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Vastaus 
pienlennokkien tuomiin 
turvallisuushaasteisiin
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Paljon sanomatta jää?

Hyvä lukija! Käsissäsi on tämän 
vuoden viimeinen numero. Se on oman 
päätoimittajakauteni järjestyksessään 
20. ja samalla viimeinen lehti. Luovu-
tan lehden peräsimen vuoden vaihteessa 
kurssiveljelleni ja hyvälle ystävälleni, 
everstiluutnantti Samuli Terämälle. Toi-
votankin Samulin lämpimästi tervetul-
leeksi lehden toimintaan ja samalla hy-
vähenkisen toimituksen työskentelyyn 
mukaan. Toivonkin kurssiveljelleni 
samanlaista hienoa tukea teiltä kaikilta, 
josta itse olen omalla päätoimittajakau-
dellani saanut nauttia. Pidetään yhdes-
sä huolta, että Samulilla on jatkossa 
positiivisia ongelmia toinen toistaan 
laadukkaimpia artikkeleita ja mainoksia 
tuleviin lehden numeroihin mahduttaes-
saan. Lehden tulevaisuuden näkymät 
ovat ajoittaisista taloudellisista haas-
teista huolimatta valoisat. Elämmehän 
muun muassa digitalisaation ja kyber-
turvallisuuden kulta-aikaa. Yhdistyk-
semme ja sen jäsenkunnan edustamilla 
toimialoilla onkin menossa sen verran 
kova ”buumi”, että siitä lehtemme tulee 
jatkossakin varmasti hyötymään.

Otin itse päätoimittajan tehtävät 
vuoden 2013 alussa vastaan everstiluut-
nantti Jukka-Pekka Virtaselta. Tiesin 
tehtävään suostuessani hyppääväni isoi-
hin saappaisiin. Toisaalta pidin tarjousta 
kunnia-asiana, sen verran tasokkaana 
maanpuolustuslehtenä Viestimiestä 
tuolloinkin pidin. Toivottavasti olen 
kyennyt edeltäjieni viitoittamaa tietä 
seuraamaan ja pitämään lehtemme 
sisällön ja tason odotuksia vastaavalla 
tasolla. Matkan varrelle on kertynyt 
paljon työtä, ajoittain niin kotona, ju-
nassa, lentokoneessa kuin laiturinkin 
nokassa. Välillä mukaan on mahtunut 
epätoivonkin hetkiä, kun seuraava 
lehti on meinannut jäädä artikkeleista 
vajaaksi tai dead-line päätoimittajan 
korjauksille on jälleen kerran ylitetty. 
Toisaalta taas yhtä hienolta on joka 
kerta tuntunut pitää tuoretta julkaisua 
käsissään tai saadessaan sähköpostilla 
lukijakunnalta positiivista palautetta 
tehdystä työstä. Viivan alle voi rehel-

lisesti sanoen jäävän selkeästi plussaa 
ja samalla päivääkään en ehkä sitten 
kuitenkaan vaihtaisi pois. Koen olevani 
etuoikeutettu saatuani toimia hienon 
lehtemme päätoimittajana.

Satavuotiaan Suomen virallinen 
syntymäpäivä sitten vihdoin lähestyy. 
Siihen liittyen uusin Tuntemattoman 
sotilaan versiokin saatiin markkinoille. 
Mielestäni kaiken kaikkiaan varsin 
kelpo, nykyaikaan siirretty tulkinta 
tuosta ajattomasta klassikosta. Kaik-
kiahan ei uusi versio ole miellyttänyt, 
eikä tarvitsekaan. Jokaisella meillä on 
jatkossakin vapaassa isänmaassamme 
oikeus tykätä tai olla tykkäämättä juuri 
sen verran kyseisestä elokuvasta kuin 
haluamme. Samanlaista sananvapautta 
ja mielipiteen ilmaisuoikeutta ei ihan 
joka puolella maapalloamme ole, joka 
myös näin ison juhlan äärellä on syytä 
muistaa. Olemme kaikki tavattoman 
onnekkaita saadessamme elää tässä hie-
nossa yhteiskunnassa, ja sen ylläpitämi-

seksi sekä kehittämiseksi meidän kaik-
kien kannattaa jatkossakin kantaa oma 
pieni kortemme kekoon. Edesmennyttä 
jalkaväenkenraali Aadolf Ehrnroothia 
lainatakseni ”Suomi on hyvä maa ja sitä 
kannattaa puolustaa”.

Otsikon mukaisesti paljon on tullut 
vuosien saatossa sanottua ja kirjoitettua, 
mutta paljon on varmasti jäänyt sano-
mattakin. Päälimmäisenä tunteena on 
kuitenkin se, että kyllä yksittäisen pää-
toimittajan sanainen arkku on ainakin 
hetkeksi saatu tyhjennettyä. Tästäkin 
huolimatta lupaan jatkossa säännöllisen 
epäsäännöllisesti jatkaa lehden sivuille 
kirjoittamista: niihin talkoisiin haastan 
samalla kaikki yhdistyksen jäsenet mu-
kaan. Lämmin kiitos yhdistykselle ja 
sen hallitukselle sekä lehden asiantun-
tevalle toimituskunnalle hyvästä yhteis-
työstä. Erityiskiitoksen haluan osoittaa 
lehden ammattitaitoiselle toimitukselle. 
Kanssanne on ollut ilo ja kunnia toi-
mittaa lehteämme. Lopuksi haluan toi-
vottaa hyvää itsenäisyyspäivää kaikille 
lehden lukijoille: juhlikaamme yhdessä 
ylpeänä satavuotiasta isänmaatamme!

Päätoimittaja 

Tero Palokangas
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TEKSTI: PEKKA APPELQVIST
KUVAT: PEKKA APPELQVIST JA VIESTIMIES

Professori, tekniikan tohtori Pekka Ap-
pelqvist toimii Puolustusministeriön tut-
kimusjohtajana ja Maanpuolustuksen 
tieteellisen neuvottelukunnan (MATI-
NE) pääsihteerinä. Appelqvist on työs-
kennellyt myös pääesikunnassa. Ennen 
siirtymistään puolustushallintoon vuon-
na 2009, hän työskenteli 15 vuoden 
ajan akateemisella uralla Teknillisessä 
korkeakoulussa. Tutkimusaiheet ovat 
liittyneet pääosin robotiikkaan ja ko-
neautonomiaan.

 

Tekoälyn ja 
koneautonomian 
vaikutus 
asejärjestelmien 
kehitykselle 

Tässä kirjoituksessa pyritään 
hahmottamaan tekoäly-
pohjaisen koneautonomian 
merkitystä asejärjestelmissä 
ja sodankäynnissä yleisem-
mällä, systeemisellä tasolla. 
Teknologisen kehityksen 
johtaessa kohti hajautettua 
koneautonomiaa, tarkastel-
laan sodan oikeussääntöjen 
asettamia vaatimuksia mah-
dollisille uuden tyyppisille 
asejärjestelmille. Kirjoituk-
sessa kuvataan myös YK:ssa 
käynnissä olevaa autonomis-
ten asejärjestelmien aseval-
vontaprosessia.  

Teknologian 
kehityssuunnista

Tekoälyn kokonaiskuva on moniulot-
teinen, pohjaltaan monitieteinen ja no-
peasti kehittyvä. Tekoälyä ja sen sovel-
luksien ilmentymiä tietokoneen näytöllä 
tai fyysisessä toimintaympäristössä 
tarkastellaan usein yksittäisen sovelluk-
sen tai laitteen ominaisuuksien kautta, 

jolloin järjestelmätaso ja systeemivai-
kutukset jäävät taka-alalle. Vallitsevan 
kehityksen todelliset nettovaikutukset 
ilmenevät kuitenkin vasta systeemisesti.

Erilaiset ase- ja sensorijärjestelmät 
kehittyvät ja integroituvat toisiinsa 
verkostokeskeisen toteutuksen myötä. 
Siviilisovelluksissa älylaitteiden ver-
kottunutta ekosysteemiä ja palveluita 
kasataan IoT-standardien (Internet of 
Things) ympärille. Asejärjestelmissä 
IoT-paradigmaa vastaa käsite C4ISR 
(Command, Control, Communications, 
Computers, Intelligence, Surveillan-
ce and Reconnaissance), eriparinen 
kokoelma käsitteitä, jotka nivovat 
taistelukentän teknologian, toiminnot 
ja palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Järjestely mahdollistaa jaetun tilanne-
kuvan, nopean päätöksenteon sekä var-
sinaisten fyysisten aseiden hajauttami-
sen. Verkostomaisuus ja vaihtoehtoiset 
resurssit takaavat joustavan toiminnan 
ja taistelunkestoisuuden - kunhan vain 
kommunikaatio eri osien välillä toimii 
luotettavasti.

Tekoälyn nykyinen kehitysvaihe on 
loogista jatkumoa osana ohjelmisto-
teknologian kehitystä, jossa tiedon-
käsittelyn ja -hallinnan abstraktiotaso 
on jatkuvasti kohonnut tietokoneiden 
laskentakapasiteetin eksponentiaalisen 
kasvun mahdollistamana. Abstraktiota-
son kohoamisen luonnollisena seurauk-

sena syntyy edellytyksiä koneiden oma-
toimisuudelle, eli koneiden autonomiset 
piirteet lisääntyvät kehityksen myötä. 
Lopulta autonomisia ominaisuuksia on 
kasassa jo niin paljon, että järjestelmä 
suoriutuu kokonaisesta toiminnosta 
ilman ihmisen apua ja voidaan alkaa 
luontevasti puhua koneautonomiasta, 
verrokkina autotekniikan kehitys. Teko-
älyn vahvassa hypetyksessä on kuiten-
kin syytä huomata, että autonomia on 
aina suhteellista, ja että se on käsitteel-
lisesti eri asia kuin itsenäisyys.

Koneautonomian suorituskyvystä 
puhuttaessa luonnollinen mittatikku on 
ihminen. Vaikka jokin järjestelmän osa 
korkealla autonomian tasolla toimiikin, 
on toiminnassa väistämättä riippuvai-
suuksia esimerkiksi tehtävän määrit-
telyssä, energian saannissa tai huollon 
tarpeessa. Järjestelmän eri toimintojen 
autonomia-aste voi olla myös hyvin eri-
lainen, ja ne voivat vaihtua dynaamises-
ti tehtävän ja ympäristön vaatimusten 
mukaisesti.   

Autonominen toiminta ei tarkoita, 
että koneella olisi oma tahto tai kykyä 
perimmäisten päämääriensä asettami-
seksi. Autonomisella toiminnalla on 
tehtävänsä, rajoitteensa ja reunaehton-
sa; autonomisuus on esimerkiksi mah-
dollista vain tiettyjen toimintojen osal-
ta, ne on testattu tietyissä olosuhteissa, 
tietty riskitaso samalla hyväksyen.
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Systeemisestä 
vaikutuksesta

Uusilla teknologisilla mahdollisuuk-
silla ja sodankäynnin menetelmien 
kehittymisellä on vahva keskinäisvai-
kutus. Koneautonomian vaikutukset 
ulottuvat kaikkiin taktiikan perusele-
mentteihin, tulen käyttöön, liikkeeseen 
ja suojaan. Tulenkäytön osalta järjestel-
män autonomia-astetta nostamalla toi-
mintaa voidaan tehostaa nopeuttamalla 
maalittamisen ja vaikuttamisen -sykliä. 
Lisäksi aiempaa autonomisemmalla 
toiminnalla voidaan tehostaa aseen 
primäärivaikutuksen intensiteettiä niin 
kapasiteetin kuin tarkkuudenkin osalta. 
Liikkeen osalta autonomia tarjoaa mah-
dollisuuksia kehittää lavetteja fysiikan 
rajoitusten mukaisesti, sen sijaan että 
rajoittavat tekijät johtuvat ihmisen hen-
kisen tai fyysisen sietokyvyn rajallisuu-
desta. Suunnitteluparametrien vapaam-
malla valinnalla voidaan vaikuttaa esi-
merkiksi järjestelmän toiminta-aikaan, 
kiihtyvyyksiin ja alustan fyysiseen 
kokoon. Edelleen oman toiminnan suo-
jaa voidaan parantaa muun muassa kau-
kovaikutteisuudella, häiveen hallinnalla 
tai kehittämällä taistelunkestoisuutta.  

Koneautonomian keinoin on siis 
mahdollista vaikuttaa kaikkiin edellä 
mainittuihin perusmekanismeihin. 
Systeemisuunnittelussa kohdataan 
tyypillisesti negaatioiden kierre, jossa 
järjestelmän yhden ominaisuuden ke-
hittäminen johtaisi helposti vaatimusten 
monimutkaistumisen ja kerrannaisvai-
kutusten kautta kokonaissuorituskyvyn 
laskuun. Yhden tai useamman osajär-
jestelmän autonomian tasoa nostamalla 
on sen sijaan monissa tapauksissa mah-
dollista päästä asetelmaan, jossa systee-
misuunnittelun näkökulmasta toteutuu 
ratkaisuja mahdollistava positiivinen 
dynamiikka. 

Lisääntyneet koodirivit järjestelmässä 
lisäävät laitteen painoa mahdollisesti 
tarvittavien sensorien, lisämuistin ja 
laskentatehon verran, mikä yleensä alit-
taa kirkkaasti ihmisen mukana kuljetta-
misen vaatimukset. Tämä mahdollistaa 
vaikkapa pienemmän ja kevyemmän 
lavetin, joka puolestaan voi vähentää 
tarvittavaa polttoainetta. Tämä edelleen 
mahdollistaa esimerkiksi hyötykuorman 
kasvattamisen tai vaihtoehtoisesti suu-
rentuneen nopeuden tai operatiivisen 
riskinoton. Pienentynyt yksikkökoko ja 

kustannukset voivat myös mahdollisesti 
sallia kokonaisen parven rakentami-
sen yhden yksikön sijaan. Systeemi-
suunnittelun vapausasteet kasvavat 
merkittävästi, jolloin kokonaan uusien 
ratkaisumahdollisuuksien sekä toisaalta 
uuden tyyppisten uhkien mahdollisuu-
det kasvavat mielikuvitusta koetteleviin 
mittoihin.

Sodan oikeussääntöjen 
vaatimuksista 

Sodan oikeussäännöt, eli Geneven 
sopimukset lisäpöytäkirjoineen, kan-
sainvälisen humanitaarisen oikeuden 
sopimukset, muut asevalvontasopimuk-
set sekä viime kädessä kansainvälinen 
tapaoikeus asettavat korkeat moraaliset 
standardit sodankäynnistä aiheutuvan 
inhimillisen kärsimyksen minimoimi-
seksi sekä materiaalisten tuhojen rajoit-
tamiseksi. Nämä periaatteet ulottavat 
vaatimuksensa paitsi sotilaiden eettisel-
le toiminnalle, myös sotatoimissa käy-
tettäville asejärjestelmille sodankäynnin 
kaikissa olosuhteissa. Paitsi yleisinhi-
millisestä näkökulmasta, myös sodan 
oikeussääntöihin pohjautuen, on edellä 
kuvatun teknologisen kehityksen en-
nakoinnin myötä keskusteluun noussut 
kysymys siitä, miten autonomisesti toi-
miviin asejärjestelmiin tulisi suhtautua. 

Vaikka yksiselitteisiä määritelmiä ei 

olekaan, on lähdetty siitä olettamasta, 
että toistaiseksi autonomisia asejärjes-
telmiä ei vielä ole olemassa. Sen sijaan 
käytössä on jo automaattisia asejärjes-
telmiä, jotka reagoivat tarkoin ennalta 
ohjelmoituun maaliin (esimerkkeinä 
risteilyohjukset tai eräät ohjusten tor-
juntajärjestelmät) sekä pitkälti auto-
nomisia piirteitä omaavia järjestelmiä, 
joiden mahdollinen asevaikutus on kui-
tenkin kauko-ohjattu (esimerkiksi len-
nokit). Tässä kontekstissa järjestelmän 
omatoiminen maalittaminen ja ennen 
kaikkea järjestelmän päätös tulen käy-
töstä ilman ihmisen hyväksyntää ovat 
kriittisiä toimintoja, jotka määrittäisivät 
autonomista asejärjestelmää, käsitteenä 
Lethal Autonomous Weapons Systems 
(LAWS).

Seuraavassa esitellään kolme eri 
tyyppistä sodan oikeussääntöihin 
sisältyvää regiimiä, jotka nousevat 
keskeisesti esille LAWS-kontekstissa: 
maalittamisen ja tulenkäytön periaat-
teet (targeting law), Martensin lauseke 
(Martens Clause) sekä Artikla 36.

Keskeisiä noudatettavia periaatteita 
(Geneven yleissopimus 1949, ensim-
mäinen lisäpöytäkirja 1977, niin sanottu 
targeting law) tappavan voimankäytön 
maalittamisessa ovat erotteluperiaate 
(distinction), suhteellisuusperiaate (pro-
portionality), sekä varovaisuusperiaate 
(precaution). Näiden periaatteiden nou-

Kirjoittajalla on ollut tilaisuus seurata YK:n CCW-asevalvontakonventin LAWS 
prosessia alusta alkaen asiantuntijana Suomen delegaatiossa. Vuonna 2015 tuli 
tilaisuus alustaa kokoukselle, esityksen keskeisenä viestinä oli järjestelmäulottu-
vuuden korostaminen. Yleisönä CCW:n jäsenet eli 124 maata sekä lisäksi kuulolla 
kymmeniä kansalaisjärjestöjä. 
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dattamisesta ja tulkinnasta tulisi siten 
myös autonomisesti toimivan järjes-
telmän suoriutua. Erotteluperiaate tar-
koittaa sitä, että maalittamisessa tulee 
kyetä erottelemaan taistelijat siviileistä 
ja muista suojeltavista (esimerkiksi 
antautuneet ja loukkaantuneet). Suh-
teellisuusperiaate puolestaan edellyttää, 
että toteutettavien sotatoimien tulee olla 
vaikutuksiltaan rajoitettuja suhteessa 
tavoitteeseen ja sotilaalliseen välttämät-
tömyyteen; sotatoimi ei saa ylimitoitet-
tu. Varovaisuusperiaate edellyttää, että 
tulenkäytöstä vastuussa oleva on tehnyt 
kaiken tehtävissä olevan varmistuak-
seen oikeasta maalituksesta, arvioinut 
mahdolliset riskit ja minimoinut aiheu-
tuvat tuhot. 

On varmasti tilanteita, joissa kaikesta 
edellä kuvatusta on mahdollista suoriu-
tua verraten suoraviivaisen tarkastelun 
pohjalta, mutta yhtä varmasti sodan 
kaaoksessa tarjolla on kuitenkin enem-
män kiperiä tilanteita, joissa komenta-
jan vastuu päätöstensä etiikasta joutuu 
todelliselle koetukselle. Onko mahdol-
lista edes teoriassa kehittää tekoälyä, 
jolla olisi myös riittävä määrä tunneälyä 
esimerkiksi inhimilliselle armollisuu-
delle. Toisaalta tekoälyn vahvuuksiksi 
on myös argumentoitu tunteettomuus, 
jolloin esimerkiksi viha ja kosto eivät 
toimi väärinä motiiveina. Koneet eivät 
myöskään ryöstä tai raiskaa, ellei näin 
ole tarkoituksellisesti ohjelmoitu. 

Martensin lauseke on vanhaa perua 
oleva kansainvälisen humanitäärisen 
oikeuden periaate vuodelta 1899. Se 
määrää, että sodankäynnissä on nou-
datettava inhimillisyyden periaatteita, 
vaikka missään kansainvälisen oikeu-
den säännöksessä ei tarkemmin määri-
teltäisi sodankäynnin sääntöjä. LAWS 
-kontekstiin sovellettuna Martensin lau-
seke tarkoittaa, että vaikka tiettyä ase-
järjestelmää ei olisi erikseen kielletty, ei 
sellaisen järjestelmän käyttö myöskään 
ole automaattisesti sallittua.

Geneven sopimuksen ensimmäisen 
lisäpöytäkirjan 36. artikla, eli velvoite 
valtioille tarkistaa uusien asejärjestel-
mien oikeudellinen perusta ennen nii-
den käyttöönottoa, nousee myös usein 
esille LAWS-keskustelussa. Artikla 36 
kansallista implementointia ei ole tar-
kemmin määritelty, joten kukin valtio 
voi vapaasti päättää prosessinsa ja mai-
den käytännöt vaihtelevatkin suuresti. 
Toistaiseksi vain harvoilla mailla tämä 
prosessi on avoimesti kuvattu. 

Asevalvonnan 
prosessista 

Keskustelua autonomisten asejär-
jestelmien reguloinnin tarpeesta tai 
mahdollisesta rajoittamisesta on käyty 
YK:n CCW-asevalvontakonventissa. 
CCW:n piirissä käsitellään niin kutsut-
tuihin tavanomaisiin aseisiin liittyviä 
kysymyksiä. Asevalvontakeskustelua 
käydään käsitteen Lethal Autonomous 
Weapons Systems (LAWS) alla. Vuosi-
na 2014 ja 2015 järjestettiin Genevessä 
ensimmäiset epäviralliset CCW LAWS 
-asiantuntijakokoukset robottiasejärjes-
telmiin liittyvistä kysymyksistä; näissä 
kokouksissa keskustelu oli vielä varsin 
hapuilevaa, eikä kaikkien maiden osalta 
perustunut edes täyteen ymmärrykseen 
jo olemassa olevien asejärjestelmien 
teknologisesta kehittyneisyydestä. 

Kolmas epävirallinen LAWS-asian-
tuntijakokous järjestettiin vuonna 
2016, jossa puheenjohtajan asettamana 
selkeänä tavoitteena oli nostaa keskus-
telu asiantuntijatasolta virallisempaan 
GGE (Group of Governmental Experts) 
formaattiin, jolloin asiaa kyettäisiin kä-
sittelemään fokusoidummin valtioiden 
näkökulmasta - tähän asti kansalaisjär-
jestöt ovat esiintyneet ja tuoneet julki 
huolestuneisuutensa aseteknologian 
kehityksestä. Vuonna 2016 neuvoteltiin 
siis siitä, että mistä neuvoteltaisiin, jos 
CCW:n varsinainen osapuolikokous 
asettaisi GGE:n - kuten sittemmin myös 
tapahtui. 

Keskustelu valtioiden puolesta oli 
aiempaa aktiivisempaa ja selvästi po-
liittisempaa, jossa kantoja ilmaistiin 
avoimemmin. Ymmärrys robottiasejär-
jestelmien luonteesta tuntui lisäänty-
neen, koska keskustelu oli suurelta osin 
kääntynyt naiivista lavettikeskeisestä 
robottikeskustelusta käyttöperiaattei-
siin, ja erityisesti ihmisen ja tekno-
logian väliseen vuorovaikutukseen 
kriittisissä toiminnoissa (appropriate 
level of human judgement). Mikä on 
ihmisen rooli päätöksentekoketjussa; se 
voi periaatteessa vaihdella välittömän 
tulikomennon antamisesta aina ehdolli-
sen tulenkäytön valtuutuksen (rules of 
engagement) antamiseen ennalta osana 
laajempaa tehtävänsuunnittelua.

USA on kannanotoissaan painottanut 
weapons review -prosessin merkitystä 
(Artikla 36). Koska koneautonomia tuo 
asejärjestelmien piiriin täysin uuden 

tyyppisiä ominaisuuksia ja kysymyksiä, 
kuten esimerkiksi milloin koneoppimi-
sen seurauksena muodostuu jo täysin 
uusi asejärjestelmä, voisi Artikla 36 
soveltamisesta suhteessa autonomisiin 
asejärjestelmiin edistää tiedon vaihtoa 
ja parhaiden käytäntöjen jakamista, 
sekä luoda kansainvälisiä suosituksia. 
A36 -asiaa ei kuitenkaan saatu sisälly-
tettyä LAWS GGE-kokousten mandaat-
tiin. Jotkin maat epäilivät A36:n voivan 
toimia ennemminkin alustana uusien 
asejärjestelmien legitimointiin, kuin 
kriittiseen tarkasteluun. 

Tänä vuonna GGE-kokous alkaa 
käsitellä aihetta tarkennetulla keskus-
telumandaatilla. Päämääränä on aluksi 
yhteisesti hyväksytyn työmääritelmän 
aikaansaaminen sekä hahmotelma työn 
jatkosta. On toki myös mahdollista, 
että laajasta kiinnostuksesta huolimat-
ta asia osoittautuu poliittisesti liian 
vaikeaksi ja prosessi katkeaa heti al-
kuunsa. LAWS-aihepiirissä voidaan 
aiheen haastavuuden ja yleiskäyttöi-
syyden puolesta nähdä selvää analogiaa 
kansainvälisille kyberturvallisuuden 
käytänteille, joissa on etsitty kansainvä-
lisiä normeja ja luottamusta herättäviä 
toimia jo vuodesta 2010. Tänä vuonna 
YK:n yleiskokouksen asettaman kyber-
turvallisuutta käsitelleen GGE-ryhmän 
työ kuitenkin päättyi, kun työohjelman 
tavoitteista ei päästy yksimielisyyteen. 

Hyvän kuvan aihepiirin laajuudesta 
ja monimutkaisuudesta saa tarkaste-
lemalla käsitettä Lethal Autonomous 
Weapons Systems. LAWS-lyhenteen 
neljästä sanasta vain yksi on käsittee-
nä suhteellisen suoraviivainen: lethal, 
tappava. Järjestelmä on siis suunniteltu 
tappavan asevaikutuksen käyttämiseksi. 
Sen sijaan LAWS-lyhenteen muut sanat 
ovat käsitteinä huomattavasti monitul-
kintaisempia. Teknisen järjestelmän 
toiminnallinen autonomia on lähtö-
kohtaisesti aina suhteellinen käsite; 
kyber-vaikuttamisen myötä yhä useam-
pi viattoman oloinen laite on muutetta-
vissa aseeksi. Ja edelleen, verkottunees-
sa taistelujärjestelmässä on entistä vai-
keampaa erottaa tai hahmottaa ”asetta” 
taistelukentän muusta infrastruktuurista. 
Tavanomaistakaan asejärjestelmää ei 
ole määritelty sopimuksissa, saati sitten 
autonomisesti toimivaa.
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Johtopäätöksiä

Vaikka LAWS-prosessissa ei ole vielä 
toistaiseksi varsinaista yhteistä näke-
mystä muodostunut, mikään maa ei ole 
myöskään esittänyt vaatimuksia, etteikö 
myös autonomisten asejärjestelmien 
tulisi noudattaa jo olemassa olevia la-
keja ja sopimuksia. Toisin sanoen uutta 
teknologiaa varten ei ole tarvetta laatia 
uutta lainsäädäntöä.

Asejärjestelmät edustavat eettisil-
tä vaatimuksiltaan koneautonomian 
äärimmäistä sovellusaluetta, mutta 
periaatteessa samat riskit ja epäselvyys 
vastuukysymyksistä ovat käsillä jo ny-
kyisissä kuluttajatuotteissa. Näkyvim-
pinä esimerkkeinä ovat itsestään ajavat 
autot, joiden virheellinen toiminta voi 
potentiaalisesti aiheuttaa ihmishenkien 
menetyksiä. Lukuisat koneautono-
mian sovellukset odottavat ratkaisua 
vastuukysymyksiin, sillä teknologia 
mahdollistaisi jo paljon. Teollisuuden 

ja kaupallisen siviilitoiminnan piiristä 
saattaa nousta käytännöllisiä ratkaisuja 
vastuulausekkeiden implementoinnista. 
Hyviä käytäntöjä turvallisuuskriittisten 
osa-alueiden testaukseen ja validointiin 
löytyy esimerkiksi avioniikan ja ydin-
voimateollisuuden tyyppihyväksyn-
täprosesseista. 

