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Jaksaa jaksaa…!

25. kesäkuuta tuli kuluneeksi 80 vuotta 
Jatkosodan alkamisesta. Neuvostoliitto 
aloitti tuolloin pommitukset useisiin 
suomalaisiin kaupunkeihin, mikä käyn-
nisti sotatoimet. Suomi lähti jatkosotaan 
paremmin varustettuna ja suuremmilla 
joukoilla kuin talvisotaan. Sama asia päti 
myös viestiaselajin joukkoihin ja varus-
tukseen. Tänä vuonna tulee kuluneeksi 
80 vuotta myös Salpalinjan rakentami-
sesta. Rakennustyöt aloitettiin 1940, 
mutta ne keskeytyivät jatkosodan alettua. 
Rakennustöitä jatkettiin kesällä 1944 
ja työt loppuivat jatkosodan päätyttyä. 
Salpalinjan merkitystä Suomen puolus-
tukselle ei voi väheksyä, vaikka sillä ei 
varsinaisia sotatoimia käytykään. Sen 
vaikutus oli ehkä ennemminkin henki-
nen, mikä loi riittävän ja uskottavan ku-
van Suomen kyvystä puolustaa maataan. 
Varustautuminen ja varautuminen ovat 
edelleen voimissaan. Uskottava puo-
lustus on jatkossakin ylläpidettävä asia. 
Materiaaliset suorituskyvyt eivät tähän 
yksin riitä. Lisäksi pitää olla riittävä ja 
osaava henkilöstö käyttämään sitä.

Olen jo aiemmin kirjoittanut osaamisen 
tärkeydestä, ja erityisesti sen laajenta-
misesta. Haluan tässä yhteydessä avata 
asiaa muutamalla kohdalla. Suurval-
ta-armeijoilla on merkittävästi parem-
mat edellytykset laajentaa osaamistaan. 
Laajentaminen tapahtuu yksinkertaisesti 
hankkimalla lisää tietyn sektorin osaajia. 
Suomella ei vastaavaan ole samanlaisia 
mahdollisuuksia. Toisaalta meidän vah-
vuus piilee siinä, että osaamispohjamme 
on laaja ja näin ollen turvatumpi. Jos 
yksi taistelija on poissa rivistä, toiminta 
ei keskeydy sen vuoksi. Meidän tulee 
kuitenkin varmistaa, ettei kriittinen osaa-
minen jää yksittäisten ja harvojen osaaji-
en varaan. Suomessa rekrytointipohja ei 
ole niin laaja kuin suuremmissa maissa. 
Tämä osaltaan merkitsee sitä, ettemme 
voi turvautua vain tiettyjen yliopistojen 
tai oppilaitosten tuottamiin osaajiin, vaan 

meidän on varmistuttava oman spesifin 
osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Johtamisjärjestelmäkoulu aloittaa vuo-
denvaihteessa toimintansa Puolustus-
voimien johtamisjärjestelmäkeskuksen 
alaisuudessa. Toivottavasti saamme lukea 
pian tämän lehden sivuilta uuden koulun 
toiminnasta ja tavoitteista.

Kyber on kasvava toimiala. Sektori 
tarvitsee kasvaessaan lisää tekijöitä 
ja erityisesti osaajia. Samasta osaaja-
poolista kilpailevat niin yritykset kuin 
julkinen sektori. Yliopistot ja ammatti-
korkeakoulut tuottavat kyberosaajia yhä 
suuremmissa opetusryhmissä. Kysyntä 
on kovaa osaajista, ja tämä on huomattu 
myös Puolustusvoimissa. Huoltovar-
muuskeskuskin on esittänyt huolensa 
kriittisen osaamisen jatkuvuudesta. Esi-
merkiksi HVK:n johtaja Jaakko Pekki to-
tesi, että ”Puolustushallinnon tarvitsema 
osaaminen on osa kansallista kriittistä 
osaamista. Tämän vuoksi puolustushal-
linnon osaamistarpeita ei tulisi käsitellä 
erillisenä asiana vaan osana koko yhteis-

kunnan osaamisen hallintaa ja kehittä-
mistä.”. Puolustusvoimat ei voi rakentaa 
esimerkiksi omaa kyber suorituskykyään 
ostopalvelujen tai ulkomaisen työvoiman 
varaan. 

THL:n johtaja Mika Salminen totesi 
haastattelussa, että koronapandemian 
loppu häämöttää. Pandemian mukanaan 
tuomat uudet työskentelytavat aiheuttivat 
työn tekemisen murroksen, kun ihmiset 
sankoin joukoin siirtyivät etätöihin. Tällä 
oli myös lieveilmiöitä. Ihmisiä on syrjäy-
tynyt ja jäänyt entistä enemmän yksin. 
Etätyöt lisäsivät merkittävästi kotitoi-
mistojen laitteiden, kuten näyttöjen ja 
reitittimien, kysyntää. Tämä sai aikaan 
jopa kansainvälisen komponenttipulan. 
Vähitellen työpaikat ovat avaamassa 
toimistoidensa ovia, ja ihmiset ovat pääs-
seet palailemaan työpaikoilleen. Sosiaa-
listen kontaktien lisääntyminen on tuonut 
monelle iloa. Pandemian aikainen etätyö 
sai meidät myös havahtumaan siihen, 
kuinka tärkeitä sosiaaliset kontaktit ovat 
työyhteisöissä. Jaksaminen paranee, kun 
pääsee vaihtamaan kuulumisia muiden-
kin kuin kotijoukkojen kanssa. Työssä 
jaksaminen on noussut vahvasti esiin 
myös Puolustusvoimissa palvelevien 
henkilöiden jäsenliittojen toimesta. Liitot 
ovat ajaneet vahvasti työaikalainsää-
dännön uudistamistarvetta. Hyvä niin. 
Työsuojelulliset asiat ja henkilöstön 
jaksaminen on huomioitava myös vaati-
vassa maanpuolustustyössä. Toivottavasti 
asiaan saadaan toimiva ratkaisu, joka so-
pii nykypäivään ja tukee suorituskykyjen 
kehittymistä. Osaaminen ja henkilöstön 
jaksaminen tulisi olla keskiössä. 

Kohti syksyä ja koronavapaata joulua!

Päätoimittaja Samuli Terämä
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Teksti:Martti Aho   
Kuvat: Vilho Aho

Jatkosodan alkamisesta 80 vuotta
”Tiistaina 10.6.1941 klo 13.00 huudettiin 
kasarmilla hälyytys (kasarmi oli nykyi-
nen RUK:n päärakennus). Kasarmissa 
majaili mm. 4.Prikaatin Viestikomppa-
nia. Iltapäivä käytettiin pakkausten ja 
muitten varusteitten matkakuntoon lait-
toon. Klo 18.00 suoritettiin ryhmäjako. 
Minut määrättiin 8.D:n JR 4:n viestijouk-
kueen II radioryhmään. Ryhmän johtaja-
na toimi reservin korpraali Wanamo. Yö 
vietettiin kasarmilla.” 

Näin alkoi isäni, Vilho Aho, päiväkirja 
Jatkosodan ajalta, jota hän piti aina ko-
tiuttamiseensa 16.11.1944 asti. Isäni oli 
astunut vapaaehtoisena varusmiespalve-
lukseen 2.4.1941 4.Prikaatin Viestikomp-
paniaan Haminassa. Varusmiespalvelus 
päättyi 2.4.1943, mutta palvelus jatkui 
sitten reserviläisenä JR 4:ssä. Isäni osal-
listui jo Talvisotaan III luokan nostomie-
henä Turun Lohkolla Öröön linnakkeella 
vaakakanta mittaajana 24.11.1939 – 
29.5.1940. 

Isäni ei juurikaan puhunut sotien aikai-
sista tapahtumista, joten on ollut todella 
mieleenpainuvaa lukea hänen kirjoitta-
maansa päiväkirjaa, josta selviää tarkasti 
paikkakunnittain hänen sotataipaleensa. 
Hän otti myös paljon valokuvia koko 
sodan ajalta.  

Seuraavassa on otteita isäni pitämästä 
päiväkirjasta. 

”Keskiviikko 11.6.1941 klo 07.00. jaet-
tiin radioryhmille pyörät ja klo 8.0 lähti 
res korpt. Wanamon radioryhmä Hami-
nasta polkupyörillä Mäntlahteen, jossa 
ilmoittauduimme res kornetti Wikströ-
mille. Iltapäivällä kaivoimme suojakuo-
pat.” 

”Torstai 12.6.1941 klo 13.30 lähdimme 
Mäntlahdesta polkupyörillä Säkäjärvelle, 
jonne saavuimme klo 17.00. Säkäjärvellä 
kunnostimme parakkeja asuttavaan 
kuntoon.” 

”Lauantai 9.8.1941 Yön me saimme 
nukkua rauhassa. Klo 05.00 oli hälytys ja 
suunnilleen klo 08.00 lähdimme liikkeel-
le. Ajoimme Tainionkosken, Wuoksen-
niskan y.m. pienien paikkakuntien läpi.
Kaukopään tehtaat sivuutimme myös. 
Tauko pidettiin noin 17 km Rautjärveltä. 
Tauon aikana piti olla ruokailu, mutta 

veria, sitro pastilleja, keksiä ja pienen 
palan känttyä, joten saikka ei maistunut 
hullummalta. Klo 13.00 luettiin radiosta 
päämajan tilannetiedotus. Tässä tiedotuk-
sessa ilmoitettiin, että joukkomme ovat 
tänään klo 08.00 vallanneet Viipurin. 
Torkkelin linnan tornissa liehuu taas 
Suomen lippu, sanottiin tiedoituksessa. 
Tiedoituksessa sanottiin myös, että jouk-
komme ovat saavuttaneet Kivennavan 
kirkonkylän. Klo 18.30 lähdimme taas 
eteenpäin suuntana Uusikirkko. Siellä 
oli ryssiltä jäänyt suuri kolonna sotasaa-
liiksi joukoillemme, mm. 18 kappaletta 
kuudentuuman tykkejä vetotraktoreineen. 
Uudenkylän kirkko oli palanut perus-
tuksiaan myöten niin, ettei ollut jäänyt 
muuta kuin kellotapulin alaosa. Kirkolta 
menimme vielä noin 10-15 km eteenpäin 
ja leiriydyimme oikealle puolelle tietä 
lähelle Vammeljokea Uusimylly nimi-
seen paikkaan. Suomenlahden rantaan on 
matkaa noin 7 km.” 

”Keskiviikko 10.9.1941 Kävimme di-
visioonan veivarissa hakemassa erään 
Hellbergin aseman. Valtosen ryhmä lähti 
II pataljoonaan ja otti mukaansa meidän 
eilen hakeman Hellbergin ja meille jäi 
Valtosella tähän asti ollut Hellberg. Nap-
pulan ryhmä lähti myös III pataljoonaan 
ja otti mukaansa slobon aseman. Meillä 
oli täällä eräs loistoradio, kääpiökokoi-
nen, kiteellä ohjattava kolmiputkinen 
desanttiradio. Se oli saatu 3 päivää sitten 
Summasta sotasaaliiksi. Siellä oli ollut 
nelihenkinen slobon partio ja pitänyt 
yhteyttä pakeneviin ryssiin rajan toisella 
puolella. Näillä ryssillä oli suomalaiset 
sotilaspuvut ja –aseet.” 

”Sunnuntai 19.10.1941 Tänään on minun 
syntymäpäiväni. Täällä me saimme olla 
rauhassa aamupäivän, kun jo klo 13.00 
tuli lähtö. Tällä kertaa ajoimme noin 
kaksikymmentä kilometriä. Matkalla 
jouduimme pimeässä ohittamaan mars-
sivat pataljoonat ja siinä oli täysi työ, 
että pysyi pyörällä pystyssä liukkaalla 
tiellä. Noin klo 19.00 aikaan saavuimme 
perille noin 5 km päähän Selkin kylästä 
ja pystytimme aseman ja teltan – taas 
pimeässä-. Näin kului minun yhdeksäs-
toista syntymäpäiväni poikkeuksellisissa 
olosuhteissa.” 

