 
mahdollista myös lennokil-
la ja tulevaisuudessa Suomes-
sa myös vastatykistötutkalla. 
Toisaalta kaikki tykistön tu-
lenkäyttö ei tarvitse olla tähys-
tettyä. Esimerkiksi raskaan ra-
ketinheittimistön kauaskan-

Tehtävien toteuttaminen vaatii tykistöjärjestelmältä 
monipuolista ja nykyaikaista suorituskykyä”

Tykistöjärjestelmä. 

  Kranaatinheittimistö on osa tykistöjärjestelmää ja sen päätehtävä on joukkojen tukeminen. AMOS-
kranaatinheitin ampuu.
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toista tulta voidaan käyttää 
tiedustelutiedon pohjalta en-
nalta määritettyyn paikallaan 
olevaan maaliin. Vaikutukset 
maalissa voidaan todeta jälki-
käteen eri menetelmällä kuin 
millä maali on paikannettu.

Johtamisjärjestelmä mah-
dollistaa tulikomennon vies-
tityksen tuliyksikköön sekä 
tuliyksiköiden sisäisen joh-
tamisen. Näiden lisäksi sen 
avulla välitetään tilanneku-
vaa, käskyjä ja suunnitelmia. 
Nykyaikainen johtamisjärjes-
telmä on digitaalinen ja sa-
lattu. M18-johtamisjärjes-
telmässä keskeistä on liittyä 
omalla päätelaitteella joko ra-
dion tai kaapelin avulla verk-
koon, ja sen jälkeen yhteydet 
ovat auki periaatteessa minne 
vain. Päätelaitteet voivat olla 
maastokäyttöön tehtyjä kan-
nettavia tietokoneita tai pie-
nempiä niin sanottuja käm-
mentietokoneita. Niillä voi 
tulenjohtaja muodostaa tuli-
komennon ja yhtäläisesti ty-
kinjohtaja lukea käsketyt am-
puma-arvot. Vaikka kaikki 
tieto voidaan välittää sanomi-

na, myös puheyhteyksiä käy-
tetään edelleen. Usein asiat 
on nopeampi kertoa puheella.

Ennen kuin tulikomento 
voidaan toteuttaa, on tuliyk-
sikön tuliasematoiminnalla 
mahdollistettu ampumaval-
mius. Tuliasematoiminta ja-
kaantuu edelleen tyypillises-
ti tiedusteluun, valmisteluun, 
asemaanajoon sekä mahdolli-
siin ryhmitysmuutoksiin tuli-
asema-alueen sisällä. Valmis-
teluihin käytettävä aika riip-
puu kalustosta, maastosta ja 
tietenkin lumitilanteesta. Tu-
liasematoiminnan keskeinen 
osa on mittaukset, jolla selvi-
tetään aseiden paikka ja saa-
daan niille tarkka suuntatie-
to. Mittaustoiminta perustuu 
paikantamislaitteisiin, suun-
takehämittauksen ollessa va-
ramenetelmä. Uusimmalla 
liikkuvalla kalustolla K9:llä 
ja AMOS:lla tiedustelu ja val-
mistelu ei ole välttämätöntä, 
vaan ne voivat oman paikan- 
ja suunnanmittauskyvyn an-
siosta ampua tulikomennon 
saatuaan vaikka tieltä. Tuli-
tehtävän jälkeen ne ovat val-

Tulenjohtopartiolla oikealla laseretäisyysmittari ja vasemmalla maalinpaikannuslaite.

  Taktiseen tulenkäyttöön soveltuu yleisin tykkimallimme, 122 H 63.
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TYKKIMIEHEN KYMPPI

Kysymykset laati 
Ilkka Vahtokari.

  Vastaukset: 1c  2a  3a  4b  5c
 6 Ranska/4kpl, Saksa/6kpl ja Venäjä/3kpl  7a  8c  9a  10a 

1. Ensimmäinen ruutiase kulkeutui asiakirjojen mukaan 
vuonna 1434 Suomeen eli Ruotsin Itämaahan Tallinnas-
ta, silloises ta Räävelistä. Mihin tuo ”tykki” sijoitettiin?
a Turun linnaan     b Viipurin linnaan     
c Raaseporin linnaan
 

2. Alun perin Turkuun 1900-luvun alussa perustettu ja 
myöhemmin Pietariin veroteknisistä syistä siirtynyt 
Ab Vulcan Oy toimi aina vuoteen 1913 Pietarissa. Mitä 
tykistön tarpeisiin olevaa tuotetta tehdas valmisti? 
a kranaatteja     b tykin ammusvaunuja     
c tykinpyöriin rautavanteita 

3. Turun rautateollisuus Oy aloitti sodan aikana 1915–
1916 suunnittelun, ja ensimmäinen Kullervo-niminen 
laite valmistui 1918. Mihin tykistön tarkoitukseen laite 
suunniteltiin?
a tykin vetäjäksi     b kranaatin aikasytyttimeksi     
c kenttäradioksi

4. Missä Venäjän armeijan sotilasarvossa Nenonen palveli 
vuonna 1918, kun hän oli suorittamassa viimeistä tehtä-
vää, asehankintaa Venäjän armeijalle Norjassa. 
a majuri      everstiluutnantti     c eversti 

5. Eversti Väinö Svanström nimitettiin tykistöntarkasta-
jaksi keväällä 1937. Sitä ennen hän ehti toimia tykistön 
tarkastajan viransijaisena
 a 3 kertaa      b 6 kertaa      c 9 kertaa

6. Patteri on ollut alussa tykistön tuliyksikkö. Kuinka mon-
ta tykkiä kuului seuraavien maiden pattereihin? Yhdistä 
maa ja kappalemäärä.
Ranska     Saksa     Venäjä     4kpl     3kpl     6kpl
 

7. Mitä kaliiperia oli ensimmäinen ranskalaisten 1897 
kehittämä joustolavettinen tykki?
a 75 mm     b 76 mm     c 105 mm 

8. Montako jääkäritaustaista jääkäritykkimiestä yleni ken-
raalin arvoon asti?     
a 3     b 4     c 5

9. Itsenäisyyden ajan ensimmäinen tykistön leirialue 
sijaitsi Perkjärvellä. Nenosen johdolla tykkimiehet har-
joittelivat tykkimiehen taitoja siellä vuosina 1918–1939. 
Kuinka iso tuo leirialue oli?
a 50 km2     b 80 km2     c 120 km2

10. Vuonna 1934 kenttätykistön perustamistehtävät vaati-
vat 250 tykistöradiota. Kuinka monta radioita tykistöllä 
oli käytössä talvisodan alettu marraskuussa 1939?
a n. 30     b n. 50     c n. 80

miit jatkamaan ajoa jo ennen 
kuin iskemät ovat maalissa.

Ampuma-arvojen määrit-
tämisen päämenetelmä on tä-
nä päivänä AHJO-ammun-
nanhallinta- ja johtamisjär-
jestelmä. AHJO on tietoko-
nesovellus, jolla kyetään las-
kemaan arvot kaikille tykki- 
ja heitinmalleille. Varamene-
telmänä on tasot ja manuaa-
liset ampumataulukot, joiden 
käyttöä myös harjoitellaan. 
Ampuma-arvoja ei voida luo-
tettavasti määrittää ilman sää-
tietoja. Sitä varten säätä luo-
dataan vetypallon avulla kor-
keuksiin lähetettävällä sondil-
la. Luotaus ei kuitenkaan ole 
ainut menetelmä ballististen 
säätietojen saamiseksi. Ilma-
tieteenlaitos tuottaa säätilasta 
metadataa, eräänlaista mallia, 
joka välitetään johtamisjär-
jestelmän avulla tarvitsijoil-
le. Tästä tietomallista voidaan 
luoda paikallinen sääsanoma, 
jota käytetään sitten ampu-
ma-arvojen määrittämisessä.

Tykistöjärjestelmä ei voi-
si toimia ilman huoltoa. Niin 
aseet kuin sotilaatkin tarvit-
sevat huoltoa, jonka tulee ol-
la oikein mitoitettua. Teknis-
tyvät järjestelmät ovat lisän-
neet kunnossapidon tarvet-
ta, ja esimerkiksi elektroniik-
kahuoltoa on kyettävä teke-
mään kenttäolosuhteissa. Ty-
kistön tärkein huollon laji on 
ampumatarviketäydennykset. 
Kun muut täydennykset to-
teutetaan esimerkiksi prikaa-
tissa sen huoltojoukkojen toi-
mesta, on tuliyksiköillä edel-
leen kyky täydentää omat am-
pumatarvikkeet kaukaakin. 
Näin taataan tuliannosten 
siirtyminen ampuviin jouk-
koihin ja edelleen maaleihin.

Tykistöjoukkojen johtami-
nen perustuu suunnitelmiin, 
joilla tuliyksiköt on jaettu eri 
johtoportaille. Osa tuliyksi-
köistä pyritään jättämään re-
serviksi. Tuliyksiköiden alis-
tuksia voidaan muuttaa tilan-
teen mukaan ja patteristoista 
voidaan muodostaa tykistö-
ryhmiä. Näin saadaan riit-
tävää tulentehoa esimerkiksi 
prikaatin tukemiseen. Tulen-
käytön johtaminen puoles-

taan perustuu alueisiin, joille 
suunnitellaan tulta tarvitta-
van. Nämä tulenkäyttöalueet 
tarvittavine ampumatarvike-
määrineen ohjaavat tuliyk-
sikköjen sijoittelua. Prikaatis-
sa tästä suunnittelusta vastaa 
tykistöpäällikkö. Komppa-
nioiden tulenjohtopäälliköt 
suunnittelevat tarkemman tu-
lenkäytön alueellaan ja yksit-
täiset tulenjohtajat voivat pai-
kantaa maastopisteitä tulevik-
si maaleiksi. Pisteet kootaan 
pataljoonassa tai taisteluosas-
tossa tulisuunnitelmaksi, jos-
ta vastaa tulenjohtokomen-
taja. Tulisuunnitelmaan voi 
kuulua torjuntoja, vastaval-
misteluja, tulivalmisteluja ja 
saattoja.

Täytyy kuitenkin muistaa, 
että parhaatkin suunnitelmat 
ovat tosi tilanteessa vain poh-
ja muutoksille. Tilanteen mu-
kaista johtamista varten ty-
kistöllä on käytössä ylempiin 
esikuntiin liitettyjä tulenkäyt-
tökeskuksia sekä erillisiä ty-
kistön johtoportaita. Tärkein 
johtamisen tekijä on kuiten-
kin osaava tykistön ammat-
tisotilas tai reserviläinen eri 
johtamisen tasoilla.

Tykistöjärjestelmä 2020 
pohjautuu edelleen massa-
maiseen tulenkäyttöön sirpa-
lekranaateilla tulenjohtajan 
johtamana. Sen rinnalle ja 
sitä täydentämään on tullut 
tarkkaa, tehokasta ja erittäin 
ulottuvaa ampumatarviketta 
yhdistettynä teknisiin maa-
linpaikannusjärjestelmiin. 
Toisaalta osa tuliyksiköistä 
kykenee nopeaan liikkeeseen 
ja saa suojaa panssaroinnis-
ta. Nykyaikaiset johtamis-
järjestelmät tarjoavat ennen 
kaikkea joustavuutta tykistön 
käyttöön.