Mitä kaikesta edellä todetusta pitäisi 
ajatella ja päätellä? Tekoälykehityksen 
panostukset huomioiden niin siviili-
markkinoilla kuin sotilassovelluksissa, 
koneautonomian eteneminen vaikuttaa 
vääjäämättömältä, joskin etenemisen 
tarkemmasta ajoituksesta on vielä han-
kala esittää arviota. Joka tapauksessa 
on syytä alkaa totutella siihen, että 
koneiden käyttämisen sijasta niiden 
kanssa työskennellään monin paikoin 
entistä tasavertaisemmassa asemassa. 
Siksi juuri nyt on oikea aika keskustella 
koneautonomian asejärjestelmäsovel-
luksista. Yleistä teknologista kehitystä 
ei voi kieltää tai rajoittaa, eikä sen 

soveltamista valvoa, toisin kuin esimer-
kiksi ydinmateriaalin tai kemiallisten 
aseiden valmistamista. Lähtökohtaisesti 
koneautonomian kehittyvää teknologiaa 
on yhä helpompaa soveltaa uusiin tar-
koituksiin. 

Asejärjestelmien tekoälypohjaista 
kehitystä ei tarvitse pohtia pitkään, kun 
ajaudutaan kysymyksiin elämän ar-
vosta, ihmisyydestä ja moraalista. Syy 
miksi Geneven sopimukset vuodelta 
1949 ovat yhä relevantteja, johtuu siitä 
että ne ovat periaatteita, joita ei ole 
kiinnitetty teknologiaan. Kirjoittajan 
näkemyksen mukaan käynnissä ole-
vassa LAWS-asevalvontakeskustelussa 
tulisi päätyä keskustelemaan sallituista 
tai kielletyistä periaatteista juuri kriit-
tisten toimintojen osalta. Samalla myös 
hankalien ja nopeasti vanhenevien tek-
nisten määritelmien tarve ja merkitys 
vähenee.
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TEKSTI: NIKO SAVOLAINEN JA TOMMI VIRONEN
KUVAT: PORIN PRIKAATI

Kirjoittajista Niko Savolainen palvelee Porin 
prikaatissa Satakunnan pioneeri- ja vies-
tipataljoonan pataljoonaupseerina. Tommi 
Vironen palvelee puolestaan samaisessa pa-
taljoonassa Viestikomppanian päällikkönä

Satakunnan 
pioneeri- ja 
viestipataljoonan 
kuulumisia

Porin prikaatin viestikomp-
pania on vuodesta 2015 
alkaen kuulunut osaksi Sa-
takunnan pioneeri ja -viesti-
pataljoonaa. Länsi-Suomen 
viestipataljoonan ja Sata-
kunnan pioneeripataljoonan 
perinteitä vaalivassa jouk-
koyksikössä eri aselajien 
yhteiselo on ollut sujuvaa ja 
omalta osaltaan syventänyt 
osaamista puolin ja toisin. 

Pataljoonan kantavaksi ajatukseksi 
onkin viime vuosina muodostunut eri-
koiskoulutetun jalkaväen tuottaminen. 
Viestimiesten saama taistelukoulutus 
on perusyksiköiden välisen yhteistyön 
myötä kehittynyt ja pioneerit ovat 
saaneet tehokkaampaa oppia uusista 
viestijärjestelmistä. Unohtaa ei myös-
kään voida suojelua, jonka valtakun-
nallinen osaamiskeskus myös löytyy 
pataljoonan siipien suojasta ja joka on 
omalta osaltaan parantanut kykyämme 
vastata paremmin myös CBRN -uhkia 
vastaan. Monipuolisesta joukosta on 
saatu paljon positiivisia ja opettavaisia 
kokemuksia.

Kuluva vuosi 2017 on tarjonnut Vies-
tikomppanialle monia uusia haasteita 
ja mahdollisuuksia. Uusi johtamisjär-
jestelmä on otettu tuotantokäyttöön, 
organisaatiomuutoksilla on tehostettu 
joukkotuotantoa, on tullut uutta jär-
jestelmäalustaa ja kalustoa. Tässä rin-
nalla on varusmieskoulutuksen lisäksi 
osallistuttu aktiivisesti myös nykyisten 
järjestelmien kehitystyöhön sekä kehit-

teillä olevan kaluston 
kenttätestaukseen. 

Porin prikaati otti 
M18-johtamisjärjestel-
män koulutuskäyttöön 
vuoden 2017 alusta. 
Järjestelmän käyttöön-
otto prikaatissa onnistui 
kokonaisuutena hyvin 
ja sujuvasti. Omalta 
osaltaan tähän vaikutti 
varmasti prikaatin johta-
misjärjestelmähenkilös-
tön vahva sitoutuminen 
järjestelmän kehittä-
miseen ja testaamiseen 
aina sen alkuvaiheista 
saakka. Myös operatiivi-
sen osaston johtamisjär-
jestelmäsektorin vahva 
tuki ansaitsee kiitokset 
tässä yhteydessä. 

Viestimiesten lisäksi 
muutkin aselajit prikaa-
tissa ovat olleet tyyty-
väisiä järjestelmän toi-
mintaan ja E-asemat on 
otettu myönteisesti vas-
taan kaikilla niitä käyttä-
villä joukoilla. Voidaan-
kin todeta, että M18 on 
tuonut viestiaselajin entistä lähemmäksi 
kaikkien joukkojen toimintaa.

Joukkotuotannon 
tehostusta sisäisillä 
muutoksilla

M18-käyttöönoton lisäksi kuluva 
vuosi on tuonut Viestikomppanialle 
monta muutakin uudistusta ja haastetta. 

Vuoden alussa viestiaselajin aliupsee-
rikoulutus keskitettiin Porin prikaatissa 
Esikuntakomppaniaan ja Viestikomppa-
nia otti vastuulleen sekä viesti- että esi-
kuntaosien joukkotuotannon prikaatis-
sa. Tällä muutoksella yksiköiden kou-
lutusta saatiin jäntevöitettyä ja ennen 
kaikkea varmistettiin se, että prikaatilla 
on ympärivuotisesti tarjota riittävän 
ammattitaidon omaavia viestimiehiä 
valtakunnallisiin harjoituksiin. 

Vironen.Savolainen.

Naamioitu viestiasema.
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Eivätkä uudistukset vielä tähän lop-
puneet. Yksikön pääkalustokin koki 
muutoksia ja siihen lisättiin uutena 
elementtinä M18-viestiasemakontit, 
kun XA-sarjan viestiasema-ajoneuvot 
lähtivät M18-ympäristöön modifioi-
tavaksi. Henkilökunta ja varusmiehet 
saivat uuden organisaation ja johtamis-
järjestelmän lisäksi opeteltavakseen 
myös kokonaan uuden alustaratkaisun. 
Perinteisen manuaalikäyttöisen maston 
takaisin tulo sähköhydraulisen tilalle 
vaati myös omalta osaltaan paluuta 
ajatuksissa taaksepäin. Kaikista näistä 
haasteista kuitenkin selvittiin kunnialla. 
Samalla henkilökunnan ammattitaito 
kasvoi entisestään ja joukkotuotettu 
kevään saapumiserä oli ilo sijoittaa so-
danajan joukoksi, jatkuvasti kasvavaan 
M18-koulutettuun reserviin.

Keväällä valtakunnallisessa viestiase-
lajin mittauksen yhteydessä suoritetussa 
viestijoukkojen Ritarimalja -kilpailussa 
saavutimme hienosti toisen sijan. Olem-
mekin ylpeitä siitä, että olimme paras 
M18 -johtamisjärjestelmää käyttänyt 
joukko, vaikka aloitimme järjestelmän 
kouluttamisen vasta vuoden alussa. 
Tästä on hyvä jatkaa ja odottaa Poikaa 
kotiin lähitulevaisuudessa.

Edustamista ja 
kehitystyötä katse 
tiukasti tulevaisuudessa

Porin prikaatin Viestikomppanialla 
oli kesäkuussa suuri kunnia edustaa 
Porin prikaatia Puolustusvoimien lippu-
juhlapäivän paraatissa Helsingissä. Pa-
raatilla juhlittiin samalla myös satavuo-
tiasta Suomea. Viestikomppania toimi 
paraatissa Porin prikaatin lippukomppa-
niana ja edusti ylpeänä yli 390 -vuotisia 
perinteitä vaalivaa joukko-osastoamme. 
Aivan kuten Kuninkaallisen Porin ryk-
mentin signalistit aikanaan, marssivat 
viestimiehet jälleen joukkonsa kärjessä 
sen lippua kantaen. 

Porin prikaatin Viestikomppania kul-
kee viestiaselajin kehityksen kärjessä 
ja ammattitaitoista henkilöstöämme 
hyödynnetään tehokkaasti nykyisten ja 
uusien järjestelmien kehityksessä sekä 
testaustoiminnassa. Olemme näiden jo 
aikaisemmin mainittujen uudistusten 
lisäksi vastaamassa useista viestiasela-
jin kenttäkokeista, joista yhtenä tämän 
hetken merkittävimmistä mainittakoon 
maastoskootteriin sijoitetun kenttäva-

lokaapelin levitys- ja 
keräyslaitteen kehitys-
työ. Ajatus tähänkin 
projektiin, kuten niin 
moniin muihin, tuli 
”suoraan kentältä”. 
Maastoskootterin 
perävaunuun sijoi-
tetun levitinlaitteen 
todettiin kouluttajien 
toimesta olevan huo-
nosti sopiva nimen-
omaan maastossa, 
teiden ulkopuolella, 
tapahtuvaan kaapelin-
rakennukseen. Asia 
uskottiin voitavan 
korjata ja hetken 
miettimisen jälkeen 
ensimmäiset ajatukset 
olivat jo piirrettynä 
kouluttajien huoneen 
tussitaululle ja siitä se 
ajatus niin sanotusti 
lähti. 

Monenlaista on siis 
tänäkin vuonna koettu 
ja tätä kirjoittaessa 
joukollamme on edessä vielä vuoden 
merkittävimmät harjoitukset, sekä 
saapumiserän 2/17 mittaus Ritarimalja-
kilpailuineen. Esitän kuitenkin jo tässä 
yhteydessä suuret kiitokset yksikön 
henkilöstölle panoksestanne koko ase-

lajin hyväksi ja palavasta halustanne 
kouluttaa valtakunnan terävimpään 
kärkeen kuuluvia viestijoukkoja. Porin 
prikaatin tunnuslauseen sanoin: Kunnia, 
Velvollisuus, Tahto.

Kaapelinrakentajat töissään.

Yhteyksien varmistaminen edellyttää välillä kiipeilytaitoja-
kin.
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TEKSTI: SEPPO URO
KUVAT: MUSEO MILITARIA, YLEISRADION KUVA-ARKISTO, VIESTIMIES

Yleisradio-ohjelmaa 
Radiopataljoonan 
lähettimellä

Oy Suomen Yleisradio pe-
rustettiin vuonna 1926. Yhtiö 
oli aluksi vain ohjelmayhtiö, 
jolla ei ollut omia lähetys-
asemia. Vuosina 1926-30 
Yleisradion ohjelmat lähe-
tettiin kuulijoille pääasiassa 
Radiopataljoonan lähetti-
mellä. Tästä kertova muis-
tolaatta kiinnitettiin syys-
kuussa Katajanokalla olevan 
“Lutikkalinnan” seinään.

Ennen Suomen itsenäistymistä kaikki 
“langattomat lennätinasemat”, ts. ra-
dioasemat maassamme olivat Venäjän 
armeijan hallussa ja siviiliradiotoiminta 
oli kiellettyä. Muutamat uskaliaat har-
rastajat tekivät kuitenkin salaisia kokei-
luja omatekoisilla laitteillaan. Joukko 
Saksassa sotilaskoulutuksessa vuosina 
1915-18 olleista jääkäreistä sai siellä 
myös radiosähköttäjän koulutuksen ja 
heistä kohosivat radiotoiminnan keskei-
set kehittäjät itsenäisyytemme ensim-
mäisinä vuosina. Heistä on mainittava 
ainakin jääkärit Arthur Stenholm (Saar-
maa), Leo Ekberg, Eric Heimbürger, 
Karl Nyström, Bertel Petrelius (Per-
tamo) ja Yrjö Tenhunen. Stenholm ja 
Ekberg perustivat salaiset radioasemat 
Suomeen jo loppusyksyllä 1917 ja en-
simmäiset sähköttäjäkurssit Suomessa 
aloitettiin jo sisällissodan aikana. 

aikaisesta asuinkerrostalosta, joka sai 
nimen Lutikkalinna. Vuonna 1919 
joukko-osasto sai nimen Kipinälen-
nätinlaitos, vuonna 1920 nimeksi tuli 
Radiojoukot ja vuodesta 1924 lähtien 
joukon nimenä oli Radiopataljoona. 
Joukko-osastosta kehittyi monipuolinen 
laitos. Koska maassamme ei vielä tuol-
loin ollut muuta radioalaan perehtynyttä 
viranomaista tai laitosta, radiojoukko-
jen tehtäväksi lankesi puolustusvoimien 
oman radiotoiminnan lisäksi myös 
siviiliradiotoiminnan käynnistäminen ja 
kehittäminen. 

Santahaminan radioasema välitti val-
tionhallinnon, ulkomaiden lähetystöjen 
sekä yksityisten yritysten radiosanomat. 
Lennätinlaitos laskutti asiakkaita ja sai 
siten toimintaansa tulot. Radiojoukko-
jen hoitamat rannikkoradioasemat huo-
lehtivat merenkulun radioliikenteestä ja 
radiojoukot kouluttivat kauppalaivas-
tolle kymmeniä radiosähköttäjiä. Radi-
ojoukkojen laboratoriossa ja työpajalla 
kehitettiin ja valmistettiin ensimmäiset 
kotimaiset kenttäradiot. Työpajan joh-
dossa toimivat muun muassa Elias Hel-
lberg ja Leo Lindell. Radiojoukot osal-
listuivat myös radioamatööritoiminnan 
ja yleisradiotoiminnan käynnistämiseen 
maassamme. Kaikki tällainen toiminta 
rajoitti radiojoukkojen koulutustoimin-
taa, minkä johdosta joukon komentaja, 
jääkärimajuri Stenholm teki useita esi-
tyksiä joukko-osaston taakan keventä-
miseksi. Vuonna 1925 Radiopataljoona 
saikin vihdoin luovuttaa suuren osan 
kiinteistä radioasemistaan merivoimille, 
rannikkotykistölle ja lennätinlaitokselle 
päästen keskittymään päätehtäviinsä. 

Jääkärimajuri Arthur Stenholm vir-
ka-ajoneuvossaan Lutikkalinnan 
edustalla noin vuonna 1925. Stenholm 
toimi radiojoukkojen komentajana 
vuosina 1918-30 ja sen jälkeen Vies-
tipataljoona 1:n, Viestipataljoonan ja 
Viestirykmentin komentajana aina 
talvisotaan saakka. Vuonna 1936 Sten-
holm suomensi nimensä Saarmaaksi.

Puolustusvoimien 
radiotoiminta 
käynnistyy

Puolustusvoimissa ryhdyttiin anta-
maan säännöllistä radiokoulutusta välit-
tömästi sisällissodan päätyttyä kesällä 
1918. Helsinkiin perustettiin Sotalai-
toksen Radiolennätinosasto -niminen 
joukko-osasto, jonka komentajaksi 
määrättiin jääkärikapteeni Arthur Sten-
holm. Joukko-osaston koulutusyksiköt 
sijoitettiin Santahaminaan, mutta esi-
kunta, työpaja ja laboratorio saivat tilat 
Katajanokalla olevasta Venäjän vallan 

Seppo Uro on evp 
eversti ja on tutkinut 
laajasti viestihistoriaa.
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Yleisradiotoiminnan 
alkuvaiheet Suomessa

Ensimmäiset yleisradio-ohjelmat lä-
hetettiin Yhdysvalloissa vuonna 1920 ja 
Iso-Britanniassa vuonna 1921. Samana 
vuonna Suomeen perustettiin nuorison 
kulttuuriharrastuksen edistämiseksi 
Nuoren Voiman Liitto, jonka piirissä 
heräsi kiinnostus myös radioharrastuk-
seen. Liitolle myönnettiinkin oikeus 
radiolaitteiden käyttöön, mikä johti 
nopeasti radioamatööritoiminnan syn-
tyyn maassamme. Radiojoukkojen ko-
mentaja tuki toimintaa voimakkaasti ja 
radiojoukoille määrättiinkin toiminnan 
valvontaoikeus. Pääasiassa radioalan 
harrastajien keskuudessa heräsi ajatus 
myös laajalle yleisölle lähetettävästä 
radio-ohjelmasta ja jo vuodesta 1922 
lähtien ryhdyttiin useilla paikkakunnilla 
tekemään yleisradiokokeiluja. Ensim-
mäiset koelähetykset lähetettiin Nuoren 
Voiman Liiton talvipäivillä Turussa 
tammikuussa 1922 sekä Helsingissä 
tammikuussa 1923. Näiden lähetysten 
keskeisiä järjestäjiä olivat muun muassa 
Leo Lindell, Erkki Kairenius ja Erkki 
Heino. Keväällä 1923 tamperelainen 
Arvi Hauvonen ryhtyi tekemään yleis-
radiokokeiluja ja marraskuun alusta 
lukien Tampereen Radio ryhtyi lähettä-
mään säännöllistä ohjelmaa. 

Radiopataljoonan henkilökunta kiin-
nostui myös yleisradiotoiminnasta ja 
rakensi sitä varten oman lähettimen 
Lutikkalinnan tiloihin keväällä 1923. 
Syksyllä samana vuonna myös Suo-
jeluskuntien yliesikunta hankki oman 
yleisradiolähettimen tiloihinsa Helsin-
gin Fabianinkadulle. Keväästä syksyyn 
1924 Helsingin Hakaniemessä toimi 
Radiola-niminen radioasema, jonka 
lähettimen rakensivat radiojoukkojen 
jääkärikapteeni Uuno Aittola ja luut-
nantti Vilho Lind. Eri puolille Suomea 
syntyneiden radioyhdistysten toiminnan 
koordinoimiseksi perustettiin vuonna 
1923 Suomen Radioyhdistys, joka alkoi 
lähettää omaa ohjelmaa maaliskuusta 
1924 lähtien. Yhdistyksellä ei ollut 
omaa lähetysasemaa, vaan ohjelmaa 
ryhdyttiin lähettämään Radiopataljoo-
nan lähettimellä. 

Pääasiassa alan harrastelijoista koos-
tuvien radioyhdistysten toiminnan 
laajennuttua lähes koko maahan toi-
minnan kehittämistä varten katsottiin 
tarvittavan laajempia voimavaroja. 
Tämän johdosta jo vuonna 1925 tehtiin 
periaatepäätös valtakunnallisen yhtiön 
perustamisesta ja Oy Suomen Yleisra-
dion perustava kokous pidettiinkin Hel-
singissä 26.5.1926. Yhtiö jatkoi Suo-
men Radioyhdistyksen toimintaa ja oli 
aluksi edeltäjänsä tavoin vain radio-oh-
jelmaa tuottava yhtiö, jolla ei ollut omia 
lähetysasemia. Niinpä sen ensimmäiset 
ohjelmat pääkaupunkiseudun kuunteli-
joille lähetettiin 9.9.1926 lähtien Radio-
pataljoonan lähettimellä. Aluksi sen rin-

nalla käytettiin kuukauden verran myös 
Suojeluskuntien yliesikunnan lähetintä. 
Vuonna 1928 Yleisradiolle valmistui 
uusi suurasema Lahteen ja vuonna 1930 
lähetysasema myös Helsinkiin, jonka 
jälkeen lähetykset Radiopataljoonan 
lähettimellä päättyivät. Yleisradion hen-
kilökuntaan kuului alkuvuosista alkaen 
lukuisia henkilöitä, jotka olivat saaneet 
kipinän radioalaan palvellessaan radio-
joukoissa joko varusmiehinä tai palkat-
tuna henkilökuntana. Tällaisista henki-
löistä mainittakoon esimerkkeinä Arvi 
Hauvonen, Veikko Johannes Rissanen 
ja Toivo Kustaa Laakso.

Perinneyhdistys radio- 
ja televisiohistorian 
vaalimiseksi

Vuonna 2013 yleisradion ja televi-
sion historiallisia perinteitä vaalimaan 
perustettiin oma yhdistys, Radio- ja 
televisiohistorian seura ry. Yhdistyksen 
toiminnan tarkoituksena on herättää ja 
ylläpitää kiinnostusta suomalaisen ra-
dion ja television historiaa kohtaan sekä 
edistää radion ja television harrastajien 
keskinäistä yhteydenpitoa. Yhdistys 
kerää ja tallentaa radion ja television 
historiaan liittyvää tietoutta, tekee aloit-
teita ja edistää alaan liittyvää julkaisu-
toimintaa. Yhdistys järjestää vuosittain 
2-3 sähköiseen viestintään liittyvää kes-
kustelu- ja koulutustilaisuutta. Seuran 
hallituksen ensimmäiseksi puheenjohta-
jaksi kutsuttiin perustavassa kokoukses-

Radiopataljoonan yleisradiolähetin vuo-
delta 1926. Lähettimen teho oli aluksi 
0,5 kW, mutta nostettiin myöhemmin 
1,5 kW:iin. Lähetykset tapahtuivat 
keskipitkillä aalloilla, aluksi 440 m, 
myöhemmin 376 m.

Radiopataljoonan muistolaatta paljastettiin arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä-
ollessa syyskuun 9. päivänä 2017. Paljastuspuheen piti Radio- ja televisiohistorian 
seura ry:n puheenjohtaja Jouni Mykkänen.
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sa Yleisradion entinen pääjohtaja Sakari 
Kiuru ja varapuheenjohtajaksi yhtiön 
entinen arkistopäällikkö Lasse Vihonen. 
Tällä hetkellä yhdistyksen hallituksen 
puheenjohtajana toimii Yleisradion en-
tinen varapääjohtaja ja Suomen Eloku-
vasäätiön entinen toimitusjohtaja Jouni 
Mykkänen. Varapuheenjohtajana jatkaa 
edelleen Lasse Vihonen ja sihteerinä 
toimii Pekka Salosaari. Yhdistykseen 
kuuluu tällä hetkellä noin 220 jäsentä. 
Keväällä 2017 Radio- ja televisiohis-
torian seurassa herätettiin ajatus muis-
tolaatan hankkimisesta Lutikkalinnan 
seinään kertomaan edellä kuvatusta vai-
heesta Yleisradion historiassa. Aloitteen 
tekijän lisäksi hankkeeseen lupautuivat 
mukaan Yleisradio sekä sotilasviestitoi-
minnan perinteitä ylläpitävä Viestikil-
tojen liitto ry. Hanke etenikin ripeästi ja 
muistolaatta paljastettiin arvovaltaisen 
kutsuvierasjoukon läsnäollessa syys-
kuun 9. päivänä 2017. Paljastuspuheen 
piti Radio- ja televisiohistorian seura 
ry:n puheenjohtaja Jouni Mykkänen. 
Muistolaatassa on seuraava teksti: 
“Tässä rakennuksessa toimi vuosina 
1918-1930 Radiopataljoonan työpaja 

Kuva Radiopataljoonan muistolaatasta.

ja laboratorio. Radiopataljoonan labo-
ratorion lähettimellä välitettiin vuosina 
1924-26 Suomen Radioyhdistyksen ja 
9.9.1926 alkaen vuoteen 1930 saakka 
Yleisradio Oy:n ohjelmat Helsingin 

seudun asukkaille”. Lisäksi laatassa 
ovat hankkeessa mukana olleiden yhtei-
söjen nimet sekä Yleisradion ja Radio-
pataljoonan vanhat logot

17 Viestimies 2/2016

ilmansodan käänne, jossa liittoutuneet 
uusilla, saksalaisille tuntemattomilla 
välineillä saivat aikaan muutoksen su-
kellusvenesodankäynnissä ja saksalaiset 
vetivät kaikki sukellusveneet pois At-
lantilta kuukausiksi.

Aivan uudella sotilasteknologialla yl-
lättäminen on vaikeaa, koska sitä ei ole 
pystytty opettamaan kaikille eikä tes-
taamaan perusteellisesti harjoituksissa 
eikä myöskään integroimaan kaikkiin 
muihin sotilaallisiin systeemeihin. Jos 
näin on tehty, vihollisen mahdollisuudet 
havaita uusi yllätyksellinen teknolo-
gia on kasvanut ja yllätysmomentti 
on mahdollisesti menetetty. Suljetut 
simulointijärjestelmät ja taistelulabora-
toriot saattavat muuttaa tätä havaintoa 
tulevaisuudessa.

Sotilasteknologian parhaita ominai-
suuksia ei tulisi käyttää tavanomaisissa 
tilanteissa, vaan pitää ne salassa eli ei 

tulisi ”opettaa vihollista” tarpeetto-
masti. Tulisi myös pystyä muuttamaan 
oman sotilasteknologian ominaisuuksia 
säännöllisesti. Elektronisen sodankäyn-
nin yhteydessä näistä ominaisuuksista 
käytetään nimeä ”sotamoodi”.

Yksi esimerkki Saksan käyttämä 
Enigma-salakirjoitusjärjestelmä. Sak-
salaiset muuttivat järjestelmää useasti 
ennen toista maailmansotaa ja puola-
laisten, jotka ainoina pystyivät kyseisen 
järjestelmän murtamiseen ennen toista 
maailmansotaa, oli yhä vaikeampi ke-
hittää avaamiskapasiteettiaan muutos-
ten mukana. Lopulta saksalaiset muut-
tivat juuri ennen toisen maailmansodan 
alkua Enigma-järjestelmää niin, että 
puolalaisten olisi pitänyt kymmenker-
taistaa resurssinsa. He eivät siihen pys-
tyneet ja puolalaiset kertoivat Ranskan 
ja Englannin asiantuntijoille kaikki mitä 
tiesivät Enigman murtamisesta elokuus-
sa 1939. 

Siviiliteknologiassa yllätyksellä ei 
ole edellä mainittua merkitystä. Mitä 
paremmin siviiliteknologia tunnettaan, 
sen parempi.

Sotilasteknologia, 
harhauttaminen ja 
salaaminen

Harhauttaminen toimii kuten yllätys. 
Jos vihollisella on väärää tietoa tekno-
logiastamme, pystymme yllättämään 
hänet ja teknologiallamme on ylivoima 
jonkin aikaa. Jotta harhautus toimisi, 
tarvitsemme tietoa siitä, mitä vihollinen 
tietää teknologiastamme. Jos pystymme 
salaamaan teknologiamme tai sen yk-
sityiskohtia, se yllättää vihollisen. Har-
hautuksella ei ole käyttöä siviilitekno-
logiassa. Jos emme tunne siviili-tekno-
logiamme todellista käyttökelpoisuutta, 
hukkaamme sen tehoa.
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TEKSTI: JOONA HAKULINEN JA JUHO SIRÉN
KUVAT: JOONA HAKULINEN

Kapteeni Joona Hakulinen palvelee 
Panssariprikaatissa Esikunta- ja vies-
tikomppanian päällikkönä Elektro-
nisen sodankäynnin keskuksessa ja 
1.1.2018 alkaen Johtamisjärjestelmä-
komppanian päällikkönä Jääkäritykis-
törykmentissä.
Kapteeni Juho Sirén on edellinen Esi-
kunta- ja viestikomppanian varapääl-
likkö, joka erityistehtävässä valmistelee 
yksikön muuttoa ja palvelee 1.1.2018 
alkaen Jääkäritykistörykmentin esikun-
nassa.