”Keskiviikko 28.6.1944 heti puolenyön 
jälkeen pataljoonan porukka marssi 
kylän ohi ja me liityimme siihen rikki-

kun me sitä aikamme olimme vartoneet, 
huudettiin, että ”peskää pakkinne ja val-
mistautukaa lähtöön”. Pakeista ei meillä 
kyllä ollut mitään pesemistä, sillä siitä ei 
oltu syöty koko vuorokauteen. Matkaa 
taas jatkettaessa alkoi sataa. Rautjärvellä 
oli tauko, mutta matkan päättymisestä ei 
kukaan tiennyt mitään. Matkaa jatkettiin 
edelleen pienessä sateessa ja klo 15.38 
aivan odottamatta me ylitimme rajavii-
van. Heti rajalla näkyi jälkiä ankarista 
taisteluista, puut olivat katkeilleet kra-
naatin sirpaleista ja talojen katoissa oli 
kranaatin reikiä. Muutamien kilometrien 
päässä rajalta ei enää näkynyt taistelun 
jälkiä, vaan ryssät olivat perääntyneet 
niin kiireesti etteivät olleet ehtineet 
rikkoa taloista ikkunoitakaan miinkuin 
rajalla oli tehty. Noin 6-7 km itään rajasta 
ehdittyämme käännyimme etelään. Tääl-
lä näkyi taas jälkiä taisteluista ja noin 
15 km päässä ruokailimme ja kun taas 
lähdimme, oli klo jo 19.15. Noin kilo-
metrin päässä ruokailupaikastamme oli-
vat ensimmäiset ryssien ruumiit ja ryssät 
olivat 3 päivää sitten jättäneet sen pai-
kan. Siellä oli autoja, mantteleita, kaasu-
naamareita ym. kamaa. Ruokatauolta 
lähtiessämme satoi koko ajan rankasti ja 
olimme aivan läpimärät, joten ei se sade 
enää voinut kastaa enempää. Klo 22.30 
olimme perillä Kirvussa, teltat pystyyn ja 
märät vaatteet kuivumaan.” 

”Lauantai 30.8.1941 Aamupuolella yötä 
olin vartiossa ja hakkasimme samalla 
puita, kun teltassa laiskana olevat miehet 
eivät sitä voineet tehdä. Kuivamuonan 
mukana saimme pussin marssiruokapul-

Luokkakokeissa Nurmoila 30.6.1942 
Vilho Aho.



Viestimies 3/20216

näisen masinamme kanssa, sillä Seilamo 
määräsi niin ja käski itse korjata masi-
naa, vaikka se menisi enemmänkin rikki. 
Kolmen aikaan aamuyöstä saavuimme 
majapaikkaamme ja minä nukahdin heti. 
Kymmenen aikoihin aamupäivällä Laine 
soitti rykmentistä, että minun ja Niemi-
sen pitäisi mennä heti sinne rikkinäisen 
koneen kanssa. Rykmentissä kuulin, että 
jääkärijoukkue lähtee varmistamaan jon-
nekin kolmenkymmenenviiden kilomet-
rin päähän ja minä joudun sen mukaan 
”kyyneleen” kanssa pitämään yhteyttä. 
Ensin laitoimme koneen kuntoon ja 
hommasin itselleni muonat, repun ym. 
Kahden tienoissa iltapäivällä lähdimme 
liikkeelle ja ajoimme läpi Varloin, Lam-
minniemen ja Kukoinvaaran kylien ja 
jätimme pyörät erääseen parakkikylään. 
Tästä jatkoimme matkaa jalkaisin. Noin 
kahdeksan kilometriä oli määräpaik-
kaamme Tuulosjoen varrelle. Olles-
samme noin kolmen kilometrin päässä 
määränpäästä tuli yhtäkkiä ja yllättäen 
ryssiä vastaamme. Noin kymmenen 
metriä oli matkaa kun huomasimme ne. 
Me painuimme asemiin ja sinä syntyi 
kiivas laukausten vaihto. Varsinkin rys-
sät ampuivat pirusti. Mun kiväärini oli 
vähän ruostunut eikä se oikein pelannut. 
Sain sen loppujen lopuksi pelaamaan ja 
kerkisin ampuakin muutaman laukauk-
sen kun huomasin, että oma porukka on 
lähtenyt livohkaan. Yhden miehen näin 
juoksevan edelläni kun lähdin karkuun. 
Ryssät ampuivat koko ajan vähän peijak-
kaasti ja ihmettelin kun en saanut yhtään 
reikää nahkaani. Ryssät tavatessamme 
olin melko kuitissa kunnossa, mutta 
pakoon juostessani pääsin kyllä melko 
lujaa. Masina selässä alkoi kyllä painaa 
niin paljon, että suohon kaatuessani jätin 
sen siihen ja puolisen kilometriä vielä 
juostuani sain porukan loppuosan kiinni 
ja pyysin erästä kaveria auttamaan saap-
paat pois jalastani, että pysyisin mukana. 
Saappaat jäi siihen ja paljain jaloin talsin 
loppumatkan. Täällä seisoin jonkun aikaa 
ja lähdin ajamaan takaisin rykmenttiin.” 

”Torstai 29.6.1944 Se rykmenttiin matka 
kesti kyllä melko kauan, sillä olin koko-
lailla kuitissa kunnossa. Perille päästyäni 
ilmoin asian ensin Seilamolle ja sitten 
jouduin vielä Simeliuksellekin vähän 
selvittelemään tilannetta. Silloin mua 
kaikesta huolimatta huvitti aikatavalla, 
kun paljain ja oikein likaisin varpain 
seisoin kartan vieressä ja näytin everstille 
paikkaa missä olimme.” 
Tämä tapahtuma taisi ainakin päiväkir-
jojen mukaan olla kiperin paikka missä 
isäni sodan aikana oli ollut.

JR 4, ”Kolmen Kannaksen Koukkaajat” 
taisteli Karjalan, Maaselän ja Aunuksen 

kannaksilla ja sen sotapolkua voi tar-
kastella osoitteessa www.sotapolku.fi. 
Sotapolkuun olisi hyvä saada kaikkien 

veteraanien henkilötiedot. Tätä kirjoitet-
taessa palvelussa on yli 118 000 henkilön 
tiedot.

Lastaus Perkjärvi.

Radistipopulaa 8.5.42.. Salenius, Johansson, Kivikoski, Jääskeläinen, Aho, Koristo, 
A Laine ja Malm.

”Unkarilainen” toiminnassa. Kivikoski, Malm, Jääskeläinen,Ala-Kujala.
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Aseveljien tapaaminen 6.6.2021 Jämsässä

Suomen lippu liehui uljaasti Takasella 
Jämsän Alhojärvellä. Aurinko paistoi 
pilvettömältä taivaalta ja oli juhlan aika. 
Juhla, jota oli jo odotettu  koronaepide-
mian vuoksi jo kauan, joulukuusta 2020 
asti. Jääkärimarssi ja Veteraanin iltahuuto 
soivat juhlavasti haitarilla. Nostettiin 
maljat. 

Juhlassa olivat läsnä Toivo Mänty-
lä, Toivon lapset Hilkka Aalto, Kirsti 
Manninen, Lea Aaltonen, Eila Vatanen, 
Esko Mäntylä, Pekka Mäntylä ja Erkki 
Mäntylä, tietokirjailija Jaana Laamanen, 
haitaristi Kirsi Jaakkola, rovasti Pekka 
Lavaste ja hänen vaimonsa Kerttu sekä 
kirjaprojektissa mukana ollut allekirjoit-
tanut. 

Kolmen vuoden kirjaprojekti valmistui 
itsenäisyyspäivänä 2020. Tutkija FT Jaa-
na Laamasella oli valtavan suuri työ ja 
laaja aineisto koottavaksi 286-sivuiseksi 
tietokirjaksi. Kirja käsittelee isä ja poika 
Mäntylän sotakokemuksia kuudessa eri 
sodassa. Jääkärikapteeni Jussi Mäntylän 
ja korpraali Toivo Mäntylän tarina on  
laaja kuvaus Suomen itsenäisyyden 
vaiheista aina Lapin sotaan ja asekät-
kentään. Toivon aseveli Pekka Lavaste 
mainitaan Toivon osuudessa. Näiden 
miesten yksikkö jatkosodassa oli VP32 
, Kaarlo “Kylmä-Kalle” Heiskasen 11. 
Divisioonassa. Nämä rintamaveteraanit 
ansaitsivat juhlansa. 

Jääkärikapteeni Jussi Mäntylä oli toi-
minnan mies ja monessa mukana.  Ker-
rotaan, että jääkärivärväri Antti Isotalo 
värväsi serkkunsa Jussin ensimmäisenä. 
Paljon lisää sotahistoriallista tietoa ja 
ennenjulkaisematonta materiaalia Jaana 
Laamasen tietokirjassa Mäntylät kuudes-
sa sodassa (Palvelukustanne. Bookcover 
2020).

Sotahistoriaharrastaja Jani Viinikainen 

Teksti ja kuva: Jani Viinikainen

96-vuotiaat viestimiehet maanviljelijä Toivo ”Topi” Mäntylä Jämsästä vasemmalla ja 
rovasti Pekka Lavaste Keuruulta oikealla. 
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Teksti: Oscar Michelsson ja Jani Pylkkö 
Kuvat: IBM, Fujitsu, Turo Haapamäki

Oscar Michelsson 
työskentelee IBM:n 
palveluksessa ja 
vastaa IBM:n jul-
kipilvi pilvipalvelu 
liiketoiminnasta 
suomessa. Oscar on 
aikaisemmin tehnyt 
tutkimusta reguloitu-
jen yritysten pilvipal-
veluiden käytöstä.

Jani Pylkkö 
(M.Eng), joka 
työskentelee 
pilvipalveluiden 
tietoturva-arkki-
tehtina Fujitsun 
palveluksessa ja 
vastaa pilvipalve-
luiden tietoturvan 
vaatimuksien ja 
ratkaisumallien 
suunnittelusta ja 
toteutuksesta, niin 
yksityisellä, kun 
julkisella sektorilla.

Pilvipalvelujen 
tietoturva
Pilvipalvelut yleistyvät Suomessa rivakasti, niin yksityisellä, 
kuin julkisellakin sektorilla. Tämän seurauksena käsitykset 
tietoturvasta ja sen vastuista saattavat erota aikaisempiin 
toimintaympäristöihin nähden vastuiden osalta. Tämä on 
ensimmäinen osa kahden artikkelin sarjaa. Tämä artikkeli 
toimii johdatuksena artikkelin toiseen osaan, joka käsit-
telee tarkemmin pilvipalveluiden tietoturvaa ja miten 
yritykset ja julkisorganisaatiot voivat hyödyntää pilvipalve-
luita turvallisesti.

Vastuu tietoturvasta riippuu 
palvelumallista 
Lainsäädännöt, vaatimukset ja suo-
situkset määrittelevät datan ja sovel-
luksien siirtämisen pilvipalveluihin. 
Tämän vuoksi palveluissa oleviin tie-
toluokituksiin ja niiden määrityksiin 
sisältyvien riskien ymmärtäminen on 
tärkeää. Samanaikaisesti on tiedos-
tettava myös palvelumallin sisältö ja 
vastuiden jakautuminen erilaisissa 
malleissa.

Kolme pääpalvelualuetta ovat:

IaaS (Infra-as-a-Service) palvelumal-
lissa palvelumallia käytettäessä pal-
veluntarjoajan vastuu tietoturvasta ra-
joittuu käytetyn konesalin fyysiseen 
tietoturvaan ja tietoliikenneverkon ja 
palvelutuotantoalustan tietoturvaan.