Tässä artikkelissa on ku-
vattu tämän hetken tykistö-
järjestelmä yleisesti. Seuraa-
vissa lehdissä kerrotaan tar-
kemmin muun muassa tuli-
asema- ja tulenjohtotoimin-
nasta sekä huollosta tämän 
päivän kenttätykistössä.

Antti Pirinen
everstiluutnantti 
Tykistökoulun johtaja
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Museo
esineet 
kertovat 

OSA 39

Jääkäriliikkeen myötä lähti 
ensimmäisen maailmansodan 
vuosina Saksaan sotilaskoulu-
tukseen noin 1900 suomalais-
ta miestä. Jääkäreiden näky-
väksi tunnukseksi muodostui 
myöhemmin jääkärikunnia-
merkki (jääkärimerkki). Mu-
seo Militarian perusnäyttelys-
sä voi tutustua merkkiin use-
ampanakin kappaleena. 

Suunnitelmasta 
toteutukseen
Oman merkin hankkiminen 
jääkäreille käynnistyi loppu-
keväällä 1918, kun aktivisti-
naisten järjestön, niin sanotun 
naiskagaalin jäsenet ottivat asi-
an omakseen. Keräykset mer-
kin rahoittamiseksi aloitet-
tiin kesällä 1918. Syksyllä toi-
minta lähti virallisesti käyntiin 
myös jääkäreiden taholta, kun 
Jääkäritoimisto perustettiin. 
Edunvalvontatyön lisäksi so-
vittiin jääkärimatrikkelin laa-
timisesta sekä jääkärimerkkien 
hankinnasta. 

Jääkärimerkin virallistamis-
ta päätettiin anoa jo Jääkäri-
toimiston lokakuussa 1918 
pidetyssä kokouksessa, vaikka 
merkki oli vielä suunnittelu-
vaiheessa ja ehdotuksia mer-
kiksi oli useampia. Vuoden lo-
pulla käsiteltiin aktivistinais-
ten tekemää merkkiehdotusta, 
jonka pohjana olivat jääkäri-
toimiston kokoamat luonnok-
set. Pohjana erilaisissa luon-
noksissa oli yleensä jääkäripa-
taljoonan numero 27, risti ja 
seppele. Lopullinen suunnit-
telu uskottiin Ellinor Ivalolle 
(1875–1957), joka piirsi mer-
kin toteutetukseen päätyneen 
version. 

Jääkärikunniamerkki on 
läpimitaltaan 40 millimetri-
nen mantovanristi, jonka kes-
kellä on kultaisilla numeroil-
la jääkäripataljoonan numero 
27. Vihreäksi emaloitu seppe-
le kulkee ristin vaakahaarojen 

ylitse. Merkit teetettiin Turus-
sa kultaseppä Petterssonin liik-
keessä. Sopiva emali joudut-
tiin hankkimaan ulkomailta, 
Virosta ja Saksasta. 

Merkin tyylitellyt numerot 
ovat samanlaiset myös ylös-
alaisin katsottuna. Tämän seu-
rauksena merkki voi etenkin 
kuvissa lipsahtaa väärin päin 
erilaisissa julkaisuissa.  Vas-
taavia kömmähdyksiä on toki 
tapahtunut myös museoiden 
näyttelyissä. Oikein päin ol-
lessa merkin seppeleen lehvät 
suuntautuvat ylöspäin, mikä 
saattaa nopealla vilkaisulla jää-
dä huomaamatta. 

Viralliseksi 
merkiksi
Jääkärimerkin kanto-oikeus 
sotilaspuvussa haluttiin viral-
listaa. Hankkeen naiset esitti-
vät anomuksen sotaministeri-
öön 26.1.1919: 

”Suomen naisten keskuu-
dessa on jo kauan vallinnut 
halu jossakin muodossa il-
maista ihailunsa ja kiitollisuu-
tensa suomalaisten jääkärien 
isänmaallisen teon johdosta, 
jolla on ollut mitä suurin mer-

kitys maamme vapautukselle. 
Kun tietoomme on tullut, että 
jääkärien itsensä piirissä oli he-
rännyt kysymys yhteisen kun-
niamerkin hankkimisesta kai-
kille heidän entisen pataljoo-
nansa, Preussin kuninkaallisen 
27:nnen jääkäripataljoonan jä-
senille, olemme sen vuoksi lu-
kuisien naiskansalaisten puo-
lesta pyytäneet saada kunnian 
lahjoittaa kaikille näille suo-
malaisille jääkäreille sellaisen 
kunniamerkin ja onkin tähän 
tarjoukseemme heidän tahol-
taan suostuttu.” 

Sotaministeri vahvisti jää-
kärikunniamerkin 24.2.1919 
tehdyllä päätöksellä. 

Merkkien 
myöntäminen
Ensimmäiset noin 300 jääkäri-
merkkiä jaettiin uusmaalaisen 
osakunnan tiloissa 25.2.1919, 
siis tasan vuosi jääkäreiden 
pääjoukon palaamisesta Suo-
meen. Jääkäritoimisto vastasi 
loppujen, noin 1500 merkin 
jakamisesta. Merkin sai myös 
kaksi naista: Ruth Munck 
(1886–1976) ja Saara Ram-
panen (1886–1974). He toi-

mivat sairaanhoitajina Saksas-
sa kenttäsairaaloissa, joissa jää-
käreitäkin hoidettiin. Suoma-
laisten jääkäreiden, mainittu-
jen sairaanhoitajien ja Jääkäri-
liiton kunniajäsenten lisäksi 
merkkejä myönnettiin jatko-
sodan aikana myös Jääkäripa-
taljoona 27:ssä kouluttajina 
tai päällystönä palvelleille sak-
salaisille. 

Merkkiä kannettiin aseta-
kin vasemmanpuoleiseen rin-
tataskuun (käskyn mukaan 
kuusinappisen takin neljän-
nen napin kohdalla) tai vas-
taavaan kohtaan kiinnitet-
tynä. Merkistä valmistettiin 
myös pienoismerkkiä. Sitä sai-
vat kantaa Jääkäriliiton vuon-
na 1938 tekemällä päätöksellä 
myös jääkärin kaksi vanhinta 
poikaa. Vuonna 1967 pienois-
merkin kanto-oikeus laajen-
nettiin koskemaan kaikkia jää-
kärin rintaperillisiä sekä puoli-
soita. 

Museo Militarian perus-
näyttelyssä ovat tällä hetkellä 
esillä jääkärieverstiluutnantti 
Viljo Laakson (1895–1950), 
jääkärikenraalimajuri Kaar-
lo Viljasen (1893–1942), jää-
käriluutnantti Henrik Lind-
bergin (1893–1918, merkin 
omistaa Sotamuseo) jääkäri-
merkit sekä jääkärieverstiluut-
nantti Veikko Heikinheimon 
(1890–1972) pienoismerkki. 
Museon kokoelmiin kuuluu 
myös jääkärikenraaliluutnant-
ti Unio Sarlinin (1893–1981) 
jääkärimerkki. 

Lähteitä:
Ivalo, Ellinor: Kuinka jääkäri-
merkki syntyi. Parole 3/2018, 
22–23.
Mattila, Jukka I.: Vapaussodan 
muistomitalit. Apali, 2001.
Onttonen, Markku: Jääkärikirja. 
Ajatus-Kirjat, 2002. 
Saarni, Tapio: Suomen vapaussota 
1918. Merkit ja tunnukset. Vapa-
ussoturien Huoltosäätiö, 1986.

Jääkärikenraalimajuri Kaarlo Viljasen jääkärikunniamerkki (n:o 
31). Viljanen palveli Saksassa konekiväärikomppaniassa. Hän 
kaatui jatkosodan aikana vuonna 1942 harhauduttuaan omaan 
miinoitukseen. Viljanen on haudattu Hämeenlinnaan.  

SAMUEL FABRIN

Jääkäreiden yhteinen merkki
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Kokoukset ja koulutuspäivät sujuvasti:
    - useita kokouskabinetteja
    - peruskokoustekniikka
    - tilava saunaosasto ja ruokailutila

    soveltuu myös kokouskäyttöön

Perhejuhlat helposti, kysy tarjous.
Tarjoamme kaikille killoille ja kiltalaisille 
mahdollisuuden lounas- ja tilausruokailuun 

päivän hintaan.
Alennus lounaasta senioreille ja 

opiskelijoille klo 12-14
A-oikeudet. Ota yhteyttä.

RAVINTOLA SEISKA
Suomen kasarmi 7

13100 Hämeenlinna
Puh: 03 67 43 433 tai 040 451 5229

www.kerhoravintolaseiska.fi 
S-posti: ravintola@kerhoravintolaseiska.fi 

RAVINTOLA SEISKA
Avoinna ark. 9-15, muulloin tilauksesta

Lounas arkisin klo 11-14

Tulikomentoja onnittelee merkkipäiviään viettäviä.

Mikäli et halua, että merkkipäiväsi julkaistaan Tulikomennois-
sa, ilmoita asiasta ennen seuraavaa aineistopäivää 21.8.2020 
oman kiltasi sihteerille, jolta tiedot merkkipäiväluetteloon tule-
vat. Mikäli taas merkkipäiväsi puuttuu luettelosta, se voi johtua 
siitä, että tieto tai syntymäaikasi puuttuu kiltasi jäsenrekisteris-
tä tai että kiltasi ei ole lähettänyt v 2020 merkkipäiväluetteloa 
lehden toimitukselle.

MerkkipäiviäMerkkipäiviä
Muun muassa seuraavat tykki- ja heitinmiehet sekä kilta-
veljet ja kiltasisaret eri puolilta maata viettävät merkkipäi-
viään elo-syyskuussa 2020.

14.7. Martikainen Kari Joensuu 70 v
21.7. Telen Pekka Vilppulan 
  Kolkin kylä 65 v
3.8. Ijäs Jorma Saarijärvi 75 v
4.8. Ala-Tala Aino Sastamala 75 v
8.8. Vuorilehto Simo Helsinki 90 v
10.8. Yrjölä Mikko Tampere 75 v
11.8. Vertanen Seppo Lahti 75 v
17.8. Jokipii Seppo Helsinki 90 v
18.8. Laitinen Urho Kangasniemi 75 v
18.8. Purhonen Kaarlo Hämeenlinna 70 v
20.8. Kuronen Matti Lappeenranta 80 v
25.8. Orpana Rainer Espoo 70 v
28.8. Romo Simo Anttola 60 v
3.9. Naapuri Marko Raasepori 60 v
3.9. Valojää Seppo Kouvola 60 v
5.9. Kauppila Arttu Kankaanpää 50 v
5.9.  Salonen Pekka Sastamala 75 v
9.9. Löfman Markku Poitsila 60 v
12.9. Ruuth Risto Silvola 75 v
13.9. Lindgren Risto Tammisaari 80 v
14.9. Pohjola Pentti Kirkkonummi 70 v
15.9. Kukkonen Heikki Helsinki 75 v
15.9. Penttilä Juhani Tammela 85 v
15.9. Teelmäki Raija Kankaanpää 75 v
16.9. Niemi Heikki Riihimäki 85 v
17.9. Salminen Kari Espoo 75 v
19.9. Palo Tauno Hämeenlinna 95 v
20.9. Helle Heikki Littoinen 75 v
20.9. Tupi Kullervo Harjavalta 70 v
22.9. Virtanen Harri Hämeenlinna 60 v
24.9. Pöysä Ilpo Kausala 60 v
27.9. Yrjölä Vesa Kerava 80 v
28.9. Lehtonen Rainer Tampere 60 v
29.9. Huhtala Jouko Helsinki 75 v
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Viime vuosina varma kevään 
merkki ovat olleet Puolustus-
voimien Paikallispuolustus-
harjoitukset, jotka on pidetty 
helmi-maaliskuun vaihtees-
sa. Tulikomentoja-lehti seura-
si Lappeenrannan ja Imatran 
alueella järjestettyä Etelä-Kar-
jala 20 -harjoitusta, joka oli 
osallistujamäärältään kevään 
”paikallispuolustusviikon” 
suurin.