Etelä-Suomen 
Viestipataljoonasta 
Johtamisjärjestelmä-
komppaniaksi

Johtamisjärjestelmäalan 
varusmieskoulutus on ollut 
murroksessa Riihimäellä 
puolustusvoimauudistuksen 
jälkeisenä aikana. Tässä ar-
tikkelissa käsitellään vuosien 
2014–2018 muutoksia va-
rusmieskoulutusta antavan 
perusyksikön näkökulmasta. 
Kirjoitusta voi pitää pienenä 
katsauksena Puolustusvoi-
mauudistuksesta alkaneisiin 
muutoksiin sekä yhden yksi-
kön pienimuotoisena histo-
riikkina.

Esikunta- ja 
viestikomppanian 
perustaminen ja 
tehtävät

Esikunta- ja viestikomppania (EVK) 
perustettiin 1.1.2015 Riihimäelle osaksi 
Elektronisen sodankäynnin keskusta 
(ELSOKESK), joka aloitti samalla päi-
vämäärällä Panssariprikaatin alaisena 
joukkoyksikkönä.  Edellisenä päivänä 
lakkautettiin Viestirykmentti ja Ete-
lä-Suomen viestipataljoona (ESVP). 

Edeltävän kolmen vuoden aikana oli 
tehty merkittävä määrä puolustusvoi-
mauudistukseen liittyvää työtä eri joh-
tamistasoilla.

Suunnittelumateriaaleja selatessa voi 
huomata, että tässäkin suunnittelussa 
on ollut monenlaisia vaiheita. Käy-
tännössä suunnittelun alkuvaiheessa 
vuosina 2012-2013 näytti, että kahden 
eri paikkakunnalla olevan joukkoyk-
sikön toimintoja yhdistetään. Joukon 
nimen määräytyminen on luonnollisesti 
aiheuttanut oman haasteensa. Eräässä 
lähteessä on näkynyt, että joukkoa on 
harkittu nimettäväksi viestipataljoonak-
si. Sen jälkeisissä materiaaleissa jouk-
koa on suunniteltu jalkaväen, tykistön 
ja viestimiesten pataljoonaksi. Tämä 
joukkoyksikkö olisi ollut Hattulassa ja 
sen alaisuuteen perustettava yksikkö 
Riihimäellä. Tähän joukkoon EVK:lle 
tehtiin yksikön työjärjestys ja tehtävän-
kuvaukset. Suunnitteluperusteet kuiten-
kin muuttuivat, tuossa vaiheessa lähes 
100-vuotias Jääkäritykistörykmentti 
(JTR) säilytettiin ennallaan ja EVK:n 
perustamista alettiin suunnitella osaksi 
ELSOKESK:sta.

EVK:aan suunniteltiin alun perin 
käytännössä 1.Viestikomppanian ja 
Aliupseerikoulun toiminnot lakkautet-
tavasta ESVP:sta. Käytännössä yksikkö 
olisi ollut selkeästi iso viestikoulutusta 
antava komppania, jolla oli velvoitteita 
myös valtakunnallisten aliupseerikurs-
sien toteuttamiseen. Huollon tuki oli 
ajateltu saatavan muualta. Yksikön ni-
messä olevan ”esikunta” sanan voidaan 

tulkita viittaavan osaan alkuvaiheen 
joukkotuotantotehtävistä eikä esimer-
kiksi varuskunnalliseen tukeen. 2014 
vuoden lopulla tulevan saapumiserän 
varusmiesvahvuuksia käsittelevissä ko-
kouksissa kuitenkin selvisi, että joukko 
ei tulisi saamaan muun muassa talous-
huoltoa mistään muualta joten se olisi 
järjestettävä itse. Organisaatioluonnok-
sissa yksikön varusmiesvahvuudeksi 
oli laskettu jo 257 ilman komento- , 
esikunta- tai huoltojoukkuetta.

Ai niin… ESVP:ssa oli myös Esikun-
takomppania. EVK:n perustamisen jäl-
keen olimmekin tilanteessa, jossa meil-
lä oli viestimiesten lisäksi sotilaspolii-
seja, kuljettajia, lääkintämiehiä,  lähet-
tejä, keittäjiä, varastomiehiä, tutkijoita 
ja graafikoita. Monen päiväpalvelus 
tapahtui jonkin toisen joukon toimipai-
koilla. Sotilaspoliisit olivat vain muuta-
man kuukauden, mutta loput toiminnot 
ovat jääneet pysyviksi. Komppaniaan 
oli perustettava esikuntajoukkue.

Komppanian kokoonpano on vuosien 
varrella vaihdellut, mutta organisaa-
tioon on kuulunut esikunta-, järjestel-
mä-, komentopaikka- ja kaapelijouk-
kueita sekä vastaavat aliupseerikurssin 
linjat. Valtakunnalliseen erityishakuun 
perustuen on ollut myös tietojärjestel-
mäasentajalinja ja elektroniikkahuol-
tolinja. Näistä 5-9 joukkuetta/linjaa 
on pystytty kerrallaan kouluttamaan 
kouluttajatilanteen ja joukkotuotanto-
velvoitteiden asettamien raamien puit-
teissa.

Komentopaikkajoukkueet toimivat 

Hakulinen. Sirén.
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moduulirakenteiseen konttikalustoon 
perustuvalla MAPUJOPO-kalustol-
la. Järjestelmä- ja kaapelijoukkueita 
koulutetaan Puolustusvoimien joh-
tamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) 
poikkeusolojen joukkoihin.  Valtakun-
nallisella tietojärjestelmäasentajalin-
jalla koulutetaan tietoliikenneasentajia 
PVJJK:n ja joukko-osastojen käyttöön. 
Elektroniikkahuoltolinjalla koulutettiin 
sotilaselektroniikan korjaamiseen ky-
keneviä aliupseereita joukko-osastojen 
tarpeiden mukaan. Käytännössä kaikki 
joukkueet olivat erilaisia ja vaativat 
omat koulutussuunnitelmansa.

Henkilöstötilanne ja sen 
korjaaminen

EVK:n henkilöstörakenne on ollut 
alusta asti melko vääristynyt, etenkin 
arkisten rivivahvuuksien osalta. Komp-
panian ensimmäisessä kokoonpanossa 
oli 18 henkilöä, joista seitsemän sotilas-
arvo oli kapteeni. Luutnantteja yksikös-
sä oli kaksi, mikä onkin ollut yksikön 
ennätys vuosien varrella.

Osalle henkilökuntaa tehtävien muu-
tos puolustusvoimauudistuksessa oli 
yllättävän suuri. Yksikköön määrättiin 
joukkueenjohtajan tehtäviin useita 
entisiä varapäälliköitä, joista osalla oli 
kokemusta jo pataljoonan esikunnasta 
tai huomattavasti ylemmistä kansain-
välisistä tehtävistä.  Yhden joukkueen 
kouluttajaksi määrättiin kokenut opis-

toupseeri Viestikoululta. Joukkueenjoh-
tajina toimineita aliupseereita määrät-
tiin kouluttajan tehtäviin.

Komppanian perustamisesta alkaen 
oli hyvin selvää, että iso osa koulut-
tavasta henkilöstöstä alkoi etsiä itsel-
le uusia selviytymis- ja urapolkuja. 
Komppanian ensimmäisten kahden 
vuoden aikana yksiköstä on jatkettu uu-
siin tehtäviin Millog Oy:lle, opettajaksi 
Kadettikouluun, virka-urakursseille, 
parin perusyksikön päälliköksi, tie-
tohallintopäälliköksi, johtamisjärjes-
telmäpäälliköksi sekä henkilökunnan 
kurssin johtajaksi.  Useita aliupseereita 
hakeutui  pitkälle opintovapaalle opis-
kelemaan itselleen ammattia. Luutnant-
tien uraan liittyi tiiviisti neljän vuoden 
työssäolon jälkeen maisterivaihe ja 
innokkain opiskelija lähti ensimmäisen 
työvuoden jälkeen jatko-opintoihin 
siviiliyliopistoon. Kaiken kaikkiaan pe-
ruskoulutettujen työntekijöiden määrä 
ei aina ole ollut riittävä.

Onneksi kolmen vuoden aikana 
olemme saaneet yksikköön kolme pa-
luumuuttajaa ESVP:n ajoilta, tosin vain 
yhden joukkueen kouluttajaksi. Koulut-
tajapulaa on paikattu nuorilla ja innok-
kailla, joskin peruskouluttamattomilla, 
kersanteilla ja vänrikeillä. Yksikön pe-
rustamisesta meni noin kaksi vuotta sii-
hen, että organisaatio alkoi olla suurin 
piirtein tasapainossa. Edelleen selkein 
vajaus on rivissä olevien luutnanttien ja 
ylikersanttien määrässä.

Uuden oppiminen ja 
uuteen muutokseen 
valmistautuminen

EVK:n aloittaessa osana ELSOKES-
K:sta oli uutta opittavaa sekä yksiköllä 
että joukkoyksiköllä. Yksikön piti 
kehittää oma toimintansa käytännössä 
kolmen yksikön toiminnan pohjalta. 
Erilaisten toimintojen ja tapojen yhte-
näistäminen ja kehittäminen vaati ai-
kaa. Noin 1-1,5 vuoden aikana toiminta 
alkoi olla melko vakioitunutta. Pienen 
haasteen toi saapumiserittäin vaihtu-
vat koulutusvelvoitteet. Rajallisella 
henkilöstöllä ei pystytty kouluttamaan 
kaikkea kerralla. Kaapelijoukkueiden 
koulutus karsittiin melko nopeasti 
pois ja osalla saapumiseristä pystyttiin 
kouluttamaan vain komentopaikkalin-
ja, mutta ei -joukkuetta. 2016 vuoden 
lopussa koulutusta karsittiin suunnitel-
mallisemmin.

Yksikön henkilöstöllä oli myös 
paljon totuttelua siihen, että aiemmin 
opitut ja totutut tavat eivät välttämättä 
päteneet enää uudessa joukko-osastossa 
ja joukkoyksikössä. Viestipataljoonan 
toimintaan tottunut henkilöstö oli osana 
hyvin erilaista joukko-yksikköä EL-
SOKESK:sta, joka oli aiemmin ollut 
rinnakkainen joukkoyksikkö ESVP:lle. 
Keskuksella on paljon muitakin teh-
täviä kuin varusmieskoulutus, joten 
uuden joukon toimintakulttuurissa oli 
paljon opittavaa. EVK:n perustamisen 
myötä ELSOKESK peri aivan uutena 
asiana ison osan aiemmin ESVP:llä 
olleista velvoitteista. Näiden ohjaami-
seen ja suunnitteluun ei alkuvaiheessa 
ollut riittävää resurssia ja osaamista. 
Joukkoyksikön komentajan toiminnalla 
oli suuri merkitys toiminnan paran-
tumiseen vuosien varrella. Esikuntaa 
ohjattiin ottamaan myös uusi joukko 
paremmin huomioon. Esikunnassa ei 
kuitenkaan missään vaiheessa toiminut 
suunnittelu-upseeria, jonka tausta olisi 
ollut ESVP:n tai EVK:n puolelta.

Jo komppanian ensimmäisten kuu-
kausien aikana oli selvää, että uusi 
muutos tulee hyvin pian. 2015 vuoden 
alusta alkaen yksiköstä on vastattu mitä 
moninaisimpiin kyselyihin komppanian 
varusmiesvahvuudesta, henkilöstöstä, 
majoitustiloista, koulutustiloista, kalus-
tosta, ajoneuvoista, joukkotuotanto- ja 
valmiusvelvoitteista. Välillä asioita on 
selitetty oman joukkoyksikön esikun-

Korkealla työskennellessä on luotettava varusteisiin. Kuvassa on kouluttaja ja va-
rusmies. Työskentelykorkeus noin 60 metriä.
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nalle, välillä tulevan joukkoyksikön esi-
kunnalle ja välillä suoraan prikaatin esi-
kunnalle. Välillä vastauksia on annettu 
nykytilanteesta ja välillä vastauksia on 
arvailtu uuteen kokoonpanoon liittyen.  
Useimmiten jonkin esikunnan sektoria 
on kiinnostanut jokin tietty toimiala tai 
näkökulma. Anetuissa vastauksissa on 
yritetty tasapainoilla nykyinen ja tuleva 
kokonaisuus huomioiden. Pelkästään 
järjestelmäkaluston ja ajoneuvojen 
osalta erilaisia näkökulmia syntyy, jos 
mietitään erikseen Riihimäeltä Hat-
tulaan siirtyvää materiaalin määrää, 
materiaalille tarvittavaa varastointitilaa, 
järjestelmäkoulutuksen tarvitsemaa 
koulutustilaa ja materiaalimäärää, val-
miudellisista syistä tarvittavaa materi-
aalia ja sitä, että kuka kalustosta mah-
dollisesti jatkossa pitää huolta.

2015 esiteltiin nykyisiä Riihimäellä 
olevia koulutustiloja silloisille Jää-
käritykistörykmentin komentajalle ja 
Panssariviestikomppanian päällikölle. 
Silloin tarvittiin jonkinlainen käsitys 
millaisia tiloja Parolasta pitäisi siirty-

välle yksikölle löytyä. Sen hetkinen 
tieto oli, että muutto tapahtuu 2016 
vuoden aikana. Suunnittelun edetessä 
aikataulut tarkentuivat moneen kertaan. 
Vuoden alkuun mennessä. Kesän aika-
na. Vuoden loppuun mennessä.

Syksyllä 2016 aloimme kuitenkin 
valmistautua kahden vuoden tauon jäl-
keen alokkaiden kouluttamiseen Riihi-
mäellä. Parolassa ei ollut riittävästi tilaa 
kaikille, joten kouluttaisimme 1/17 erän 
alokkaat EVK:ssa ja valmistautuisimme 
syksyllä muuttamaan Parolaan. Alok-
kaiden koulutus oli toki tuttua jo ES-
VP:n ajalta ja kouluttajat olivat käyneet 
kahden vuoden aikana P-kausien aikana 
kouluttajatuessa JTR:ssä. Tammikuus-
sa 2017 aloitimme alokaskoulutuksen 
juuri peruskorjatussa rak 18:ssa, jonne 
pääsimme palaamaan kahden rak 1:ssä 
vietetyn evakkovuoden jälkeen. Kesän 
tullessa huomattiin, että syksylläkään ei 
vielä muuteta, joten Logistiikkakoulun 
lääkintäreserviupseerikurssi ei päässyt 
vielä muuttamaan sille suunniteltuihin 
tiloihin.

Johtamisjärjestelmä-
komppania

Kuluvan vuoden aikana asioissa on 
edistytty melko paljon. Jo alkuvuodes-
ta päätettiin, että 1.1.2018 siirrymme 
osaksi JTR:ä, oli meille tilat Parolassa 
tai ei. Vuodenvaihteeseen osuva orga-
nisaatiomuutos valmisteltiin SAP:iin 
jo kuukausia ennen muuttoa, joten sillä 
mennään. Joukko-yksiköiden komen-
tajien hyvällä asenteella ja prikaatin 
komentajan päätöksellä alkusyksystä 
päästiin asiassa eteenpäin.  Komentaja 
päätti, että tämän yksikön siirto on niin 
iso asia, että siirto priorisoidaan ja to-
teutetaan vuoden vaihteessa, vaikka Pa-
rolassa kaikki majoitustilat eivät vielä 
olisikaan käytössä. Tarvittaessa keksi-
tään jollekin joukolle tilapäisratkaisuja. 
Tämä oli muuttoa valmistelevalle yksi-
kölle iso asia ja pidimme huonoimpana 
vaihtoehtoa sitä, että joukkoyksikkö 
vaihtuu, mutta fyysisesti olisimme vielä 
määrittelemättömän ajan eri paikkakun-
nalla.

Vuoden aikana on myös varmistunut, 
että yksikön nimeksi saadaan Johta-
misjärjestelmäkomppania (JOJÄK), 
jota olimme itse esittäneet. Nimi toi-
vottavasti selkiyttää hieman toimintaa 
kahden viestiperusyksikön joukkoyksi-
kössä. Toivottavasti erilaisten toimin-
tasuunnitelmien lukeminen samalla 
selkiytyy. Niistä on ollut välillä vaikea 
tulkita tarkoittaako EVK Riihimäellä 
sijaitsevaa rauhanajan yksikköä vai 
Panssariviestikomppanian harjoitukseen 
perustamaa yksikköä. JOJÄK täsmää 
hyvin harjoituksiin perustettavaan jouk-
koon.

Iso positiivinen muutos uuden yk-
sikön perustamisessa tulee olemaan 
yksikön ja sen toiminnan selkeyttä-
minen. EVK:n kolmen vuoden aikana 
on pikkuhiljaa saatu karsittua tiettyjä 
ESVP:lta perittyjä koulutusvelvoitteita 
ja uuden yksikön myötä karsitaan va-
ruskunnalliseen tukeen liittyvät velvoit-
teet. Uusi yksikkö tulee keskittymään, 
ainakin alkuvaiheessa, selkeästi yhden 
joukkotyypin miehistön ja johtajien 
kouluttamiseen. Joukolle tulee oma 
huollollinen suorituskyky, joukko kyke-
nee suoriutumaan järjestelmä- ja kaape-
lijoukkueiden joukkotuotannosta sekä 
kouluttamaan itse kyseisille joukkueille 
johtajat.  Uskotaan, että myös valmiu-
dellisiin velvoitteisiin pystytään jat-

Aliupseerioppilaat opettelemassa valokuidun hitsaamista.
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kossa vastaamaan aiempaa paremmin. 
Lisäksi komppania kykenee jatkamaan 
tietojärjestelmäasentaja-aliupseerien 
koulutusta.

Nykyinen yksiköiden tuotantorytmi 
on hidas ja se tuskin kauheasti jatkos-
sa nopeutuu. Periaatteessa aiempaa 
selkeämmällä yksiköllä olisi edelly-
tyksiä lisätä tuotannon määrää, mutta 
tilanteeseen vaikuttaa myös jatkossa 
riittävä kouluttajamäärä sekä yksikön 
majoitus- ja koulutustilojen asettamat 
rajoitteet. Yksikölle saatavan kasarmin 
petipaikat lasketaan nyt jo yksittäisen 
tehtävän tarkkuudella, jotta ne saadaan 
riittämään. Mikäli peruskoulutettujen 
kouluttajien määrä saadaan hyvälle 
tasolle, niin yksiköllä voi olla jatkossa 
paremmat edellytykset tukea PVJJK:n 
reserviläiskoulutusta, johon nykyresurs-
sit eivät riitä.

Eri paikkakunnalla fyysisesti sijaitse-
van yksikön siirtäminen toiselle paikka-
kunnalle on oma haasteensa. Yhteistoi-
mintaosapuolia ja selvitettäviä asioita 
on todella paljon. Suunniteltavia asioita 
on aina muuttolaatikoiden tilaamises-
ta yksikön tulevien koulutustilojen ja 
varastotilojen selvittämiseen. Jouk-
ko-osaston ja tulevan joukkoyksikön 
esikunta pyrkivät tukemaan muuttoon 
liittyvissä asioissa parhaan kykynsä 
mukaan, mutta nykyiset henkilöstöre-
surssit eivät vain mahdollista kaikissa 
tilanteissa riittävän tarkkaa suunnittelua 
ja valmistelua.

Johtamisjärjestelmä-
komppanian perinteet

Suunnittelun edetessä vastaanottava 
joukkoyksikkö on hienosti ohjannut 
myös yksikön perinnetyötä. EVK:lle ei 
ole käsketty mitään perinteitä vaalitta-
vaksi.

Komppania on ollut osa ELSOKES-
K:sta, joka vaalii omia tiedustelualan 
perinteitä. Keskus sai joukkoyksikön 
lipun vasta 2017, joten luonnollisesti 
yksikölläkään ei ole ollut lippua. Puo-
lustusvoimauudistuksen myötä tehtiin 
tiettyjä esityksiä Viestirykmentin pe-
rinteiden siirtämisestä ELSOKESK:lle, 
mutta niiden siirtoa ei hyväksytty. Vies-
tirykmentti lakkasi olemasta, eikä sen 
perinteitä siirretty sellaisenaan eteen-
päin. Tämä on yksikön näkökulmasta 
sekä haaste, että mahdollisuus. Toisaal-
ta ei ole velvoittavaa menneisyyden 

painolastia, 
mutta omien 
perinteiden 
luominen ei 
ole niin help-
poa kuin voisi 
kuvitella. 

EVK:ssa 
Viestirykmen-
tin koetaan 
olleen paljon 
muutakin kuin 
ESVP. Hen-
kilöstö kokee, 
että vaalittavat 
perinteet tu-
levat lähinnä 
ESVP:sta, vaikka virallista statusta näil-
lä perinteillä ei olekaan. Vuosien var-
rella pataljoonalta perityt tehtävät ovat 
toki pikku hiljaa vähentyneet, komp-
panialla ei voi tehdä pataljoonan töitä. 
Pataljoonassa palvellut henkilöstökin 
vähenee koko ajan, mutta paljon patal-
joonasta elää vielä yksikön mukana. 

Johtamisjärjestelmäkomppanian 
perustamisen lähestyessä käskettiin ar-
tikkelin toiselle kirjoittajalle alkaa val-
mistella yksikön lipun hankintaa sekä 
aloittaa suunnittelu uudesta joukkoyk-
sikkörististä. Panssariprikaatissa yksi-
köillä on pääsääntöisesti lippu tai viiri, 
joten myös uudelle yksikölle sellainen 
halutaan hankkia. Lipun hankinnan yh-
teydessä aloitettiin suunnittelutyö mah-
dollisesta yksikön tunnuksesta. Tällöin 
laadittiinkin useita erilaisia luonnoksia, 
joista sopivimman kuva lähetettiin 
myös Puolustusvoimien heraldikolle 
nähtäväksi mahdollista jatkokehittämis-
tä varten. Samalla selvisi, että tunnus 
muistuttaa jo jatkosodan aikaisen Eril-
lisen Pataljoona 4:n tunnusta sekä las-
kuvarjoristiä. Tässä vaiheessa todettiin, 
että on ehkä parempi antaa heraldikolle 
vain tiettyjä suuntaviivoja ja reunaeh-
toja joiden pohjalta hän voi suunnitella 
yksikölle oman tunnuksen.

Tulevassa joukkoyksikössä jaetaan 
joukkoyksikköristeinä Jääkäritykki-
miesristiä ja Panssariviestiristiä. Näistä 
ensimmäistä jaetaan koko joukkoyk-
sikön henkilöstölle. JOJÄK on hyvin 
erilaisessa roolissa verrattuna joukko-
yksikön muihin perusyksiköihin ja JTR 
halusi selvittää mahdollisuutta saada 
uudelle yksikölle jaettavaksi risti jonka 
henkilöstö kokisi selvästi omakseen. 
Asiaa selvitettäessä Pääesikunnan hen-
kilöstöosaston vastaus oli, että yksit-

täisellä yksiköllä ei ole oikeutta omaan 
joukkoyksikköristiin. Tämän johdosta 
JTR on linjannut, että tulevan yksikön 
henkilökunnalle tullaan jatkossa jaka-
maan Jääkäritykkimiesristi joukkoyk-
sikköristinä. Risti ei välttämättä kuvaa 
tulevan yksikön erityistä roolia osana 
Panssariprikaatia, mutta se kuvastaa 
hienosti solidaarisuutta ja JTR:n aitoa 
halua ottaa tuleva yksikkö ja sen henki-
lökunta osaksi joukkoyksikköä.

Lopuksi

EVK:n ja sen henkilöstön osalta 
Puolustusvoimauudistus tulee päätök-
seen tämän vuoden lopussa. Haasteet 
eivät toki pääty tähän vaan silloin alkaa 
jälleen uuden organisaation toiminta-
kulttuurin opettelu. Uusi yksikkö tulee 
varmasti etsimään vielä omaa rooliaan 
uudessa organisaatiossa. Muutos si-
sältää kuitenkin aina mahdollisuuden 
jonkin uuden ja paremman luomiseen. 
Vuodenvaihteen jälkeen yksiköllä on 
ensimmäistä kertaa todellinen mah-
dollisuus keskittyä sen varsinaisen 
joukkotuotantotehtävän täysipainoiseen 
toteuttamiseen ilman ylimääräisiä lisä-
velvoitteita.

 Harjoitusvalmistelut kouluttajan valvonnassa.
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Joukko-oppia ja 
keinoälyä

Voitte varmaankin rakkaat lukijat 
ymmärtää, millaisen hallitsemattoman 
riemunkiljahduksen Analysaattori 
päästi ilmoille kuullessaan, että Hel-
singin Sanomat julkaisi kaikki painetut 
lehtensä vuosilta 1904-1997 digitoitui-
na. Tällaiselle ihmiselle, jolle kaikki 
uudetkin keksinnöt ovat vain vanhojen 
keksintöjen toisintoja ja joka nauttii 
suunnattomasti kaikenlaisten vanhojen 
asioiden tonkimisesta, on tämä Hesarin 
Aikakone todella hieno uutinen ja käy-
tännön digitalisaatiota parhaimmillaan. 
Palvelu itsessään on aika hyvin toteu-
tettu, joskaan skannauksen taso ei päätä 
huimaa. Luonnollisesti siitä puuttuvat 
myös hakuominaisuudet, kun se materi-
aali on tosiaan skannattua ja tarvittavaa 
näkö-keinoälyä ei ainakaan vielä ole 
käytettävissä. Mutta palataan tähän älyn 
puutteeseen tuonnempana.

Ryntäsin välittömästi tarkistamaan, 
kuinka Hesari on reagoinut erilaisiin 
merkittäviin historiallisiin tapahtumiin. 
Aivan ensimmäiseksi kaivoin esiin leh-
den maanantailta 8.5.1995. Suomi oli 
edellisenä päivänä voittanut jääkiekon 
ensimmäisen MM-kultansa. Mutta mikä 
valtava pettymys sen lehden urheilusi-
vut olivatkaan. ”Eläkepäiviä viettävä 
Anita Koikkalainen keittää mansikka-
keittoa Kontulan ostoskeskuksen lie-
peillä sijaitsevassa asunnossaan. Vesa 
Koikkalainen katseli ottelua vaakata-
sossa olohuoneen sohvalla viltin alla.” 
Jotenkin olisi kuvitellut, että ilmassa 
olisi ollut suuren urheilujuhlan tuntua 
mutta eihän mansikkakeiton tuoksussa-
kaan mitään varsinaista vikaa ole.

Seuraavaksi avasin arkistot marras-
kuun 10. päivän 1989 kohdalta sillä Wi-
kipedian mukaan Berliinin muurin tu-
houtumispäivä oli 9.11.1989. HS revit-
telee etusivulla tähän tyyliin: ”Itä-Sak-

sa avasi rajansa. Puoluejohto lupaili 
uuden ulkomaanmatkalain säätämistä. 
Maastaan pois pyrkivät itäsaksalaiset 
voivat ryhtyä ylittämään rajan suoraan 
Länsi-Saksaan eikä heidän enää tar-
vitse kiertää Tsekkoslovakian kautta”. 
Myöhästyneet aplodit puoluejohdolle, 
jonka virkakausi ei tainnut ihan riittää 
lain valmisteluun asti. Melkein voisin 
kuvitella, että tässä tilanteessa HS:n 
päätoimittaja Heikki Tikkanen oli myös 
soitellut vielä ennen painokoneiden 
käynnistämistä Pääministeri Harri 
Holkerille, joka oli sanonut luultavasti 
että ”ettei nyt hei aleta keskeneräisen 
prosessin aikana vielä riekkumaan, sil-
lä eihän sitä tiedä kuinka pysyvä tämä 
muuriton olotila on ja että mitähän ne 
mahtaa tuolla itärajan takana tästä 
tykätä”. Tämä mainittu puhelu on siis 
puhdasta spekulaatiota ja perustuu vain 
Analysaattorin mielikuvitukseen. 