PaaS (Platform-as-a-Service) 
PaaS-alusta on pilvipohjainen ke-
hitys- ja julkaisu -alusta, joka mah-
dollistaa ohjelmistojen kehittämisen, 
julkaisun ja hallinnoinnin ilman 
omaa infraa. 

SaaS (Software-as-a-Service) eli 
ohjelmisto palveluna tarkoittaa sitä, 
että palveluntarjoaja hallitsee laitteis-
toa, ohjelmistoa ja vastaa tietoturvas-
ta, koska tiedot talletetaan palvelun-

tarjoajan järjestelmään.

Yksityinen Pilvi -palveluna on ver-
rattavissa ulkoistettuun konesalipal-
veluun, joka tarjotaan asiakkaan tai 
ulkoistuspalvelun konesalista. Tällöin 
yleensä vastuut ovat jaettuja osapuol-
ten kesken.

Zero Trust Aktiivinen Suo-
jausmalli pilvipalveluiden kul-
makivenä
Zero Trust -tietoturvamallin aktii-
vinen (jopa reaktiivinen) tietotur-
vamalli, joka sopeutuu tehokkaasti 
ympäristön käytön vaatimuksiin 
suojaamalla käyttäjiä, laitteita, 
sovelluksia ja dataa niiden sijainnista 
riippumatta. Pilvipalveluiden tieto-
turvallinen ratkaisumalli perustuu 
jatkuvaan identiteettien riskiarvioon, 
jossa identiteetillä tarkoitetaan hen-

Kuva 1. Jaettu vastuu pilvipalveluissa ja konesaleissa.
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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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kilön lisäksi myös dataan pääseviä 
ohjelmistoja. 

Zero Trust -tietoturvamallimallissa 
pyritään hallitsemaan tietomurtoja 
tarkistamalla aina kaikki pyynnöt. 
Käyttöoikeuspyynnöt todennetaan, 
hyväksytään ja salataan täysin en-
nen käyttöoikeuden myöntämistä 
riippumatta pyynnön alkuperästä tai 
resurssista. Sivuttaissiirtymä mini-
moidaan soveltamalla mikrosegmen-
tointia ja vähimpien oikeuksien peri-
aatetta. Poikkeavuudet tunnistetaan 
ja niihin reagoidaan reaaliajassa kat-
tavien tietojen ja analytiikan avulla, 
joita suurimpien julkipilvitarjoajien 
natiivit-toiminnallisuudet mahdollis-
tavat.

Suojattu ja tarkistettu 
pääsy
Zero Trust tietoturvamallissa toden-
taminen ja jatkuva pääsyn valvonta 
ja reaktiivisuuteen määriteltyjen 
tietoturva käytänteiden mukaisesti. 
Yleisesti ympäristöissä autenti-
kointiin ja pääsyyn tarvitaan vahva 
tunnistautuminen tai vastaava, kuten 
kaksivaiheinen tunnistautuminen. 
Tämä tarkoittaa sitä, että turvattuun 
pääsyyn otetaan mukaan mahdolli-
simman paljon tarkastussignaaleja, 
jossa esim. otetaan huomioon laittee-
seen liittyvät riskit (ks. kuva 3). 

Confidential Computing
Kun pilvipalvelut toteutetaan tie-
toturvallisesti, yhdistetään kaksi 
terminologiaa toisiinsa Zero Trust ja 
Confidental Computing. Yritykset 
usein tuskailevat datan viemisessä 
pilveen tietoturvan kanssa. Lähtö-
kohtainen ajattelumalli on ollut, että 
dataa ei voi käsitellä pilvessä yhtä 
tietoturvallisesti kuin omassa konesa-
lissa. Pohjimmaisena pelkona on, että 
pilvipalvelun toimittajalla on pääsy 
dataan erikoistilanteissa esimerkiksi 
oikeudenkäynnin aikana tai kansain-
välisessä kriisitilanteessa. Tällöin on 
paljon erilaista dataa ja palveluita 
mitä yritykset eivät yksinkertaisesti 
voi tai halua viedä pilvialustalle.

Ratkaisuksi tässä tapauksessa on 
noussut teknologia nimeltä Confiden-
tal Computing. Suoraan suomennet-
tuna se tarkoittaa luottamuksellista 

Kuva 2. Datan salaaminen.

Kuva 3. Zero Trust -toimintamalli.

tietokoneenkäyttöä, ja sitä se tarkoit-
taa myös käytännössä. Confidental 
Computing -teknologian avulla 
varmistetaan, että pilvessä majaileva 
data ei vuoda missään vaiheessa sen 
elinkaaren aikana. Confidental Com-
puting antaa mahdollisuuden tietojen 
salaukseen julkisessa pilvessä sen 
koko elinkaaren ajan. Data itsessään 
on siis suojattu salausavaimilla. 
Tietoja voidaan käsitellä pilvessä ja 
luottaa siihen, että ne pysyvät suojat-
tuna siirrossa, käytössä kuin levos-
sakin. Confidential computing avulla 
voidaan varmentaa, että asiakas saa 
kaikista korkeimman tietoturva luo-
kituksen pilvessä datan käsittelylle 
ja ettei pilvipalvelu toimittajalla ole 
teknisesti pääsyä dataan.
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Teksti: Harry Kantola, Viestikoulun johtaja

Kuvat: Puolustusvoimat

Viestikoulun johto päätyi kuitenkin 
siihen tulokseen, että Viestikoulun juh-
lapäivää vietettiin 5.3, joka on kaikkien 
viestijoukkojen vuosipäivä. Näin sääs-
tytään päivämääräkiistoilta tällä kertaa. 
Juhlapäivää juhlistettiin nykyolosuhtei-
den mukaisesti rajoitetulla porukalla, 
jossa läsnä oli ainoastaan Viestikoulun 
oma väki, koulutuksessa olevat kadetit, 
Maavoimatutkimuskeskuksen viesti- ja 
matisektori sekä Maasotakoulun koulu-
tusosaston johtaja. Jopa uunituore vies-
titarkastaja eversti Antti Tunkkari liittyi 
juhlallisuuksiin etäyhteyksin. 

Juhlapäivän päätöksen jälkeen päästiin 
Viestikoululla pureutumaan koulun his-
toriaan. Tehdäänpä pieni katsaus koulun 
historiaan ja vuosikymmenten kohokoh-
tiin. 

Viestikoulu täytti 
80 vuotta, vai täyttikö?

Koulu vietti vuonna 2021 80-vuotissyn-
tymäjuhlia. Vuosipäiväjuhlan päivämää-
rää päätettäessä pohdittiin minäköhän 
päivänä juhlavuotta vietetään. Vaihto-
ehtoina tarjottiin 24.2. koulun varsinai-
sen toiminnan ja ensimmäisen kurssin 
aloittamispäivää tai 3.3. varsinaisen 
aloituskäskyn mukaisesti. Ehdotettiin 
myös, että pitäisikö koulun viettää vuo-
sipäiväänsä 1.10 nykyisen nimensä Maa-
voimien (Maasotakoulun) Viestikoulun 
mukaan, tai käskettynä perinnepäivänä 
1.9. Vuosipäiväehdokkaaksi tarjottiin 
myös 1.6 ensimmäisen varsinaisen tie-
donantokurssin ja vuosien 2009 ja 2015 
organisaatiomuutoksen perusteluiden 
perusteella.  Tarjottiinpa vielä soppaan 
mukaan ensimmäisen viestikouluttaja-
kurssin vuosipäivää 12.7, perusteluna 
vuoden 1956 päätös vuosipäivästä.

Viestikoulutuksen alku
Itsenäisen Suomen puolustusvoimien 
viestitoiminnan perusteet luotiin jo 
suomalaisten jääkäreiden keskuudessa. 
Jääkäripataljoonan viestikoulutus käyn-
nistyi syksyllä 1915, kun eräille jääkä-
reille ryhdyttiin antamaan puhelin- ja 
viittoilulippukoulutusta. Vaativampaa 
viestikoulutusta ryhdyttiin antamaan 
huhti-toukokuussa 1916. Erilaista vies-
tikoulutusta annettiin noin 80 jääkärille. 
Heistä muodostui se kantajoukko, jonka 
turvin viestikoulutusta ryhdyttiin raken-
tamaan suomalaisten palattua takaisin 
Suomeen 1918. 

Itsenäisen Suomen viestikoulutusta 
ryhdyttiin antamaan Pietarsaaressa 
23.2.1918, jolloin oululaisista vapaaeh-
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toisista koulutettiin ensimmäinen kent-
tälennätinpataljoona ruotsalaisen säh-
köinsinöörin Sten Tennanderin johdolla. 
Kenttälennätinkoulutuksen sai yhteensä 
neljä osastoa. Osastoilla oli kuitenkin 
käytössään erittäin vähän kenttälennätin-
kalustoa, joten ne olivat lähinnä puheli-
nosastoja vaihtelevilla suorituskyvyillä. 

Jääkäreiden pääjoukon palattua Suomeen 
25.2.1918 alkoi myös Päämajaa varten 
tarkoitetun viestijoukko-osaston perusta-
minen. Ylipäällikön 3.3.1918 antamalla 
käskyllä määrättiin valkoiselle armeijalle 
perustettavaksi saksalaisen mallin mukai-
sesti Kenttälennätinpataljoona. Käskyn 
mukaisesti aloitti Kenttälennätinpataljoo-
na toimintansa 5.3.1918 Mikkelin työ-
väentalolla, minkä mukaan siis nykyään 
vietetään viestiaselajin vuosipäivää. 

Alkuaikoina jokaiseen divisioonaan ja 
prikaatiin perustettiin tiedonantokomp-
pania. Koulutetusta kantahenkilöstöstä 
vallitsi suuri puute. Puutteen korjaami-
seksi päätettiin perustaa tiedusteluosas-
toja. Annettiin ”Armeijan käsky n:o 11” 
(2.7.1918) silloisen käytännön mukai-
sesti sekä suomeksi että saksaksi. Saksan 
Nachricht-sana käännettiin välillä tie-
dusteluksi ja välillä tiedonannoksi, tästä 
syystä käskyn sanamuoto.  Käsketty toi-
minta ja sisältö viittasivat kuitenkin sel-
keästi nykyiseen viestitoimintaan, koska 
käskyn mukaan Helsingissä piti aloittaa 
koulutus ”telefonisteja ja merkinantajia 
varten” upseereille, aliupseereille sekä 
aliupseereiksi sopiville miehille.

Tiedonantokurssitoiminta
Ensimmäisen viestikouluttajakurssin 
avulla viestijoukkojen perustaminen 
ja koulutustoiminta oli saatu käyntiin 
välittömästi vapaussodan jälkeen. Orga-
nisaatioiden kehittyessä viestihenkilöstöä 
tarvittiin kuitenkin lisää eri aselajien 
joukko-osastoissa. Toinen tiedonantoup-
seerikurssi (= viestikouluttajakurssi) 
upseereille ja aliupseereille järjestettiin 
Mikkelissä 10.1 - 8.2.1919. Kurssi oli 
tarkoitus pitää kaksikuukautisena koulu-
tuksena, mutta se jouduttiin lyhentämään 
neliviikkoiseksi kurssiksi. Tämän vuoksi 
ryhdyttiin järjestämään jatkokursseja 
yhteysupseerikurssi-nimellä. Tiedonan-
to- ja yhteysupseerikursseja järjestettiin 
vuosina 1919-1921 Santahaminassa. 

Nimestä huolimatta edellä mainituille 
kursseille osallistui sekä upseereita että 
aliupseereita. Ensimmäinen yksinomaan 
upseereille tarkoitettu tiedonantokurssi 
järjestettiin noin kahden kuukauden 
pituisena Kenttälennätinpataljoonassa 
Riihimäellä 1.6.-5.8.1922. Kurssille osal-
listui 27 oppilasta kaikista joukko-osas-

toista. Kurssi sisälsi seuraavia aiheita: 
sähköoppi, kenttäjohdot, merkinantoa, 
radiolennätin, aparaatit, kirkkaat joh-
dot ja morselennätin. 