Tällaisten harjoitusten tar-
koituksena on toisaalta har-
joittaa paikallisjoukkoja mutta 
myös eri viranomaisten välistä 
yhteistoimintaa, moniviran-
omaisyhteistyötä poikkeusti-
lanteissa. Nyt mukana Kaa-
konkulmalla olivat Karjalan 
prikaati, Maasotakoulu sekä 
Kaakkois-Suomen rajavartios-
to, Kaakkois-Suomen pelas-
tuslaitos sekä Etelä-Karjalan 
sosiaali- ja terveyspiiri Eksote 

sekä työntekijöitä Lappeen-
rannan ja Imatran kaupun-
geilta. Harjoitukseen osallis-
tui 600 varusmiestä, parisataa 
reserviläistä sekä saman verran 
eri viranomaisten henkilökun-
taa. Mukana oli myös Poliisi, 
ja harjoituksen kokonaisvah-
vuus oli noin 1000 henkilöä. 
Harjoituksen johtajana toimi 
Karjalan prikaatin apulaisko-
mentaja, eversti Petri Olli

Seurasimme keskiviikko-
na pelastusviranomaisten joh-
tamaa harjoitustapahtumaa, 
jossa Puolustusvoimat antoi 
pyynnöstä virka-apua. Kou-
luilla on tapahtunut ikäviä asi-
oita aina silloin tällöin. Siksi 
Imatralla harjoitusskenaario-
na oli tällä kertaa tulipalo Kos-
ken koulukeskuksessa. Leh-
delle kerrottiin, että edellisen 
kerran tällä koululla harjoi-
teltiin viime syksynä – silloin 

huomattavasti ”kovempaa ti-
lannetta” eli kouluun tunkeu-
tumista tarkoituksena vahin-
goittaa oppilaita sekä henkilö-
kuntaa.

Kun jotain tapahtuu, häly-
tetään apua ja koulusta on tie-
tysti poistuttava ripeästi mutta 
kuitenkin järjestys säilyttäen. 
Hälytys annettiin koulun kes-
kusradiolla ja pian seurasimme 
oppilaiden virtaamista ulos. Se 
tapahtui opettajien johdolla 
koulukiinteistön läheisyydes-
sä olevalle kokoontumisalueel-
le. Palokuntakin saapui pian, 
ja heitä seurasi huomattavasti 
harvinaisempi onnettomuus-
paikkojen toimija eli Etelä-
Karjalan Maakuntakomppa-
nian osasto. Tässä harjoituss-
kenaariossa he saivat pelastus-
töitä johtavalta palomestarilta 
”harjoituskäskyn” eristää on-
nettomuusalue. Nythän sel-

ARTO OJANEN

Tutustumassa 
Etelä-Karjala 20 -harjoitukseen

laiselle ei ollut todellisuudessa 
tarvetta, mutta kun seutu on 
täynnä teollisuutta, ei vaaral-
linen kemikaalionnettomuus 
ole lainkaan kaukaa haettu 
mahdollisuus.

Onnettomuudesta pe-
lastautuneet on evakuoita-
va jonnekin lämpimiin tiloi-
hin, täällä kaupungin perus-
tamaan niin sanottuun valmi-
uskeskukseen. Sellaisena toimi 
Imatran urheilutalo, jossa toi-
mittiin erittäin todenmukai-
sesti. Kulunvalvonnan puomi 
pysäytti toimittajan jo ulko-
na, ja jokainen kävijä kirjattiin 
tarkoin tulo- sekä poistumisai-
koineen. 

72 tunnin varautumis-
konseptia mietittiin 
käytännössä
Sisällä yllätti erilaisten toimi-
joiden määrä sekä myös erin-

Hälytys on annettu ja oppilaat poistuvat palavasta koulusta.
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Tulikomentoja-lehti jatkoi 
paikallispuolustukseen tutus-
tumista seuraavana päivänä. 
Tapahtumat viikon kestänees-
sä harjoituksessa ovat eden-
neet. Nyt aluetta ko hdannut 
uhka on muuttunut selväs-
ti sotilaallisemmaksi, jolloin 
Puolustusvoimat toimeenpa-
nee alueella taisteluharjoituk-
sia. Sotilasjohdon käytettävis-
sä on alueella toimiva Etelä-
Karjalan maakuntakomppa-
nia. Harjoitusvastus oli todel-
la kova, sillä keltaisena maali-
osastona eli hyökkääjänä toimi 
Karjalan prikaatin Valmiusyk-
sikkö VYKS. Ennakolta olet-
taisi, että jo yhdeksän kuu-
kautta yhdessä palvelleet mo-
tivoituneet varusmiehet sot-

Etelä-Karjalan maakuntakomppania ja 
Karjalan prikaatin Valmiusyksikkö 
ottivat mittaa toisistaan

kevat maakuntakomppanian 
nopeasti suohon. Heillähän 
on käytössä muun muassa te-
hokkaat CV-90-rynnäkkövau-
nut tykkeineen ja lämpöka-
meroineen, kun taas vanhem-
mista reserviläisistä koostuva 
maakuntakomppania joutuu 
tyytymään myös vanhempaan 
aseistukseen.

No, näin ei kuitenkaan 
käynyt! Jo ennakolta oli löy-
dettävissä puolustajaa tukevia 
elementtejä. Maakuntakomp-
pania tuntee alueensa ja käy 
taistelut heille parhaiten sopi-
vassa maastossa. Etenevät ryn-
näkkövaunut eivät rauhanajan 
harjoituksessa voi toimia ku-
ten sodassa vaan joutuvat va-
romaan esimerkiksi tien pen-

kereitä. Silloin ne eivät voi 
aseillaan tukea toisiaan kuten 
oikeassa tilanteessa.

Tulikomentoja-lehti seura-
si hyökkääjän mukana koko 
päivän, jolloin oli mahdollis-
ta tehdä havaintoja myös maa-
liosasto-VYKS:n osaamises-
ta. Pian eteneminen pysähtyi 
panssarimiinoitukseen. Se oli 
asetettu paikkaan, jossa ryn-
näkkövaunut eivät voineet le-
vittäytyä. Suora hyökkäyskään 
ei houkutellut, sillä keltaisella 
osapuolella oli tykistöä aino-
astaan vähäinen määrä. Silloin 
tietä ei voi ampua auki massii-
visella tulenkäytöllä.

Seurasi odottelua, jonka ai-
kana hyökkääjän johto antoi 
uudet käskyt ja sopi tulitues-

ta sekä muusta tarpeellisesta. 
Päätökseksi tuli: Koukataan 
vasemmalta maakaasuputken 
uraa pitkin. Uusi ryhmittymi-
nen odotteluineen ja sen jäl-
keen menoksi. Mutta hyök-
kääjän kannalta harmillisesti 
oli Maakuntakomppania ar-
vannut vastustajan taistelu-
ajatuksen. Sielläkin oli pans-
sarimiinoite, johon hyökkä-
ys jämähti uudelleen. Puolus-
taja oli siten onnistunut riis-
tämään hyökkääjältä heidän 
suurimmat etunsa eli CV-ryn-
näkkövaunujen tulivoiman ja 
nopeuden.

Ei hätää: keltaisten pelikir-
jasta uusi lehti. Jos en voi kou-
kata vasemmalta niin kouk-
kaan oikealta! Mutta ensin taas 

omainen järjestys. Paikalla ei 
todellakaan ainoastaan tyy-
dytty kokoamaan lapsia urhei-
luhalliin häliseväksi laumak-
si vaan he kiersivät ryhmit-
täin erilaisista aktiviteeteistä 
toiseen. Näitä olivat esimer-
kiksi urheilusuoritukset sekä 
tableteilla ja kännyköillä suo-
ritettavat varautumistehtävät. 
Yhtenä tavoitteena oli miet-
tiä ja ratkaista, miten saavu-
tetaan poikkeustilanteessa val-
mius selviytyä omassa kodissa 
72 tuntia ilman ulkopuolista 
apua ja tukea.

Tämänkaltaiset harjoituk-
set ovat tärkeitä, ja jotenkin se 
kuvastui myös päivän päähen-
kilöiden eli yläasteikäisten las-
ten toiminnasta. He siirtyivät 
paikasta toiseen ääneti opet-
tajien johdolla eikä normaa-
lia hälinää lainkaan kuulunut. 
Tehtäviä tehtiin ja kännyköitä 
räplättiin keskittyneesti. Toi-
mittajan kysymykseen, mitä 
sitten tehdään, jos ei olekaan 
sähkövirtaa käytettävissä, vas-
tattiin: ”Olemme varanneet 
lautapelejä ja muita aktivi-
teettejä myös tällaiseen tilan-

teeseen.” Se saattaisikin teh-
dä nuorille suorastaan hyvää, 
vaikka poikkeustilanteita ei 
tietenkään kukaan toivo.  

Toimittaja seurasi hyvin 
samanlaista paikallispuolus-

Valmiuskeskuksessa kaikki oli etukäteen tarkoin suunniteltu.

tusharjoitusta toisessa maa-
kunnassa kaksi vuotta sit-
ten. Maakunnat ovat erilaisia 
mutta kyllä Kaakonkulmalla 
oltiin nyt ihan eri tasolla ai-
nakin tämän yhden harjoi-

tuksen otannan perusteella. 
Sen valmistelu on ollut viran-
omaisille melkoinen urakka. 
Toki muuallakin Suomessa 
tehdään töitä ja mennään ko-
ko ajan eteenpäin.
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odottelua, kunnes uusi hyök-
käyssuunnitelma oli käskytetty 
ja joukot siirtyneet sen mukai-
siin asemiin. Rynnäkkökivää-
rin laukaukset kertoivat taiste-
lukosketuksen syntyneen. Ne 
vaimenivat kuitenkin nopeas-
ti. Siitä taas oli pääteltävissä, 
että maakuntakomppania ve-
täytyi seuraavaan asemaan ai-
heutettuaan ensin hyökkääjäl-
le tietysti lisää menetyksiä. 

Maakuntakomppanian 
kranaatinheitinjoukkue 
on hyvässä iskussa
Näin taistelut etenivät päi-
vän mittaan keltaisen osapuo-
len hitaasti lyödessä puolus-
tajat asema kerrallaan. Etelä-
Karjalan maakuntakomppania 
hyödynsi kuitenkin taitavasti 
omia vahvuuksiaan, joista yksi 
oli kevyt kranaatinheitinjouk-
kue. Se on aikanaan joukko-
tuotettu eli muodostettu ko-
tiutuneista varusmiehistä. Ha-
lukkaat ovat jatkaneet vapaa-
ehtoisesti maakuntakomppa-
nian riveissä. Krh-joukkue oli 

VYKS-taistelijoilla oli käytössään modernisoitu rynnäkkökivääri. Piipun päällä kaksipuoleisen simulaattorin laser-lähetin   Kuva Puolustusvoimat.