Mutta on siinä noihin aikoihin var-
maan sähkeet poikineen lennelleet, 
kun Eurooppaa pistettiin uusiksi. 
Analysaattori, jonka matematiikan 
opinnot ovat sujuneet aikoinaan hyvin-
kin vaihtelevasti, ryhtyikin tässä sitten 
postuumisti leikkimään joukko-opin 
alkeilla Euroopan kustannuksella. 
Sehän oli kovasti tämä joukko-oppi 
muotia Suomessakin 70-luvulla, ja on 
vain yksi niistä virheistä, jotka meille 
on Ruotsista kopioitu. Nämä Euroopan 
erilaiset hallintorakenteet, liittoutumat 
ja unionit ovatkin jännä pelikenttä ja 
siihen halusin soveltaa juuri tätä paljon 
parjattua joukko-oppia. Suomi kuuluu 
Euroopan Unioniin ja Rahaliittoon, ei 
kuulu Natoon mutta on rauhankumppa-
ni, on mukana Schengen –sopimuksessa 
ja niin edelleen. Siinä niitä on alkulu-
kuja ja lisämääritelmiä ja operaatioita 
melko paljon. Sekaan kun pudotetaan 

vaikka Ruotsi ja Englanti niin älyttö-
män vaikeaa on hahmottaa, miten nämä 
erilaiset yhteenliittymät ovat riippuvai-
sia toisistaan, varsinkin kun tilanne ei 
ole stabiili eikä luultavasti tule koskaan 
olemaankaan. Siirsin suosiolla jouk-
ko-opin alkiot arkistoon ja pitäydyn hy-
väksi havaitussa Ojalan laskuopissa.

Vihjaisinkin tuolla alkupuolella jo 
älystä tai sen kehittymisestä. Tai ei-
hän ihmisen äly siis juurikaan taida 
nykyään kehittyä. Tarkoitan tietenkin 
koneoppimista, jota myös keinoälyksi 
kutsutaan. Keinoäly on uusi musta ja 
siihen liittyvän hypetyksen voi oikein 
tuntea luissaan. 

Keinoälyn kohdalla tuntuu olevan 
myös aika paljon pelkoa siitä mihin 
se voi pahimmillaan johtaa. Pelätään 
esimerkiksi että keinoäly oppii huijaa-
maan, tuntemaan erilaisia tunnetiloja 
ja mikä kauheinta, se voi oppia erotta-
maan oikean ja väärän toisistaan. Ana-
lysaattorin mielestä ei kannata olla huo-
lissaan. Jos nämä koneet pitää opettaa, 
ei siihen taida löytyä opettajia. Eihän 
meistä ihmisistäkään kovin moni pysty 
kaikkiin noihin asioihin, ei ainakaan 
yhtä aikaa ja riittävällä kellotaajuudella.

Keinoälyn on myös peloteltu johta-
van maailman tuhoon, kun koneet ja 
ohjelmistot ottavat vallan ja hävittävät 
ihmisen maan pinnalta. Ilmeisesti myös 
tutkijat ovat kuulleet näistä varoituksis-
ta tai ainakin katsoneet samat elokuvat. 
Facebookin labrassa kehitetyt chatbotit 
päästettiin keskustelemaan keskenään 
sellaisilla asetuksilla, että niiden ei ole 
pakko käyttää englannin kieltä. Näiden 
systeemien oli tarkoitus käydä vaih-
tokauppaa jostain keskenään mutta ne 
kehittivätkin keskenään oman salakie-
len ja projekti jouduttiin lopettamaan, 
sillä kukaan ei enää tiennyt mistä ne 

Analysaattori
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Analysaattori

#vaaranvuodet
jo itsessään nostaa hänen arvostustaan 
Analysaattorin silmissä. Kansainväli-
sestikin käytetty termi suomettuminen 
on syntynyt sotien jälkeen ja sillä hie-
man halveksuen kuvataan sitä kuinka 
rähmällään Suomi oli silloisen Neuvos-
toliiton edessä. 

Sodan loputtua sotasensuurin ote hel-
litti, mutta ennakkosensuuria päätettiin 
jatkaa ja se olikin voimassa rauhanso-
pimuksen solmimiseen asti eli syksyyn 
1947. Tämä yleisen mielipiteen valvon-
ta oli niin korkealle priorisoitua, että 
itse presidentti Paasikivi saattoi soittaa 
suoraan lehtien päätoimittajille ja hauk-
kua uutisointia ja poistaa kirjoituksia 
lehdistä. Paasikivi käytännössä kehitti 
itsesensuuria pakottaessaan toimittajat 
itse pohtimaan mitä saa ja voi kirjoit-
taa. Sensuuri ulottui myös radioon 
ja kirjallisuuteen. Esimerkiksi Yrjö 
Jylhän runoja ja Eino Leinon Karjalaa 
koskevat teokset määrättiin poistamaan 
kirjastoista ja pakkaamaan poliisin 
sinetöimiin pakkauksiin. Myös kaikki 
Ryhmy ja Romppainen-kirjat poistettiin 
ja samoin Rymy-Eetu sarjakuvakirjat. 
Myös puheluita kuunneltiin. Tämä pu-
helusensuuri oli erityisesti ruotsalaisten 
lehtimiehien vihan kohde ja haittasi hei-
dän työtään vuosina 1945-46. Väliaikai-
sen tiedotustoiminnan tarkastusviraston 
johtaja maisteri Matti Valtasaari kui-
tenkin puolustautui kertomalla Dagens 
Nyheterille että puhelujen katkaisupro-
sentti oli ainoastaan kolme. Puheluita 
oli kuunneltu parissa vuodessa noin 
7500 kappaletta ja Valtasaaren ilmoi-
tuksen mukaan vain 250 kertaa puhelu 
”napsahti” poikki. 

Sensuuria kierrettiin jo sota-aikana 
ja varsinkin sodan jälkeen käyttämällä 
pakinoitsijoita, joiden nimimerkkien 
taakse saattoi piiloutua teräväkynäisten 
toimittajien lisäksi lehtien päätoimitta-
jia ja jopa johtavia poliitikkoja. Urho 
Kekkonen kirjoitti muun muassa nimi-
merkillä Pekka Peitsi, puhumattakaan 
yli kahdestakymmenestä muusta sala-
nimestä joilla Urkki aikoinaan pakinoi. 

Esimerkkeinä käyköön Arijoutsi, Timo, 
Olli, Kessu-Pekka, Muste Maalari, 
Tompan Tuomo. Nämä pakinoitsijat 
edustivat poliittisesti kaikkia mahdol-
lisia suuntauksia ja saivat jotenkin ää-
nensä kuuluville paremmin kuin omalla 
nimellään kirjoittajat. Rangaistus näi-
den sensuurimääräysten rikkomisesta 
oli tapauksesta riippuen sakkoja tai jopa 
kuusi kuukautta vankeutta. (Mitäs minä 
tuolla alussa sanoin..)

Suoranaisen sensuurin lisäksi valtio-
valta ohjasi muillakin keinoin lehtien 
toimintaa. Esimerkiksi paperia säännös-
teltiin ja 1946 määrättiin yhä tiukempia 
säännöksiä. Kaikkien sanomalehtien 
tuli supistaa paperin kulutusta 20%  
ja ajanvietelehdiltä ja niihin verrat-
tavilta julkaisuilta kiellettiin paperin 
käyttö kokonaan. Osa sanomalehdistä 
ilmestyikin noihin aikoihin vain neli-
sivuisena. Lehtiä käskettiin välttämään 
tarpeetonta otsikointia ja supistamaan 
ilmoitustiloja. Suurin ilmoituskin sai 
esimerkiksi olla vain kahdeksasosa si-
vusta. Ja nämä kaikki rajoitukset tulivat 
voimaan vuonna 1946, jolloin Viestimi-
es ilmestyi ensimmäisen kerran.

Nyt päästäänkin sitten asiaan. Ana-
lysaattorin maineikkaassa arkistossa on 
vanhoja Viestimies-lehtiä valitettavan 
niukasti, mutta vanhin numero on kui-
tenkin vuoden 1947 elokuulta. Suo-
ritin lehdelle edellä mainitun paperin 
säännöstelyn mukaisen tarkistuksen. 
Sivujen määrä on 44, joka ylittää arvi-
oni mukaan sallitun, mutta kysehän ei 
olekaan mistään ajanvietelehdestä.  Ha-
vaitsin myös että sieltä löytyi julkeasti 
jopa koko sivun ilmoituksia. Valtion 
Sähköpaja, Suomen kaapelitehdas, 
LM Ericsson ja Elektron mainostavat 
täyden sivun mitalta puhelinkoneita, 
radiolähettimiä, suuntimislaitteita eli 
kaikkea sen aikaista viestikalustoa. Il-
moitukset ovat kieltämättä rajoitusten 
vastaisia, mutta rikos lienee jo vanhen-
tunut. Suunnilleen sallitun kokoinen 
puolestaan on karu ja yksinkertainen 
ilmoitus: ”Riihimäen Siirtomaatavara-

Analysaattori onnittelee 70-vuo-
tiasta Viestimiestä. Lehden 
ensimmäinen numero on ilmes-

tynyt kesäkuussa 1946. Saavutus hakee 
vertaistaan, sillä Suomi oli noina sodan-
jälkeisinä vuosina varsin erikoinen ja 
vaikea yhteiskunta. Jälleenrakentami-
nen, siirtoväen asuttaminen, asekätken-
tä, Neuvostoliiton miehityksen uhka, 
sotasyyllisyys-oikeudenkäynnit, kaup-
papolitiikan elvyttäminen ja sotakorva-
usten maksaminen, näin vain muutamia 
tekijöitä mainitakseni. Pohtiessani tä-
män lehden hienoa 70 vuoden taivalta, 
tulee väkisinkin mieleen, että millais-
takohan olisi ollut kirjoittaa näitä Ana-
lysaattoreita silloiseen Viestimieheen 
ja aika nopeasti päädyin tulokseen, että 
lopputuloksena olisi luultavasti ollut 
noin 6 kuukautta kuritushuonetta. 

Tässä tarinassa paneudumme sekä 
viestinnän olosuhteisiin että vähän laa-
jemminkin katsoen juuri vuosien 1944-
48 väliseen aikaan, jota on myös ylei-
sesti kutsuttu Vaaran Vuosiksi. Noihin 
aikoihin kurkistaminen kertoo meille 
myös sen, miten vaikeissa olosuhteissa 
Viestimies-lehti on syntynyt. 

Kun perehtyy noihin sodan jälkeisiin 
vuosiin ja etenkin lehtien julkaisuun, 
törmää väkisinkin sensuuriin. Sitäkin 
oli kahdenlaista, ennakkosensuuria 
ja itsesensuuria. Näitä edelsi luon-
nollisesti myös vuosien sotasensuuri. 
Sotien aikana valtion virallinen sen-
suuri joutui puuttumaan ensisijaisesti 
ulkopoliittisiin kirjoituksiin. ”Halli-
tuksen ratkaisuja ei saanut arvostella 
ja valtionjohtoa kohtaan edellytettiin 
täydellistä solidaarisuutta”, kirjoittaa 
Esko Salminen kirjassaan Aselevosta 
kaappaushankkeeseen. Tämä Salminen 
oli journalistiikan emeritusprofessori ja 
niin sanottu suomettumistutkija. Hän 
oli ilmeisesti myös eräänlaisen tiedo-
tusopin toisinajattelijan maineessa, ja se 
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keskenään puhuivat. Tiedemiehet to-
sin väittävät että yhtään ei pelottanut, 
että he olisivat menettäneet tekoälyn 
hallinnan mutta saahan sitäkin vähän 
epäillä. Olen muuten itsekin osallistu-
nut projektikokoukseen, jossa on ollut 
ikään kuin sama ongelma. Kukaan ei 
tiennyt mistä siinä puhuttiin, mutta ei 
se hirveästi haitannut eikä sitä projektia 
edes harkittu lopetettavaksi. Ajan puut-
teen vuoksi en mainitse sen tarkemmin 
mistä oli kysymys mutta uskon että tätä 
tapahtuu aika usein. Tai tiedän.

Julkinen keskustelu sekä keinoälyn 
vaaroista, että mahdollisuuksista sai äs-
kettäin mielenkiintoisen käänteen, kun 
vastakkain asettuivat herrat Elon Musk 
ja Mark Zuckerberg. Tesla-Musk väitti 
ensin, että keinoäly ohittaa pian ihmi-
sen älykkyyden ja ihmiskuntaa pitäisi 
suojella säätelemällä sen käyttöä. Johon 
sitten Facebook-Zuckerberg totesi, että 
mieshän puhuu ihan tuomiopäivän ske-
naarioista ja tekniikka oikein käytettynä 
on turvallista ja tuottaa paljon hyvää ih-
miskunnalle. Elon Musk vei sitten kes-
kustelun vähän henkilökohtaisemmalle 
tasolle väittäen, että Zuckerbergin oma 
äly ei riitä kommentoimaan keinoälyä. 
Viimeisin vaan ei vähäisin osallistuja 
tässä debatissa on itäinen mahtimies, 
tiikerinkesyttäjä ilman paitaa, Vladimir 
Putin, joka suoritti tyypillisen väliintu-
lonsa ja ilmoitti että tulevaisuudessa se 
maa, joka hallitsee keinoälyä, hallitsee 
koko maailmaa. Eikä jäänyt epäselväksi 
mitä maata hän tässä tarkoitti, sillä Vla-
dimir kertoi myös, että saavutettuaan 
tämän aseman Venäjä tulee jakamaan 
osaamistaan koko maailmalle.

Analysaattori, joka edelleen kaipaa 
lankapuhelinta ja erityisesti kaukoha-
kulaitetta, joka oli tavoitettavuuden 
terävintä kärkeä 80-luvulla, on enem-
mänkin huolissaan siitä keinoälyjen 
keskinäisestä kommunikaatiosta kuin 
edellä mainittujen hahmojen väittelystä. 
Nyt kun kaikki palvelut ovat jossain 
pilvessä niin ennen pitkää ne alkavat 
jonkun pienen konfiguraatiovirheen 
ansiosta jutella siellä keskenään ja pys-
tyn melkein arvaamaan mitä siitä sitten 
seuraa.

 ”Hei, sinä pankkiäly siellä, täältä 
uhkapelipilvestä vaan, olisi vähän 
asiaa. Oletko pannut merkille, miten 
tämä Mäkinen pelaa ihan säännölli-
sesti Kulta-Jaskaa, pitäisiköhän sen tili 
vaikka jäädyttää”. Soittele siinä sitten 
pankkiin jossa ei ole enää henkilökun-

taa ja kokeile pelastaa ruokarahasi juuri 
sillä samalla pankin pilvipalvelulla joka 
on omin päin piilottanut roposesi. On-
nea matkaan.

Vielä keinoälyäkin merkittävämmäksi 
tulevaisuuden tekniikaksi veikataan 
lohkoketjua, teknologiaa jonka on sa-
nottu olevan isompi kuin internet aikoi-
naan. Lohkoketju, joka sekin kuulostaa 
vähän joukko-opilta, on erästä alan 
julkaisua lainatakseni ”tekniikka, joka 
mahdollistaa maailman ensimmäisen 
hajautetun ja läpinäkyvän tietokannan. 
Tätä tietokantaa voivat täysin luotetta-
vasti ylläpitää ketkä tahansa halukkaat 
ja toisilleen tuntemattomat tahot.”  
Tällä lohkoketjulla siis on karkeasti 
yleistettynä tarkoitus pudottaa pankki 
pois välistä häiritsemästä muuten niin 
selvää kaupan käyntiä. Tämän luettuani 
menetin kaiken uskoni koko juttuun, 
sillä luottamukseni kaikkiin mahdol-
lisiin tietokantojen hajautukseen on 
ollut aina koetuksella ja tämä idea on 
mielestäni liian herkkä toimiakseen. Ja 
se kysymys joka kuuluisi nyt esittää on 
se, että kuka tästä sitten hyötyy, jos se 
ei ole pankki. Asiaan hieman perehdyt-
tyäni tajusin, että myös virtuaalivaluutta 
Bitcoin on toteutus, joka perustuu juuri 
lohkoketjuun. Saatan siis olla vääräs-
säkin mutta en mene sitä nyt tässä heti 
myöntämään. Lähettäkää minulle faxi 
kun tämä edellä mainittu vallankumous 
on totta ja tulen piirtoheitinkelmujeni 
kanssa tunnustamaan tappioni.

Noista sähkeistä jotka tuossa aikai-
semmin mainitsin, eli kuten aikoinaan 
sanottiin, telegrammeista, tuli mieleen 
tämä vähän tuoreempi Telegram. Joka 
on siis aika paljon WhatsAppia muistut-
tava viestintäpalvelu, sillä erotuksella, 
että liikenne sekä salataan että pysyy 
salattuna. Jota ei välttämättä voi luvata 
Facebookin omistamasta WhatsAp-
pista. Muutama vuosi sitten Twitter ja 
Facebook alkoivat sulkea jihadistien 
propagandatilejä ja niinpä Telegramis-
ta onkin tullut näiden äärijärjestöjen 
suosikkipalvelu. Päästä päähän salatun 
liikenteen, yksityisten chatroomien ja 
itsestään tuhoutuvien viestien ansiosta 
sitä kutsutaankin nykyisin ”ISISI:n 
viestipalveluksi”. Ainakin Pariisin ja 
Manchesterin iskuissa sitä on käytetty 
propagandan levittämiseen ja rekrytoin-
tiin ja Turkissa yökerhoon iskeneet ter-
roristit saivat ohjeensa Raqqasta juuri 
Telegramin välityksellä.

Palvelun on kehittänyt Venäjän Zuc-

kerbegiksikin kutsuttu Pavel Durov, 
joka joutui poistumaan maasta ja aset-
tumaan Karibialle, kun ei suostunut 
avaamaan Venäjän Facebookin, VKon-
taktin takaportteja maansa hallitukselle. 
Sillä seurauksella siis, että ääriryhmät 
ovat nyt siirtyneet käyttämään tätä Tele-
gramia. Jonkinlaiset lehmäkaupat Pavel 
on nyt ilmeisesti kuitenkin tehnyt juuri 
kotimaansa hallinnon kanssa, sillä ker-
rotaan, että Venäjän tiedustelupalvelu 
FSB oli pystynyt todistamaan, että pal-
velua oli käytetty Pietarin metroiskussa 
huhtikuussa. Durov myöntää toimitta-
neensa jotain ”perustietoja” palvelusta 
mutta korostaa että yksityisyyden turva 
ei ole vain Telegramin ominaisuus, se 
on sen Brändi. Joten kaikki jotka arvos-
tavat yksityisyyttään voivat huoletta jat-
kaa palvelun käyttöä. Tähän joukkoon 
siis voitaneen ainakin toistaiseksi lukea 
myös terroristit. 

Kyllä oli ennen helpompaa, sillä 
nämä teknologiamurrokset tulevat 
nykyään niin nopeasti, että vanhempi 
harrastaja ei pysy oikein perässä. Mut-
ta historiaa kun tutkailee niin saattaa 
joskus ymmärtää jotain nykypäivästä-
kin. Kuten esimerkiksi sen, miksi sitä 
lentokoneiden todellisuudessa oranssia 
lentotietojärjestelmän tallenninta kut-
sutaan mustaksi laatikoksi. No, tieten-
kin siksi kun se on alun perin keksitty 
Tampereella, kuten se samanvärinen 
makkarakin. 
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Reima Blomqvist 60 vuotta

Turussa legendaarisessa Heidekenin 
sairaalassa syntynyt Reima Blomqvist 
täyttää 60 vuotta 9.1.2018. Blomqvist 
asui lapsuutensa Turun puutaloalueella, 
perinteisessä Portsan (Port Arthur) kau-
punginosassa. Kansakouluaikana perhe 
muutti kauemmas satamasta Ispoisiin. 
Ispoisista Blomqvist muistaa hyvin, että 
pihapiirissä oli aina paljon lapsia. Lap-
set saivat helposti aikaan jalka-/tossu-
pallopelin tai sitten vain seikkailivat lä-
himetsissä. Muutto Ispoisiin mahdollisti 
myös uimisen, sillä Ispoisissa sijaitsi 
yksi Turun kaupungin uimarannoista.

Blomqvist on ikäluokkaa, joka pyrki 
vielä oppikouluun. Hän aloitti oppikou-
lun vuonna 1969 Turun normaalilyseon 
C-luokalla. Blomqvist kirjoitti ylioppi-
laaksi samasta koulusta keväällä 1977. 
Kesätöitä tehtiin ahkerasti jo lukioaika-
na ja Blomqvistin uravalintaa on ohjan-
nut Turun kaupungin puhelinlaitoksella 
tehdyt työt. Heti ylioppilaskirjoitusten 
jälkeen hän pyrki Teknilliseen korkea-
kouluun Espooseen ja pääsinkin opiske-
lemaan Sähköteknilliselle osastolle pää-
aineena Puhelintekniikka ja sivuaineena 
Digitaalitekniikka.

Opiskeluaikanaan Blomqvist tiena-
si käyttörahaa tekemällä tilastoja ja 
APL-ohjelmointia Puhelinlaitosten 
liitossa. Diplomityöpaikan Blomqvist 
löysi monen opiskelijan tavoin Nokian 
organisaatiosta. Hän teki diplomityötä 
Nokialla vuosien 1982-1983 aikana 
ISDN-ominaisuuksien toteuttamisesta 
DX200-keskusjärjestelmässä.

Varusmiespalvelukseen Blomqvist 
meni diplomi-insinööriksi valmistumi-
sen jälkeen. Palveluksen hän aloitti Tu-
run Pääskyvuoressa 2. Erillisessä Vies-
tikomppaniassa (2.ErVK). 2. Erillisessä 
Viestikomppaniasta tie vei Viestikoulun 
ja Haminan RUK:n kautta takaisin 
Viestikouluun Riihimäelle.

Varusmiesajaltaan Blomqvist muistaa 
Pääskyvuoresta tiukan, mutta rehdin 
maineen omaavana kouluttajansa 
luutnantti Harri Virtasen. Vuosia myö-

hemmin Blomqvistin toimiessa Kymen 
Puhelimen toimitusjohtaja, hän sai kut-
sun kertausharjoituksiin. Harjoitukseen 
kuului tilannekatsaus esikunnassa. Esi-
kunnassa Blomqvist törmäsikin tuttuun 
mieheen, sillä sotaharjoituksessa tilan-
nekatsausta oli pitämässä everstiluut-
nantti Virtanen. Virtasen ja Blomqvistin 
polut ristesivät vielä myöhemminkin, 
sillä viestitarkastajana Virtasesta 
tuli Maanpuolustuksen Viestisäätiön 
(MPVS) hallituksen puheenjohtaja. 

Viestiupseeriyhdistyksen toimintaan 
Blomqvist liittyi vuonna 2008, kun hä-
nen edeltäjänsä Seppo Toivonen oli siir-
tymässä eläkkeelle. Blomqvist valittiin 
heti Viestisäätiön Kannatusyhdistyksen 
(VSKY) hallituksen puheenjohtajaksi. 
Tämä tarkoitti samalla sitä, että hänestä 
tuli myös Maanpuolustuksen Viestisää-
tiön hallituksen ja sen työvaliokunnan 
jäsen. Näissä tehtävissä hän on toiminut 
tähän päivään asti ja työ jatkuu edel-
leen. Tällä hetkellä valmistelussa on 
alan merkittävä juhlavuosi 2018.

Yrityspuolella Blomqvist ura muuttui 
seitsemän vuoden Nokia-kokemuksen 
jälkeen ICT-palvelujen puolelle. Hän on 
työskennellyt yhtiöissä, jotka nyt ovat 

osa Elisaa, DNA:ta, Teliaa, Finnetiä tai 
Aina Groupia. Finnetissä hän sai olla 
mukana monen uuden liiketoiminnan 
tai yhtiön käynnistämisessä. Näitä oli-
vat muun muassa Finnet International, 
DNA Finland ja Datame. Uraan sisältyy 
myös vajaat kaksi vuotta rahoitusalalla.

Merkittävimpänä muutoksena ural-
laan Blomqvist muistaa vuoden 2000, 
jolloin hän siirtyi Elisan organisaatiosta 
Kymen Puhelimen toimitusjohtajaksi 
Kotkaan. Opiskelut aloittaessaan hän 
oli siirtynyt Turusta noin 150 kilometriä 
itään, Helsinkiin. Vuonna 2000 hän oli 
jälleen muuttamassa noin 150 kilomet-
riä itään, Kotkaan. Blomqvist toteaakin, 
että seuraavaa vastaavaa siirtymistä on 
syytä harkita tosi tarkkaan. 

Vuosina 2004-2008 Blomqvist teki 
koukkauksen pääkaupunkiseudulle. 
Finnet päätti tuolloin perustaa uuden 
puhelinyhtiön, jonka kotipaikkana oli 
Espoo. Blomqvist siirtyi FinnetComin 
toimitusjohtajaksi. Aina Groupin os-
tettua FinnetComin Blomqvist tie vei 
Finnet liittoon, jonka toimitusjohtajan 
tehtävistä hän palasi Kymen Puhelimen 
toimitusjohtajaksi vuoden 2009 alussa. 
Tällä hetkellä Blomqvist on, niin kuin 
kauniisti sanotaan, työpaikkojen välis-
sä. 

Järjestötoiminnan lisäksi Blomqvistin 
lempiharrastuksiin kuuluu urheilu eri 
muodoissaan. Tällä hetkellä hänelle lä-
heisin laji on lentopallo. Golfin saloihin 
Blomqvist on perehtynyt viime kesänä 
tiiviin painostuksen seurauksena. 

Viestimies-lehti esittää lämpimät 
onnittelut Reima Blomqvistille merkki-
päivän johdosta. 

Onnittelemme merkkipäivänä
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TEKSTI: JOONAS PARTTIMAA
KUVAT: KAARTJR

Kirjoittaja palvelee 
Kaartin jääkäriryk-
mentin Uudenmaan 
jääkäripataljoonassa.

M18 -johtamisjärjestelmän 
käyttöönotto Kaartin 
jääkärirykmentissä

Maavoimien toimintasuun-
nitelma vuodelle 2017 käski 
Kaartin jääkärirykmentin 
ottamaan käyttöön M18-joh-
tamisjärjestelmän käyttöön-
ottoversion. Tämän artik-
kelin aiheena on käsitellä 
M18-johtamisjärjestelmän 
käyttöönottoa, koulutuksen 
aloittamista sekä kalustoa 
Kaartin jääkärirykmentissä.

Käyttöönoton 
valmistelu ja 
aloittaminen 

Käsky M18-johtamisjärjestelmän 
käyttöönotosta Kaartin jääkärirykmen-
tissä saatiin maavoimien toimintasuun-
nitelmasta vuodelle 2017. Tätä kautta 
syntyi tarve kouluttaa henkilöstöä 
käyttämään uutta järjestelmää. Samalla 
oli tarve myös perustaa uusi yksikkö, 
johon kyettäisiin keskittämään kaikki 
viestiaselajin osaaminen. Toimenpiteet 
uuden järjestelmän käyttöönoton osalta 
sekä uuden yksikön perustamisen suun-
nittelu oli toki alkanut jo ennen vuotta 
2017. Toimintasuunnitelma käynnisti 
asioiden konkreettisen toimeenpanon.