Teknillisten joukkojen tarkastajan kiinni-
tettyä huomiota myös kanta-aliupseerien 
kouluttamiseen ensimmäinen erityisesti 
aliupseereille tarkoitettu tiedonantoaliup-
seerikurssi järjestettiin Kenttälennätin-
pataljoonassa talvella 1923-1924 peräti 
viiden kuukauden pituisena kurssina. 
Jatkossa järjestettiin tiedonantoupsee-
rikurssit Munkkiniemen Kadettikoulun 
tiloissa. 1928 kurssin nimeksi oli muutet-
tu viestiupseerikurssiksi.

Viestikoulu perustetaan
Talvisodan jälkeen tarve omalle asela-
jikoululle oli ilmeinen. Pääesikunnasta 
annettiin esikäsky Viestikoulun perus-
tamisesta loppusyksyllä 1940. Koulun 
tuli aloittaa toimintansa Hämeenlinnassa 
1941 alussa. Varsinainen käsky koulun 
toiminnan aloittamisesta annettiin vasta 
3.3.1941, jolloin toiminta esikäskyn pe-
rusteella oli jo täydessä käynnissä Eversti 
Arthur Reinhold Saarmaa (ent. Sten-

holm) ilmoitti allekirjoittamassaan Vies-
tikoulun ensimmäisessä päiväkäskyssä 
11.3.1941 lyhyesti ” Viestikoulu on aloit-
tanut toimintansa 24.2.19141 ja on minut 
määrätty koulun johtajaksi, aihe: Pv PE:n 
kirj 455/Järj. 1/4b sal/3.3.1941”

Jo perustamispäivänä koulussa alkoi 
viestikouluttajakurssi 2.  Viestikoulun 
perustamispäivänä 24.2. ja samalla vies-
tikouluttajakurssin aloittamispäivä oli 
Viestikoulun vuosipäivä vuoteen 1956 
saakka, jolloin kaikille puolustusvoimien 
joukko-osastoille ja laitoksille määrättiin 
uudet perinteet.

Jatkosodan alettua Viestikoulun toimin-
taan tuli lähes kahden ja puolen vuoden 
pituinen tauko. Viestikoulutusta annettiin 
kuitenkin Maasotakoulussa ja Upseeri-
koulussa käynnissä olleilla kursseilla. 
Sodan jatkuessa laajempi aselajikoulutus 
katsottiin jälleen tarpeelliseksi ja syksyn 
1943 kuluessa ryhdyttiin valmistelemaan 
Viestikoulun toiminnan uudelleen käyn-
nistämistä. Pääesikunnan käskyn mu-
kaan koulun toiminta käynnistettiinkin 
1.10.1943, nyt Maavoimien Viestikoulun 
nimellä. Nimi muutettiin kuitenkin no-
peasti takaisin Viestikouluksi 4.12.1944.

Kornetti Kurt Victor Degermanin, Kadettikurssi 3, tiedonan-
toupseerikurssin todistus. Todistuksen on luovuttanut Kornetti 
Degermanin poika Henrik Degerman Viestikoululle 8.9.2020.
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Päivämääräsekoilua
Viestikoululle määrättiin 1956 uudet 
perinteet osana Puolustusvoimien pe-
rinneuudistusta. Tasavallan presidentin 
vahvistaman perinteen mukaisesti oli 
Viestikoulun vuosipäivä 12.7. ensimmäi-
sen viestikouluttajakurssin alkamisen 
mukaisesti

Viestikoululla on eri käsityksistä johtuen 
ollut aiemmin haasteita määrittää vuo-
sijuhliensa pitopäivä. Tästä muutama 
esimerkki. Viestikoulu vietti 12.7.1958 
viestikoulun 40-vuotisjuhliaan varsin 
näyttävin menoin. Juhlallisuudet pe-
rustuivat nimenomaan edellä mainitun 
ensimmäisen viestikouluttajakurssin, 
12.7.1918 aloituspäivään ja vuoden 1956 
käskyyn perustuen. Tämä juhlatilaisuus 
aiheutti jossakin määrin ihmetystä, koska 
Viestikoulu oli 7 vuotta aiemmin viettä-
nyt 10-vuotisjuhliaan 24.2.1951. 

Kesällä 1968 vietettiin Viestikoulun 
uusien perinteiden mukaisesti koulun 
50-vuotisjuhlia. Aikaisemmin samana 
vuonna, maaliskuun 5. päivänä oltiin 
vietetty viestiaselajin 50-vuotisjuhlia Rii-
himäellä. Tästä syystä todettiin vuonna 
1971, että vaikka 24.2. tuleekin täyteen 
30 vuotta Viestikoulun perustamisesta, 
ettei sillä kertaa ole syytä järjestää min-
käänlaisia juhlallisuuksia. 

Heinäkuun 12. päivänä 1978 vietettiin 
koulun 60-vuotisjuhlia vuonna 1956 
määrätyn perinteen mukaisesti hieman 
haikeimmin mielin. Tasavallan president-
ti oli tehnyt päätöksen 24.2.1978, että 
jatkossa Viestikoulu viettää vuosipäi-
väänsä 5.3 Viestirykmentin vuosipäivän 
mukaisesti.

Vuonna 2001 vietti Viestikoulu jälleen 
kerran 60-vuotisjuhlia, tällä kertaa Vies-
tikoulun Hämeenlinnaan perustamisen 
24.2.1941 johdosta. Tapahtumaa muistet-
tiin laajasti Riihimäellä ja Hämeenlinnas-
sa 5.3.2001.

Vuoden 2015 organisaatiouudistuksen 
myötä liitettiin Viestikoulu osaksi Maa-
sotakoulua. Perinnepäiväksi määrättiin 
tuolloin pidettäväksi 1.9.

Vuosikymmenten erityispiir-
teet.
1940-luku

Vuosikymmen edustaa koulun perusta-
minen sekä sodan aiheuttamat katkokset 
koulutukseen. Koulutuksen tarve todet-
tiin useaan otteeseen ja eri koulutus-
tapahtumia järjestettiin tilanteen niin 
salliessa. 

Päämajassa Mikkelissä, pidettiin 1943 
neuvottelutilaisuuksia, jossa herätettiin 
kysymys tulisiko Maavoimien Viestikou-
lua laajentaa varsinaiseksi viestikoulu-
tuskeskukseksi, joka vastaisi aselajijouk-
kojen tarvitseman täydennyshenkilöstön 
koulutuksesta. Näkökanta oli, että 
kouluun tulisi yhdistää meri ja ilmavoi-
mien koulutus ainakin tekniikan osalta. 
[- Koen nykyisenä Viestikoulun johtajana 
tietynlaisia yhteneväisyyksiä nykytilan-
teeseen, kun pohditaan Viestikoulun ja 
vuonna 2022 perustettavan Johtamisjär-
jestelmäkoulun rooleja tulevaisuudessa. ]

1950-luku

1950-luvulla rakennettiin Riihimäelle 
kaksi uudisrakennusta. Myös viestikou-
lu sai tässä yhteydessä kokonaan uudet 
tilat keväällä 1954. Toinen rakennuksista 
kohdennettiin välittömästi Viestikoulun 
käyttöön ja toinen muutaman välivaiheen 
jälkeen silloiselle Sähkötekniselle kou-
lulle. 

1950-luvulle alulle on ominaista, että 
Viestikoulun kurssitarjonta vakiintui, 
mutta samalla kehittyi usealla eri alueel-
la. Tosin rikkinäinen ja kovin kärsinyt 
viestikalusto ei juuri motivoinut koulut-
tajia eikä koulutettavia.

Onneksi saatiin käyntiin uuden kaluston 
hankinnat kohtalaisen pikaisesti. Tältä 
aikakaudelta ovat kotimaiset Aki-, Topi- 
ja Panu-radiot.

Erityisenä nostona vuosikymmenen osal-
ta otan esille Helsingin Olympialaiset. 
Viestikoulun johtaja evl Matti Virva oli 
pohdiskellut olympiakisojen viestitoi-
mintaa Viestimies-lehden palstoilla jo 
vuonna 1947 todeten, että viestijärjes-
telyissä on pakko turvautua kaikkiin 
maassa oleviin viestiresursseihin. Puo-
lustusvoimista koottiinkin ns. Olympia-
pataljoona, jonka viestiosastoon kuulu 
lähes 200 sotilasta.

Kadetit vartiossa. Vasemmalla kadetti Anton Klinecz ja lähempänä kameraa oikealla 
kadetti Tomi Möttö.
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1960 luku

Suurvaltojen välillä vallinneen kylmän 
sodan johdosta oli myös Suomi tarkkai-
lun kohteena. Puolustusvoimille ryh-
dyttiin hankkimaan merkittävästi lisää 
kalustoa, aseistusta ja muuta materiaalia. 
Tämä oli mahdollista, kun bruttokansan-
tuote nousi huomattavasti samaan aikaan. 
Puolustusvoimien kehittyminen aiheutti 
myös sen, että kadettikurssit suurenivat.

Vuosikymmentä leimasi koululla pienet 
voimavarat ja niukat resurssit. Upseeri-
koulutuksessa tehtiin muutoksia 1960-lu-
vulla, jolloin myös koululla opiskelijoi-
den määrä ja vietetty aika lisääntyivät. 
Vuosikymmenen puolivälissä oli kurssi-
en vahvuudet suurimmillaan käsittäen 19 
kadettia ja 19 viestikapteenikurssilaista 
sekä eri määrä täydennyskoulutusopiske-
lijoita lyhyemmillä kursseilla siten, että 
laajimmillaan koululla oli 150 opiskeli-
jaa saman aikaisesti.

Viestikoulun osalta tapahtui kuitenkin 
perinteiden osalta merkittäviä. Koulu sai 
oman lippunsa. Pääesikunta suositteli, 
että lippu hankittaisiin ennen 50-vuotis-
juhlia, eli tässä tapauksessa ensimmäisen 
viestikouluttajakurssin 12.7.1918 perus-
teella. Viestikoulun johtajalle esiteltiin 
vuonna 1967 useita eri vedoksia, joista 
mikään ei koulun johtajalle kelvannut. 
Lopulta Viestikoulun piirtäjä Mikko Saa-
rekas sommitteli ehdotuksista version, 
joka hyväksyttiin. Suomen presidentti 
hyväksyi lipun 20.10.1967 ja lippu nau-
lattiin Riihimäen varuskunnan upseeri-
kerholla 10.4.1968.

1970 luku

Vuosikymmen alkaa viettämällä Viesti-
koulun 30-vuotisjuhlaa. Koska muutama 
vuosi aiemmin oli vietetty 50-vuoti-
sjuhlia, niin 24.2.1971 juhlittiin vain 
laatimalla tiedotusvälineille tiedote. 
Puolustusvoimien komentaja sen sijaan 
muisti Viestikoulua myöntämälle koulul-
le perinne-esineeksi Päämajan muistoristi 
muistuttamaan jälkipolvia niistä teoista, 
joita viestijoukot suorittivat Suomen 
sotien taisteluissa vuosina 1939-1945.

Nokia ryhtyi valmistamaan monelle 
tuttuja LV217 ja LV317 radioita Hauki-
putaan tehtaalla. Puolustusvoimien link-
kiverkkoa alettiin digitalisoida kotimai-
sella linkkikalustolla. Kaikki tämä asetti 
koulun opettajille haasteita, kun uudet 
välineet piti saada mukaan jo ennestään 
täyteen pakattuihin kurssiohjelmiin.

Koulutusta kuvaa se, että esimerkiksi 
vuonna 1978 koulutettiin viestikoululla 
31 eri kurssilla noin 400 henkilöä.