Hyökkäysvalmisteluja: Joukkueenjohtaja-kokelas kertoo vaatimukset tulenjohtaja-alikersantille. Kuva Puo-
lustusvoimat.
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harjoitellut alkuviikosta kova-
panosammunnoissa ja nyt se 
kykeni jatkuvasti tarkkaan se-
kä nopeaan tuleen, josta vas-
tustajalle koitui runsaasti tap-
pioita. 

Lopulta hyökkääjä oli ta-
voitteessa mutta taistelijat 
pahasti harvenneina. Rivejä 
koottaessa yksi keltaisten ryh-
mänjohtaja parahti: ”Mulla on 
enää yksi mies hengissä!” Val-
miusyksikön toiminnassa taas 
selkeästi näkyi joukon korkea 
motivaatio, josta olemme ker-
toneet aikaisemminkin. Haas-
tateltavaksi sattunut jääkä-
ri Arto Nikula vahvisti asian: 
”Halusin vapaaehtoisesti tän-
ne vuoden palveluajasta huo-
limatta laadukkaan koulutuk-
sen takia. Kastuin läpimäräksi 
jo eilisellä tiedustelutehtävällä 
mutta nyt harjoituksen päät-
tyessä on suorastaan voittajan 
olo.” Samaa kertoi Panssari-
koulusta valmistunut kokelas 
Arttu Inkeroinen: ”Todella 
kurjasta säästä huolimatta oli 

harjoituksessa paljon mukavia 
hetkiä.”

Kuka sitten voitti? Simu-
laattorein käydyissä taisteluis-
sa kaikki tappiot ovat todel-
lisia: osunut laukaus tuhoaa 
taistelijan, samoin epäsuora 
tuli toimii ihan oikeiden kra-
naattien tavoin. Vierailumme 
päättyessä lopputulos oli vie-
lä simulaattorijärjestelmän tie-
tokoneissa ja se käydään jäl-
keenpäin läpi osallisten kans-
sa. Puutteellisiin tietoihin pe-
rustuva toimittajan oma arvio 
olisi ehkä tasapeli. Etelä-Kar-
jalan maakuntakomppania hi-
dasti hyökkääjää ja aiheutti sil-
le merkittäviä tappioita, kuten 
edellä jo todettiin. Voitto se on 
aikavoittokin – joskus hyvin-
kin tärkeä, sillä omien joukko-
jen perustaminen sekä siirtä-
minen toiminta-alueilleen vie 
aina aikaa.

Maakuntakomppaniois-
ta näyttää kaikessa hiljaisuu-
dessa kehittyneen myös vaati-
viin taistelutehtäviin kykene-

vä osa puolustuspalettiamme. 
Komppanian varapäällikkö 
kapteeni res Ville Lindqvist 
kertoi lehdellemme, että heil-
lä on kyllä ollut haastavia har-
joituksia aikaisemminkin. 
Näin ripeästi jalkautuvaa se-
kä päällekäyvää vastustajaa ei 
kuitenkaan ole aikaisemmin 
kohdattu. Tällaisissa useam-
man päivän taistelutoimin-
nassa on kyettävä valvomaan 
ja säilytettävä yksilöiden sekä 
joukon toimintakyky. Tämä 
edellyttää Lindqvistin mu-
kaan suhteellisen nuoria tais-
telijoita, jotka kykenevät no-
pearytmiseen tuliylläkkö-ve-
täytyminen-uusi tuliylläkkö-
taistelutapaan.

Edellä kuvattuihin suori-
tuksiin kykenevät maakunta-
komppaniat eivät koostu vii-
me vuosisadan Ruutiukot-
sketsisarjan hahmojen kaltai-
sista veteraanitaistelijoista, joi-
den sotiluuden parasta ennen 
päivät olivat vuosikymmeniä 
sitten. Osa joukosta oli aino-

astaan muutama vuosi sitten 
kotiutuneita. Kertausharjoi-
tuksia on johtajilla ollut pa-
ri vuodessa, miehistöllä ehkä 
keskimäärin joka toinen vuo-
si. Lindqvistin mukaan va-
paaehtoisuus näkyy siinä, et-
tä toiminta on oma-aloitteista 
sekä aktiivista. Hyvä ote suo-
rittamiseen sekä joukkohenki 
näkyy kaikessa. Kokemusta-
kin tarvitaan toiminnan ohja-
uksessa. Lindqvist on itse ol-
lut mukana vajaat kymmenen 
vuotta

Tällaisen suorituskyvyn 
luominen on kestänyt vuosia 
eikä sitä aikaisemmin ole me-
dialle esitelty. Tähän asti julki-
suudessa on puhuttu kohteen 
suojauksesta sekä joukkojen 
perustamisesta, jotka tietysti 
ovat maakuntajoukkojen teh-
täviä edelleen. Maavoimien 
tehtävänä on koko alueemme 
puolustaminen ja paikallis-
joukkoja meillä on kaikkialla. 
Tämä harjoitus osoitti, että ne 
myös kykenevät siihen.  

Rynnäkkövaunu etenee Etelä-Karjalan peltomaisemassa.
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Onneksi Suomen Tykistön päivän juhlal-
lisuudet ehdittiin järjestää Helsingissä en-
nen valmiuslain voimaantuloa ja sen mu-
kanaan tuomia kokoontumisrajoituksia 
sekä Uudenmaan sulkua. 

Tänäkin vuonna juhlapäivä aloitettiin 
Hietaniemessä tasan kello kaksitoista suo-
ritetulla kunniakäynnillä ja seppeleenlas-
kulla tykistönkenraali Nenosen haudalle. 
Puna-mustin nauhoin verhotun havusep-
peleen ”Suomen tykistön kehittäjän” 137. 
syntymäpäivänä laskivat tykistön tarkas-
taja, eversti Pertti Holma ja Tykkimiehet 
ry:n puheenjohtaja Kari Vilamo. 

Juhlapäivän ohjelma jatkui iltapäivällä 
Ravintola Tekniskan tiloissa perinteiseen 
tapaan Suomen Kenttätykistön Säätiön 
sekä Tykkimiehet ry:n kokouksilla. Tykki-
miehet ry:n kevätkokouksen päätyttyä oli 
vuorossa kaikkien tykkimiesten ja tykis-
tön ystävien yhteinen Tykkimiesilta. Ko-
ronapandemian takia kättelyn sijaan juh-
lavieraat tervehtivät toisiaan aivan uudel-

 Reserviläisille enemmän vastuuta, 
haastavampia tehtäviä sekä lisää suorituskykyä

la miehekkäällä tavalla kyynärpäitä yhteen 
kopauttamalla.

Juhlaesitelmän piti Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen tarkastaja, eversti 
Jukka Nurmi. Hänen aiheenaan oli Maa-
voimien valmius ja kehittäminen. Nurmi 
toi esiin, että tällä hetkellä Maavoimat on 
erinomaisessa iskussa ja valmiusyksiköi-
den perustaminen Maavoimiin vuodesta 
2017 lähtien on ollut menestystarina ja 
ratkaisu jatkuvaan 24/7 valmiuteen. Nur-
mi kertoi myös Maavoimien monipuo-
lisesta harjoitustoiminnasta ja sen kan-
sainvälistymisestä, josta on tullutkin ns. 
uusi normaali. Nurmen mukaan puolus-
tusvoimien kansainvälisen toiminnan tär-
kein kumppani on tällä hetkellä Ruotsi. 
Myös Maavoimien kalustohankinnat sekä 
tänä vuonna koko maavoimissa käyttöön 
otettava Koulutus 2020 -ohjelma tulivat 
esille.

Tällä hetkellä varusmiespalveluksen 
suorittaa ikäluokasta vain 65 prosenttia ja 

tämä on Nurmen mukaan iso puolustus-
voimallinen haaste. Pieni lääke tähän olisi 
vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavien 
naisten määrän lisääminen. Tänä vuon-
na naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
haki 1 428 naista ja puolustusvoimat on-
kin kouluttanut vuodesta 1995 lähtien jo 
noin 9 500 naista reserviin.

Nurmi toi esiin, että reserviläisiä kou-
lutetaan tänäkin vuonna kaksinkertainen 
määrä varusmiehiin verraten eli kaikki-
aan noin 46 000. Osa reserviläisistä saa 
käskyn puolustusvoimien kertausharjoi-
tuksiin (KH), ja osa kutsutaan puolus-
tusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin 
(PVVEH). Lisäksi noin 15 000 reservi-
läistä osallistuu MPK:n johtamaan soti-
laallisia valmiuksia palvelevaan SOTVA-
koulutukseen. Nurmi toi esiin myös uu-
det verkko-oppimisympäristöt, joiden 
avulla omaehtoinen kouluttautuminen 
on entistä paremmin mahdollista. Reser-
viläisten oma aktiivisuus onkin avainase-

SIRKKA OJALA

Vuoden 2019 Tykkimiesteko-palkinto luovutettiin yliluutnantti Marko Pehkoselle. Palkinnon luovutti tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma. 
Palkinnon myöntää vuosittain Suomen Kenttätykistön Säätiö.
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massa. Lisäksi reserviläisille annetaan jat-
kossa myös entistä enemmän vastuuta, 
haastavampia tehtäviä sekä lisää suoritus-
kykyä, totesi Nurmi.

Tykkimiesteko-palkinto 
yliluutnantti Marko Pehkoselle
Illan palkitsemiset aloitettiin Vuoden 
2019 Tykkimiesteko-palkinnon luovut-
tamisella. Tällä kertaa komea kiertopal-
kinto lähti yliluutnantti Marko Pehko-
sen matkaan. Palkitsemisperusteena oli 
Kainuun tykistörykmentin kunto-otte-

Tykkimiesillan juhlaesitelmän piti maaliskuun alussa Maavoimien 
esikunnasta Pääesikuntaan siirtynyt Vapaaehtoisen maanpuolus-
tuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi. 

(Vas.) Maavoimien esikuntapäällikölle kenraalimajuri Markku Myllykan-
kaalle ja Nammo Lapua Oy:n Senior Vice President Mikko Myllykankaalle 
luovutettiin tykkimiesmitali kultaisella soljella.

Tykkimiehet ry:n kevätkokouksessa keskusteltiin sääntömääräisten kevätkokousasioiden lisäksi myös yhdistyksen lähitulevaisuuden suunta-
viivoista. Kokouksen puheenjohtajana toimi (oik.) eversti evp Pasi Pasivirta ja sihteerinä oli yhdistyksen toiminnanjohtaja, everstiluutnantti evp 
Pertti Yrjölä.

lun järjestäminen. Juhlassa luovutettiin 
myös useita 6.3. päivänmäärällä myön-
nettyjä tykkimiesmitaleita. Mitalin kul-
taisella soljella saivat Maavoimien esi-
kuntapäällikkö, kenraalimajuri Markku 
Myllykangas sekä Senior Vice President/
Key Account Finland at Nammo Mikko 
Myllykangas. Tykkimiesmitalin hopei-
sen soljen kera vastaanotti Jääkäritykis-
törykmentin komentaja, everstiluutnant-
ti Petri Haataja ja tykkimiesmitalin sai 
rintaansa Aleksi Holma. Tarkastaja Hol-
ma muisti eversti Jukka Nurmea kolmen 

vuoden ja kahdeksan kuukauden palve-
luksesta Maavoimissa tykistön tarkasta-
jan kilvellä numero 75.