M18 -johtamisjärjestelmän käyt-
töönottaminen vaati henkilökunnalta 
paljon uuden opettelua sekä erilaisiin 
kursseihin ja harjoituksiin osallistumis-
ta. Viime vuodet ovatkin vierähtäneet 
monelta viestikoulutetulta ympäri Suo-
mea suoritetuissa kenttäkokeissa, järjes-
telmä- ja integraatioharjoituksissa sekä 

erilaisilla kursseilla. Nämä edellä mai-
nitut tapahtumat ovat olleet erinomai-
nen ympäristö oppia tuntemaan uutta 
järjestelmää sekä kalustoa. Toisaalta 
suuri määrä erilaisia kursseja ja harjoi-
tuksia söi resursseja peruskoulutuksesta 
ja muista työtehtävistä, varsinkin kun 
viestikouluttajien määrä rykmentissä on 
rajallinen.

Johtamisjärjestelmän M18 käyttöön-
otto Kaartin jääkärirykmentissä ja muut 
joukkotuotantotehtävät loivat tarpeen 
perustaa uuden perusyksikön. Perusta-
malla uusi perusyksikkö, esikunta- ja 
viestikomppania (EVK), voitiin jouk-
kotuotantotehtävät toteuttaa tarkoituk-
senmukaisissa ja sopivan kokoisissa 
perusyksiköissä. Vuoteen 2015 asti 
kaupunkijääkäripataljoonan EVK:n osat 

koulutettiin Tukikomppaniassa, joka oli 
monessakin mielessä aselajihaarojen 
sulatusuuni.

Kaartin jääkärirykmentti esitti 
1.9.2014 päivätyllä asiakirjalla, että 
rykmenttiin perustetaan Esikunta- ja 
viestikomppania saapumiserästä II/ 
2015 alkaen. Maavoimien esikunta 
hyväksyi 1.12.2014 esitetyn organisaa-
tiomuutoksen.

Koulutuksen 
aloittaminen 

Koulutus uuteen johtamisjärjestel-
mään varusmiesten osalta aloitettiin 
kaartin jääkärirykmentissä vuonna 
2017. Koulutuksen aloittamisesta vas-
taava yksikkö oli Uudenmaan jääkäri-
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pataljoonan esikunta- ja viestikomppa-
nia. Ensimmäisenä koulutuksen uuteen 
järjestelmään saivat saapumiserän 
1/2017 viestilinjan aliupseerioppilaat 
sekä heidän apukouluttajansa saapumi-
serältä 2/2016. Uusien oppilaiden kou-
luttaminen M18- johtamisjärjestelmään 
käynnistyi todenteolla kevättalvella 
2017 kun uutta kalustoa sekä järjestel-
miä saatiin yksikköön. 

Koulutus uuden kaluston osalta ja-
kaantui kahteen eri osaan. Suurin syy 
koulutuksen jakaantumiseen oli se, että 
uutta kalustoa kokonaisuudessaan ei 
ollut vielä kurssin alussa käytettävissä.  
Ensimmäisenä kokonaisuutena oppi-
laille koulutettiin uuden maavoimien 
tietojärjestelmän (MATI2) ja MICS:n 
(Sanomanvälitysjärjestelmän) käyttöä. 
Erityispiirteensä koulutukseen toi se, 
että uuden johtamisjärjestelmän myötä 
käyttöjärjestelmä muuttui Linux-poh-
jaiseksi. Tästä muutoksesta huolimatta 
koulutus toteutettiin lähtemällä liikkeel-
le perusteista. Uudet oppilaat omaksui-
vat järjestelmän suhteellisen nopeasti ja 
kykenivät kurssin lopussa itsenäiseen 
toimintaan järjestelmän osalta.

Yllämainittujen järjestelmien kou-
lutus alkoi luokkaolosuhteissa uusilla 
MATI2-työasemilla. Luokkaan raken-
nettiin kytkinten avulla omat lähiverkot 
tietokoneiden välille, jotka kuvaisivat 
jokaisen eri johtamistilan työskentelyti-
loja. Tällä välin johtamisjärjestelmäsek-
torilla oli täysi työ uusien työasemien 
asentamisen kanssa, joista myöhemmin 
luotiin esikunta- ja viestikomppanian 
järjestelmäluokkaan uusi koulutusym-
päristö. Luokkaan tuli kiinteät koneet, 
joiden avulla kyetään kuvaamaan patal-
joonan kaikki komentopaikat sekä joh-
tamistilojen eri toimijoiden työpisteet. 
Koulutusympäristö on erinomainen ja 
korvaamaton lisä suuremman joukon 
samanaikaiseen kouluttamiseen.

Toisena kokonaisuutena olivat uudet 
laitesuojat, niiden sisätilat, perustami-
nen sekä naamiointi. Tilat itsessään 
eivät ulkopuolisilta ominaisuuksiltaan 
juurikaan aikaisemmasta kalustosta 
eronneet, pois lukien maastouttamisjär-
jestelmän käyttö. Tämä johtui siitä, että 
laitesuoja oli nyt mahdollista perustaa 
myös ajoneuvon päälle laskematta sitä 
maahan. Ensimmäiset koulutuspäivät 
menivätkin oppilaiden osalta uuden 
naamioverkon asentamisen parissa. 

Uusien viestilaitteiden kouluttaminen 
asemilla ja johtamistiloissa alkoi aliup-

seerioppilaiden osalta AUK2:n aikana. 
Koulutus tähtäsi siihen, että koulutetta-
vat kykenevät operoimaan asemilla ja 
johtamistiloissa itsenäisesti J-kauden 
viimeisissä harjoituksissa. Koulutus 
lähti liikkeelle perusteista oppituntien 
muodossa liittyen langattomaan runko-
verkkoon. Koulutus jatkui kalustokou-
lutuksella taktisen reitittimen, uusien 
radiopäätelaitteiden sekä viestiasemien 
linkkikaluston osalta. 

Taktisen reitittimen ja radioiden kou-
lutus aloitettiin laitteiden alustamisesta 
sekä niiden käyttökuntoon laittamisesta. 
Myöhemmissä harjoituksissa paino-
piste luotiin puheen sekä sanomien 
lähettämiselle uusilla radiopäätteillä 
johtamispaikkojen sekä asemien välil-
lä. Uusi linkkikalusto saatiin käyttöön 
saapumiserän 1/17 loppusodassa, mutta 
perusteet sen käytölle kyettiin koulut-
tamaan ilman säteilijöitäkin. Kaartin 
jääkärirykmentistä tulikin lähes täysi 
verinen viestijoukko-osasto saapumise-
rän 1/17 loppusodassa, kun kykenimme 
muodostamaan ensimmäisen linkkijän-
teen rykmentin historiassa. Uuden ka-
luston ja etenkin liikkuvan tilaajan sekä 
E-aseman kouluttamisen tueksi kaartin 
jääkärirykmenttiin valmistuu vuoden 
2017 lopussa oma tukiasema.

Uuden perusyksikön, koulutuksen 
sekä kaluston ansiosta myös esikunta- 
ja viestikomppanialle on mahdollista 
suorittaa suoritustason arviointi yk-
sikkökoossa. Aikaisemmin kun kau-
punkijääkäripataljoonan esikunta- ja 
viestikomppanian osat koulutettiin tu-
kikomppaniassa, suoritustason mittauk-

set viestijoukkojen osalta suoritettiin 
joukkueittain. Arvion suorittajana oli 
usein joukkueen kouluttaja tai henkilö 
johtamisjärjestelmäsektorilta. Tulevassa 
UUSIMAA17-harjoituksessa suori-
tustason arvioinnin johtaa Maavoimien 
esikunta ja arvioitsijat tulevat Vies-
tikoululta. Tämä mahdollistaa täysin 
riippumattoman arvion tekemisen koko 
viestiyksiköstä. Tämä yksikkökokonai-
suuden arviointi on ensimmäinen koko 
viestiaselajin suoritustason arvioinnin 
historiassa

Kalusto 
Ensimmäisenä kalustosta rykmenttiin 

saapui E-asemaperäkärryt vuoden 2016 
aikana. Niissä oli vielä joitakin kalusto-
puutteita, mutta koulutuskäyttö kärryjen 
osalta kyettiin kuitenkin aloittamaan. 
Suurin osa M18 koulutuskalustosta saa-
pui rykmenttiin kuitenkin vuoden 2017 
kevään aikana. Ensimmäisenä saapuivat 
uudet viestiasemat sekä hieman niiden 
jälkeen uusi johtamispaikkakalusto. 
Myös aikaisempi MAPUJOPA-kalusto 
kävi modifioinneissa, jossa niihin asen-
nettiin uuden M18-johtamisjärjestelmän 
mukaiset viestilaitteet sekä antennit.

Uutta kalustoa järjestelmän osalta 
tuli todella paljon. Järjestelmän eri 
osat vaativat paljon säilytys- sekä 
kuivaustilaa. Lisäksi tulee huomioida 
aikaisemman MAPUJOPA-kaluston, 
sekä niiden voimakoneiden tarvitsema 
säilytystila. Viime vuodet ovat olleet 
kaluston säilyttämisen osalta todella 
monimutkaiset. Suurin puute on ollut 

 Komentopaikka B.
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selvästi kaluston ja etenkin maastout-
tamisjärjestelmien sekä muun kaluston 
kuivaamisessa. Tilanteeseen on kuiten-
kin tulossa muutos kun rykmenttiin on 
rakenteilla uusi halli. Hallissa on säi-
lytystilat uudelle konttikalustolle sekä 
varastointi- ja kuivausmahdollisuus 
suurelle määrälle kalustoa. Uusien ti-
lojen on määrä valmistua vuoden 2017 
loppuun mennessä. 

Iso osa uudesta kalustosta otettiin 
käyttöön juuri esikunta- ja viestikomp-
paniassa, jossa koulutetaan joukot pa-
taljoonan esikuntien sekä viestiasemien 
perustamista varten. Uudet viestiase-
mat (VIAS A) ja komentopaikkojen 
laitesuojat (KOPA B) ovat osa EVK:n 
kalustoa. Viestiasema E:t ovat käytössä 
pataljoonan muilla yksiköillä.

Viestiasemien ja johtamispaikkojen 
alustaksi on Kaartin jääkärirykmentin 
osalta valikoituneet laitesuojat, eli 
kontit. Laitesuojat mahdollistavat toi-
minnan moniulotteisessa toimintaympä-
ristössä. Koska toiminta tapahtuu niin 
rakennetulla alueella kuin maastossa, 
on tärkeää, että laitesuojat on mahdol-
lista perustaa sekä ajoneuvon päälle, 
että maan pinnalle.

Viestiasema A on maastoon sijoitetta-
va, liikuteltava ja omavarainen konttiin 
rakennettu laitesuoja. Aseman kalusto 
pitää sisällään johtamisjärjestelmiä, 
jotka mahdollistavat asemalla työsken-
televän joukon itsenäisen toiminnan 
käsketyllä alueella. Omavaraisuutta 
lisää myös se, että asema on varustettu 
kiinteällä voimakoneella, jolloin toi-
miessa maastossa ei tarvita ulkoista 
sähkövirtaa.

Tila on mahdollista perustaa joko ajo-
neuvon päälle taikka maahan. Tämän 
mahdollistaa asemassa kiinni oleva oh-
jauspalkisto, jonka avulla tila voidaan 
nostaa koukkuvetolaitteella ajoneuvon 
päälle taikka laskea se alas. Ajoneuvon 
päälle perustaminen nopeuttaa toimin-
taa todella paljon, koska laitesuojan las-
keminen maastoon vaatii oman aikansa.

Omasuojan osalta asema on varustet-
tu ballistisella suojauksella sekä siinä 
on erillinen maastouttamisjärjestelmä. 
Tila on suojattu myös CBRN/NBC sekä 
EMP-uhkaa vastaan. 

A-aseman kaltaisia hieman erilai-
sella johtamisjärjestelmä kalustolla 
varustettuja viestiasemia, on saapu-
massa lähitulevaisuudessa rykmenttiin. 
Näistä asemista käytetään nimitystä 
viestiasema C. Kyseinen asema on 

pääosin A-aseman 
kaltainen, mutta 
paremman liityntä-
kyvyn vuoksi, niitä 
käytetään kaupun-
kijääkäripataljoo-
nan liityntäverkon 
luomiseen. 

Komentopaikka 
B on konttialustaan 
rakennettu liikkuva 
johtamispaikka, 
joka kykenee liit-
tymään joukon 
viestijärjestelmään 
sekä liittämään 
liikkuvat tilaajat 
viestiverkkoon. 
Johtamisyhteyksiä 
on mahdollista 
käyttää myös liik-
keen aikana.

Kyseinen joh-
tamistila on vies-
tiaseman ohella 
myös maaston sijoitettava ja omavarai-
nen laitesuoja. Suurimpana erona ovat 
ulkoiset sekä sisäiset mitat, jotka ovat 
komentopaikkakalustossa suuremmat. 
Myös tämä tila on varustettu omalla 
kiinteällä voimakoneella, joten sähkön 
tuottaminen komentopaikalle ei tarvitse 
ulkoista sähkönsyöttöä. 

Laitesuojan sisällä on työskentelytilat 
sekä erilaisia johtamisjärjestelmiä, jotka 
mahdollistavat henkilöstön työsken-
telyn omissa tehtävissään. Omasuojan 
osalta asema on varustettu ballistisella 
suojauksella sekä siinä on erillinen 
maastouttamisjärjestelmä. Tila on suo-
jattu myös CBRN/NBC sekä EMP-uh-
kaa vastaan. 

Viestiasema E on peräkärryyn ra-
kennettu liikkuva viestiasema. Aseman 
avulla yksiköt kyetään liittämään patal-
joonan langattomaan runkoverkkoon. 
Lisäksi viestiasemalla kyetään liittä-
mään johtamispaikkoja sekä liikkuvia 
tilaajia tietoliikenneverkkoihin ja 
välittämään heidän puhetta tai sanomia 
eteenpäin, eli toimimaan tukiasemana.

Tällä uudella kalustolla muodostetaan 
kaupunkijääkäripataljoonan viesti-
verkko. Taisteluosaston viestiverkko 
muodostuu radio- ja kaapeliverkoista. 
Radioverkkoja ovat runko-, liityntä- ja 
taistelunjohtoverkot sekä eri komento- 
ja tukiasemaverkot. A-asemat muodos-
tavat runkoverkon ja C-asemat liityn-
täverkon, liittääkseen yksiköt kaupun-

kijääkäripataljoonan viestiverkkoon. 
Yksiköt liittyvät verkkoon viestiasema 
E:n avulla. Pataljoonan johtamispaikat 
kyetään liittämään verkkoon viestiase-
ma A:lla tai erillisten liityntäpisteiden 
kautta. Laitteiden osalta verkko muo-
dostuu taktisten reitittimien sekä eri 
taajuusalueilla toimivien radioiden ja 
radiolinkkien avulla.

Johtopäätöksiä

Uusi järjestelmä tuo paljon mahdolli-
suuksia viestiverkon muodostamiseen, 
mutta myös haasteita taktisessa mieles-
sä riittää. Etenkin pääkaupunkiseudun 
toimintaympäristö muodostaa monia 
haasteita uudelle kalustolle. Tiheästi ra-
kennetut alueet ja niistä aiheutuvat kat-
veet, tiestö, alueiden runsas asfaltointi 
sekä voimalinjat ovat vain osa asioista, 
jotka vaikuttavat suuresti kaupunkijää-
käripataljoonan kenttäviestijärjestelmän 
muodostamiseen. 

M18-johtamisjärjestelmän käyttöön-
otto on ollut ja tulee olemaan aikaa 
sekä resursseja vievä prosessi. Uutta 
kalustoa saapuu edelleen ja henkilöstön 
osalta kursseilla sekä harjoituksissa 
käyminen jatkuu suhteellisen tiheänä. 
Uusien asioiden opettelu ja kouluttami-
nen pitää kuitenkin työtehtävät samalla 
hyvin mielenkiintoisina sekä riittävän 
haastavina.

Viestiasema E..
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TEKSTI: JARMO SEPPÄ
KUVAT: RAIMO LATVALA

100 vuotta salaisen 
radiovastaanotinaseman 
perustamisesta Vaasaan

3.10.1917 jääkäri Arthur Reinhold 
Stenholm perusti Ruotsista Pohjanlah-
den yli salakuljettamallaan kalustolla 
salaisen vastaanotinaseman Vaasan 
Vaskiluotoon hovioikeudenneuvos 
Grönroosin huvilan toisen kerroksen 
biljardisaliin. Samana päivänä hän jo 
vastaanotti ensimmäisen salaisen vies-
tin laivastoasemalta Latvian Libausta 
(nykyinen Liepaja).

Itsenäistymisen johtamiseen tarvit-
tavat viestiyhteydet oli saatu avattua. 
Salakirjoitetut sanomat vastaanotettiin 
ja avatut sanomat toimitettiin pääosin 
Helsiinkiin kuriirin välityksellä. Tiedot 
liittyivät enimmikseen aseiden salakul-
jettamiseen Pohjanmaan rannikolle ja 
edelleen perustetuille suojeluskunnille. 
Merkittävin oli aselaiva Equityn saa-
puminen Vesterön Storsandvikeniin 
31.10.1917 ja seuraavana yönä Lars-
moon saaristoon.

Viestikiltojen Liitto ry ja Pohjanmaan 
Viestikilta ry paljastivat 23.9.2017 
jääkärieversti A.R. Saarmaan (entinen 
Stenholm) syntymän 125-vuotispäi-
vänä muistolaatan salaisen vastaan-
otinaseman perustamisesta. Laatta sai 
arvokkaan paikan hyvin säilyneen ja 
perusteellisesti kunnostetun huvilan 
pääsisäänkäynnin rappukatoksessa.

Muistolaatan paljastuspuheen piti 
Pohjanmaan Viestikillan puheenjohtaja 
everstiluutnantti evp Lasse Kinnunen. 
Puheen historiatiedot pohjautuvat 
jääkärieversti A.R. Saarmaan 60-vuoti-
shaastatteluun, mikä julkistettiin Viesti-
mies -lehdessä no 3/1952. Haastattelun 
kirjoittajana oli everstiluutnantti Mauno 
Loikkanen.

Muistolaatta sijaitsee arvopaikalla. Laatan paljastuspuheen piti Pohjanmaan 
Viestikilta ry:n puheenjohtaja everstiluutnantti evp. Lasse Kinnunen. Juhlahetkeen 
osallistui lähes 30 kutsuvierasta ja maanpuolustusjärjestöjen edustajaa.

Kiinteistön nykyinen omistaja Tuomas Koskinen, itsekin viestikoulutuksen saanut 
varusmiehenä laivastossa, paljasti muistolaatan. Kunniavartiossa olivat jääkä-
riasuihin pukeutuneina Christian Petander ja Alexander Ehrnrooth (oikella).
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MUISTOLAATAN 
PALJASTUSPUHE 
23.09.2017 VAASAN 
VASKILUODOSSA

Pohjanmaan viestikilta ry:n pu-
heenjohtaja everstiluutnantti evp. 
Lasse Kinnunen

Arvoisat kutsuvieraat, hyvät naiset ja 
herrat!

Olemme tänään kohta 100 vuotta 
täyttävän itsenäisen Suomen yhden itse-
näistymiseen liittyvän sinänsä suurelta 
yleisöltä näkymättömän, mutta itsenäis-
tymisen kannalta yhden merkittäväm-
män tapahtuman alkujuurilla.

Jääkärieversti Arthur Reinhold Saar-
maa, silloin gruppenfuhrer  Stenholm, 
perusti 3.10.1917 salaisen vastaanoti-
naseman tämän rakennuksen, hovi-
oikeudenneuvos Grönroosin huvilan 
biljardisaliin, joka on rakennuksen toi-
sessa kerroksessa parvekkeen kohdalla. 
Samana päivänä hän vastaanotti salai-
sen viestin Libausta laivastoasemalta.  
Itsenäistymisen johtamiseen tarvittavat 
viestiyhteydet oli saatu avattua.

Hyvät kuulijat! 

Saarmaa aloitti opiskelun Tampereen 
Teknillisessä opistossa syksyllä 1915, 
mutta jo tammikuussa 1916 hän kol-
men muun opiskelijan kanssa matkasi 
Rovaniemelle ja sieltä Tervolaan, josta 
jatkettiin hiihtäen yli 100 kilometriä 
rajan ylin Ruotsiin päämääränä Lockst-
edìn leiri.

Alokasajan jälkeen jääkäri Stenhol-
mista tuli komppaniansa viestimies. 
Helmikuussa 1917 hän vapaaehtoisena 
pääsi radio- ja sähkötyskoulutukseen 
Libaun laivastoradioasemalle. Elokuus-
sa hänet komennettiin Berliiniin, jossa 
sähkötyksen lisäksi koulutettiin salakir-
joitusta ja radiotekniikkaa. 

Kuukauden koulutuksen jälkeen 
hänet puettiin kävelykepin keran her-
rasmieheksi, jolla oli kaufmann Arthur 
Steinschmidin passi. Hänen tuli heti 
matkustaa liikeasioissa Ruotsiin. Kun 
hän saapui Tukholmaan, oli kolme kol-
lia liikkeensä edustamaa tavaraa tullut 
myös perille. Kahdessa laatikossa oli 10 
kilon akku ja yhdessä laatikossa samoin 

noin 10 kilon radiovastaanotin. Stein-
schmidt matkusti laatikoiden kanssa 
vossikallla Tukholman rautatieasemalle.

Koska oli sota-aika, Ruotsin rauta-
teillä suoritettiin säännöllisesti passien 
ja matkatavaroiden tarkastuksia. Stein-
schmid nosti tarkastajia hämätäkseen 
oudot matkatavarat muutamien ruotsa-
laisten upseerien istumapaikkojen ylä-
puolelle toivoen, että niitä ei sen takia 
tarkasteta mennen itse istumaan vaunun 
toiseen päähän. Tavaroita ei tarkastettu 
ja näin päästiin Uumajaan, joka oli 
Vaasan etapin toinen päätepiste. Siellä 
kuljetuksia hoitivat eteenpäin jääkärit 
Jussi Sihvo, Vilhelm von Essen ja T. 
Huovinen.

Eräänä syyskuun pimeänä iltana Uu-
majan laiturista lähtee moottorivene, 
jossa oli neljä edellä mainittua jääkäriä. 
Radio- ja asekalusto oli edeltäkäsin lä-
hetetty merelle soutuveneillä. Sovitussa 
paikassa kalusto siirrettiin moottorive-
neeseen, joka suuntasi kohti Suomen 
rannikkoa. Koska Pohjanlahdella 
aallokko heitteli pienehköä moottorive-
nettä rajusti, oli matka keskeytettävä ja 
yritettävä seuraavana yönä uudestaan, 
jolloin päästiin seuraavaan kalastaja-
saareen lepäämään. Aamuvarhaisella 
kalastaja tulee ilmoittamaan jääkäreil-
le, että tullimiehet tarkastavat heidän 
moottorivenettä. Jääkärit kiiruhtavat ve-
neelle ja yrittävät ystävällisesti neuvo-
tella tullimiesten kanssa korostaen, että 
lasti kuuluu suomalaisille aktivisteille 
ja sen on mitä tärkeintä heidän asial-
leen. Kun tullimiesten vaatimuksena oli 

veneen palautus tavaroineen Uumajaan, 
niin jääkärit huusivat ”pois veneestä” 
ja nostivat kukin pistoolin ylös vaa-
timuksensa tueksi. Uhkaus tehosi ja 
jääkärinelikko jatkoi moottoriveneellä 
kohti Vaasaa.

Nyt ongelmana oli vuorokauden 
ajankohta. Rannikkoa olisi ollut turval-
lisempaa lähestyä venäläisten tiukan 
vartioinnin takia vasta pimeällä, mutta 
takaisin Ruotsin puolellekaan ei ollut 
enää asiaa. Jääkärit päättivät kuitenkin 
hyödyntää Vaasan saaristoa ja kaarsivat 
Valassaarten pohjoispuolitse pyrkien 
näkymättömiin majakassa olevalta 
tähystysvartiolta. Ennenkuin päästiin 
saariston suojaan, Valassaarilta lähes-
tyi venäläisten harmaa moottorivene. 
Kovassa aallokossa kiväärituli ei osu ja 
jääkäri Jussi Sihvo ohjaa moottorive-
neen salmeen, jolloin venäläisten suu-
rempi alus jäi kiinni salmeen.

Keskiyöllä saavutaan erääseen Björ-
kön lähellä olevaan pikkusaareen. Parin 
päivän levon jälkeen jatketaan itään 
seuraavaan kalastajasaareen, jossa 
vastassa oli innokas kalamies hovioi-
keudenneuvos Harald Boucht, jolla oli 
mukana uusi passi. Nyt Steinschmidistä 
tuli liikemies Carl Sjölin Helsingistä.

Nyt salakuljetettava materiaali peite-
tään kalasaaliiksi. Kalastaja Karl Björ-
kas matkasi Vaasaan myymään kolme 
laatikollista kalasaalista. Suunnitelman 
mukaisesti päätettiin myydä tavara 
Vaskiluodossa olevalle hovioikeuden-
neuvos Aleksander Grönroosille ja niin 
helsinkiläinen liikemies Carl Sjölin 

 Kuva muistolaatasta, jonka yläosaan myöhemmin kiinnitetään Jääkäriristi.
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kantaa kolme laatikkoa Grönroosin hu-
vilalle. Sjölin päättää jäädä vanhapoika 
Grönroosin avuksi, kun sattumalta ta-
loudenhoitajatar oli perunoiden hankin-
tareissulla Laihialla.

Sjölin perustaa nopeasti vastaanoti-
naseman huvilan toiseen kerroksen 
biljardisaliin, joka oli parvekkeen koh-
dalla. Antenniratkaisu oli näkymätön 
ulkopuolisille. Poralla reikä ulkosei-
nään sille kohdalle, mistä puhelijohto 
tulee sisään. Antennijohdin kiinni 
puhelinjohtimiin. kondensaattori väliin 
ja niin oli antennissa pituutta aina Vas-
kiluodosta Vaasaan saakka.

Vaskiluodon salainen radiovastaan-
otinasema aloitti työskentelyn lokakuun 
3.päivänä 1917 ja vastaanotti sanomia 
Libaun laivaston radioasemalma. Sa-
nomat lähetettiin kolmasti päivässä ja 
sama sanoma toistettiin useampia ker-
toja eri aikoina ja vieläpä seuraavana 
päivänä. Näin oli meneteltävä, koska 
vastaanottokuittausta ei pystytty lähet-
tämään.

Sanoman saavuttua Sjölin avasi 
salakirjoituksen ja lähetti sen heti ku-
riirilla seuraavalla junalla Helsinkiin 
Sotilaskomitealle. Sanomien pääsisältö 
oli tiedot aselähetyksistä ja niiden vas-
taanotosta. Niinpä J.J.Suomalaisen teos 
”Suomen Jääkärit II osa” toteaa: ”Tämä 
radioasema oli tuottanut arvaamatonta 
hyötyä ja tehnyt yleensä aselähetykset 
mahdolliseksi. Sen kuntoon asettaja ja 
hoitaja oli gruppenfuhrer A. Stenholm”.

Asema sai suuren kunnioituksen, kun 
tammikuussa 1918 ylipäällikkö Man-
nerhein ja päämajoitusmestari Ignatius 
vierailivat huvilalla. Stenholm kertoi 
vieraille, että vastaanotin on tässä huo-
neessa ja kehoitti korkeita vieraita etsi-
mään sen. Eivät he löytäneet sitä. 

Tammisunnuntaina 1918 gruppenf-
uhrer Stenholmin tehtäväksi tuli yöllä 
venäläisten lennätinaseman ja radio-
aseman valtaaminen. Lennätinasema 
valloitettiin ikkunasta sisään heitetyllä 
käsikranaatilla. Seuraava kohde oli 
Palosaaressa oleva radioasema, jonka 
Stenholm piiritti kahdella johdossaan 
olevalla joukkueella. kun tunkeuduttiin 
rakennuksen sisälle, suureksi pettymyk-
seksi se oli tyhjä. Asema oli evakuoitu.