1980 luku

Puolustusvoimien kehitystä 1980-luvulla 
leimasi maavoimien yhtymien kehit-
täminen. Erityinen painopiste laitettiin 
suojajoukkojen ja jääkäriprikaatien va-
rustamiseen. Viestikoulutuksen osalta 
tämä tarkoitti jälleen uusien järjestelmien 
liittämistä opetukseen. Tällä kertaa ope-
tukseen liitettiin Nokian valmistama sa-
nomalaitejärjestelmä sekä vuosikymme-
nen loppupuolella yhteispohjoismainen 
yhtymän viestijärjestelmä (YVI I). Mo-
lemmat edustivat teknisiltä ratkaisuiltaan 
kokonaan uutta laitesukupolvea. Opetuk-
sen keskiössä oli ns. järjestelmäajattelu.

Tältä aikakaudelta nostan vielä pari kuri-
ositeettia. Kouluttamisen tehostamiseksi 
muutettiin toimintatapoja siten, ettei 
viestikalustoa aina haettu koulutuksen 
aluksi varastolta ja lopuksi palautettiin 
ne pois. Lisääntyneet luokkatilat mahdol-
listivat sen, että luokkiin kyettiin asen-
tamaan pysyvästi opetuskalustoa. Tämä 
mahdollisti myös sen, että koulutettavat 
pystyivät harjoittelemaan myös iltaisin ja 
toteuttamaan tarvittaessa itseopiskelua.

1990 luku

Viestikoulun henkilöstön keskuudessa 
oli leimallista koko 1990-luvun omata 
voimakas halu itsensä kehittämiseen ja 
jatko-opiskeluun. Moni opistoupseeri ja 
teknikko opiskelivat itsensä insinööriksi 
ja moni insinööri diplomi-insinööriksi. 
Tässä vaiheessa täytyy vain todeta, että 
tuntuu olevan myös tämän päivän trendi, 
sillä lisäyksellä, että upseereita opiske-
lee kyberturvallisuutta joko Jyväskylä 
Yliopistossa tai jossakin ammattikorkea-
koulussa.

Vuoden 1993 alusta alkoi mittavat 
uudistukset sotilasopetuslaitoksissa. 
Sotakorkeakoulu, Taistelukoulu ja kadet-
tikoulu yhdistettiin Maanpuolustuskor-
keakouluksi. Päällystöopisto muutettiin 
Maanpuolustusopistoksi.  Viestikoulun 
organisaatiota muutettiin siten, että 
koulussa oli koulun johtaja, toimisto, 
korkeakouluosasto, opistoupseeriosasto, 
kurssiosasto sekä tutkimus- ja kehittä-
misosasto. Viimeksi mainittu oli aluksi 
epävirallinen, mutta virallistettiin myö-
hemmin.

Aikakautta kuvaa myös muutama muu 
tekijä. Ensimmäiset ulkomaalaiset opis-
kelijat olivat virolasiset Sven Sepp ja 
Sven Andersson, jotka saivat viestikou-
lutusta 1996. Ensimmäiset virolaiset, 
jotka saivat kokonaan Viestikoulutuk-
sensa Suomessa, valmistuivat 2001. 
Ensimmäinen naisupseeri valmistui 83. 
kadettikurssilta, eli hän sai koulutusta 
Viestikoululla 1999-2000.

2000 luku

Helmikuun 24. päivänä 2001 tuli Viesti-
koulun perustamisesta 60 vuotta. Tapah-
tumaa muistettiin laajasti Riihimäellä ja 
Hämeenlinnassa viestijoukkojen vuosi-
päivänä 5.3 järjestetyissä juhlatilaisuuk-
sissa. 

Tilaisuuden viestiseminaarissa haastettiin 
viestitaktiikan osaamista ja ajatteluja. 
Esitelmänpitäjät (tohtori A-M Huhtinen 
ja J Rantapelkonen) väittivät, ”etteivät 
nuoret viestitaktiikan tekijät tunne men-
neisyyttä, sillä ilman menneisyyden tun-
temista voi helposti luulla, että olisimme 
itse jotenkin ainutlaatuisia ajatuksis-
samme ja olisimme löytäneet todellakin 
jotakin uutta. Usein uutena pitämämme 
asioita ovat kuitenkin muodossa tai toi-
sessa esiintyneet ennenkin”.

Koulutuksen saralla painotettiin järjestel-
mäajattelua ja koulutuksen painopistettä 
siirrettiin Yhtymän viestijärjestelmien 
(YVI I ja II) opettamiseen. Vuosikymme-
nen alusta alkaen ryhdyttiin Riihimäellä 
myös kouluttamaan alueellisten viestijär-
jestelmien (ALVI) kalustoa, jota tietenkin 
piti myös kouluttaa koululla. 

2010-luku

Koulu ehkä suurin muutos 2010-luvulla 
liittyi Puolustusvoimien organisaatiouu-
distukseen. Tässä yhteydessä lakkautet-
tiin Viestirykmentti 1.1.2015 ja Viesti-
koulu siirrettiin osaksi Maasotakoulua.

Opetuksen saralla painotettiin uuden 
oppimista, ei vaan uuden tekniikan oppi-
mista, vaan uuden oppimisen filosofian 
mukaan tuominen. Opettajat kannustivat 
oppimaan oppimiseen, tiedon etsintään 
ja omaksumaan uutta tietoa siihen kriit-
tisesti suhtautuen, analysoiden ja proses-
soiden.

Tätä uutta ajatusmaailmaa on jouduttu 
myös hyödyntämään, kun on pohdittu, 
miten opetetaan uutta, Puolustusvoimal-
lista M18 kenttäviestijärjestelmää.

Lopuksi
Totean tässä vaiheessa, että moni asia 
on meillä hyvin ja olemme pitäneet kiin-
ni hyvistä opeista, hyviksi havaituista 
menetelmistä ja reippaasta tekemisen 
otteesta. Kouluna, koulutuksessa ja toi-
minnan toteuttajana. Totean myös, että 
toimintaa kehitetään huomioiden men-
neet arvot ja niiden tuomien reunaehtojen 
raameissa. Näin tulee myös tapahtumaan 
jatkossakin, kun esimerkiksi Johtamisjär-
jestelmäkoulu perustetaan Viestikoulun 
rinnalle ja saamme jälleen kerran pohtia 
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TEKSTI: Kapteeni Jani Iirola, Kurssin johtaja, Viestikoulu

2020-luvulla opiskeleva Johtamisjär-
jestelmäopintosuunnan kadetti on ti-
lanteessa, jossa hänen tulee ymmärtää 
ympäröivän taistelukentän luonne, säh-
kömagneettiseen spektriin liittyvät lai-
nalaisuudet sekä IP-tekniikan perusteet. 
Tämä kadetti on syntynyt 2000-luvun 
taitteessa ja on moneltakin osin oman 
aikansa tuotos, joka arvostaa yksilölli-
syyttä, käsittelee hajanaistakin tietovirtaa 
nopeasti ja osaa kyseenalaistaa asioita 
tarvittaessa. 

Kadettien kandivaiheen koulutus kestää 
nykyisellään kolme vuotta ja rakentuu 
kolmesta eri vaiheesta, joista ensimmäi-
nen vietetään Santahaminassa Maan-
puolustuskorkeakoululla akateemisissa 
opissa. Näiden opintojen aikana kadeteil-
le painetaan mieleen sotilasyhteisön omi-
naiset piirteet aina yleisestä palvelusoh-
jesäännöstä upseerimaiseen käytökseen, 
uusimpiin koulutus- ja johtamisoppeihin 
sekä viimeisimpiin taktisiin että teknisiin 
lainalaisuuksiin. 

Noin puolitoistavuotta Santahaminassa 
opiskeltuaan, kadetit suuntaavat Maaso-
takoululle Lappeenrantaan, jossa heidän 
taistelutekniset ja taktiset perusteensa 

yhtenäistetään ja annetaan lisää oppia 
niin jalkaväen puolustus- kuin hyökkä-
ystaistelustakin. Tätä käytännön tason 
sotilaskoulutusta kadetit saavat toisen 
lukuvuotensa kevätlukukauden verran. 
Viimeisenä osiona tällä kolmen vuoden 
kanditaipaleella ovat aselajiopinnot. 

Kadetit valitsevat itselleen mieluisimman 
aselajin toisen lukuvuoden aikana siihe-
nastisen opintomenestyksensä perusteel-
la. Johtamisjärjestelmäopintosuunta on 
kaikista aselajeista opiskelijamäärältään 
suurin ja opinnot toteutetaan Viestikou-
lulla Riihimäellä. Viimeisimmiltä ka-
dettikursseilta johtamisjärjestelmäopin-
tosuunnalta on vuosittain valmistunut 
18 tuoretta luutnanttia. Tämä kurssikoko 
osoittanee kasvaneen tarpeen tekniselle 
osaamiselle nykyaikaisella taisteluken-
tällä. Järjestelmät ja kalusto uusiutuvat 
yhä kiihtyvämpää tahtia digitaaliseen 
muotoon ja rynnäkkökivääri on saamassa 
tietokoneesta tai muusta päätelaitteesta 
haastajaa jokaisen sotilaan hallitsemana 
työkaluna. 

Johtamisjärjestelmäopintosuunnan ka-
detit koulutetaan Viestikoululla heidän 
virkauransa ensimmäisiin rauhan- ja 

rakennusten jakoa, toimintaa ja yhteistoi-
mintaa. Kuten huomaamme, niin tämä ei 
ole uutta eikä mullistavaa. Vuosien saa-
tossa on Viestikoulun rinnalla toiminut 
Ilmavoimien viestikoulu ja Sähkötekni-
nen koulu. Ehkä menneisyydestä löytyy 
kultajyviä myös näihinkin tämän päivän 
haasteisiin.

Ai niin, Viestikoulu täytti 80-vuotta 
3.3.2021. Nyt meillä on muutama vuosi 
aikaa pohtia pitäisikö Viestikoulun viet-
tää 110-vuotisjuhlaa 12.7.2028 ensim-
mäisen viestikouluttajakurssin perusteel-
la. Tässä välissä ehtii Puolustusvoimissa 
toteuttamaan ainakin yhden organisaatio-
muutoksen. 

Lähteet: 1) Seppo Uro Viestikoulun his-
toria Illico Perfectum- Viestikoulun kuusi 
vuosikymmentä, 2) Viestikoulun perin-
nehuoneen materiaali, kirjat ja muistiot. 
3) Koulunjohtajan epävirallinen arkisto-
materiaali

sodanajan tehtäviinsä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseen, pyritään vastaamaan 
nykyisellä opetussuunnitelmalla, jonka 
mukaisesti kadetit tutustuvat mahdol-
lisimman pian aselajin teknisiin yksi-
tyiskohtiin niin sotatekniikan opintojen 
kuin laitteiston alustamisen, ylläpidon 
ja huoltamisenkin osalta. Koulutuksella 
kadeteista pyritään tekemään viestimi-
ehiä, joilta löytyy kyky ja halu käyttää 
sekä kouluttaa olemassa olevaa johta-
misjärjestelmää. Perusteiden ja perin-
teisen viestiopetuksen jälkeen kadettien 
aiemmin opittua pyritään hyödyntämään 
taktiikan ja johtamisjärjestelmän sekä 
kouluttamisen soveltavilla opintojaksoil-
la. Taktiikassa kadettien aiemmin mainit-
tuja taitoja viestijärjestelmien, asioiden 
kyseenalaistamisen ja myös johtamisen 
osalta laitetaan koetukselle muun muassa 
sotaharjoituksissa. Kouluttajan näkö-
kulmasta on hienoa nähdä kandidaatin 
opintojensa loppupuolella olevia kadet-
teja kehittämässä koulutusta ja taktisia 
suunnitelmia perinteisistä ratkaisuista 
uudenlaisiksi ja innovatiivisiksi. Tällöin 
voitaneen todeta opiskelijan muuttuneen 
itsenäiseksi ja ajattelevaksi upseerin 
aluksi, joka on valmis työelämän muka-
naan tuomiin haasteisiin.
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Teksti: Kadetti Katariina Bitter ja 
kadettikersantti Sami Rautén 

Kadettikurssin 105. maavoi-
mien johtamisjärjestelmälinja 
aloitti virallisesti opintonsa 
3.8.2020 Viestikoululla Riihi-
mäellä. Opinnot voi karkeasti 
jakaa kolmeen pääkokonai-
suuteen: Tekniikka, aselaji-
taktiikka ja organisaation eri 
osien toiminta. Muun yhteis-
kunnan tavoin, korona vai-
kutti suuresti myös meidän 
opintojemme toteutukseen. 
Pandemian kiihtyessä maail-
malla ja kotimaassa, organi-
saatio joutui mukautumaan ja 
opetusmenetelmät pyrittiin 
suhteuttamaan aina vallitse-
vaan tilanteeseen. Lopputu-
loksena meillä on edelleen 
osaavaa henkilöstöä valmiina 
kohtaamaan paitsi työelämän 
haasteet, mutta myös kyky 
navigoida poikkeusolojen 
koulutusjärjestelyiden kanssa. 