Illan päätyttyä jokaisella osallistujalla 
oli kotiin viemisinään Suomen Kenttäty-
kistön Säätiön julkaisema 33:s vielä pai-
nomusteelta tuoksuva Tykkimies 2020 
-kirja. Tällä kertaa kirjaa jaettiin ensim-
mäisen kerran maksutta tykistön jouk-
ko-osastojen henkilöstölle ja lisäksi kirjo-
ja postitettiin myös tykistökilloille. Kir-
jan tarkempi esittely on tämän lehden si-
vulla 37.    
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Tykistönkenraali Nenosen haudalle seppeleen laskivat tykistön tarkastaja, eversti Pertti Holma ja Tykkimiehet ry:n puheenjohtaja Kari Vilamo. 
Kunniavartiossa olivat vasemmalta majuri res Jyri Vilamo ja kapteeni res Janne Hänninen.

Tykistön tarkkuudella tasan kello kaksitoista lähdettiin seppeleenlaskuun Hietaniemen pääportin tuntumasta. Päivän seremoniamestarina toimi 
Tykkimiehet ry:n toiminnanjohtaja, everstiluutnantti Pertti Yrjölä.

SUOMEN TYKISTÖN PÄIVÄ 2020
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Seppeleen laskivat jalkaväenkenraali Ehrnroothin haudalle Jääkäritykistörykmentin komentaja ja killan varapuheenjohtaja, everstiluutnantti 
Petri Haataja sekä killan rahastonhoitaja ja Tykkimiehet ry:n hallituksen jäsen Pekka Ahonen.

SUOMEN TYKISTÖN PÄIVÄ 2020

Suomen Tykistön päivänä Jääkäritykistön Kilta muisti perinteisesti edesmennyttä kunniajäsentään jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothia. Kuvassa 
seppelepartio matkalla Hietaniemen pääportilta Ehrnroothin haudalle. Edessä seppeleenlaskijat Jääkäritykistön Killan varapuheenjohtaja, eversti-
luutnantti Petri Haataja sekä killan rahastonhoitaja Pekka Ahonen ja heidän keskellään Raimo Nikkanen. Takarivissä vasemmalta Vesa Mäkipää, 
everstiluutnantti evp Pertti Yrjölä sekä everstiluutnantti evp Matti Soini. 
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Koronapandemia muuttaa 
maa ilmaa ja Pohjankankaan 
Tykistökillan toimintaa. Seu-
raavat killan suunnitellut ja jo 
sovitut tapahtumat jouduttiin 
perumaan Koronaviruspande-
mian johdosta: 
• killan kevätkokous 

21.3.2020 Kankaanpäässä
• tutustuminen Tykistökou-

lun ampumaleiriin Pohjan-
kankaalla 29.4. 

• Läheisten- ja Kiltapäivävii-
konloppu 11.–12.7. Niini-
salossa. 
Samoin peruuntui myös 

Pohjankankaan Tykistökillan 
matka Valko-Venäjälle huhti-
kuussa. Killan suunnitelmissa 
on, että matka voitaisiin to-
teuttaa 19.-26. lokakuuta, mi-
käli koronapandemian tilanne 

Pandemia muutti 
Pohjankankaan Tykistökillan suunnitelmia

sen sallii. Killan kevätkokouk-
sen siirto toukokuulle ei valit-
sevissa olosuhteissa onnistu-
nut vaan siirsimme kevätko-
kouksen asiat (kuten vuoden 
2019 tilinpäätöksen, toimin-
takertomuksen ja toiminnan-
tarkastajan lausunnon) vuosi-
juhlan ja syyskokouksen yh-
teyteen lauantaille 7.11.2020 
Niinisaloon. 

Vuosijuhlaan liittyen olim-
me ajoissa liikkeellä ja juhla-
puhujaksi saimme satakun-
talaisen kansanedustajan se-
kä puolustusvaliokunnan jä-
senen Eeva Kallin. Saamme 
varmasti juhlassa ajankohtai-
sen tietoiskun Suomen turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikas-
ta. Seppeleen lasku on Talvi-
sotaan lähdön muistomerkil-

Pitkäaikainen kilta-aktiivi ja perinnevaljakkovastaava majuri evp Pek-
ka Termala (oik) palkittiin Perinnevaljakkolautasella ja Kankaanpään 
Seudun Tykistökillan standardilla syyskokouksessa. Palkitsemisen 
suoritti Pohjankankaan Tykistökillan ja Kankaanpään Seudun Tykistö-
killan puheenjohtaja, majuri evp Kimmo Tuomi (vas).

Satakunnan Tykistörykmentin Raketinheitinpatterin päällikkö majuri 
Hannu-Pekka Lähde piti erittäin mielenkiintoisen esitelmän Suo-
men raketinheittimistön historiasta, kehityksestä ja tulevaisuuden 
suunnitelmista Kankaanpään Seudun Tykistökillan kevätkokoukses-
sa. Kokous järjestettiin Kankaanpään Kuntoutuskeskuksessa 12. 
maaliskuuta. 

lä ja juhlan musiikista vastaa 
jälleen Seinäjoen Rautatieläis-
ten soittokunta. Toivotankin 
tässä Pohjankankaan Tykistö-
killan osastojen ja yhdistysten 
jäsenet tervetulleeksi ja aktii-
visesti osallistumaan vuosijuh-
laamme.

Killan hallituksen kokous 
on syys-lokakuun vaihteessa 
Niinisalon sotilaskodin kerho-
tiloissa.

Kankaanpään Seudun Ty-
kistökillan kevätkokouksen 
ehdimme juuri pitää 12. maa-
liskuuta Kankaanpään Kun-
toutuskeskuksessa ennen epi-
demian puhkeamista Suomes-
sa. Satakunnan Tykistöryk-
mentin Raketinheitinpatterin 
päällikkö majuri Hannu-Pek-
ka Lähde piti erittäin mielen-

kiintoisen esitelmän Suomen 
raketinheittimistön historias-
ta, kehityksestä ja tulevaisuu-
den suunnitelmista. Paikalle 
oli kokoontunut runsaslukui-
nen ja aktiivisesti kysymyksiä 
esittänyt kiltalaisten joukko.

  Suomalainen, varautumis-
ta jo useasti ennenkin toteut-
tanut yhteiskuntajärjestelmä 
on jälleen osoittanut vahvuu-
tensa koronaepidemian hoi-
dossa. Kyllä tästäkin selvitään.

Toivotan kaikille tykkimie-
hille liikunnallista ja ren-
touttavaa kesää!

Kimmo Tuomi
Pohjankankaan Tykistökillan 
ja Kankaanpään Seudun Tykis-
tökillan puheenjohtaja
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 Karjalan tykistökillan 
kiltailta Haminassa

”RUK kouluttaa, RUK kas-
vattaa.” Karjalan tykistökilta 
teki vierailun Reserviupseeri-
kouluun 3. maaliskuuta juu-
ri ennen koronarajoitusten 
voimaantuloa. Vierailun ai-
kana tutustuimme reserviup-
seerikouluun ja uudistettuun 
Koulutus 2020 -ohjelman 
mukaiseen varusmiesjohtaja-
koulutukseen. 

Vierailun isäntänä toimi 
tulipatterin päällikkö kaptee-
ni Jaakko Rahnasto. Hänen 
johdollaan tutustuimme tu-
lipatterin tiloihin ja saimme 
erinomaisen katsauksen yk-
sikön tämänhetkisestä kou-
lutuksesta ja edellisestä maa-
liskuun alussa päättyneestä 
kurssista 255. Yksikön vah-
vuus kurssilla oli 105 upsee-
rioppilasta. Tulipatterin tilat 
”Hilttonissa” olivat monille 
tuttuja omalta varusmiespal-
velusajalta. 

Reserviupseerikurssin joh-
taja everstiluutnantti Tommi 

Sikasen esitys valotti konk-
reettisesti uudistunutta joh-
tajakoulutusta. Koulutuksessa 
hyödynnetään uutta teknolo-
giaa ja uusien oppimisnäke-
mysten mukaan koulutetta-
ville tulee enemmän vastuuta 
omasta oppimisestaan. Oppi-
mistuloksia mitataan entis-
tä systemaattisemmin. Reser-
viupseerikurssi kestää Koulu-
tus 2020 -kokeilun myötä 16 
viikkoa. Aikaisemmin kurs-
sit kestivät 14 viikkoa. Päät-
tyneeltä kokeilun mukaisel-
ta pilottikurssilta Haminasta 
valmistui yhteensä 583 up-
seerioppilasta, joista naisia 
oli noin 50. Vierailun lopuksi 
pääsimme seuraamaan mitta-
usupseerikurssin harjoittelua 
ja tutustumaan nykyaikaiseen 
mittauskalustoon. 

RUK viettää satavuotis-
juhlavuottaan, vaikka kesä-
kuulle suunnitellut juhlalli-
suudet on siirretty ensi vuo-
teen. Ensimmäinen yhtenäi-

nen reserviupseerikurssi aloi-
tettiin 1. huhtikuuta vuonna 
1920. Sadan vuoden aikana 
Reserviupseerikoulu on kou-

luttanut yli 180 000 reser-
viupseeria. 

Jaakko Janhunen

Tulipatterin perinneseinä. Kuvassa etualalla tykistön suojelupyhimys 
Pyhä Barbara.

Puolustushallinto osallistuu 
hallituksen vuoden 2020 nel-
jännessä lisätalousarvioesi-
tyksessä ehdottamilla toimilla 
Suomen talouden elvyttämi-
seen käynnistämällä nopeita 
toimenpiteitä, joilla tuetaan 
työllisyyttä, kotimaista teolli-
suutta ja kriittistä huoltovar-
muutta.

Määräaikaista 
henkilöstöä lisätään
Puolustusvoimat palkkaa 
vuosina 2020−2021 sopi-
mussotilaita varusmieskoulu-
tusta antaviin joukko-osastoi-
hin sekä muuta määräaikaista 
lisähenkilöstöä erilaisiin pro-

jekti- ja tukitehtäviin. Hen-
kilöstölisäys on kumpanakin 
vuonna yhteensä noin 150 
henkilötyövuotta. Näillä toi-
milla pyritään osaltaan edis-
tämään myös nuorten työl-
listymistä. Lisähenkilöstön 
palkkaamiseen käytetään viisi 
miljoonaa euroa kumpanakin 
vuonna.

Hankintoja 
aikaistetaan
Puolustusvoimat osallistuu 
talouden elvyttämiseen ai-
kaistamalla hankintoja huol-
tovarmuuden kannalta kriit-
tisiltä kotimaisen puolustus-
teollisuuden yrityksiltä. Han-

kinnat ovat toteutettavissa 
joko suorahankintana tai lu-
nastamalla jo solmittujen so-
pimusten mukaisia optioita. 
Tänä vuonna näihin hankin-
toihin käytetään noin kolme 
miljoonaa euroa määrärahaa. 
Lisäksi hankintaoptioiden lu-
nastamiseen käytettävää ti-
lausvaltuutta aikaistetaan 
kymmenellä miljoonalla eu-
rolla vuodelle 2020. Hankin-
noilla on työllistävä vaikutus 
eri puolille Suomea.