Iltapäivällä Stenholm ottaessaan 
vastaan sanomia Libausta havaitsi 
voimakkaan radioaseman työskentelyn 
lähialueella. Tiedettiin, että Sandvikissa 
oli aiemmin toiminut venäläisten radio-
asema, josta se oli siirretty Palosaareen. 

Stenholm ja Grönroos lähtivät aamu-
varhain 29.1.1918 siviilipukuisina tut-
kimaan, josko radioasema olisi palanut 
Palosaaresta Sandvikiin. Ennen klo 8 
he tapaavat portilla vartiomiehen, joka 
venäjänkielellä yritti tivata lupalappua, 
mutta tiedustelijat kieltä ymmärtämättä 
ja vartiomiehen enempää estelemättä 
jatkoivat toimintaa. Grönroos jäi ul-
kopuolelle ja Stenholm painui sisälle 
pistooli kädessään. Etuhuoneessa neljä 
venäläistä yllättyi ja menivät kiltisti 
Stenholmin pistoolin ohjaamana ulko-
puolelle Grönroosin hoteisiin. Takahuo-
neessa Stenholm kohtasi  vielä kolme 
venäläistä radioasemalla työskentele-
mässä. Nämäkin miehet noudattivat 
kiltisti Stenholmin pistoolia. Näin 
nuorella vapautusarmeijallamme oli 
ensimmäinen täydellinen radioasema ja 
8 venäläisvankia. 

Hyvät läsnäolijat!

Tänä päivänä tulee 125 vuotta jääkä-
rieversti A. R. Saarmaan syntymästä. 
Tämä kunnioitettu persoona sai myö-
hemmällä palvelusurallaan lempinimen 
viestiaselajin kalifi.

Saarmaa on myöhemmin myös osa 
pohjalaista viestisotahistoriaa. Saarmaa 
oli nimittäin Jatkosodassa Karjalan 
Armeijan, myöhemmin Aunuksen 
Ryhmän, viestikomentajana ja hänen 
viestijoukkonaan oli kesäkuussa 1941 

Ilmajoella perustettu jääkärimajuri Sep-
perin johtama Viestipataljoona 5.

Kun jääkärieversti Saarmaa täytti 
syksyllä 1942 50 vuotta, keräsivät hä-
nen alaisensa viestiupseerit rahalahjan. 
Saarmaa luovutti sen perustettavan sää-
tiön alkupääomaksi. Näin sai alkunsa 
”Eversti A.R. Saarmaan säätiö viesti-
toiminnan kehittämiseksi” Vasta viime 
vuosina tämä säätiö ja viestisäätiö 
yhdistettiin yhdeksi maanpuolustuksen 
viestisäätiöksi.

Hyvät kuulijat!

Paljastettavan laatan hankinnan mah-
dollistivat Viestikiltojen Liitto ry ja Fi-
TelNet Oy. Siitä tukijoille kiitokset!

Samalla kiitän myös tilaisuuden oh-
jelmaa tukeneita JP 27:n perinneyhdis-
tyksen Vaasan osastoa, Jääkärimuseota 
ja Vaasan Sotilaskotiyhdistystä. Erityi-
sen suuri kiitos kiinteistön nykyiselle 
omistajalle Tuomas Koskiselle, että 
saimme luvan kiinnittää laatan kiinteis-
tön seinään.

Paljastettavaan laattaan tullaan myö-
hemmin kiinnittämään Jääkäriristi, kun 
JP 27:n perinneyhdistys saa ristejä. 
Tällä hetkellä ei ollut yhtäkään ristiä 
saatavilla.

Pyydän kiinteistön omistajaa Tuomas 
Koskista paljastamaan muistolaatan!
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TEKSTI: JUKKA-PEKKA VIRTANEN
KUVAT: VIESTIMIES, JYRI PUTKONEN

Kirjoittaja toimii 
Viestikiltojen liiton 
puheenjohtajana.

Paikallispuolustus 
kiinnosti viestiaselajin 
vapaaehtoiskenttää
- Viestikilloille sovitellaan merkittävää roolia 
paikallisjoukkojen koulutuksessa

Viestikiltojen liitto järjesti 
jääkärieversti A.R. Saarmaan 
125-vuotispäivänä 23.9.2017 
yhteistoiminnassa Viestiup-
seeriyhdistyksen, Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen 
ja puolustusvoimien kanssa 
ensimmäisen verkkotuetun 
valtakunnallisen paikallis-
puolustuksen johtamista 
käsitelleen seminaarin. 
Keskuspaikkana toimineen 
Riihimäen lisäksi seminaaria 
seurasi videoneuvottelujär-
jestelmän välityksellä tois-
tasataa viestitoiminnasta 
kiinnostunutta vapaaehtois-
ta maanpuolustajaa kym-
menellä eri paikkakunnalla. 
Tilaisuus käynnisti samalla 
Maanpuolustuskulutusyh-
distyksen viestiaselajin ja 
johtamisjärjestelmäalan 
koulutusohjelman laatimisen 
toimien lähtölaukauksena 
alan koulutuksen suunnitte-
lulle ja koordinoidummalle 
toteutukselle.

Arjen välineet 
kansallisen 
turvallisuuden 
palvelukseen

Puolustusvoimien johtamisjärjestel-
mäalan johdon tervehdyksessä prikaa-
tikenraali Mikko Heiskanen korosti 
Euroopan ja Itämeren turvallisuuspoliit-

tisen tilanteen muutosta. Sotilaallinen 
uhkakuvamme on nyt aivan erilainen 
kuin mihin olemme viimeisten vuosi-
kymmenten aikana varautuneet. Pää-
esikunnan johtamisjärjestelmäosaston 
vuonna 2016 julkaisemassa johtamisen 
tuen konseptissa yhtenä keskeisenä 
teemana on arjen välineiden merki-
tys. Näillä tarkoitetaan muun muassa 
henkilökohtaisia pääte-, äly- ja verk-

Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö toi seminaariin puolustusvoimien 
johdon tervehdyksen haastaen samalla viesti- ja johtamisjärjestelmäalan vapaa-
ehtoiskentän mukaan paikallispuolustuksen johtamisjärjestelmien innovatiiviseen 
kehittämiseen.
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kolaitteita. Keskiössä ovat siis jokapäi-
väisessä käytössä olevat palvelut, kuten 
sosiaalinen media, pikaviesti- ja muut 
pilvipalvelut.  

Heiskanen kannusti vapaaehtoiskent-
tää tunnistamaan ja dokumentoimaan 
ennakkoluulottomasti arjen välineistä 
ja ratkaisuista toimivia palvelukoko-
naisuuksia ja ottamaan niitä rohkeasti 
käyttöön. Arjen välineissä hän näki 
erityisesti paikallispuolustuksen joh-
tamiselle huomattavan potentiaalin. 
Heiskasen mukaan kyseessä on kulttuu-
ri- ja toimintatapamuutos. Käyttökoh-
teita on lukuisia. Monissa tapauksissa 
arjen välineet ovat tehokkaampia kuin 
perinteiset sotilasviestintäjärjestelmät. 
Haluamme tarjota puolustusvoimissa 
reservillemme mahdollisuuden näyttää 
osaamistaan, painotti kenraali. Tavoit-
teemme on yhdessä tekemällä kutoa 
sellainen järjestelmien verkosto, mikä 
mahdollistaa johtamisen kustannuste-
hokkaasti erilaisissa uhkakuvissa.

Johtamisjärjestelmäpäällikkö allevii-
vasi, että Viestikiltojen liiton, Viestiup-
seeriyhdistyksen, Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen sekä puolustusvoimien 
yhdessä järjestämä valtakunnallinen 
seminaari on alku tapahtumille, joissa 
on tavoitteena rakentaa uusia ratkaisuja 
tuettavien joukkojen kanssa käyttäjä-
keskeisillä ja ketterillä menetelmillä 
käsillä olevaa materiaalia innovatii-
visesti hyödyntäen. Hän toivoi näihin 
tapahtumiin mahdollisimman laajaa 
osallistumista riippumatta siitä, mikä 
taho tilaisuudet järjestää. Nyt on aika 
valjastaa arjen välineet kansallisen tur-
vallisuuden palvelukseen, päätti kenraa-
li puheenvuoronsa.

Hereillä, valmiina ja 
torjuntakykyisenä

Hämeen aluetoimiston päällikkö, 
everstiluutnantti Ville-Veikko Vuorio 
käsitteli omassa esityksessään paikal-
lispuolustusta, sen kehitysnäkymiä 
ja vaatimuksia johtamiselle. Paikal-
lisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja 
tukemistehtäviin käytettäviä sodan ajan 
joukkoja, jotka koulutetaan ja varuste-
taan tehtäviensä edellyttämällä tavalla. 
Paikallisjoukkoihin sijoitetaan toimin-
ta-alueen hyvin tuntevia reserviläisiä ja 
niiden kouluttamisessa hyödynnetään 
laajasti vapaaehtoisen maanpuolustus-
koulutuksen resursseja sekä vapaaehtoi-

suutta. Paikallisjoukkojen tehtäviä ovat 
muun muassa joukkojen perustaminen, 
alueen valvonta, kohteiden suojaami-
nen, erikoisjoukkojen vastainen toimin-
ta, yhteistoiminta siviiliviranomaisten 
kanssa, muiden joukkojen tukeminen ja 
paikallishuolto.

Paikallisjoukot on organisoitu paikal-
lispataljooniksi, joiden toiminta-alueet 
kattavat koko Suomen. Paikallispatal-
joonien kokoonpanoihin kuuluu esi-
kunta, esikunta- ja viesti-, maakunta-, 
sotilaspoliisi- ja paikallishuoltokomp-
panioita sekä taistelukoulutusyksiköitä. 
Lisäksi pataljoonan organisaatiossa on 
perustamiskeskuksia, jotka vastaavat 
puolustusvoimien sodan ajan joukkojen 
perustamisesta. Pataljoonan vahvuus on 
noin 1000 taistelijaa. Henkilöstön, joka 
valitaan sopivuustesteillä, keski-ikä on 
35-45 vuotta. Esimerkiksi Hämeessä 
toimivan paikallispataljoonan runko-
miehitys on ollut yhdessä jo yhdeksän 
vuotta ja takana on 200-300 harjoitus-
vuorokautta, kertoi Vuorio.

Kehitysnäkymistä ja haasteista Vuo-
rio listasi muun muassa valmiudelle 
asetettujen vaatimusten kasvamisen ja 
johtamisen temmon lisääntymisen. Pai-
kallispataljoona yhteensovittaa alueella 
olevien joukkojen toiminnan, jossa ko-

rostuu tilannekuvan välittäminen alueen 
joukoille ja viranomaisille. Välitettävän 
tiedon määrä lisääntyy jatkuvasti, jo-
hon pataljoonille kohdennettavan so-
tilasviestikaluston määrä ja laatu eivät 
sellaisenaan vastaa. Tämä nostaa arjen 
viestivälineiden roolin koko paikallis-
puolustuksen johtamisen avaintekijäksi. 
Osaamisen kehittämisen näkökulmasta 
tulevaisuus korostaa entisestään va-
paaehtoiskentän merkitystä paikallis-
pataljooniin sijoitettujen reserviläisten 
kouluttajana.

Paikallispataljoonan 
johtamisen 
toimintamallit vasta 
kehittymässä

Viestitarkastaja, eversti Eero Valkola, 
joka toimi myös seminaarin puheenjoh-
tajana, keskittyi esityksessään paikallis-
pataljoonan johtamiseen ja viestitoimin-
taan. Esityksensä alkuun hän muistutti 
maavoimien tehtävistä, joihin on lisätty 
heinäkuun alusta kansainvälisen avun 
antaminen. Puolustusselonteon linjaus-
ten mukaisesti on maavoimat muuttunut 
perinteisestä koulutusorganisaatiosta 
valmius- ja koulutusorganisaatioksi 

Valtakunnallisen Paikallispuolustuksen johtamista käsitelleen seminaarin keskus-
paikkana toimi Viestikoulu Riihimäellä. Lisäksi seminaaria seurasi videoneuvottelu-
järjestelmän välityksellä toistasataa viestitoiminnasta kiinnostunutta vapaaehtois-
ta maanpuolustajaa kymmenellä eri paikkakunnalla ympäri Suomen.
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ja vastannut näin toimintaympäristön 
muutokseen. Paikallispuolustuksen 
kehittäminen on osa tätä kokonaisuutta. 
Valmiuden kehittämiseen kytkeytyy 
myös asevelvollisten käyttö aseellisiin 
tehtäviin.

Paikallispataljoonien nykyisiin teh-
täviin ei ole tulossa muutoksia. Niiden 
taistelukykyä kehitetään operaatiosuun-
tien ja tehtävien mukaisesti. Erityistar-
kastelussa on paikallisjoukkojen toi-
minta nopeassa tilannekehityksessä, jo-
hon liittyy myös sijoitetun henkilöstön 
suostumusmenettely. Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen roolin kasvattami-
nen ja täysimääräinen hyödyntäminen 
paikallisjoukkojen koulutuksessa on 
tärkeä kehittämisalue. Paikallispataljoo-
nien kehittämismahdollisuuksista Val-
kola mainitsi johtamiskyvyn ja -valmiu-
den sekä aselaji- ja muiden suoritusky-
kyjen lisäämisen kokoonpanoon, joista 
esimerkkeinä lennokit ja epäsuoratuli. 
Myös huollon ja logistiikan suoritusky-
kyjä sekä pataljoonan taistelunkestä-
vyyttä on mahdollista kehittää. Lisäksi 
perustamisorganisaation jatkokäyttö tu-
lee suunnitella. Pataljoonan esikunnan, 
jonka vahvuudesta jopa 95 prosenttia 
on reserviläisiä, kehittämisestä viesti-
tarkastaja mainitsi kokoonpanon sekä 
tiedustelu-, analysointi-, viestintä- ja 
mediaseurantakyvyt.

Uudet paikallispuolustusharjoi-
tukset (PAPU) ovat tulevaisuudessa 
yhä tärkeämpi osa paikallisjoukkojen 
säännöllistä harjoittamista. Kuluvan 
syksyn harjoitukset toimeenpantiin 
syyskuun alussa Kainuussa (Kajaani 
17), Lounais-Suomessa (Satakunta 
17) ja Kaakonkulmalla (Kymi 17). 
Harjoituksiin osallistui kaikkiaan 3000 
henkilökuntaan kuuluvaa, varusmiestä 
ja reserviläistä. Harjoituksen teemoina 
olivat johtaminen ja valmiuden kohot-
tamisen toimeenpano nopeassa tilanne-
kehyksessä, yhteistoiminnan, viestinnän 
ja paikallistason viranomaisyhteistyön 
harjoittelu sekä valmiusosastojen ja 
-yksiköiden vaativat tehtävät.

Lopuksi viestitarkastaja käsitteli 
esityksessään paikallispataljoonan 
johtamisjärjestelmää, johon kalus-
ton kirjavuus ja määrälliset vaihtelut 
alueittain tuovat omat erityispiirteensä. 
Johtamisvälineinä käytetään Maa-
voimien tietojärjestelmää (MATI), 
VHF-radioyhteyksiä, VIRVE-päätelait-
teita, Leijona-palveluita, lähettejä sekä 
henkilökohtaista tapaamista. Paikallis-

pataljoonan materiaaliin kuuluu myös 
komentopaikkamoduuleja. Perinteisen 
kenttäviestimateriaalin sijasta haetaan-
kin arjen välineistä pääjärjestelmää pai-
kallispuolustuksen johtamisen tueksi. 
Tähän liittyen on Puolustusvoimien tut-
kimuslaitos (PVTUTKL) käynnistänyt 
tutkimusprojektin, jossa verifioidaan 
Puolustusvoimien johtamisen tuki 2030 
-konseptin väittämiä. Lähtökohtana 
on hyödyntää kansalaisten osaamista 
sekä yhteiskunnan laitekantaa ja luoda 
uudenlaisella toimintakulttuurilla uutta 
suorituskykyä, jota päivitetään yhteis-
kunnan muutoksen tahdissa. Saatujen 
tutkimustulosten perusteella tullaan oh-
jaamaan ja kehittämään olemassa olevia 
käyttötapoja.

Omaehtoinen 
kouluttautuminen 
ja siviiliosaamisen 
hyödyntäminen

Lyhyen kahvitauon jälkeen siirryttiin 
seminaarin toiseen osaan, jossa käsitel-
tiin paikallispuolustuksen viestijouk-
kojen koulutusta ja vapaaehtoiskentän 
tehtäviä. Maavoimien esikunnan hen-
kilöstöosastolla työskentelevä majuri 

Jarkko Lohi keskittyi esityksessään pai-
kallispataljoonan viestijoukkojen jouk-
kotuotantoon. Hänen mielestä paikallis-
puolustuksen kertausharjoituskiintiöstä 
tulisi kohdistaa nykyistä suurempi osa 
johtamisjärjestelmäosaamisen kehittä-
miseen. Esikunta- ja viestikomppanian 
kertausharjoitukset tulisi toteuttaa läh-
tökohtaisesti osana paikallispataljoonan 
muiden joukkojen harjoituttamista. 
Hyvän mahdollisuuden tähän tarjoavat 
alueelliset paikallispuolustusharjoituk-
set, joiden määrä tulee kasvamaan.

Tavoitetilassa paikallispataljoonan 
esikunnan harjoitukseen liittyisi aina 
esikunta- ja viestikomppanian osien 
kertausharjoitus. Tällöin paikallispatal-
joonan johtamista tukisi oikea joukko ja 
se saisi koulutusta oikealle kalustolle ja 
toimintatavoille. Vastaava tarve kohdis-
tuu luonnollisesti myös perusyksiköi-
den komentopaikkojen henkilöstöön. 
Lohen mukaan sijoitetun henkilöstön 
osaaminen vaihtelee vanhemmasta 
johtamisjärjestelmä M80:sta YVI-pe-
rustaiseen M05/M12-järjestelmään. 
Koulutuksessa tulisi käyttää joukolle 
kuuluvaa sodan ajan johtamisjärjestel-
mäkalustoa, jonka rinnalla tulisi hyö-
dyntää arjen ratkaisuja täysimääräisesti. 
Tämä korostaa sotilastaitojen rinnalla 

MPK:n koulutuspäällikkö Juha Niemi kertoi esityksessään yhdistyksen roolista 
paikallispuolustuksen kentässä. Yhdistyksen puitteissa tapahtuva aselaji- ja toimi-
alakoulutuksen kehittäminen perustuu nousujohteisiin koulutusohjelmiin. Niemi 
arvioi, että seminaari toimii hyvänä lähtölaukauksena johtamisjärjestelmä- ja vies-
tialan koulutusohjelman laatimiselle.
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siviiliosaamisen täysimääräistä hyödyn-
tämistä. 

Esityksensä toisessa osassa Lohi kä-
sitteli Maanpuolustuskoulutusyhdistyk-
sen antamaa kouluttajakoulutusta. Esi-
merkkinä hän käytti Maasotakoululla 
syyskuussa toimeenpantua esikunta- ja 
viestikomppanian harjoitusta. Harjoi-
tuksessa käsiteltiin paikallispataljoonan 
organisaatiota, käyttöperiaatteita ja 
kalustoa. Aselajiasioista painopisteinä 
olivat nykyaikainen viestiverkko, esi-
kunta- ja viestikomppanian tehtävät 
ja pataljoonan liittäminen verkkoihin. 
Komentopaikan perustamisen ohessa 
harjoiteltiin viestiperusteiden, Vir-
ve-päätelaitteiden, kenttäradioiden ja 
voimakoneiden käyttöä. Perinteisem-
män kaluston rinnalla tutustuttiin myös 
uusimman johtamisjärjestelmä M18:n 
A- ja E-viestiasemiin. Seuraava asela-
jikouluttajakurssi pidetään Maasota-
koululla vuonna 2019. 

Haasteiksi Lohi listasi valmiudellisiin 
vaatimuksiin vastaamisen, koulutus-
syklin riittävyyden, kalustolliset asiat, 
koulutustilaisuuksien kiinnostavuuden 
ja reserviläisten sitoutumisen oma-
ehtoiseen kouluttautumiseen. Arjen 
ratkaisujen vaikutukset erityisesti tieto-
turvallisuuden ja operaatioturvallisuu-
den näkökulmista tulee myös arvioida. 
Osaamisen ylläpitäminen johtamisjär-
jestelmien kehittymisen edellyttämässä 
vauhdissa saattaa niin ikään muodostua 
haasteeksi. Päivän selvää on myös se, 
ettei paikallispuolustuksen johtamis-
järjestelmäratkaisuja kyetä vakiomaan, 
vaan ne tulevat olemaan enemmän tai 
vähemmän paikallisten olosuhteiden 
vaatimuksista räätälöityjä.

Puolustusselonteko 
vahvistaa 
Maanpuolustus-
koulutusyhdistyksen 
roolia

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
koulutuspäällikkö Juha Niemi valotti 
omassa esityksessään yhdistyksen roo-
lia paikallispuolustuksen kentässä. Puo-
lustusselonteossa todetaan, että reservin 
koulutusjärjestelmä on kokonaisuus, jo-
hon kuuluvat puolustusvoimien kertaus-
harjoitukset, vapaaehtoiset harjoitukset 
ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
kurssit. Selonteko linjaa myös, että 
Maanpuolustuskoulutusyhdistystä ke-

hitetään puolustusvoimien strategisena 
kumppanina. Tavoitteena on vahvistaa 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen ase-
maa erityisesti paikallispuolustuksessa. 
Yhdistyksen näkemyksen mukaan sen 
käyttöä paikallisjoukkojen, erityisesti 
paikallispataljoonien koulutuksessa 
tulee tehostaa puolustusvoimien mää-
rittämien suuntalinjojen mukaisesti. 
Sotilaallinen koulutus ja sotilaallisia 
valmiuksia palveleva koulutus tulee 
olla maksutonta sijoituskelpoiselle re-
serviläiselle.

Puolustusministeriön ja Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen väliseen 
sopimuksen on kirjattu, että koulu-
tuksen pohjana ovat yhteiskunnan 
turvallisuusstrategia, turvallisuus- ja 
puolustuspoliittinen selonteko sekä 
Kyberturvallisuusstrategia. Pääesikun-
nan koulutusosaston laatiman Reservin 
koulutuksen kehittämissuunnitelman 
mukaisesti Maanpuolustuskoulutusyh-
distyksen tehtävänä on muun muassa 
luoda kyky rekrytoida ja kouluttaa 
paikallispataljoonan joukkoja sekä 
muita paikallisjoukkoja puolustusvoi-
mien antamien vaatimusten mukaisesti. 
Edelleen suunnitelma listaa tavoitteiksi 

PVMOODLE-koulutustilojen luomisen, 
sotilaskouluttajien ja testaajien ylläpi-
don sekä heidän osaamisensa varmis-
tamisen, reserviläisten tiedottamisen 
sekä henkilöstöpoolien muodostamisen 
tukemisen ja ylläpidon. 

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
puitteissa tapahtuva aselaji- ja toimi-
alakoulutuksen kehittäminen perustuu 
nousujohteisiin koulutusohjelmiin. Val-
miina ovat Tykistö- (2015), Ilmatorjun-
ta-(2015), Erikoisrajajääkäri- (2016), 
Pioneeri- (2016), Rannikkojääkäri- 
(2016), Merenkulku- (2016) ja Kyber-
koulutuksen (2016) koulutusohjelmat. 
Suunnitteilla ovat sotilaspoliisi- (2017), 
Reservipoliisi- (2017-18?) ja Rajajää-
kärikoulutuksen (2018?) sekä Huollon 
ja logistiikka-alan (2018-19?) koulu-
tusohjelmat. Viestikiltalaiset ovat olleet 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
järjestämillä kursseilla kouluttajina 
jo useamman vuoden ajan, mutta ko-
konaiskoordinointi on puuttunut. Nyt 
toimintaa halutaan kehittää kokonais-
valtaisemmin ja tavoitteena onkin, että 
Viesti- ja johtamisjärjestelmäalan kou-
kutusohjelma valmistuu vuoden 2018 
kuluessa. 

MPK:n Helsingin viesti- ja johtamisjärjestelmäkouluttajapoolissa kurssit on ryhmi-
telty vaadittavan lähtötason mukaan perus-, jatko- ja erikoiskursseiksi, jolloin ne 
muodostavat nousujohteisen koulutusputken. Kyberkoulutus on erotettu omaksi 
koulutusjoukkueekseen. Siihen kuuluu lukuisia perus- ja jatkotason kursseja sekä 
yksi erikoiskurssi.
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Helsingin 
kouluttajapoolista 
esimerkki muille

Seminaarin lopuksi siirryttiin 
konkreettisempaan näkymään alan 
vapaaehtoiskentän toiminnasta ja toi-
mintamahdollisuuksista. Lukuisilla va-
paaehtoisen maanpuolustuksen osa-alu-
eilla aktivoitunut Jyri Putkonen kertoi 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
Helsingin viesti- ja johtamisjärjestelmä-
kouluttajapoolin toiminnasta teemalla 
”Vapaaehtoiset viestikouluttajina”. 
Viestikouluttajapankki syntyi Helsingin 
Reserviupseeripiirin Viestiosastossa 
1990-luvun alussa. Viestitarkastajan 
ohjeistuksen mukainen painopiste tuli 
olla perusviestivälineiden koulutukses-
sa suurille joukoille. Myöhemmin myös 
sanomalaitejärjestelmä ja yhtymän 
viestijärjestelmät (YVI1/2) lisättiin 
koulutusohjelmaan. 2000-luvun alusta 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
viestikursseja op pidetty säännöllisesti 
4-6 kappaletta vuosittain. Kouluttaja-
pooliin on ilmoittautunut vuosittain 40-
60 henkilöä, joista aktiivisia 15-25.

Kouluttajapoolin kehittymisen 
käännekohta oli vuoden 2011 puolus-
tusvoimien pääsotaharjoitus ”Pyör-
remyrsky”. Kaartin jääkärirykmentin 
johtamisjärjestelmäpäällikkö ymmärsi 
reserviläiskouluttajien osaamispoten-
tiaalin. Harjoituksen valmisteluihin 
liittyen, hän asetti koulutustavoitteet 
ja valitsi MATI-pooliin 15 Maanpuo-
lustuskoulutusyhdistyksen kouluttajaa. 
Kokonaisuuteen sisältyi neljä johta-
misjärjestelmäkurssia ja valmistava 
kertausharjoitus. Nimetyt kouluttajat 
toteuttivat koulutuksen puolustusvoi-
mien henkilökunnan ohjauksessa ja 
toimivat myös harjoituksessa koulutta-
jina. Harjoituksen aikana reserviläisistä 
muodostettu esikunta- ja viestikomppa-
nia perusti johtoportaan johtamispaikat. 
Monet kouluttajista myös sijoitettiin 
kyseiseen sodan ajan joukkoon.

Esikunta- ja viestikomppanian MA-
TI-kurssi on auditoitu vuonna 2017. 
Kurssiin sisältyy viestijärjestelmät 
(M80/M12), johtamispaikkakalustot 
sekä esikunta- ja viestikomppanian 
toiminta. Kyberkurssin ovat tulleen joh-
tamisjärjestelmäalan vastuulle vuodesta 
2011 alkaen. Tällä hetkellä poolissa on 
36 kouluttajaa. Kursseja on pystytty 
skaalaamaan eri organisaatiotasojen 

mukaan. Yhteistoiminta Kaartin jääkä-
rirykmentin kanssa on erittäin aktiivis-
ta. 