Haasteiden kautta eteenpäin
”Pandemian tuoma paine etäopetukselle 
siirsi myös osan kadettien opetuksesta 
verkkoon.” (nosto)

Perinteisestä luokkaopetuksesta siirty-
minen osittain etäopetukseen aiheutti 
tiettyjä haasteita muun muassa tietotur-
valuokitellun materiaalin käsittelyn kans-
sa. Toisaalta etäopetus antoi kadetille 
konkreettisen vastuun omasta opiskelus-
ta. Teoriaopintoja kyettiin opiskelemaan 
kotioloissa, mutta kouluttajan tulevia 
työtehtäviä ajatellen kalustokoulutuksen 
tärkeyttä ei voitu sivuuttaa. Onneksi 
lähiopetuksesta ei siis tarvinnut luopua 
kokonaan. Viestikoulun opetustilat ja 
niiden tarjoamat oppimisympäristöt 
ovat poikkeuksellisen monipuolisia ja 
niissä voidaan onnistuneesti toteuttaa 
realistinen järjestelmäkokonaisuus, jonka 
parissa tulemme työskentelemään vielä 
pitkään.

Hieman vanhaa, hieman uutta
”Masto nousee!”, kaikuu eräänä lokakui-
sena aamuna viestikontin juurella, kun 
suurin osa kadeteista ensimmäistä kertaa 
elämässään perustivat viestiasemaa. 
Jotkut asiat eivät koskaan muutu. Viesti-
aselajin keskiössä on tietenkin tekniikka 
ja ennen kaikkea fysiikan lait. Tekniikka 
rajoittaa taktiikkaa, toisaalta se myös 
mahdollistaa sitä. Samat lainalaisuudet, 
kuten aikaisemminkin, on ymmärret-
tävä ja osattava käyttää edukseen, jotta 
voi tosiasiallisesti sanoa hallitsevansa 
järjestelmän. Jos ei tunne tekniikkaa ja 
järjestelmän käytännön suorituskykyä, 
ei voida luoda realistisia tavoitteita 
tai kehittää järjestelmää entistä tehok-
kaammaksi. M18-johtamisjärjestelmä 
kokonaisuutena on suuri edistysaskel 
joukoille tarjottavien palveluiden osalta. 
Samalla se vaatii yhä enemmän teknistä 
osaamista reserviläisiltä, varusmiehiltä ja 
erityisesti heitä kouluttavalta henkilökun-
nalta. Uusien sotatieteiden kandidaattien 
laaja M18-osaaminen nähdään resurssina 
joukko-osastoissa.

Tämä on näkynyt opintojemme ajan niin 
sotatekniikan, kuin järjestelmäkohtaisen 
tekniikan opetuksen osalta Viestikoulul-
la. Johtamisjärjestelmä on nykypäivänä 
paljon muutakin kuin vain radioita. 
IP-pohjainen tiedonsiirto muuttaa tapaa, 
miten hyödynnämme järjestelmiä, pääte-
laitteita ja yhteiskunnan infrastruktuuria. 
Päivät Viestikoululla ovat olleet pitkiä ja 
uutta asiaa on opetettu nopealla tahdilla. 
Ilta jos toinenkin on vietetty kurssilais-
ten kanssa ”iltaluentojen” parissa, joissa 
on pyritty yhdessä pilkkomaan valtavaa 
määrää tietoa pienemmiksi palasiksi. 
Kurssin hyvä henki on ollut voimavara ja 
jopa elinehto, jotta raskaista viikoista ja 
laajoista kokeista on selvitty yhdessä. 

Kadetista johtamisjärjestel-
mäupseeriksi
Sotaharjoitukset ovat tilaisuus toteuttaa 
käytännössä opeteltuja asioita ja päästä 
johtamaan viestijoukkoja. Kaikki kadetit 
pääsivät opintojen aikana johtamaan eri 
harjoituksissa hyvin erilaisissa tehtävis-
sä. Ne olivat myös turvallinen ympäristö 
tehdä virheitä ja oppia niistä. Johtamaan 
oppii vain johtamalla. Lukukauden aika-
na kadeteilla oli useita erilaisia sotahar-
joituksia.  Osa oli luonteeltaan puhtaasti 
koulutuksellisia, kun taas osassa harjoi-
tuksista joukko pääsi mittaamaan itseään 
ja osaamistaan osana ryhmää sekä jouk-
kuetta. Tekninen harjoitus taas selkeytti 
niitä viimeisiä kysymysmerkkejä, joita 
joukolle oli muodostunut taisteluosaston 

johtamisjärjestelmästä opintojemme ai-
kana Viestikoululla.

” Jos me emme tiedä miten muut toi-
mivat taistelukentällä, miten voisimme 
tukea heitä ja mahdollistaa tavoiteltavan 
loppuasetelman?” (nosto)

Opintojen aikana silmät avautuivat joh-
tamisjärjestelmästä, mutta ennen kaikkea 
siitä, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon 
ja mitä johtajan on ymmärrettävä esi-
merkiksi muiden aselajien toiminnasta 
johtaessasi viestitoimintaa tai viestijouk-
koja. Välillä saattoi kiinnittää huomiota 
siihen, missä yksittäiset asemat tai jokin 
yksittäinen päätelaite kulki, samaan ai-
kaan jokainen päätös mitä teet, saattaa 
vaikuttaa koko taisteluosaston tai jopa 
suuremman organisaation toimintaan. 
Jos me emme tiedä miten muut toimivat 
taistelukentällä, miten voisimme tukea 
heitä ja mahdollistaa tavoiteltavan lop-
puasetelman? Tämän ymmärtämiseen 
panostettiin huomattavasti opintojemme 
aikana, opimme ja kertasimme miten eri 
joukot liikkuvat, taistelevat ja mitkä hei-
dän tarpeensa ovat johtamisjärjestelmän 
näkökulmasta.

Johtamisjärjestelmän tarkoituksena on 
mahdollistaa tilannekuvan muodostami-
nen eri johtamisen tasoille. Lainataksem-
me Komentaja Erik Albersia: ”Tilanne-
kuvan pitää antaa perusteet siihen, että 
annetaanko käsky toimenpiteen suorituk-
seen vai ei. Tilannekuvan olemassaolo 
on kuitenkin samantekevää, sillä sen 
puuttuminen ei kuitenkaan saa estää pää-
töksentekoa”. Tuntuukin paradoksaalisel-
ta, miten monesti joudut puutteellisella 
tilannekuvalla tekemään päätöksen, jotta 
jonkun muun tilannekuva saadaan koos-
tettua ja välitettyä.

Opiskelijoista työkavereiksi
Aika Viestikoululla oli mielestämme eh-
dottomasti mielekkäin osa opintojamme 
kokonaisuudessaan. Vastoinkäymisiä oli 
harjoituksissa, välillä oli raskasta – mutta 
kaikesta selvittiin kurssina ja opittiin val-
tavasti – vaikka välillä ei ole välittömästi 
ymmärtänyt sitä, miksi asioita kannattaa 
tehdä tietyllä tavalla. Viimeinen vuosi 
on kasvattanut kurssia todella paljon ja 
se näkyy kaikessa tekemisessä. Vastuu 
omasta tekemisestä ja myös tarvittaessa 
muiden tekemisestä johtajana kannetaan, 
eikä vältellä vastuuta. Monen kurssilai-
sen odottama kuuden viikon työharjoitte-
lu omissa tulevissa yksiköissä oli kevään 
kohokohta. Viimeistään siellä monelle 
konkretisoitui, miten paljon jokaiselta 
tullaan vaatimaan ja millaista koulutta-
jan arki on. Vaikka työharjoittelussa oli 
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vaatimuksia ja suorituspaineita, se antoi 
paljon eväitä työelämään.

Sotakorkeakoulun erityinen piirre verrat-
tuna moneen muuhun oppilaitokseen on 
se, että jokainen valmistuessaan siirtyy 
työelämään saman organisaation alle. 
Opiskelijoista eli meistä kadeteista kou-
lutetaan opettajien johdolla paitsi johta-
jia, kouluttajia – mutta myös ennen kaik-
kea tulevia työkavereita. Juuri se erottaa 
meidät muista oppilaitoksista myös po-
sitiivisella tavalla. Kukapa haluaisi, että 
työkaveri ei osaisi tehdä työtään tai tekisi 
sen huonosti? Jokainen meistä varmasti 
haluaa nyt ja tulevaisuudessa tehdä työn-
sä mahdollisimman hyvin. Onhan meillä 
selkeät yhteiset tavoitteet ja päämäärä. 
Viime vuoden syksyn tekniikan opinnois-
ta ja autokoulusta käynnistynyt matka on 
vihdoin saatettu päätökseen. 

varmistamme liiketoimintasi 
jatkuvuuden digitaalisessa

murroksessa 
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Teksti: Timo Mustonen

Kuvat: Timo Mustonen & Combitech Oy

Joustavaa ELSO-suorituskykyä 
ohjelmistovastaanottimilla

Kirjoittaja työskentelee tutkimus- ja 
tuotekehityspäällikkönä Combitech 
Oy:ssä. Hänellä on yli 20 vuoden koke-
mus IT-alalta ja yli 15 vuoden kokemus 
turvallisuus- ja puolustussektorilta val-
vonnan ja elektronisen sodankäynninrat-
kaisuissa.

Moderni taistelukenttä
Elektroninen sodankäynti lukuisine 
ulottuvuuksineen on ollut merkittävässä 
roolissa taistelukentällä jo vuosikym-
meniä. Digitalisoitumisen kiihtyminen 
on kiistaton trendi, joka muokkaa alan 
tulevaisuutta. Erilaisien langattomien 
radioyhteyksien ja –lähetteiden määrä 
kasvaa jatkuvasti. Voidaankin olettaa, 
että elektroninen sodankäynti on alati 
merkittävämmässä roolissa modernilla 
taistelukentällä. Elektronisen sodankäyn-
nin haaliessa lisää jalansijaa, leviää sen 
vaikutus myös sellaisiin järjestelmiin ja 
toimijoihin, jotka eivät välttämättä ole 
aikaisemmin olleet suorassa kosketus-
pinnassa asian kanssa. Kehityksen myötä 
näille toimijoille syntyy uudistunut tarve 
havainnoida spektriä sekä mukauttaa 
oma toimintansa sovittuihin sääntöihin ja 
havaittuihin ilmiöihin.

Vielä vuosikymmen sitten elektronisen 
sodankäynnin perusratkaisut, kuten ra-
diolähettimet ja –vastaanottimet sekä 
niihin liittyvä signaalinkäsittely, olivat 
pitkälti puolustusteollisuuden sisällä 
kehitettyä teknologiaa. Näin on toki 
monessa tapauksessa edelleenkin, mutta 
viimeisen vuosikymmenen aikana sivii-
limarkkina ja –teknologia ovat ottaneet 
jättiharppauksia tällä saralla. Kehitys-
tä on ajanut eteenpäin varsinkin 5G-tek-
nologia, jonka seurauksena esimerkiksi 
taajuusalueet ovat kasvaneet kattamaan 
sekä matalia että erittäin korkeita taa-
juuksia. Myös rajapinnat, standardit sekä 

ohjelmakirjastot ja valmisohjelmistot 
ovat kehittyneet merkittävästi viimeisien 
vuosien saatossa. Ehkä kiinnostavinta 
kuitenkin on kaupallisen markkinan 
valtavan volyymin vaikutus ratkaisuiden 
kustannuksiin. Tämä vallankumous 
tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös 
puolustusratkaisuille.