Suojavarusteiden 
puhdistus aloitetaan
Puolustusvoimat käynnistää 
suojavarusteiden puhdistus-

linjaston, jolla pyritään osal-
taan varmistamaan käytettä-
vissä olevien suojainten riit-
tävä määrä koronavirusepi-
demian aiheuttamassa poik-
keuksellisessa tilanteessa. 
Puhdistuskykyä kokeiltiin jo 
aiemmin keväällä. Puhdistus-
kyky on tarkoitus vakiinnut-
taa noin neljän viikon jaksol-
la kesäkuussa, ja tehdä vielä 
tarpeellisia jatkoselvityksiä. 
Sen jälkeen linjasto on tar-
koitus asettaa varallaoloval-
miuteen.

Luvut saattavat muuttua, 
ja ne ovat lopullisia valtio-
neuvoston yleisistunnon jäl-
keen.  

Puolustushallinto elvyttää 
tukemalla työllisyyttä ja kotimaisia yrityksiä 

Tulikomentoja 2/2020 35



Varusmieskoulutus jatkuu 
sovelletusti kesän saapumiserällä

Puolustusvoimat on julkistanut opetus-
käyttöön tuotetun Taistelukenttä 2020 
-opetusvideon. Videolla pyritään kuvaa-
maan nykyaikaista sodankäyntiä mahdol-
lisimman realistisesti. Taistelukenttä 2020 
on osa laajempaa oppimateriaalipakettia, 
jonka tuotanto alkoi jo vuonna 2016.

Taistelukenttä 2020 on erityisesti va-
rusmieskoulutukseen tarkoitettu opetus-
video. Video on osa alokasjaksolla sekä 
aliupseeri- ja reserviupseerikursseilla an-
nettavaa taistelukoulutuksen oppimateri-
aalia. Videota hyödynnetään myös reser-
viläisten ja henkilökunnan koulutuksessa.

Taistelukentän tarkoitus on antaa kou-
lutettaville realistinen kuva Puolustusvoi-
mista kokonaisuutena, poikkeusolojen olo-
suhteista ja toimintaympäristöstä sekä uh-
kamalleista ja valmiuden säätelystä. Puo-
lustusvoimien palvelukeskus on tuottanut 
opetuselokuvan Pääesikunnan koulutus-
osaston tilauksesta vuosien 2016–2020 ai-
kana. Elokuva korvaa vuonna 1998 julkais-
tun aiemman Taistelukenttä-elokuvan.

Taistelukenttä-oppimateriaalin projek-
tipäällikön, majuri Ville Kostianin mu-
kaan opetusvideoilla pyritään havainnol-
listamaan ilmiöitä, joita on muilla keinoin 

Taistelukenttä 2020 on julkaistu

Koronaepidemian aikana puolustusvoi-
mat on turvannut monilla sopeuttamis-
toimilla valmiuden- ja toimeenpanoky-
vyn, ja varusmiesten osaamistavoitteiden 
saavuttamisen. Lisäksi on huolehdittu va-
rusmiesten terveydestä. Järjestelyiden ta-
voitteena on, että kotiuttaminen, palve-
luksen alkaminen ja koulutus voidaan to-
teuttaa turvallisesti.

Saapumiserän 2/20 palveluksen aloi-
tuspäivä on kaikilla maanantai 6.7.2020. 
Alokasjakson ensimmäinen viikko tulee 

olemaan kaikille palvelusta, jonka jälkeen 
siirrytään joukko-osastokohtaisiin vapaa- 
ja koulutusrotaatioihin. Palveluksen aloit-
tavat varusmiehet sekä perusyksiköiden 
kouluttava henkilökunta jaetaan pääsään-
töisesti kolmeen pääosastoon (A, B, C) 
heti palveluksen aloittamisen yhteydessä. 

Perinteistä ensimmäisen viikonlopun 
läheistenpäivää läheisineen ei suurella to-
dennäköisyydellä voida toteuttaa varus-
kunnissa. Alokkaille mahdollistetaan kui-
tenkin yhteydenpito läheisiin verkko- ja 

puhelinyhteyksin sekä postin välityksellä.
Puolustusvoimat seuraa jatkuvasti ko-

ronavirustilannetta sekä sen kehittymistä 
ja on varautunut muuttamaan järjestelyitä 
nopeasti. Tämä voi tarkoittaa koronaepi-
demian takia käyttöön otettujen järjeste-
lyjen lieventämistä tai kiristämistä tai pa-
luuta normaaliin. Puolustusvoimille ter-
veys on keskeinen tekijä ja vain terve so-
tilas kykenee osallistumaan koulutukseen 
ja Puolustusvoimilta edelletyn valmiuden 
ylläpitoon.  

hankala tuoda esille.
- Videoissa näytetään usein ongelma-

tilanteita, mutta ennen kaikkea ratkai-
suja niiden selvittämiseksi. Lähiopetusti-
lanteessa keskustelu opetusvideon esitte-
lemästä aiheesta tai ilmiöstä kouluttajan 
kanssa on keskeistä, Kostian kertoo.

- Taistelukenttä on suomalaisten alan 
asiantuntijoiden näkemys siitä, mitä sota 
voisi nykyaikana olla. Tavoitteemme on 
ollut kuvata sitä mahdollisimman realisti-
sesti koulutettaville.

Taistelukenttä 2020 on nähtävillä Puo-
lustusvoimien Youtube-kanavalla.  

Kuvakaappaus Puolustusvoimien Youtube-kanavan Taistelukenttä 2020 -opetusvideolta. 
https://www.youtube.com/watch?v=bTmWCbcYwb8

TYKKIEN AMPUMATARVIKKEET

Saksalainen Rheinmetall on saanut 80 
MUSD tilauksen kansainväliseltä asiak-
kaalta tykistön panosten toimittamiseksi. 
Kyseessä ovat 155 mm tykkeihin tarkoi-
tetut panokset ja toimitukset toteutetaan 
vuonna 2021. (https://www.army-
technology.com/news/rheinmetall-wins-
order-for-artillery-propelling-charges/ )

Yhdysvaltain Armeija on ostamassa lisää 
kehittyneitä BONUS-ammuksia. Toimitukset 
alkavat vuonna 2021. (https://www.baesys-
tems.com/en/article/u-s--army-purchases-
additional-155mm-bonus-munitions )

Yhdysvallat on antanut luvan myydä 199 
M982A1 Excalibur -ammusta ja niihin liitty-
vän muun materiaalin Alankomaille 40,55 
MUSD hinnalla. Alankomaiden hallitus sisäl-
lytti ostopyyntöön ammusten lisäksi teknisen 
tuen, koulutuksen, oheistarvikkeet, logis-
tiset elementit ja ohjelmakehityksen tuen. 

Ammuksia käytetään PzH2000NL-tykeillä. 
(https://www.defenseworld.net/news/26714/
US_Approves_Excalibur_Guided_Artillery
_Round_for_Netherlands)

Yhdysvaltain pitkän kantaman ERCA-
projektissa yksi mahdollinen tulevaisuuden 
ampumatarvikeratkaisu voi olla ramjet-am-
mus. Ensimmäiset demonstraatiot ramjet-
ammuksilla tullaan toteuttamaan vuoden 
2020 aikana. (https://breakingdefense.
com/2020/03/new-army-cannon-doubles-
range/ )
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Suomen Kenttätykistön Säätiö 
julkaisi 33. Tykkimies-kirjan

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Suomen Kenttätykistön Sää-
tiö on jälleen julkaissut Tyk-
kimies-kirjan, kuten parilli-
sina vuosina on ollut tapana. 
Se on järjestyksessä jo 33:s. 
Ne muodostavat yhdessä va-
jaat 50 senttiä tiukkaa tekstiä 
tykistön historiasta sekä kul-
loinkin ajankohtaisista asi-
oista. Tämän kirjoittajalla on 
hyllyssään ne kaikki, ja empii-
risen kokemuksen mukaan nyt 
julkaistu kirja on sisällöltään 
niistä ehkä kaikkein paras. 
Päätoimittaja majuri Tuukka 
Mäkelä sekä toimitussihteeri 
majuri Tero Mäenpää kirjoit-
tajineen ovat siten onnistuneet 
erinomaisesti.

Artikkeleiden painopiste 
on aina ollut oman maamme 
kenttätykistön taktiikan sekä 
tulevaisuuden esittely, mutta 
mukaan mahtuu myös kuvaus 
Euroopan Unionin sotilaalli-
sista suorituskyvyistä sekä tyk-
kimiesten kansainvälisestä yh-
teisöstä ASCA:sta, johon Suo-
mi hyväksyttiin jäseneksi vii-
me vuonna. 

Lukuisten kiinnostavien ar-
tikkeleiden joukosta antaa ta-
valliselle tykistön reserviläisel-
le omaan tehtävään liittyvää 
päivitettyä tietoa parhaiten 
majuri Nikolai Votshenkon 
kirjoitus tykistötaktiikasta se-
kä käyttöperiaatteista. Rivien 
välistä on havaitsevinaan kir-

joittajan pessimistisen näke-
myksen lähes 500 kappaleen 
122 H63 -tykin korvaamis-
mahdollisuuksista.

Aikaisemmin 
julkistamatonta tietoa
Kirjasta löytyy paljon täysin 
uutta aikaisemmin julkista-
matonta tietoa. Esimerkki-
nä voi mainita majuri Rai-
mo Alatörmän kirjoituksen 
puolustushaarojen yhteisistä 
niin sanotuista Joint-suori-
tuskyvyistä sekä JTAC (Joint 
Terminal Attack Controller) 
-tulenjohtajista. Heistähän 
on tähän asti nähty vain ku-
via, joissa näkyy ainoastaan 
henkilö selkäpuolelta reppui-
neen.  Samalla tulevat selvik-
si uudet kantahenkilökunnas-
ta koostuvat operatiiviset tu-
lenjohtajat sekä JTAC-tulen-
johtajien monivaiheinen kou-
lutus ja NATO-sertifi oinnin 
vaatimukset.

Kukaan Puolustusvoimien 
uutisointia ja tiedotteita seu-
rannut ei ole voinut välttyä sa-
naparilta Koulutus 2020. Mi-
tä se tarkoittaa, ei sen sijaan 
ei yleisölle välity muutamalla 
julkisesti näytetyllä kalvolla. 
Mutta kun on lukenut Porin 
Prikaatissa palvelevan kaptee-
ni Hanna Lehtisen artikkelin, 
tulee koko uudistuksen sisältö 
selväksi nimenomaan kenttä-
tykistön näkökulmasta. Joh-
tajakoulutuksen kannalta asiaa 
vielä selventää kapteeni Jaak-
ko Rahnasto RUK-kirjoituk-
sessa.

Kiltatoiminnan osalta kir-
jasta löytyy Rauman seudun 
tykistökillan puheenjohta-
jan yliluutnantti res Mikko 
Lemmetyn ajatuksia herättä-
vä puheenvuoro, jota olisi voi-
tu myös sijoittaa muiden ar-
tikkeleiden oheen eikä vihon 
viimeiseksi. Useimmat killat 
esittelevät toimintaansa moni-

puolisesti ja joistakin taas ha-
vaitsee, ettei toiminta ole ai-
nakaan kasvamaan päin. On-
pa joidenkin kiltojen toimin-
takertomuksiin vahingossa 
unohtunut aikaisempien vuo-
sien tapahtumia. Tällainen on 
harmillista, sillä tämäkin päi-
vä on joskus historiaa. Meidän 
jälkeemme tulevat sukupol-
vet tutkivat omaa aikaamme 
Tykkimies-kirjojenkin sisällön 
avulla.