Putkonen arvioi, että tulevaisuudessa 
koulutustarve lisääntyy edelleen. Uusia 
laitteita, ohjelmistoja, rajapintoja ja 
joukkoja on tulossa mittavassa määrin. 
Siviilikaluston ja arjen välineiden rin-
nalla jatketaan sotilasjärjestelmien kou-
lutusta. Kehittämisen puolelle Putkonen 
listaa kouluttajakoulutuksen ja heidän 
motivoimisen, tilaajan tarpeiden etupai-
noisen määrittelyn, jossa korostuu vuo-
sikellon ja budjettisyklin synkronointi 
sekä paikallispataljoonan perusyksik-
kötasoisen johtamisjärjestelmäkoulu-
tuksen ja kriisiviestityksen tukemisen 
kokonaisturvallisuuden näkökulmasta.

Positiivinen palaute kannustaa semi-
naarien jatkamiseen

Seminaarista kerättiin avoin pikapa-
laute kaikista toimipaikoista periaat-
teella hyvää - huonoa - kehitettävää. 
Palaute oli poikkeuksetta positiivista ja 
kannusti vastaavan tilaisuuden järjestä-
miseen myös ensi vuonna. Paikallispa-
taljoonan johtamiseen keskittyvää tee-
maa pidettiin ajankohtaisena ja kiinnos-
tavana. Positiivista palautetta antoivat 
myös yrityskentän edustajat, jotka kiit-
telivät erityisesti seminaarin avoimuut-
ta. Helsingin pooliesimerkkiä pidettiin 
hyvänä ja siitä kaivattaisiin enemmän 
tietoa esimerkiksi Uudenmaan viesti-
killan verkkosivuilla. Kehittämisesityk-
sinä kirjattiin esitysten tiivistäminen ja 
lukumääräinen lisääminen, paikallis-
pataljoonaan sijoitettujen henkilöiden 
omat kokemukset, kolmannen sektorin 
puheenvuoro ja opastusjärjestelyt. Seu-
raavaan seminaariin toivottiin syvälli-
sempää arjen välineiden käyttömahdol-
lisuuksien käsittelyä. Myös teknologista 
ratkaisua peräänkuulutettiin, samoin 
kuin viesti- ja johtamisjärjestelmäalan 
koulutusohjelman esittelyä. 

Järjestelyjen osalta positiivista palau-
tetta saivat seminaarin tahdikas aikatau-
lu. Esitykset keskittyivät kiitettävällä 
tavalla olennaiseen. Paikallispataljoo-
naan sijoitettuja henkilöitä kaivattiin 
enemmän paikalle aselajiin katsomatta. 
Myös viestiosaajia olisi joukkoon mah-
tunut enemmänkin. Koulutustehtävän 
ohella pidettiin viestikiltojen roolia 
paikallispuolustusasioiden viestintäka-
navana tärkeänä, jossa on erinomaiset 
mahdollisuudet hyödyntää mitä moni-
naisimpia verkkokanavia - perinteistä 
viestintää unohtamatta! Myös seminaa-

rin toteutustapaa videoneuvottelujär-
jestelmän kautta pidettiin erinomaisena 
ja toimivana ratkaisuna. Ansaitun 
kiitoksen saivat myös alueelliset yhte-
yshenkilöt niin vapaaehtoiskentän kuin 
puolustusvoimien puolella.

Seminaarin myötä viesti- ja johta-
misjärjestelmäalan vapaaehtoisen kou-
lutuksen kehittäminen sai tahtomaansa 
julkisuutta ja kannustusta. Kehittämis-
työ on vasta alkutekijöissä, mutta pai-
kallispuolustus tarjoaa sille erinomaisen 
viitekehyksen. Viestikiltojen liiton 
puheenjohtajana toivon kovasti, että 
se antaa uutta aktiviteettia alueellisten 
viestikiltojen toiminnan kehittämiselle. 
Tätä kirjoittaessani on Maanpuolustus-
koulutusyhdistys julkaissut asiakirjan 
”Johtamisjärjestelmä- ja viestikoulutus-
ta kehittävän työryhmän asettaminen”. 
Työryhmän tehtävän on nousujohteisen 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
koulutusohjelman laatiminen. Artikke-
lin laatija toimii työryhmän puheenjoh-
tajana ja koulutuspäällikkö Juha Niemi 
sihteerinä. Esitykset työryhmän jäsenis-
tä on pyydetty 10.11.2017 mennessä. 
Aloituskokous pidetään 1.12.2017 
ja varsinainen kirjoitustyö tehdään 
kahdessa tai kolmessa vuoden 2018 
keväällä toimeenpantavassa työpajassa. 
Kehittämisohjelman tulee olla valmis 
22.9.2018, jolloin se on esiteltävissä 
seuraavassa Saarmaa-seminaarissa.
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TEKSTI JA KUVAT: ANTERO SARAMIES

”Tarvitaanko 
taas uutta 
johtamisjär-
jestelmää?”

“Mekanisoidun 
joukon hyökkäykses-
sä korostuu nopeus, 
nopeus, nopeus”, 
komentajan puhe 
vastavalmistuneelle 
maisterille. No-
peuteen tarvitaan 
suorituskykyistä 
kalustoa ja perus-
taistelumenetelmiä, 
joiden käytön suorit-
tava joukko hallitsee. 
M18 järjestelmä 
tukee erinomaisesti 
nopeutta ja entistä 
paremmin myös tais-
telukentällä joukkojen 
painopisteen siirtoa, 
koska viestiasemat 
kykenevät muodos-
tamaan langattoman 
runkoverkon (LRV) 
liikkuessaan. Langat-
toman runkoverkon 
ansiosta viestiasemat kykenevät tarjo-
amaan enemmän palveluita liikkeestä 
kuin aiemmin YVI2/M12 järjestelmäs-
sä. Viestiverkko laajennetaan myös 
pataljoonatasosta aina komppaniaan 
saakka (E-asemat). Lähitulevaisuuden 
kenttäpuhelin toimii samalla myös mo-
deemina, jolloin järjestelmään kyetään 
liittämään erillisiä ryhmiä. Tilannekuva 
välittyy näin ollen iskevään kärkeen 
entistä tarkemmin. 

Ennen käyttäjälle suodatettiin tietoa, 
mutta nykyään käyttäjä saa itse mää-
rittää mitä tietoa hän tarvitsee. Sanonta 
“tieto lisää tuskaa” pitää todellakin 

paikkaansa, koska päätelaitteiden mää-
rän kasvaessa myös tilannekuvan määrä 
paisuu. Esikunnassa ja komentopaikoil-
la on niin halutessaan mahdollista seu-
rata vaunujoukkueen ja erillisryhmien 
liikettä taistelukentällä. Oman tehtävän 
täyttäminen on edelleen avainasemassa, 
kun halutaan ratkaista taistelu, vaikka 
sen täyttäminen vaatisikin omien jouk-
kojen osittaista poistamista tilanneku-
vasta ja siten keskittymistä olennaiseen. 
Uuden sanomanvälitysjärjestelmän 
(MICS) käytön helppoudesta on tullut 
loppukäyttäjiltä kiitosta. Samaa ei voi 
tässä vaiheessa sanoa henkilöt, jotka 

Kirjoittaja palvelee 
varapäällikkönä Pans-
sariprikaatin Jääkäri-
tykistörykmentissä.

Johtamisjärjestelmän 
M18 käyttöönotto 
Panssariprikaatissa

M18 -järjestelmää on inte-
groitu peräkärryyn, maas-
tohenkilöautoon sekä tela-
kuorma-autoon ja nyt myös 
panssarivaunualustalle. Tässä 
artikkelissa kuvataan meka-
nisoidun joukon johtamisjär-
jestelmäpalveluiden tarpeita 
sekä M18 -järjestelmän 
käyttöönottoa Panssarivies-
tikomppaniassa.

Maapuolustuksen johtamisjärjestel-
mä M18 rakentuu useiden joukkojen 
tietoliikenneverkoista, jotka perustuvat 
yhteiseen IP-protokollaan. Tietolii-
kenneverkot voidaan perustaa langal-
lisesti tai langattomasti niin sanottuina 
MANET-verkkona (Mobile Ad-Hoc 
Network). Suomeksi tämä langatto-
muus tarkoittaa sitä, että viestiverkko 
voidaan rakentaa automaattisesti kuten 
kännykällä jaettaessa langattomasti mo-
biiliyhteyksiä (hotspot). 

Panssariviestikomppania kouluttaa 
varusmiehiä esikunnan johtamisen tu-
kemiseen, mekanisoidun taisteluosaston 
viestijärjestelmiin sekä tiedustelun ja 
tiedustelutulenjohdon tarpeisiin. Pans-
sariviestikomppania vastaa viestijärjes-
telmien ja johtamisen tukitoimien val-
vonnasta, suunnittelusta ja huoltamises-
ta. Panssariviestikomppanian joukkoja 
määrittävät samat ominaisuudet, jotka 
ovat yleisesti panssarijoukoille luon-
teenomaisia: liike, nopeus ja iskukyky. 
Tämä asettaa joukon koulutukselle ja 
kalustolle erityisiä vaatimuksia, joihin 
on kyettävä vastaamaan.

Viestiasemaryhmä pystyttämässä M18-viestiaseman 
kenttämastoa.
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laativat kyseisen järjestelmän tekniset 
parametrit. Loppukäyttäjät oppivat 
varmasti hyödyntämään järjestelmän 
palveluita täysimääräisesti muutaman 
vuoden sisään. Taktisen tiedonsiirtojär-
jestelmän lopunperin aina rajallinen tie-
donsiirtokapasiteetti tulee vielä yhteen 
sovittaa erilaisten tiedonsiirtotarpeiden 
kesken, esimerkkinä erilaiset videoneu-
vottelut sekä reaaliaikaisen minilennok-
kiryhmän kuvamateriaalin siirtäminen.

1/18 saapumiserä on ensimmäinen 
joukkotuotannossa oleva iskuporras, 
joka pääsee käsiksi M18 -järjestelmän 
tarjoamiin palveluihin ja toinen saapu-
miserä, joka tuotetaan panssariviesti-
komppaniassa. Ensimmäinen iskuporras 
ei varmasti hyödynnä koko järjestelmän 
potentiaalia ja haasteita tulee todennä-
köisesti eteen enemmän kuin halutaan. 
E-asema -kokonaisuus, joka tuo viesti-
verkon aina komppaniatasalle saakka, 
on tällä hetkellä otettu positiivisella 
asenteella vastaan ja yksiköiden kou-
luttajat käyvät yhdessä varusmiesten 
kanssa E-asema -kurssilla. Hyvä asenne 
ja yhteistyöhalukkuus tuovat paljon 
rakentavaa palautetta, jolloin saamme 
johtamisjärjestelmän iskukyvyn parhai-
ten vastaamaan käyttäjän tarpeita.

Käyttöönoton arkea 
Panssariviesti-
komppaniassa

Miten sitten on viestimiehen arki 
muuttunut siirryttäessä M12 -järjestel-
mästä M18 -järjestelmään? Koulutus-
kausisuunnittelussa M12 -kalustolla 
tarvitsi järjestelmäkoulutukseen varata 
aikaa todella paljon. Loputtomalta 
tuntuvien koodipätkien syöttäminen, 
välillä virtojen tarkoituksellinen kat-
kaiseminen ja kaapelien irrottaminen 
ja kiinnittäminen oli arkipäiväistä toi-
mintaa. M18 -järjestelmä on menossa 
oikeaan suuntaan; ohjelmistoa päivi-
tetään, käyttöliittymät ovat graafisia ja 
lisäksi sekä valvomo- että hallintaryh-
mät voivat etäkäyttää asemia ja korjata 
vikoja. Aikoinaan panssarialustaisilla 
viestiasemilla kaikki henkilöt palvelivat 
täyden vuoden, mutta nykyään tuota 
vaatimusta on enää vaikea perustella. 
Puoli vuotta riittää hyvin viestimiehen 
perustaitojen opetteluun.

Parolannummen panssariviesti-
komppania aloitti M18 -järjestelmällä 
sodanajan joukkojen joukkotuotannon 

saapumise-
rästä 2/17. 
Tie tähän 
pisteeseen ei 
ole ollut yk-
sinkertainen 
tai helppo, 
mutta nykyi-
sellä kalus-
tolla kyetään 
vastaamaan 
asetettuihin 
vaatimuk-
siin. 2/17 
saapumi-
serän jouk-
kotuotanto 
suoritetaan 
kahdella (2) A-asemalla ja kolmella (3) 
C-asemalla.

M18 järjestelmää integroitaessa uu-
delle alustalle tarvitaan operatiivisen 
käyttäjän vaatimukset, alustaan erikois-
tunut henkilö, valmistaja asettamaan 
rajoituksia ja henkilö, joka voi päättää 
tarvittavista kompromisseista. Onneksi 
ei ole ollut tarvetta aloittaa tyhjältä 
pöydältä, koska tiedot Kainuun Pri-
kaatin pilottijärjestelmän käytöstä sekä 
teknisistä huomioista ovat auttaneet. 
Teknisellä puolella kaikki suurimmat 
ongelmat oli jo lähtökohtaisesti kärsitty. 
Panssariviestikomppania pystyikin kes-
kittymään järjestelmän integroimiseen 
MT-LBV ja MT-LBU alustalle. Kaikki 
Panssariviestikomppanian projek-
tiin osallistuneet henkilöt ovat olleet 
käyttämässä BTR-50 (M12) kalustoa. 
Käyttäjän asettamat vaatimukset olivat 
selkeät ja integroimisessa voitiin keskit-
tyä myös taistelutekniseen arviointiin, 
vaikka yhtenä suurena kehityskohteena 
olikin komentopaikkojen aseistuksen 
sijoittaminen.

Runkoverkon viestiasemien alustoi-
na toimivat MT-LBV sekä MT-LBU. 
C-asemat hyökkäävät komppanioiden 
mukana ja on sopivaa, että viestiasemat 
kykenevät samaan liikkuvuuteen kuin 
panssarijääkäritkin, koska alusta on 
käytännössä sama. Leveä tela mahdol-
listaa liikkuvuuden erittäin pehmeässä 
ja kosteassa maastossa, eikä vääntö 
lopu kesken, vaikka mäen päälle pi-
täisikin päästä. A-asemat eivät liiku 
yhtä aktiivisesti kuin C-asemat, vaan 
muodostavat viestiverkon ytimen sekä 
liittävät komentopaikkoja ja kohteita, 
joissa tarvitaan usean kymmenen me-
gabitin tiedonsiirtonopeudet. A-asemat 

on myös varustettu liityntäreitittimillä, 
jolloin komentopaikat voivat vapaasti 
valita paikkansa taistelukentällä, eikä 
tarvitse enää etsiä yksittäisiä, kiinteitä 
liityntäpisteitä.

Moni lukija varmaan pohtii tällä het-
kellä, että kouluttaja tai henkilö joka ei 
ole insinööri, ei voi mitenkään vaikut-
taa asejärjestelmän tai tässä tapauksessa 
johtamisjärjestelmän kehittämiseen. 
Emme ota kunniaa edellisistä teknisistä 
ratkaisuista, mutta kuitenkin nykyaikai-
sen kehittämisen trendi on, että laite-
taan kaikki testaamaan ja antamaan osin 
villejäkin ideoita, jotka sitten kehitetään 
toimiviksi ratkaisuiksi. Edellisetkään 
ratkaisut eivät olisi onnistunut ilman 
operatiivisen käyttäjän vaatimuksia. 
Yksi merkittävämmistä Panssarivies-
tikomppanian tekemistä uudistuksista 
perustui panssarimestarin oivallukseen. 
Nykyajan sodankäynti digitalisoituu 
ja ongelmaksi muodostuu aina virran-
saanti, mikä oli myös aikaisemmissa 
vaunuissa aika ajoin ongelmallista. 
Panssarimestari asetti vaatimuksen kat-
keamattomasta virransaannista, jolloin 
kyettäisiin käyttämään voimakonetta 
liikkeen aikana. Koska vaunu maadoit-
taa rungollaan, ei voimakonettakaan 
tarvitse erikseen maadoittaa. Virran 
saamiseksi täytyi aikaisemmin pitää 
korkeita latauskierroksia yllä. Tämä 
menetelmä ei ehkä nykyisessä vaunu-
kalustossa ole kaikista ekologisin tapa 
pitää V8-moottorilla (paino 1000kg) 
virroissa kannettavia tietokoneita ja 
keskuksia. Pitkällisen kehitystyön jäl-
keen C-asemilla hyrrää nyt voimakone 
tarvittaessa vaunun kannella. Hyökkäys 
saattaa kestää taistelukentällä useita 
tunteja ja voimakoneen raahaaminen 

Vaunujen naamiointijärjestelmä on mittatilaustyötä, johon on tehty 
myös antennien läpiviennit.
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vinssillä ylös ja alas kannelta hidastaisi 
liikaa ryhmän liikettä. Nyt voidaan tar-
vittaessa jopa sammuttaa vaunun moot-
tori, kun hyökkäys hidastuu.

Ideoinnin ja suunnittelun jälkeen 
otettiin käyttöön henkilökunnan voi-
min prototyyppivaunut, jotka ovat 
vielä koulutuskäytössäkin. Proto-
tyyppivaunuista alkoikin varsinaisesti 
henkilökunnan merkittävin osuus eli 
vikojen raportointi, kehitysehdotukset, 
koulutusmateriaalin laatiminen ja suo-
ritusvaatimuksien arviointi. Nykyajan 
tekniikka on aina kovin herkkää, vaik-
ka käytettäisiin koviin olosuhteisiin 
standardoituja komponentteja. Monet 
parannukset ovat kohdistuneet sähkö-
turvallisuuteen ja laitteiston suojaami-
seen. Käyttäjät ovatkin tärkeässä osassa 
suorituskyvyn elinjakson hallinnassa. 
Henkilökunnan suorittaessa kenttätes-
tejä saattoi viestiaseman perustaminen 
olla alussa hiukan hapuilevaa ja mo-
nella oli oma mielipide siitä, miten 
asioita tulisi tehdä. Onneksi lopputulos 
on se, mikä ratkaisee, ja loput erimie-
lisyydet voidaan sopia saunaillassa. 
Nyt varusmieskoulutuksen E2-kauden 
lopussa on osa viestiasemista päässyt jo 
suoritustasovaatimusten määrittämiin 
aikamääreisiin. Tulevissa harjoituksissa 
multimediaryhmä auttaa vielä koulutus-
materiaalin kuvittamisesta seuraaville 
saapumiserille. Hyviä toimintatapamal-
leja tulee kehittää, kirjoittaa maastovih-
koksi ja kuvittaa virtuaaliympäristöön, 
jotta oppimista voidaan tehdä monipuo-
lisesti.

Edellä mainittuna kehittäminen ja 
koulutusmateriaalin laatiminen vaativat 
aikaa ja resursseja. Valitettavasti kehit-
tämistä tehdään kaiken muun työn pääl-
le. Tie on tämän vuoksi välillä kivinen 
ja raskas, kun moni kouluttaja joutuu 
tekemään paljon päällekkäistä koulu-
tus- ja kehitystyötä. Välillä onkin ollut 
hetkiä, jolloin henkilöiden jaksamisen 
ylläpitäminen on vaatinut tehtävien 
karsintaa. 

Valmius toiminnan 
keskiöön

Puolustusvoimissa valmiutta mitataan 
toimintanopeudella. Tätä mittaamista 
on aloitettu käyttämään myös Panssari-
viestikomppaniassa. Aliupseerikurssilla 
testataan tuvan kaapin järjestelemistä 
siten, että kaikki hälytyksessä tarvittava 

materiaali on muutamassa minuutissa 
mukaan otettavissa. Päivystäjä jakaa 
toimintaohjeet suoraan joukkueille, 
missä on kaikki käskyt sanatarkasti 
kirjattu. Toimintatapamalleja kehitetään 
nopeammaksi, mutta miten tukee val-
miutta M18 -järjestelmä ja uusi vaunu-
kalusto?

BTR-50 voi levätä vahvassa rasvas-
sa, koska nykyinen MT-LBV ja -LBU 
kalusto tarjoaa laajemman operatiivisen 
toimintasäteen ja IP-pohjaisen tiedon-
siirron vuoksi monimuotoisempia tapo-
ja liittyä eri verkkoihin. Vaunun käyn-
nistyessä Panssariviestikomppaniassa, 
se lähtee suorittamaan operatiivista 
tehtävää. Vaikka harjoitus tapahtuisikin 
lähiharjoitusalueella, saa joukkue aina 
käskyn toimivalta komppanian päälli-
költä. Vanha baretti päässä kouluttami-
nen on vaihtunut kypärään ja taistelulii-
viin. Asenteen muutos henkilökunnassa 
on heijastunut myös varusmiehiin. 
Varusmiehet tuntevat työnsä merkityk-
sellisemmäksi ja saavat parempaa esi-
merkkiä lähimmästä esimiehestä. 

Teleoperaattorien tarjoamat palvelut 
ovat paljon laajemmat ja suoritusky-
kyisemmät kuin “vihreä rauta” ikinä 
voi olla. Näiden palveluiden hyödyn-
täminen tuo säästöä ja suorituskykyä, 
ja niitä käytetäänkin rinnan taktisen 
kenttäviestijärjestelmän kanssa. Uh-
kana teleoperaattoreiden verkoissa 
toimimiseen voidaan aina nähdä olevan 
tietoturva. Olen harjoituksissa aina 
miettinyt, mikä tieto taistelukentällä on 
niin salaista, että salaamme sen vuoksi 
itsemme aina välillä hengiltä. Tuliko-
mennon elinaika on muutamia minuut-
teja, ennen kuin vastapuoli huomaa 

sen vaikutuksen. Millainen salaus siis 
riittääkään etulinjassa? 

 Lopuksi 

Panssariviestikomppanian M18 -käyt-
töönotto on vielä kirjoitushetkelläkin 
kesken ja tulee jatkumaan vielä vuosien 
ajan, jotta toimintamallit, kaluston 
suorituskyky sekä henkilöstön pysyvä 
osaaminen saadaan kaikkien vaatimuk-
sien edellyttämälle tasolle. Maanpuo-
lustuskorkeakoulun johtamisjärjes-
telmälinja tuottaa vuosittain nuoria ja 
osaavia henkilöitä sekä aliupseeristossa 
on paljon kyvykkäitä osaajia uudelle 
järjestelmälle. Tulevaisuus näyttää va-
loisalta ja M18 -järjestelmä on osoittau-
tunut jo tässä vaiheessa suorituskykyä 
merkittävästi parantavaksi tekijäksi. 

Sodan ajan kokoonpanona tuotamme 
esikunta- ja viestikomppaniaa (EVK). 
Lyhennelmän EVK taakse kätkeytyy 
sekä monimuotoisuus että kirous. 
Tehtävät ovat monimuotoisia, sillä 
koulutamme kuutta erilaista joukkuetta/
osastoa sekä aliupseereita kahdella eri 
linjalla. Tehtäväkierto perusyksikön 
sisällä pitää toisaalta mielen virkeänä, 
sekä tarjoaa uusia haasteita ja kehittää 
yksilöitä. Haasteena on kuitenkin suuri 
henkilöstön tarve. Aina ei voi palvella 
sekä koulutusta, kehittämistä että henki-
löstön työssä jaksamista. Kiitokset hen-
kilökunnalle jo tässä vaiheessa kovasta 
työstä, jatkuvuuden säilyttämisestä sekä 
halusta palvella edelleen kunniakkaasti 
Panssariviestilipun alla. Panssarivies-
tikomppania – Perinteitä, asennetta ja 
ammattitaitoa.

Viestiasema valmiiina palvelemaan tilaajia.
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REHELLISTÄ TIEDONSIIRTOA
Sinne, missä tietoa tarvitaan.
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Insinöörimajuri Kari Lamberg vuoden viestiupseeriksi
Insinöörimajuri Kari Lamberg Järjes-

telmäkeskuksen Maajärjestelmäosas-
tolta on valittu vuoden viestiupseeriksi. 
Viestitarkastaja eversti Eero Valkola 
julkisti valinnan Riihimäellä 23.9.2017 
Viestiupseeriyhdistyksen syyskokouk-
sen yhteydessä.

Insinöörimajuri Lamberg on kotoi-
sin Oulusta. Hänen sotilasuransa alkoi 
varusmiehenä Lapin ilmatorjuntaryk-
mentissä Ro vaniemellä ja jatkui RUK:n 
ilmatorjunnan lähi-ilmatorjuntaohjus-
linjalle. Varusmiespalveluksen jälkeen 
hän oli vajaan vuoden Pohjois-Suomen 
viestipataljoonan Puhelinkomppaniassa 
VA-ker santtina.

Lamberg aloitti vuoden 1994 alussa 
opinnot Päällystöopistossa peruskurs-
silla 52. Viestilinja tuntui luonnolliselta 
valinnalta, koska yhtenä tavoitteena oli 
päästä kotiseudulle Ouluun. Lam berg 
valmistui 1996 ja aloitti työnsä Poh-
jois-Suomen viestipataljoonassa, joka 
oli tuolloin vielä Oulussa. Vuonna 1999 
viestipataljoona siirrettiin Kajaaniin 
ja Lamberg siirtyi samassa yhtey dessä 
Pohjois-Suomen Maanpuolustusalueen 
esikunnan alaisen Kajaanin tietotekniik-
kayksikön päälliköksi. 

Vuonna 2001 Lamberg siirtyi ope-

tusupseeriksi Riihimäelle Viestiryk-
menttiin, jossa hänen tehtä viinsä kuu-
luivat varusmiehille, henkilökunnalle ja 
kriisinhallintahenkilöstölle järjestettyjen 
kurs sien johtaminen. Samassa yhteydes-
sä Lamberg päivitti osaamistaan valmis-
tuen tietoliikenneinsi nööriksi Hämeen 
Ammattikorkeakoulusta vuonna 2004.

Tämän jälkeen ura on vienyt Lam-
bergin takaisin Ouluun, jossa hän toimi 
vuodesta 2008 alkaen tietohallinto-, 
johtamisjärjestelmä- ja tietoturvallisuus-
päällikkönä Pohjois-Suomen Huoltoryk-
mentissä. Oulusta matka jatkui Tik-
kakoskelle 3. Logistiikkarykmenttiin, 
jossa hän toimi vuoden 2017 puoleen 
vä liin saakka johtamisjärjestelmäpääl-
likkönä. Nykyisin Lamberg toimii sek-
torinjohtajana Järjestel mäkeskuksessa 
Tampereella.

Kriisinhallintatehtävissä Lamberg on 
palvellut kolme kertaa. Bosnia-Herze-
govinassa 2004–05 linkkiupseerina, 
Tsadissa 2010 ATK-upseerina ja Liba-
nonissa 2012–2013 johtamisjärjestelmä-
päällikkönä.

Lamberg on kehittänyt voimakkaasti 
puolustusvoimallisesti käyttöönotetta-
via liikkuvia tietojärjestelmäpalveluita 
nimenomaan kriisinajan johtamisen var-

Toivotamme kaikille 
asiakkaillemme 

ja yhteistyökumppaneillemme 
rauhallista joulua 

ja turvallista uutta vuotta! 

w w w . m i l l o g . f i

Lahjoitamme joulutervehdyksiin varatut rahat syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi. 

mistamiseksi. Lambergin vastuulla on 
muun muassa pitkälti ollut M18-järjes-
telmän käyttökonseptien luonti ja testaa-
minen PVLOGL:n kenttäjohtamisessa.

Lamberg kokee saaneensa viesti-
aselajilta paljon. Se on mahdollistanut 
vaativat tehtävät sekä kotimaassa, että 
ulkomailla. Se on myös mahdollistanut 
työskentelyn alan huippuosaajien kans-
sa niin Puolustusvoimien sisällä, kuin 
sen ulkopuolellakin. Toisaalta aselajin 
valinta on myös ”pakottanut” Lamber-
gia päivittämään omaa osaamistaan jat-
kuvasti, koska alan tekninen kehitys on 
ollut niin nopeaa.