Ohjelmistoradio
Ohjelmistoradio, Software Defined 
Radio, tarkoittaa radiolaitetta tai –järjes-
telmää, jossa merkittävä osa toiminnalli-
suudesta on toteutettu ohjelmiston avulla. 
Ohjelmistopainotteinen lähestymistapa 
mahdollistaa uudelleenohjelmoitavuu-
den ja tehokkaamman spektrin hallin-
nan. Vastaanotinkäytössä on tärkeätä, 
että radion RF-etupää voidaan eriyttää 

muusta toiminnallisuudesta. Ohjelmisto-
radiokehitys vastaa myös tähän tarpee-
seen tarjoamalla laajan kirjon erilaisia 
radiolaitteita ja –vastaanottimia, joidenka 
päätehtävinä on toimia virittimenä ja 
tarjota vastaanotettu radiosignaali di-
gitaalisessa muodossa jatkokäsittelyä 
varten. 

Vuosikymmen sitten radiovastaanotti-
met olivat vielä pitkälti HW-pohjaisia. 
Ne olivat suunniteltu toteuttamaan vain 
ja ainoistaan valmistajan määrittämiä 
toimintoja ilman merkittäviä laajennus-
mahdollisuuksia. Nykyään markkinoilla 
olevien radiovastaanottimien valikoima 
sisältää runsaasti erilaisia ratkaisuja, aina 
halvoista USB-tikkuradioista, toimintoja 
ja tehoja pursuaviin ”high-end” radioihin 
saakka. Hinnasta riippumatta moderneja 
radiovastaanottamia yhdistää kyky hyö-
dyntää radion tuottamaa ”raakadataa”, 

Kuva 1: NVIDIA GPU ja Intel CPU FP32 suorituskyvyn kehitys 2010 – 2020.
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jonka varaan ne voivat toteuttaa oman 
signaalinkäsittelyketjun.

Ylivoimaisesti yleisimmin käytetty muo-
to vastaanottimen tuottaman signaalida-
tan käsittelyssä on niin kutsuttu IQ-data. 
IQ-muodossa signaalidata on koodattu 
kahteen siniaaltoon, joiden suhteellinen 
vaihe-ero on 90 astetta. Yleisimmin käy-
tetty muoto IQ-signaalin kuvaamiseen on 
suorakulmainen eli karteesinen muoto, 
jossa jokainen näyte sisältää kaksi kom-
ponenttia: I ja Q. 

Digitaalinen signaalinkäsittely
Digitaalinen signaalinkäsittely tarkoittaa 
digitaalisessa muodossa olevan signaalin 
käsittelemistä numeerisen laskennan 
keinoin. Signaalinkäsittelyketjuun liittyy 
lähes poikkeuksetta sekä analogisia että 
digitaalisia vaiheita. Käytännössä pyri-
tään siihen, että analoginen ”RF-etupää” 
on mahdollisimman kevyt ja signaali 
muunnetaan digitaaliseksi jatkokäsittelyä 
varten.

Jokaisella signaalinkäsittelyarkkiteh-
tuurilla on omat vahvuutensa, joita 
sovelletaan käyttötarpeen mukaan eri 
paikoissa ja tehtävissä. Tässä artikkelissa 
katsomme tarkemmin GPU:ta (Graphics 
Processing Unit) ja GPP:ta (General 
Purpose Processor). GPU ja GPP ovat 
eri vaihtoehdoista selvästi joustavimpia 
ja niiden ohjelmointi toteutetaan pää-
asiassa korkean abstraktiotason kielillä, 
joka nopeuttaa niiden ohjelmoitavuutta. 
Vaikka GPU ja GPP harvoin kilpailevat 
suorituskyvyllä matalamman tason ark-
kitehtuurien kanssa, niin ne soveltuvat 
kuitenkin erinomaisesti signaalinkäsitte-
lyä vaativiin sovelluksiin.

CPU & GPU digitaalisessa 
signaalinkäsittelyssä
CPU:lla (Central Processing Unit) tapah-
tuva signaalinkäsittely on laitteistojen ja 
tarvittavien ohjelmistojen osalta yksin-
kertaista. Java ja C/C++ ovat tyypillisiä 
signaalinkäsittelysovelluksien ohjel-
mointikieliä, joita käytetään varsinkin 
hyvää suorituskykyä tarvittaessa. Usein 
kehitysvaiheessa käytetään myös tieteel-
liseen laskentaan tarkoitettuja ympäristö-
jä, kuten Matlab ja GNU Octave, joiden 
avulla kehitetään ja demonstroidaan 
algoritmin toimintaa ennen sen lopullista 
toteuttamista kohdeympäristössä.

Vaikka CPU:n tehot ovat kehittyneet 
viime vuosina merkittävästi ja lisään-
tyneet prosessoriytimet ovat osaltaan 
kasvattaneet laskentakapasiteettia, sovel-

tuvat ne silti lähinnä vain melko kevyeen 
signaalinkäsittelyyn. CPU:n ehdoton etu 
piileekin sen saatavuudessa. Sovellukset 
toimivat käytännössä ajasta ja paikasta 
riippumatta missä tahansa, mikä tekeekin 
siitä ehdottamattomasti joustavimman ja 
kustannustehokkaimman ratkaisun ke-
vyiden sovelluksien kannalta.

Viimeaikaista kehityksestä huolimatta 
CPU-puolen kehitysnopeus ja absoluut-
tinen suorituskyky laahaavat kaukana 
grafiikkaprosessorien (GPU) perässä. 
Grafiikkaprosessorit ovat kehittyneet 
valtavaa vauhtia viimeisen kymmenen 
vuoden aikana ja niiden arkkitehtuuri 
on muuttunut enenevissä määrin kohti 
yleiskäyttöistä rinnakkaislaskenta-ark-
kitehtuuria. Samalla myös niiden suo-
rituskyky on kasvanut eksponentiaali-
sesti, kuten oheisesta kuvasta voidaan 
havaita. Näiden muutoksien johdosta 

grafiikkaprosessoreiden hyödyntäminen 
digitaalisessa signaalinkäsittelyssä on 
yleistynyt merkittävästi.

Grafiikkaprosessoreita käytetäänkin ny-
kyään alkuperäisen käyttötarkoituksen 
lisäksi erittäin laajasti oikeastaan kaikilla 
raskasta numeerista laskentaa vaativilla 
aloilla. Esimerkkejä tästä ovat viime 
aikoina suurta huomiota saaneet kryp-
tovaluuttojen louhiminen sekä erilaiset 
neuroverkkototeutukset. Markkinoiden 
koko, toimijoiden välinen kilpailu ja isot 
volyymit tekevät grafiikkaprosessoreista 
erittäin kustannustehokkaan ratkaisun 
signaalinkäsittelyn tarpeisiin.

GPU DSP (Digital Signal Processor) 
ohjelmointia varten on olemassa useita 
vakiintuneita ja käyttökelpoisia kirjasto-
ja. Khronos Groupin avoimen lähdekoo-
din OpenCL, SYCL ja Vulkan rajapinnat 
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Kuva 2: Tiedonsiirto verkkokortilta GPU:lle.

Kuva 3: Datan oikosiirto verkkokortilta GPU:lle.
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tarjoavat valmistajariippumattoman vaih-
toehdon. NVIDIA:n näytönohjaimilla, 
ehkä yleisin tapa, on käyttää valmistajan 
omaa CUDA-kirjastoa, joka tarjoaa 
kattavan joukon optimoituja valmiita 
signaalinkäsittelyrutiineja, kuten erilaisia 
Fourier-muunnoksia. CUDA on käy-
tössä myös monissa Matlab-ympäristön 
GPU-kiihdytetyissä työkaluissa, joten ne 
ovat sidoksissa NVIDIA:n näytönohjai-
miin.

Signaalinkäsittelysovellus suoritetaan 
harvoin puhtaasti GPU:n voimin. Tyy-
pillisesti sovellus jakaantuu CPU- ja 
GPU-osuuksiin. CPU hoitaa yleisiä so-
velluksen tehtäviä, kuten kommunikaa-
tiota eri IO-laitteiden kanssa, ja saattaa 
osallistua signaalinkäsittelyyn laskennal-
lisesti vähemmän tehoa vaativissa osissa. 
GPU:n teho puolestaan valjastetaan sii-
hen mihin se on tarkoitettukin, eli jatku-
vaan numeronmurskaukseen. Tarkempi 
sovelluksen arkkitehtuuri ja eri prosesso-
rien työnjako ovat aina tapauskohtaisia, 
ja niihin vaikuttaa ainakin vaadittava 
suorituskyky, käytössä oleva laitteisto, 
henkilöstön osaaminen sekä jo olemassa 
oleva toteutus tai osuus.

Alhaiset kaistanleveydet, ja siten näyt-
teenottotaajuudet, muodostavat harvoin 
pullonkauloja sovelluksen sisäisessä 
tiedonsiirrossa. Kaikki kuitenkin muut-
tuu mentäessä useisiin kymmeniin, 
satoihin tai ehkä tuhansiin megahertsei-
hin. Tällöin pelkkä tiedon siirtäminen 
IO-laitteiden, CPU:n ja GPU:n välillä 
voi muodostua pullonkaulaksi, vaikka 
laitteiston teho muuten riittäisikin sovel-
luksen vaatimuksiin. Tämä johtuu siitä, 
että ilman erityisiä järjestelyjä CPU ja 
keskusmuisti osallistuvat kaikkeen eri 
laitteiden väliseen tiedonvaihtoon. Kun 
esimerkiksi verkkokortilta saatava data 
siirretään GPU:lle signaalinkäsittelyä 
varten, niin se kiertää sinne aina CPU:n 
ja keskusmuistin kautta oheisen kuvan 
mukaisesti.

Ongelman ratkaisemiseen on kehitetty 
oikosiirto-teknologioita (DMA, direct 
memory access), joilla pullonkaula voi-
daan tietyissä tapauksissa välttää. Esi-
merkiksi NVIDIA:n CUDA-ympäristö 
sisältää GPUDirect RDMA –kirjaston, 
jonka avulla ulkoinen laite, kuten verk-
kokortti, voi kirjoittaa dataa suoraan 
GPU:n muistiin. Tällöin CPU ja keskus-
muisti voidaan ohittaa, jonka myötä tie-
donsiirtopolku yksinkertaistuu ja nopeu-
tuu oheisen kuvan osoittamalla tavalla.

Esimerkkitapaus: Monikanavainen radio-
vastaanotin GPU:lla

Ohjelmistolla toteutettavalle radiovas-
taanottimelle on lukuisia käyttötapauksia, 

joista etenkin ELSO-kontekstissa radio-
signaalien vastaanotto on merkittävässä 
roolissa erilaisissa tiedustelun ja val-
vonnan sovelluksissa. Tässä artikkelissa 
käytetään esimerkkinä PC-ohjelmiston 
avulla toteutettavaa monikanavaista 
radiovastaanotinta. Monikanavaisessa 
radiovastaanottimessa vastaanotettu 
taajuuskaista suodatetaan useisiin ka-
peampiin alikanaviin jatkokäsittelyä 
varten. Tämän lisäksi radiovastaanotin 
tuottaa spektrin koko vastaanottamastaan 
radiokaistasta. Spektrin avulla tuotetaan 
tilannetietoisuutta sekä ohjataan radio-
vastaanottimia ja kanavointia.

Kuva 4: Monikanavaisen radiovastaanottimen toimintaperiaate.

Kuva 5: SDR vastaanottimen kytkeminen tietokoneeseen.