Poikkeuksellinen 
jakelu
Mitä kirjassa olisi voinut vie-
lä olla? Nykypäivää on esitelty 
laajasti ja tulevaisuuteen kat-
sottu hyvinkin kattavasti. Sil-
tä osalta ei lukija jää kaipaa-
maan mitään, mutta aikai-
semmista Tykkimies-kirjoista 
poiketen sotahistoria loistaa 
nyt poissaolollaan. Kun men-
neiden sukupolvien työ muo-
dostaa perustan nykypäiväl-
le, olisi toivottavaa, että tämä 
puute korjataan seuraavassa 
kirjassa.

Nyt julkaistun vuosikirjan 
osalta on Kenttätykistön sää-
tiö päätynyt poikkeukselliseen 
ratkaisuun jakelun osalta. Pää-
osa teoksen painoksesta jae-
taan ilmaiseksi varusmiehille, 
reserviläisille sekä kenttätykis-
tökilloille. Siinäpä todella hy-
vä perustelu osallistua pikku-
hiljaa jälleen käynnistyvään 
kiltatoimintaan, kun ”vaivan 
palkaksi” on saatavissa näin 
mainio teos. Päätös saattaa 
myös enteillä kirjan muuttu-
mista kaikille avoimeksi digi-
painokseksi, jollainen esimer-
kiksi Jalkaväen vuosikirja on 
jo pitkään ollut.

Kirja on mahdollista ostaa 
Museo Militarian museokau-
pasta.

Arto Ojanen

AJONEUVOTYKIT

Alankomaat on siirtänyt 
ensimmäistä kertaa PzH 
2000 -panssarihaupitsejaan 
Liettuaan sinne sijoitetuille 
NATOn joukoille. Aseet 
saapuivat Liettuaan 14. 
tammikuuta ja ne pysyvät 
siellä puoli vuotta. (JDW 29 
January 2020)

Serbialaisella NORA-B52 
M15 -ajoneuvotykillä on 
saavutettu 40 km kantama 
ampumaharjoituksissa. 
Kyseessä oli ensimmäinen 
kerta sitten vuoden 1991, 
kun kyseinen ampumaetäi-
syys saavutettiin Jugosla-
vian/Serbian asevoimissa. 
(https://www.janes.com/
article/95868/serbia-ex-
tends-artillery-range-
to-40-km)

Venäjän asevoimat vas-
taanottaa vuoden 2020 
aikana yli 35 kpl 2S19M2 
MSTA-SM -panssari-
haupitseja. Aseissa on 
automaattinen ammunnan-
hallintajärjestelmä. (https://
www.defenseworld.net/
news/26918/Russian_Army_
Orders_35_Units_of_MSTA_
SM_152MM_Self_
propelled_Artillery)

Elbit Systems on saanut Is-
raelin puolustusministeriöltä 
200 MUSD tilauksen 155 
mm ATMOS-ajoneuvotykki-
en toimittamisesta Israelin 
Puolustusvoimille. (https://
armyrecognition.com/
march_2020_news_defen-
se_global_security_
army_industry/elbit_
systems_us_contract_
to_provide_self-propelled_
howitzers_to_israeli_army.
html)

Serbialaisella NORA-B52 
M15 -ajoneuvotykillä on 
saavutettu 40 km kantama 
ampumaharjoituksissa. 
Kyseessä oli ensimmäinen 
kerta sitten vuoden 1991, 
kun kyseinen ampumaetäi-
syys saavutettiin Jugosla-
vian/Serbian asevoimissa. 
(https://www.janes.com/
article/95868/serbia-
extends-artillery-range-
to-40-km)
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Sotien ajan Päämajan historia 
täyttää tutkimuksellista aukkoa

Mikko Karjalainen: 
Mannerheimin Päämaja. Sodan-
ajan johtoesikunta 1918–1944
Otava, 2019
463 s.

KIRJALLISUUTTAKIRJALLISUUTTA

Peräänkuulutin muutama 
vuosi sitten kirjoittamassani 
Waldemar Erfurthin päivä-
kirjoja käsittelevässä kirja-arvi-
ossani tieteellisellä otteella kir-
joitetun jatkosodan Päämajan 
historian kirjoittamista. Puu-
te korjaantuikin nopeammin 
kuin uskoinkaan, sillä apulais-
professori Mikko Karjalai-
sen teos Mannerheimin pää-
maja. Sodanajan johtoesikun-
ta 1918–1944 ilmestyi loppu-
vuodesta 2019. Minä toivoin 
tuolloin ensisijassa jatkosodan 
Päämajan historiaa, mutta 
Karjalaisen ratkaisu käsitellä 
Päämajan toimintaa myös va-
paussodan ja talvisodan aikoi-
na on hyvin perusteltu, sillä 
johtihan kaikkien sotien aika-
na Päämajaa yksi ja sama hen-
kilö – Mannerheim. Päämaja 
oli myös hyvin pitkälti Man-
nerheimin luomus, joten Kar-
jalaisen ratkaisu on luonteva.

Kirjan alkupuolella Kar-
jalainen arvioi Mannerhei-
mia sodanjohtajana. Tällai-
sen analyysin tekeminen on 
paikallaan, vaikka kyseessä ei 
olekaan mikään Mannerhei-
min elämäkerta. Mannerhei-
min persoona vaikutti kuiten-
kin mitä suurimmassa määrin 
koko sodan johtoon. Yhtä tär-
keä on myös kirjan loppupuo-
lella oleva luku jossa Karjalai-

nen tekee havaintoja Manner-
heimistä, hänen suhteistaan 
tasavallan presidentteihin ja 
saksalaisiin sekä sairauksis-
taan. Kaikki nämä olivat te-
kijöitä joilla oli vaikutuksen-
sa sodan johtamiseen. Ilman 
näiden asioiden käsittelyä oli-
si vaikeata, suorastaan mahdo-
tonta, käsittää Päämajaa ja sen 
toimintaa. 

Kuvaus vapaussodan aikai-
sesta Päämajasta vie kirjasta 
vain pienen osan – olihan sota 
verraten lyhyt – mutta on var-
sin mielenkiintoinen. Vapaus-
sodan päämaja oli melkoisen 
improvisoinnin tulos ja se si-
jaitsi sodan aikana useammal-
la paikkakunnalla – Vaasas-
sa, Ylihärmässä, Seinäjoella ja 
Mikkelissä – ja toimi suurim-
maksi osaksi junassa. Viestiyh-
teydet Päämajasta rintamille 
eivät olleet vapaussodan aika-
na kaikkein parhaimmat, jo-
ten tilannekuva ei aina ollut 
parhain mahdollinen. Tosin 
mitä pitemmälle sota eteni, si-
tä paremmaksi viestiyhteydet 
ja tilannekuva muodostuivat. 
Kokoonpanoltaan vapausso-
dan Päämaja oli varsin kirja-
va ja johtoesikunnan jäsenet 
tulivat monista eri taustoista, 
mikä aiheutti välillä päänvai-
vaa ylipäällikölle, joka itsekin 
oli vielä melko tuntematon. 
Usein kirjallisuudessa on ko-
rostettu Päämajassa toiminei-
den ruotsalaisten yleisesikun-
taupseereiden ansioita ja orga-
nisointikykyä. Näitä ansioita 
varmasti oli, mutta ruotsalai-
set yleisesikuntaupseerit oli-
vat vailla sotakokemusta toisin 
kuin kenraaliluutnantti, ruh-

tinas Sergei Beloselski-Be-
lozerski, joka oli Mannerhei-
min ystävä ja toimi Päämajassa 
kaiketi epävirallisena sotilas-
neuvonantajana. Maailman-
sodassa ratsuväkidivisioonaa 
komentanut Beloselski-Belo-
zerski on kuitenkin lähes täy-
sin unohdettu, vaikka hänellä 
ammattimiehenä lienee ollut 
merkittävä rooli vapaussodan 
Päämajan toiminnassa ja hä-
nen rooliaan pitäisi tutkia li-
sää. On hyvä, että Karjalainen 
nostaa hänet esiin.

Vapaussodan jälkeen Pää-
maja lakkautettiin, mutta 
puolustusjärjestelyiden kehit-
tämistyötä jatkettiin ja siihen 
kuuluivat myös suunnitel-
mat Päämajan perustamises-
ta. Neuvosto-Venäjä nähtiin 
Suomessa uhkana, jonka va-
ralta pitäisi olla olemassa val-
miit suunnitelmat. Mielen-
kiintoista on lukea Päämajan 
sijoituspaikkavaihtoehdois-
ta. 1920-luvun alussa Pääma-
ja suunniteltiin sijoitettavak-
si Viipuriin ja hieman myö-
hemmin Imatralle. Päämajan 
piti olla lähellä Kannasta, jo-
ka nähtiin kaikissa suunnitel-
missa ja skenaarioissa sodan 
painopistealueena. Vuoden 
1934 suunnitelmissa Pääma-
ja olisi sijainnut Lappeenran-
nassa. Seuraavat suunnitelmat 
Päämajan sijaintipaikkakun-
nan suhteen tehtiin kesällä 
1939, kun sodanuhka oli alka-
nut voimistua. Päämajapaik-
kakunniksi oli kolme vaihto-
ehtoa Jyväskylä, Pieksämäki 
ja Mikkeli. Aivan idässä Pää-
maja ei voinut sijaita, mutta 
ei toisaalta myöskään ranni-
kolla maihinnousuvaaran ta-
kia. Mikkeli valikoitui lopulli-
seksi sijoituspaikaksi siksi, että 
sieltä oli varmimmat yhteydet 
rintamaesikuntiin kuin Piek-
sämäeltä. Mikkelissä oli myös 
enemmän hallintorakennuksia 
mahdollisiksi Päämajan työti-

loiksi. Mikkelin Naisvuoreen 
oli lisäksi mahdollisuus louhia 
suojatiloja.

Talvisota oli, niin kuin Kar-
jalainen kirjassaan kuvaa, Pää-
majassa hyvin hektistä aikaa. 
Yhteydet rintamille olivat tii-
viit, mutta toisin kuin jatko-
sodan aikana, Mannerheim ei 
suorittanut rintamavierailu-
ja. Tosin ennen siirtymistään 
Mikkeliin joulukuun alussa 
1939 ylipäällikkö vieraili Kan-
naksen armeijan esikunnassa 
Imatralla. Tammikuun 5. päi-
vä 1940 Päämaja joutui yllä-
tetyksi, kun neuvostoilmavoi-
mat pommittivat Mikkeliä. 
Tuho oli sen verran suurta, et-
tä Päämaja joutui siirtymään 
hajasijoitukseen kaupungin 
ympäristöön. Tämä sekoitti 
Karjalaisen mukaan Pääma-
jan toimintaa, mutta kun sota 
oli lyhyt, tämä ei ehtinyt muo-
dostamaan mitään ylitsepääse-
mättömiä esteitä.