Onnistuneen aselajivalinnan lisäksi 
Lamberg haluaa korostaa perheen tuen 
merkitystä. Se on ollut kiireisinä ja 
sotaharjoituksia täynnä olevina kuukau-
sina ratkaisevan tärkeää. Se on myös 
mahdollistanut nelilapsisen perheen isän 
seikkailut maailmalla ja nykyisenkin 
reppurielämän uudessa tehtävässä Tam-
pereella. Ilman perheen ymmärtäväistä 
tukea mitkään edellä mainituista asioista 
eivät olisi olleet mahdollisia.

Viestimies-lehti esittää lämpimät on-
nittelut vuoden viestiupseeriksi valinnan 
johdosta.
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Opintomatka Viroon

Viestiupseeriyhdistyksen 
vuoden 2017 opintomatka 
tehtiin syyskuun alussa Vi-
roon, Tallinnaan ja Tarttoon. 
Ensimmäisenä ja toisena 
matkapäivänä tutustuttiin 
Tallinnaan, kolmantena Tart-
toon ja neljäntenä palattiin 
Tallinnaan, jossa kaikilla oli 
oma ohjelmansa lähinnä 
ostosten parissa. Matkalle 
osallistui 23 yhdistyksemme 
jäsentä.

Matkan oli valmistellut yhdistyksen 
matkajaosto toiminnanjohtaja Harri 
Reinin johdolla. Helsingistä matka 
aloitettiin TallinkSiljan uudella Me-
gastarilla ja paluumatkalla laivaksi oli 
vaihtunut saman yhtiön Star. Siirtymi-
siin Virossa käytettiin paikallista tilaus-
ajobussia.

Iltapäivän ohjelma aloitettiin tutki-
musjohtaja Pauli Järvenpään (Viron 
kansainvälinen puolustus- ja turvalli-
suustutkimuskeskus, ICDS) esityksellä 
Viron nykytilanteesta. Esityksensä 
aluksi Järvenpää palautti mieleemme 
Suomen sotahistoriaa, nimittäin Sini-
mäen taistelut Virossa syksyllä 1944. 
Samaiset taistelut heinä- syyskuussa 
vaikuttivat myös siihen, että Suomi säi-
lytti itsenäisyytensä Jatkosodan jälkeen. 
Sinimäet sijaitsee jonkin verran Narvas-
ta länteen. Vuosina 1940 – 1991 Viro 
oli vuoroin Neuvostoliiton ja Saksan 
miehittämä. Vuonna 1991 Viro itsenäis-
tyi toistamiseen ja liittyi EU:n ja Nato:n 
jäseneksi 2004. Viron runsaasta 1,3 mil-
joonasta asukkaasta vajaat 300 000 on 
venäjänkielisiä.

Päivän päätteeksi vierailimme 
KGB-museossa, joka sijaitsee suoma-
laisten rakentaman Viru-hotellin ylim-
mässä kerroksessa, jota kerrosta ei vi-
rallisesti koskaan ollut olemassa. Sieltä 

Kuuntelemassa Pauli Järvenpään luentoa Viron nykytilanteesta.

KGB-museon radiolaitteita.
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käsin valvottiin Neuvostoliiton aikana 
kaikkia Tallinnassa käyneitä ulkomaa-
laisia. Vuonna 1972 hotellin valmis-
tuttua suomalaisten rakennusmiesten 
poistuessa tilalle tuli venäläisten ryhmä 
viimeistelemään rakennus kuuntelu- ja 
valokuvauslaitteilla, joilla mahdollistet-
tiin hotellivieraiden vakoileminen. Ho-
tellin ylimpään kerrokseen sisustettiin 
KGB:n komentokeskus, jonne hotellin 
työntekijöiltä oli pääsy ehdottomasti 
kielletty.”Perjantaiaamuna suuntasim-
me Eesti Kaitseväen Staabi- ja Side-
pataloonaan, jossa aluksi pataljoonan 
komentaja everstiluutnantti René Innos 
toivotti meidät tervetulleeksi ja kertoi 
pataljoonastaan. Pataljoona on alkujaan 
perustettu marraskuussa 1918 ja uudel-
leen lokakuussa 1993. Komentajan esi-
tyksen jälkeen saimme kuulla kapteeni 
Erko Iljin mielenkiintoisen esityksen 
pataljoonan koulutuksesta. Lyhyen 
tauon jälkeen meille pidettiin esitys 
Kyberturvallisuuskeskuksesta (NATO 
CCDCOE) Siim Alatalun ja Jarkko 
Kuusijärven toimesta. Vierailumme 
päätteeksi saimme seurata Staabi- ja 
Sidepataljoonan valatilaisuutta ja sitä 
seurannutta ohimarssia.

Seuraava matkakohteemme oli 
Kadriogin palatsi, joka on yksi Viron 
arkkitehtuurin ylväimmistä linna- ja 

puistoalueista. Palatsin rakennutti Pieta-
ri Suuri vaimolleen yli 300 vuotta sitten 
kesäasunnoksi. Italialaisten esikuvien 
mukaisesti pengerterassille rakennetun 
barokkipalatsin etujulkisivu on kolmi-
kerroksinen ja takajulkisivu kaksiker-
roksinen. Etujulkisivun arkkitehtuurissa 
dominoi barokkityylinen keskirisaliitti 
parvekkeineen. ”Nykyisin rakennukses-
sa on Viron taidemuseo ja saimmekin 
oppaamme avustuksella mielenkiintoi-
sen esityksen Venäjän keisarillisen ajan 
taiteesta. Palatsista suuntasimme Tal-
linnan maamerkkiin Teletorniin, joka 
rakennettiin Moskovan olympialaisiin 
vuonna 1980. Torni on 300 metriä kor-
kea, ja sen 170 metrin korkeudessa ole-
valta näköalatasanteelta onkin hulppeat 
näkymät. Paluumatkalla poikkesimme 
vielä Tallinnan Metsäkalmistossa, 
jossa on Viron Suomi-poikien (Soo-
mepoisid) muistomerkki Jatkosodassa 
taistelleitten virolaisten vapaaehtoisten 
muistoksi. Heitä on elossa vielä vajaat 
50 henkilöä. Sytytimme muistomerkille 
kynttilän.

Lauantaiaamulla aamiaisen syötyäm-
me suuntasimme bussimme nokan kohti  
yliopistokaupunki Tarttoa, Viron toi-
seksi suurinta. Matkan aikana toimin-
nanjohtaja tenttasi matkalaisten Suo-
mi-tietämystä viidellätoista pikkukysy-

myksellä. Parhaiten vastasivat naisista 
Anne Aho ja miehistä Ilkka Kananen. 
Tarttoon saavuttuamme suuntasimme 
majoittumisen jälkeen matkamme Viron 
kansallismuseoon, joka on avattu 2016 
ja rakennettu vanhalle neuvostoajan 
lentotukikohdan alueelle. Vaihtuvien 
näyttelyiden lisäksi museossa on koko-
elmia, jotka kertovat Viron historiasta ja 
suomalais-ugrilaisten kansojen tarinaa.

Lauantai-illan päätteeksi nautimme 
yhteisen maittavan illallisen Tarton 
Toomemäen alarinteessä sijaitsevassa 
Püssirohukelderissa, joka toimi ruuti-
kellarina vuoteen 1809 asti. Ruutikellari 
rakennettiin piispanlinnaa esilinnoituk-
sesta erottaneeseen vallihautaan vuonna 
1767. Tiiliskivet saatiin keskiaikaisen 
Mariankirkon raunioista sekä piispan-
linnan muureista. Tarton ruutikellari on 
ainutlaatuinen korkean kattonsa vuoksi. 
Ruutikellari kuului aikanaan Tarton 
yliopiston matematiikan-fysiikan tiede-
kunnalle, joka vuonna 1896 aloitti siinä 
maanjäristysten ja magneettisten ilmiöi-
den tutkimisen.

Sunnuntaiaamupäivällä palasimme 
takaisin Tallinnaan, jossa matkalaisilla 
oli vielä aikaa kierrellä kaupungilla ja 
tehdä ostoksia ja iltapäivän päätteeksi 
suuntasimme matkamme kohti Suomea. 
Kiitokset matkajaostolle taas kerran hy-
vin järjestetystä matkasta.

Staabi- ja Sidepataljoonan valatilaisuus.

Suomi-poikien muistomerkki.
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 Insinööri K Merontausta

Saimaan vesistöalueen 
radiopuhelinverkko

Vuodesta 1947 lähtien on radioyh-
teyksiä Saimaan vesistöalueella liik-
kuviin aluksiin pidetty Savonlinnassa, 
Lauritsalassa ja Varkaudessa sijaitse-
vilta maa-asemilta käsin. Nämä asemat 
ovat olleet eräiden puutavarayhtiöiden 
omistuksessa ja hoidossa sekä ovat toi-
mineet 3MHz:n taajuusalueella. Pitkien 
etäisyyksien ja käytetyn taajuusalueen 
tähden on liikennöiminen aina ollut 
epävarmaa, ja kasvaneen häiriötilanteen 
takia on yhteyden saanti viime vuosina 
ollut usein jopa mahdotonta.

Alueella toimivat puutavarayhtiöt 
ovat jo lähes kymmenen vuoden ajan 
tehneet yrityksiä asiantilan paranta-
miseksi. Ensimmäinen suunnitelma 
uuden VHF -taajuusalueella toimivan 
radiopuhelinverkon rakentamiseksi 
Saimaan vesistöalueelle syntyi vuona 
1960. Kun Saimaan kanavanvuokrausta 
koskeva sopimus tuli hyväksytyksi, 
esitettiin radio-osaston taholta vuonna 
1963, että kanavan valmistuttua on 
siinä liikkuvien alusten radioliikenne 
pystyttävä hoitamaan ihmishengen tur-
vaamisesta merellä tehdyn sopimuksen 
mukaisesti. Asiaa tutkittaessa tultiin 
siihen tulokseen, että haluttaessa luoda 
toiminnallisesti tehokkain ja liikenteel-
lisesti parhain radiopuhelinverkko, on 
se rakennettava osaksi posti- ja len-
nätinlaitoksen rannikkoradioverkkoa. 
Syksyllä 1965 posti- ja lennätinhallitus 
istunnossaan teki päätöksen kyseisen 
verkon rakentamisesta. Kevättalvella 
1966 ryhdyttiin laitteiden asennukseen 
ja toukokuun lopulla voitiin Savonlin-
nan tukiaseman kautta välittää ensim-
mäinen puhelu.

Savonlinnasta on muodostunut koko 
vesistöalueen keskuspaikka, jonne suur-
ten puutavarayhtiöiden laivatoimistot 
ja telakat on sijoitettu. Koska näistä 

laivatoimistoista johdetaan lähes koko 
vesistöalueen liikennettä, on luonnol-
lista, että myös radiopuhelinliikenteen 
keskuspaikaksi on valittu Savonlinna. 
Jo suunnitelmaa luotaessa lähdettiin 
siitä ajatuksesta, että vesistöalueen pu-
helut keskitetään yhteen paikkaan, jota 
verkon päivystys ja valvonta voitaisiin 
hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. 
Edellä mainituista syistä Savonlinna 
oli tarkoitukseen mitä sopivin. Sinne 
rakennettiin myös tukiasema. Muiden 
tukiasemien sijoitukset ovat määräyty-
neet lähinnä eri paikkakuntien liikenne-
tarpeen ja puhelinkeskusten läheisyy-
den mukaan. Tukiasemien sijaintipaikat 
ovat seuraavat: Joutseno, Mikkeli, Var-
kaus, Kuopio, Joensuu ja Koli. Jotta ra-
diopuhelinverkko voitaisiin keskitetysti 
hoitaa Savonlinnasta käsin, on jokaisel-
le tukiasemalle luonnollisesti jouduttu 
muodostamaan liikenneyhteys. Tämä 
on vapaiden puhelinjohtojen puuttuessa 
tehty yksikanavaisten linkkien avulla. 
Kaikki linkkiyhteydet on päätetty Sa-
vonlinnan kaukokeskuksessa erityiseen 
radiopöytään, johon myös Savonlinnan 
oma tukiasema on yhdistetty. Muut 
tukiasemat voidaan kauko-ohjauksen 
avulla kytkeä myös paikkakuntansa 
keskukseen.

Liikennemuotona radiopuhelinver-
kossa on käytetty niin sanottua semi-
dupleksia, jolloin laiva-asemat ovat 

kahden taajuuden simpleksi -asemia ja 
tukiasemat dupleksiasemia. Tämä tar-
koittaa sitä, että laivassa on puhuttaessa 
painettava erityistä puhepainiketta ja 
siirryttäessä kuunteluun päästettävä pai-
nike vapaaksi. Toisin sanoen laiva-ase-
massa on joko lähetin tai vastaanotin 
käytössä, kun taas tukiasemassa ovat 
molemmat samanaikaisesti.

Saimaan radiopuhelinverkosta, joka 
on ensimmäinen posti- ja lennätinhal-
lituksen rakentama keskitetysti ohjattu 
radiopuhelinverkko, on kuluneen ke-
sän ja syksyn aikana saatu pelkästään 
myönteisiä kokemuksia. Pääasiallisia 
radiopuhelimen käyttäjiä ovat puuta-
varayhtiöiden hinaajat, joiden toimin-
taan radiopuhelin antaa uutta tehoa ja 
varmuutta. Aikaisemminhan on avun 
saaminen esimerkiksi suuren puutavara-
lautan hajotessa saattanut olla hyvinkin 
vaikeaa. Lisäksi ensiapu-, sairaus- ja 
tapaturmatapauksissa on järjestetty niin, 
että sellaisen sattuessa voidaan heti ot-
taa yhteyttä Savonlinnan sairaalan lää-
käriin, joka puhelimitse antaa tarpeel-
liset ohjeet. Ei pidä myöskään unohtaa 
aamuin ja illoin luettavaa tuuli- ja näky-
vyysennustetta, joka myrskyn lähesty-
essä on ensiarvoisen tärkeä. Voidaankin 
lopuksi todeta, että posti- ja lennätin-
hallitus on Saimaan radiopuhelinverkon 
avulla saanut yhteyksiensä piiriin uuden 
tyytyväisen käyttäjäryhmän.

Toimittanut Veli-Matti Pesola
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Henkilöasiat:
Siirrot ja tehtävään mää-

räämiset 
- everstiluutnantti Tero Palokangas 

(KAIPR) erityistehtävään kanslian 
kv-hallinnoitavat sektorille Pääesikun-
taan 1.12.2017 lukien

- everstiluutnantti Samuli Terämä 
(MAASK) erityistehtävään Puolustus-
voimien johtamisjärjestelmäkeskukseen 
1.12.2017 lukien ja edelleen osastopääl-
liköksi suunnitteluosastolle 1.1.2018 
lukien

- everstiluutnantti Jarkko Karsikas 
(MAASK) sektorijohtajaksi johtamis-
järjestelmäosaston johtamisjärjestel-
mäpalvelut sektorille Pääesikuntaan 
1.1.2018 lukien

- everstiluutnantti Esko Liimatta 
(PEKANSLIA) koulunjohtajaksi vies-
tikouluun Maasotakouluun 1.1.2018 
lukien

- everstiluutnantti Marko Kivelä 
(MPKK) erityistehtävään kanslian 
kv-hallinnoitavat sektorille Pääesikun-
taan 1.3.2018 lukien

Ylennykset 1.9.2017

Kapteeniksi

- yliluutnantti Sampo Keski-Patola

Yliluutnantiksi

- luutnantti Otto Hakamaa
- luutnantti Joonas Heikkeri
- luutnantti Emil Lavaste
- luutnantti Vesa Lehtonen
- luutnantti Niko Meriläinen
- luutnantti Timo Mäki
- luutnantti Joni-Santeri Mäkinen
- luutnantti Jussi-Petteri Viljanen
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TEKSTI JA KUVA: HANNA LIITOLA

Viestikoululla Riihimäellä nautittiin 
eläkekahveja syyskuun lopulla, kun 
insinööri Juhani Jatila siirtyi ansaitulle 
eläkkeelle 1.10.2017 palveltuaan Puo-
lustusvoimissa yhteensä lähes 19 vuo-
den ajan. Jatila aloitti työuransa puo-
lustusvoimissa 1.10.1984 Pääesikunnan 
silloisella Sähköteknillisellä osastolla 
teleinsinöörinä. Hän oli mukana vie-
mässä Puolustusvoimia digiaikakaudel-
le. ”Silloin tehtiin valtakunnallisestikin 
merkittävää ja uraa uurtavaa työtä, kun 
käytännössä Puolustusvoimat loikkasi 
tiedonsiirrossa yhden sukupolven yli”, 
Juhani muistelee. Neljä vuotta Pää-
esikunnassa kestäneen työrupeaman 
jälkeen Jatila toimi siviilisektorilla 
tuotemarkkinointipäällikkönä Oy L 
M Ericsson Ab:llä sekä aluejohtajana 
Voicebit Oy:ssä ja palasi jälleen puolus-
tusvoimien palvelukseen vuonna 2002 
Merivoimien Esikuntaan, jossa hän 
toimi elektroniikkainsinöörinä vuoden 
2006 loppuun. Tuona aikana tutuksi 
tulivat muun muassa Merivoimien alus-
ten johtamisjärjestelmät. Vuoden 2007 
alusta Jatila siirtyi Viestirykmentin 
johdossa olleelle Viesti- ja Sähkötek-
niselle Koululle järjestelmäinsinöörin 
tehtävään Tutkimus- ja kehittämisosas-
tolle, jossa hän pääsi työskentelemään 
Maavoimien johtamisjärjestelmien pa-
rissa ja oli mukana nykyisen Maapuo-
lustuksen johtamisjärjestelmän (M18) 
kehitystyössä. Vuoden 2015 alusta puo-
lustusvoimien organisaatiouudistukseen 
liittyen Jatila siirtyi opetusinsinööriksi 
Maasotakoulun alaiseen Viestikouluun. 
Hänen opetusvastuullaan olivat muun 
muassa langalliset ja langattomat lii-
tyntäverkot sekä puhepalvelut. Tämän 
lisäksi Jatila osallistui johtamisjärjes-
telmän M18 opetukseen ja järjestelmän 
integraatiotestaukseen. Ilmavoimien 
toiminta tuli Juhanille tutuksi varus-
miespalveluksessa, jonka hän suoritti 
vuosina 1975–1976 Ilmasotakoulussa 
Kauhavalla Saab Safir -merkkisen 
harjoituskoneen ohjaimissa. Vaikka Ju-

hanista ei hävittäjälentäjää 
tullutkaan, niin paljon hän 
ehti Puolustusvoimissa 
nähdä ja tehdä toimiessaan 
useissa tehtävissä eri puo-
lustushaaroissa usealla eri 
vuosikymmenellä.

Ennen työuraansa puo-
lustusvoimissa Jatila toimi 
viiden vuoden ajan Yleis-
radiossa tarkkailijana. 
Osaaminen lähiverkkotek-
niikasta, Yleisradion jär-
jestelmistä sekä kiinnostus 
suunnistukseen, jossa 
Juhani kilpaili kansallisel-
la tasolla nuoruusvuosi-
naan, yhdistyivät Jukolan 
viestissä. Vuosien ajan 
Juhani on ollut mukana ja 
viimeisinä vuosina vastannut Jukolan 
viestin tietoliikenneyhteyksien suun-
nittelusta ja toteuttamisesta maastosta 
kilpailukeskukseen. Aika monta työ-
tuntia, käveltyä kilometriä maastossa ja 
hikipisaraa tarvitaan, jotta kuvayhteys 
välittyy rasteilta kotisohville. Lisäksi 
hän on ollut toteuttamassa yhteyksiä ja 
suunnistajien sähköistä seurantajärjes-
telmää myös useissa Puolustusvoimien 
järjestämissä suunnistustapahtumissa 

Insinööri Juhani Jatila eläkkeelle 
Viestikoululta

(esimerkkeinä sotilaiden suunnistuksen 
SM- ja MM-kilpailut).

Juhani on jättänyt kynänjälkensä 
myös Viestimies-lehden sivuille. Hänen 
kirjoittamaansa artikkeliin Lähiverkois-
ta voi tutustua Viestimieslehden nume-
rossa 1/1987. 

Viestikoulun henkilökunta ja Viesti-
mies -lehti toivottavat Juhanille hyviä 
eläkepäiviä!

Jatilan läksiäislahjan luovutus.

Juhani sotilaiden SM-kilpailuissa 2017.
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Perinteitä kunnioittaen,  
uudet haasteet tunnistaen
Yhdistyksen syyskokous jär-
jestettiin perinteisesti Riihi-
mäellä, Viestikoulun luokka-
rakennuksessa. Tänä vuonna 
kokous oli yhdistetty paikal-
lispuolustuksen johtamista 
käsitelleen valtakunnallisen 
verkkoseminaarin yhteyteen. 
Seminaarista on erillinen 
artikkeli toisaalla tässä leh-
dessä.

Ennen varsinaista kokousta viesti-
tarkastaja Eero Valkola ja yhdistyksen 
puheenjohtaja Jussi Liesiö palkitsivat 
ansioituneita jäseniä. Vuoden viestiup-
seeriksi valittiin insinöörimajuri Kari 
Lamberg Puolustusvoimien logistiik-
kalaitokselta. Yhdistyksen hopeisella 
plaketilla palkittiin Tapio Vaahtokivi, 
Tuula Korppi, Juhani Koivula, Kirsi 
Salo, Jarmo Seppä ja Pekka Rintala. 
Pronssisella plaketilla palkittiin puo-
lestaan Ossi Tarkka, Mauri Arponen, 
Pekka Saarela, Osmo Kupiainen, Reijo 
Mäihäsniemi, Rauno Kuusisto, Ilkka 
Meriläinen, Jari Mäkinen, Harri Suni, 
Jyri Kosola, Jaakko Ritola Ja Janne 
Korpinen. Viestimies -lehden vuoden 
kirjoittajina palkittiin Esa Aho ja Aimo 
Pellinen. Aho kirjoitti 1/2016 lehteen 
aiheesta ”Digitalisaatio on hukkumai-
sillaan yleistämiseen”. Aimo Pellinen 
kirjoitti puolestaan 3/2016 lehteen 
otsikolla ”Kyberturvallisuuden tason 
arviointi PK-yrityksissä”. Molemmat 
kirjoitukset olivat erittäin ammattitaitoi-
sesti kirjoitettuja, sisälsivät valtavirrasta 
poikkeavan tulokulman aihealueisiinsa 
ja toivat lehden muuhun sisältöön sopi-
vaa monipuolisuutta.

Viestiupseeriyhdistys ry:n hallituksen 
puheenjohtaja Jussi Liesio avasi ko-
kouksen ja toivotti runsaan kokousväen 
tervetulleeksi. Kokouksen puheenjohta-
jaksi valittiin Seppo Uro, joka luotsasi-
kin kokouksen läpi rautaisen ammatti-
taitoisella ja karsimaattisella otteellaan. 
Sihteerinä toimi itseoikeutetusti yhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Harri Reini. 
Kokouksen po/yta/kirjan tarkastajiksi 

ja a/a/ntenlaskijoiksi valittiin Veli-Pek-
ka Kuparinen ja Markus Virrankoski. 
Yhdistyksen toiminnanjohtaja esitteli 
perinteisen rakenteen mukaisen toimin-
tasuunnitelman vuodelle 2018, joka 
hyva/ksyttiin muutoksitta. Toiminta-
suunnitelmaa käsiteltäessä hallitukselle 
annettin evästyksinä harkittavaksi muu-
tamia uudistusesityksiä. 

Yhdistyksen toiminnanjohtaja esit-
teli talousarvion vuodelle 2018, joka 

hyväksyttiin muutoksitta. Vuoden 2018 
jäsenmaksujen suuruudet päätettiin 
hallituksen esityksen mukaisesti pitää 
ennallaan (henkilöjäsen 20 €, yhtei-
söjäsen 50 €, henkilökannatusjäsen 
20 € ja yhteisökannatusjäsen 200 €). 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi seuraa-
valle toimikaudelle valittiin yksimieli-
sesti Jussi Liesiö. Hallituksen jäsenten 
lukumääräksi päätettiin yhdeksän 
vuodelle 2018. Hallituksen esityksen 

Komea rivi yhdistyksen pronssisella plaketilla palkittuja jäseniä.

Viestitarkastaja Eero Valkola jakamassa yhdistyksen hopeisia plaketteja ansioitu-
neille jäsenille.

TEKSTI JA KUVAT: TERO PALOKANGAS
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mukaisesti päätettiin valita hallitukseen 
Juha Petäjäinen, Erkka Suopanki, Olli 
Peltonen, Ilkka Kananen, Harri Suni, 
Ville Viikari, Jukka-Pekka Virtanen ja 
uusina jäseninä Kimmo Fransila seka 
Lauri Lyytinen. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin puolestaan Antti Löytynoja ja 
toiminnantarkastajan varamieheksi Pek-
ka Hämäläinen.

Hallituksen jäsen Erkka Suopan-
ki esitteli yhdistyksen www-sivujen 
uusimisprojektin todeten hankinnan 
alittavan budjetin. Samalla tavoitteesta 
ottaa sivut käyttöön syyskokoukseen 
mennessa ollaan hieman myöhässä, 
mutta uudet sivut tulevat aukemaan 
loppuvuoden aikana.

Toiminnanjohtaja esitteli puolestaan 
johtamisjärjestelmä- ja viestijoukkojen 
100-vuotiskirjahankkeen, joka tulee 
sisältämään 24 eri kirjoittajan erilaisia 
ajatuksia kyberturvallisuuteen liittyvistä 
asiakokonaisuuksista. Artikkelit tullaan 
kokoamaan everstiluutnantti, ST Mika 
Huttusen johdolla yhdeksi kirjaksi, 
jonka paksuudeksi muodostuu arviolta 
noin 200-sivua. Kirja on tarkoitus saada 
valmiiksi 1.2.2018 mennessä ennen 
johtamisjärjestelmä- ja viestijoukkojen 
100-vuotisjuhlallisuuksia. Viestiup-
seeriyhdistyksella on tarkoitus ostaa 
kirjoja 1500 eurolla lahjaesineiksi. 
Kirjan lopullinen painomäärä ja jaka-
misperiaate on parhaillaan hallituksen 
julkaisutoimikunnalla selvityksen alla. 
Kokouksen lopuksi puheenjohtaja kiitti 
kokousväkeä aktiivisesta keskustelusta 
ja päätti kokouksen.

Kokousta seurasi erittäin mielenkiin-
toinen ja keskustelua herättänyt ajan-
kohtaisseminaari. Seminaarin jälkeen 
kokousväki siirtyi perinteisen kaavan 
mukaan nauttimaan upseerikerholle 
viestimiespäivällisen. Vilkkaasta kes-
kustelusta päätellen päivän kokous- ja 
seminaarianti oli ollut jälleen kerran 
ajatuksia herättävää. Kokouspäivän 
perusteella yhdistyksen onkin jälleen 
hyvä lähteä kohti uutta toimintavuotta 
2018 perinteitä kunnioittaen, mutta uu-
det esitykset ja haasteet toiminnassaan 
samalla tunnistaen.

Viestikoulun johtaja, everstiluutnantti Jarkko Karsikas esittelemässä kokous-
väelle Riihimäen varuskunta-alueen nykytilannetta ja toimintaa.

Eversti evp Seppo Uro johtamassa syyskokousta toiminnanjohtaja  Harri Reinin 
avustaessa.
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