Talvisodan päätyttyä Pää-
majaa ei suinkaan lakkautet-
tu vaan se siirrettiin Helsin-
kiin maaliskuun lopussa 1940 
– olihan sodan vaara yhä to-
dellinen ja varsinkin elokuus-
sa 1940 pelättiin Neuvostolii-
ton aloittavan uuden sodan. 
Päämaja ei halunnut millään 
tavalla provosoida Neuvosto-
liittoa ja se esimerkiksi kielsi 
kaikki harjoitusammunnat 15 
kilometriä lähempänä rajaa. 
Kun tilanne hieman rauhoit-
tui syksyllä 1940, muutettiin 
Päämaja Puolustusvoimain 
pääesikunnaksi 16.9.1940.

Suurin osa Karjalaisen kir-
jasta painottuu jatkosodan ai-
kaisen Päämajan käsittelyyn, 
mikä tietysti luonnollista, kes-
tihän jatkosota monin ver-
roin vapaussotaa ja talvisotaa 
kauemmin. Mielenkiintoista 
muuten on, että syksyllä 1940 
Päämajan sijoituspaikaksi kaa-
vailtiin Virtoja, mutta kun yh-
teistyö saksalaisten kanssa al-
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koi konkretisoitua, päämaja-
kaupunkina pysyi tuttu Mik-
keli. Uusi sota toi kaupun-
gin taas täyteen väkeä, eivätkä 
kaikki olleet tyytyväisiä majoi-
tusjärjestelyihin ja komendan-
tin apulainen. Kapteeni Jorma 
Korvenheimo joutuikin tote-
amaan purnaajille, että ”kaiva-
kaa korsut pihalle, jos ei kel-
paa --.”

Toimintaa 
haittasi 

ylipäällikön 
horjuva 
terveys

Jatkosota oli Päämajan kan-
nalta hyvin erilainen kuin tal-
visota. Ensin johdettiin hyök-
käyssotaa, ja tarvittaessa neu-
vottelemassa kävi myös valta-
kunnan ylin poliittinen johto 
– lähinnä siis presidentti Ry-
ti. Tärkeä neuvottelukump-
pani Mannerheimille oli myös 
puolustusministeri Walden. 
Hyökkäyssodan päätyttyä kaa-
vailtiin jopa Päämajan siirtä-
mistä lähemmäs rintamaa Sor-
tavalan ja Lahdenpohjan seu-
duille. Siirrosta ei tullut mi-
tään ja hanke haudattiin ke-
vään 1942 aikana – ilmeisesti 
Päämajan henkilöstö oli in-
notonta lähtemään Mikkelis-
tä. Jatkosodan vuosina Man-
nerheim teki myös useita rin-
tamavierailuita ja ylipäällikön 
juna oli ahkerassa käytössä. 
Vuodet 1942 ja 1943 olivat 
pääasiassa rauhallisia asema-
sodan vuosia, ja Päämajankin 
toiminta oli ”säästöliekillä”. 
Toki työskentelyä jatkettiin ja 
esimerkiksi kenraali Nenonen 
ideoi joulukuussa 1942 tykis-
töiskun, joka olisi ollut tarkoi-
tus suorittaa yhtä aikaa kaikilla 
rintamaosilla – ajatusta ei to-
teutettu.

Asemasotavuonna 1943 
Päämajan toimintaa haitta-
si ylipäällikkö Mannerheimin 
horjuva terveys, Presidentti 
Ryti joutui määräämään mar-
salkan keväällä toipumislo-
malle Sveitsiin. Toipumisloma 

ilmeisesti auttoi Mannerhei-
miä, mutta loppuvuodesta hän 
oli jälleen sairaana ja kenraali 
Heinrichs joutui toimimaan 
ylipäällikön sijaisena. Arvio-
ta, että ylipäällikön ollessa sai-
raana Päämajan ylin päätök-
senteko oli pysähdyksissä, voi 
pitää ilmeisen oikeana. Hyvää 
tuuria oli kuitenkin siinä, et-
tä Mannerheim sairasti lähin-
nä talvisin, ja jatkosodan rat-
kaisevimmat sotatapahtumat 
tapahtuivat kesäisin. Voidaan 
vain spekuloida mitä olisi ta-
pahtunut, jos Mannerheim 
olisi ollut poissa pelissä kesäl-
lä 1944.

Vaikka sodanjohtaminen 
onkin Karjalaisen tutkimuk-
sessa pääosassa, kuvataan kir-
jassa jonkin verran myös Pää-
majan rivihenkilöstön elä-
mää ja työskentelyä. Näistä 
läheteistä – joista nuorin oli 
muuten Juhani Maristo, jo-
ka toimi lähettinä reippaasti 
alle kymmenvuotiaana – re-
serviupseereista ja lotista sekä 
muista ja heidän työstään Pää-
majassa olisi voinut lukea vie-
läkin enemmän. Ilman heitä 
Päämaja ei olisi toiminut. Nyt 
tämän henkilöstön käsitte-
ly jää hieman pintaraapaisuk-
si. Toki rajauksiakin on pitä-
nyt tehdä. Päämajassa palvel-
leista monista nuoremmista 
yleisesikuntaupseereista Kar-
jalainen nostaa esille erityisesti 
everstiluutnantti U. S. Haah-
den – alun perin muuten tyk-
kimies – eli operatiivisen osas-
ton maavoimatoimiston pääl-
likön. Ratkaisua voi pitää oi-
keana, olihan Haahden sodan 
loppuvaiheessa johtama maa-
voimatoimisto ehkä tärkeim-
män Päämajan osaston mer-
kittävin toimisto. Jos pääma-
joitusmestari Airo oli Man-
nerheimin oikea käsi, ei liene 
väärin sanoa, että Airon oi-
kea käsi oli puolestaan evers-
ti Nihtilä ja tämän oikea kä-
si taas everstiluutnantti Haah-
ti. Haahti organisoi myös ase-
kätkennän, josta valitettavasti 
joutui sittemmin kärsimään.

Varsin laajasti Karjalainen 
kirjoittaa vuoden 1944 tapah-
tumista Päämajassa ja Pääma-
jan ratkaisuista tuona Suomen 

kohtalonvuotena. Päämaja sai 
viestiä saksalaisilta, että puna-
armeijan iskukyky ja sodan-
johto olivat kehittyneet. Suo-
malaisilla oli siis ajantasaista 
tietoa puna-armeijan kyvyis-
tä, mutta kaikki tahot eivät 
ottaneet saatuja tietoja aivan 
todesta. On siis väärin sanoa, 
että suurhyökkäys yllätti Pää-
majan täysin kesäkuussa. Var-
sinkin operatiivisen osasto ja 
etenkin sen maavoimatoimis-
ton johto yrittivät herätel-
lä ylintä johtoa ja Kannaksen 
joukkojen komentajia. Mutta 
niin kuin Karjalainen lopus-
sa analysoi, ratkaisevaa oli se, 
ettei kaikkia lankoja käsissään 
pitävä ja ehdottoman päätös-
vallan omannut Mannerheim 
reagoinut tarpeeksi nopeasti 
ja toisaalta Päämaja ei kyen-
nyt vakuuttamaan rintama-
joukkoja vihollisen kasvanees-
ta taistelukyvystä.  

Asiavirheitä Karjalainen on-
nistuu välttämään melko hy-
vin. Sivun 85 kuvatekstissä 
Karjalainen tituleeraa Manner-
heimiä sotamarsalkaksi, vaik-
ka kuva on vuoden 1931 ma-
nöövereistä – Mannerheim oli 
tuolloin vielä ratsuväenkenraa-
li, sillä marsalkaksi hänet ylen-
nettiin 1933. Lapsus on myös 
Suomen kuninkaaksi valitun 
Friedrich Karlin nimeämi-
nen Saksan kruununprinssiksi 
– Friedrich Karlhan oli Hesse-
nin prinssi. Eikä J. W. Rangell 
ollut enää pääministerinä kesäl-
lä 1944 niin kuin Karjalainen 
kirjoittaa. Rangell oli jättänyt 
pääministerin tehtävät jo maa-
liskuussa 1943, ja kesällä 1944 
pääministerinä oli Edwin Lin-
komies. 

Teoksen lähdeluettelo on 
varsin vakuuttava. Karjalai-
nen on käynyt läpi lukuisan 
määrän niin arkistomateri-
aalia kuin kirjallisuuttakin. 
Varsinkin arkistomateriaalin 
massa on huomattava. Ulko-
maisista arkistoista on hyö-
dynnetty ainoastaan Tukhol-
man Krigsarkivetia, vaikka 
voisi hyvin olettaa että aina-
kin Saksan sota-arkistossa oli-
si jotakin Suomen Päämajaa 
koskevaa materiaalia. Kirjalis-
tassa ei ole sanottavia puuttei-

ta, tosin Pertti Kilkin kirjaa 
Valo Nihtilä, päämajan evers-
ti ei luettelosta löydy, vaikka 
operatiivisen osaston päällik-
kö olikin Päämajan keskeisim-
piä upseereita. Tekstissä Nihti-
lä kuitenkin mainitaan useasti 
niin kuin pitääkin. Harmillis-
ta on, että kirja on tehty vasta 
nyt, joten Päämajan henkilös-
töä ei ole enää voinut haasta-
tella. Organisaatiokaaviot aut-
tavat lukijaa hahmottamaan, 
miten laaja ja monisäikeinen 
organisaatio Päämaja oli. Kaa-
vioiden teksti on tosin luvat-
toman pientä pränttiä. Kirjas-
sa on joitakin karttoja, jotka 
aina kuuluvat sotahistorialli-
siin tutkimuksiin, mutta jos-
tain käsittämättömästä syystä 
teoksesta ei löydy ensimmäis-
täkään Mikkelin tai sen lähi-
ympäristön karttaa – sellainen 
olisi ollut tarpeen.

Todeta voi, että Karjalaisen 
kirja täyttää merkittävän au-
kon suomalaisessa sotahisto-
riantutkimuksessa. Sotien ai-
kainen Päämaja on historian-
sa ansainnut, mutta niin kuin 
Karjalainen lopussa toteaa, ei 
hänen kirjoittamansa teos ole 
varmaankaan viimeinen tut-
kimus joka käsittelee Suomen 
armeijan sotien ajan johtoesi-
kuntaa ja sen toimintaa. Aina-
kin nyt syksyllä 2020 on jo il-
mestymässä Pekka Visurilta 
kirja Mannerheim ja Heinrichs 
— Marsalkka ja hänen ken-
raalinsa, joka varmasti omalta 
osaltaan syventää ja täydentää 
kuvaa Päämajan toiminnas-
ta. Heinrichshän oli yleisesi-
kunnan päällikkö ja näin ollen 
Päämajan kakkosmies. Mart-
ti Turtola puolestaan on kir-
joittamassa Päämajan komen-
to-osaston päällikön kenraa-
liluutnantti Viljo Tuompon 
elämäkertaa. Toivoa sopii, et-
tä muitakin aihetta koskevia 
jatkotutkimuksia tulee ja ne 
pureutuvat yhä syvemmälle 
aiheeseen. Pää on kuitenkin 
avattu ja hyvä niin. Päämaja 
oli vuosia niin keskeinen vai-
kuttaja, että sen toimintaa ja 
siellä toimineita henkilöitä on 
syytä tutkia perusteellisesti.

Tuomas Rantala
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