Kokonaisuuteen liittyy kolme keskeistä 
komponenttia, joita voidaan joustavasti 
vaihdella vaaditun suorituskyvyn ja kus-
tannustason saavuttamiseksi. Näitä ovat: 
RF-etupää (antenni + radiolaite), tietoko-
ne (CPU + GPU) ja signaalinkäsittelyoh-
jelmisto.

Signaalinkäsittelyketju alkaa antennista 
ja siihen liitetystä radiovastaanotti-
mesta, jotka määrittävät käytettävän 
taajuusalueen, hetkellisen 
kaistanleveyden sekä absoluuttisen 
RF-suorituskyvyn. SDR-radiovastaan-
ottimien laaja kirjo vaihtelee muutaman 
kymmenen euron DVB-T USB-tikkura-
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dioista aina kymmenien tai satojen tu-
hansien eurojen arvoisiin ammattilaislait-
teisiin. Olennaista radiovastaanottimelle 
on, että signaalidata saadaan digitaali-
sessa IQ-muodossa ja sitä voidaan ohjata 
tarvittavissa määrin.

Edulliset vastaanottimet suosivat lii-
tynnöissä useimmiten USB-väylää. 
Suurempia kaistanleveyksiä, ja siten 
näytteenottotaajuuksia, tarjoavissa suori-
tuskykyisissä vastaanottimissa käytetään 
yleisesti joko yhtä tai useampaa 10Gbit 
Ethernet-liityntää tai vaihtoehtoisesti 
suoraa kytkentää PCIe-väylään. Seuraa-
vassa kuvassa on esitetty edellä kuvattu 
vastaanottimen ja tietokoneen kytkentä.

Fyysisen liitännän lisäksi tarvitaan tie-
tysti liityntäkirjasto, jonka avulla vas-
taanotinta ohjataan ja signaalidata vas-
taanotetaan. Liityntäkirjastot ovat lähes 
poikkeuksetta valmistajakohtaisia. Yleis-
käyttöistä sovellusta varten kannattaa 
toteuttaa abstraktiokerros, jolla laitteen 
liityntäkirjasto piilotetaan sovelluksen 
logiikalta. Näin voidaan estää vahvan 
sidoksen muodostuminen sovelluksen ja 
liityntäkirjaston välille, jonka seuraukse-
na uusien vastaanottimien ja niiden lii-
tyntäkirjastojen integroiminen on jatkos-
sa paljon suoraviivaisempaa. Seuraava 
kuva esittää tarkemmin liityntäkirjaston 
roolin vastaanottimen ohjaamisessa.

Tässä artikkelissa esimerkkinä 
käytetään National Instruments / 
Ettus Research USRP X300 laitetta 
varustettuna TwinRX vastaanotinkortilla. 
Tämä yhdistelmä sisältää kaksi kappalet-
ta maksimissaan 80MHz kaistanlevey-
den tarjoavia virittimiä taajuusalueelle 
10 – 6000MHz. 80 MHz kaistanleveys 
välitetään IQ-muodossa 100Msps näyt-
teenottonopeudella liitetylle laitteelle 2 x 
10Gbit Ethernet liityntöjen kautta.

Seuraavana ketjussa on tietokone ja siellä 
suoritettava signaalinkäsittelyohjelmisto. 
100Msps näytteenottonopeus 32 bittisillä 
(16 bit I- ja Q-näytteet) näytteillä on jo 
niin paljon dataa (noin 400 Mt/s), että 
sen murskaaminen suoritetaan tietoko-
neen grafiikkaprosessorilla. Vastaanotettu 
data kannattaa siirtää mahdollisimman 
suoraan grafiikkakortin muistiin, jotta 
voidaan välttää mahdolliset tiedonsiirron 
pullonkaulat. Grafiikkaprosessorit teke-
vät prosessoinnin laskennallisesti ras-
kaimman vaiheen, jossa data käännetään 
taajuustasoon (FFT) kanavasuodatusta 
varten, ja lasketaan varsinainen suodatus.

Suodatuksen jälkeen yksittäisten ka-
navien datan käsittely voidaan jatkaa 
grafiikkaprosessorilla tai siirtää takaisin 
keskusmuistin ja CPU:n käsiteltäväksi. 
Oheinen kuva esittää tämän käsittely-

ketjun yksinkertaistetussa muodossa. 
Huomioitavaa on, että tämän prosessin 
kautta datamäärää laskee murto-osaan 
alkuperäisestä. Näin ollen jatkokäsittely, 
kuten demodulointi, suodatus, uudelleen 
näytteistäminen, vahvistus ja vaimennus, 
voidaan tyypillisesti hoitaa CPU:lla. 

Yhteenveto
Sodankäynnin jatkaessa digitalisoitu-
mista, myös erilaisien radiolähetteiden 
määrä taistelukentällä tai harjoituksissa 
kasvaa jatkuvasti. Spektrin tehokas 
havaitseminen, ymmärtäminen ja hyö-
dyntäminen ovat yksiä tulevaisuuden 
taistelukentän kulmakivistä. Samanaikai-

Kuva 6: Liityntäkirjaston rooli vastaanottimen kytkennässä.

Kuva 7: Monikanavaisen radiovastaanottimen tiedonkulku.

sesti RF-teknologiassa ja digitaaliseen 
signaalinkäsittelyyn soveltuvassa tek-
nologiassa eletään kaupallisten markki-
noiden vallankumousta, joka osaltaan 
puskee ohjelmistojen ja ratkaisuiden 
kehitystä eteenpäin. Ohjelmistojen avulla 
rakennetaan uudenlainen suorituskyky, 
joka tuo mukanaan ennennäkemättömän 
joustavuuden. Saman laitteiston varaan 
voidaan nykyään rakentaa useita ky-
vykkyyksiä ja toimintamoodia voidaan 
tarvittaessa vaihtaa jopa kesken käytön. 
Onkin ilmeistä, että modernille taiste-
lukentälle on tarjolla jatkuvasti kasvava 
valikoima erittäin suorituskykyistä kalus-
toa hintaan, josta eilinen puolustustarvi-
kemarkkina pystyi vain unelmoimaan.
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Teksti: Carl-Magnus Gripenwaldt 

Kuvat: Pekka Kastemaa

Viestimiespäivät 2021 vietettiin 
Espoon Solvallassa

Viestimiespäiviä on muodossa tai toises-
sa järjestetty aina vuodesta 1964 lähtien. 
Alun alkujaan tapahtumaa vietettiin 
palveluksessa olevien ja jo kotiutuneiden 
ikäluokkien sekä aselajin sotaveteraa-
nien, reserviläisten ja kiltalaisten kesken 
mm. Riihimäen varuskunnassa ja Viesti-
rykmentin harjoitusalueella Räyskälässä. 
Myöhemmin tapahtuma on muotoutunut 
viestiaselajin vapaaehtoiskentän järjestä-
mäksi, kaikille avoimeksi tapahtumaksi. 
Vuosien varrelle on myös mahtunut 
vuosia, jolloin tapahtumaa ei syystä tai 
toisesta ole järjestetty. Viimeksi niin kävi 
vuonna 2020, jolloin Uudenmaan Viesti-
killan ja Helsingin Reservinupseeripiirin 
viestiosaston valmistelema tapahtuma 
jouduttiin perumaan viime hetkellä CO-
VID-19 rajoitusten takia. 

Vuonna 2021 Viestimiespäivät kuitenkin 
järjestettiin koronaviruksesta huolimatta 
21.-22. elokuuta Espoon Solvallan ur-
heiluopistolla. Tapahtumaan osallistui 
enimmillään 21 viestikiltalaista ja tapah-
tuman suojelijana toimi Pääesikunnan 
johtamisjärjestelmäpäällikkö 
prikaatikenraali Jarmo Vähätiitto, joka 
myös julisti tapahtuman alkaneeksi. 
Järjestelyissä oli kiinnitetty erityistä 
huomiota koronaturvallisuuteen 
tapahtuman eri vaiheissa.

Viestimiespäivien ohjelma oli varsin 
perinteinen. Tapahtuman avajaisissa 
kuultiin Uudenmaan Viestikillan puheen-
johtajan Jouni Salmen tervehdyssanat 
sekä Viestikiltojen Liiton puheenjohtajan 
Jukka-Pekka Virtasen tervehdys ja näke-
mykset viestikiltatoiminnan nykytilasta 
ja tulevaisuudennäkymistä. Tapahtuman 
suojelija prikaatikenraali Jarmo Vähä-
tiitto korosti puheessaan muun muassa 
vapaaehtoiskentän merkitystä maan-
puolustustahdon kannattelijana. Koska 
avajaisiin oli käytettävissä suunniteltua 
enemmän aikaa, haastoi yleisö tapahtu-
man suojelijan spontaaniin paneelikes-
kusteluun ajankohtaisista ja mielenkiin-
toisista aiheista painottuen tietoturva- ja 
kyberuhkiin ajankohtaisessa maailman-
poliittisessa tilanteessa.  

Lounaan jälkeen siirryttiin Solvallan 

luonnonkauniiseen maaston ratkomaan 
perinteisen rastiratakilpailun tehtäviä. 
Rasteihin kuului antennirakennustehtävä, 
tunnistustehtäviä ja ilma-aseammun-
ta. Valitettavien kalustorikkojen takia 
ilma-aseammunta jouduttiin keskeyttä-
mään, eivätkä kaikki kilpailun osallistu-
jat päässeet näyttämään taitojaan. Siitä 
syystä ammunnan tuloksia ei myöskään 
noteerattu kokonaispisteytyksessä. Eri-
tyisesti antennirakennustehtävä resonans-
simittauksineen saavutti yleisön keskuu-
dessa suuren suosion. Kilpailurupeama 
päättyi saunomiseen luonnonkauniin 
Nuuksion Pitkäjärven rannassa. Kilpai-
lun voittajaksi selviytyi Jussi Alanen 
(Pirkanmaan VK), toiselle sijalle Lasse 

Kinnunen (Pohjanmaan VK) ja kolmas 
sija jaettiin Tapio Teittisen ja Jukka-Pek-
ka Virtasen kesken (Kaakkois-Suomen 
VK). Kilpailun palkintojen jako tapahtui 
päivällisen ja illanvieton lomassa.

Sunnuntaiaamuna siirryttiin Kirkkonum-
men Majvikiin, josta alkoi opastettu kier-
ros entiselle Porkkalan vuokra-alueelle 
oman taitavan ja turvallisen kiltalaiskul-
jettajamme kyydissä. Kierroksella tutus-
tuttiin muun muassa. Majvikin kartanon 
alueeseen, jossa vuokra-aikana toimi 
Neuvostoliittolaisten radiotiedusteluase-
ma valvoen pääkaupunkiseudun viestilii-
kennettä. Päiväkahvit nautittiin Siuntion 
Suitian kartanolinnan luona ja lisäksi vie-

Kiltalaisia rastiratakilpailun suurta suosiota saavuttaneella antennirakennusrastilla.
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railtiin Inkoon Degerbyssä sijaitsevassa 
Degerby Igor -museossa, jonne on vapaa-
ehtoisvoimin koottu vuokra -alueen his-
toriasta kertova näyttely. Paluumatkalla 
saimme vielä nähdä ainoan alueella säi-
lyneen Neuvostoliittolaisten pystyttämän 
riemukaaren. Silloisen riemun aihe tosin 
jäi opasta myöten kaikille epäselväksi. 
Tapahtuma päätettiin yhteiskuvaan, jonka 
jälkeen osallistujat suuntasivat paluu-
marsseille eri puolille Suomea.

Kaiken kaikkiaan todettiin tapahtuman 
järjestelyjen onnistuneen hyvin sekä 
turvallisesti ja osallistujat saattoivat 
suunnata tyytyväisinä kotimatkalle. Saa-
dun palautteen perusteella tapahtumalla 
on selkeä tilaus. Nähtäväksi jää mah-
dollistaako koronatilanne tapahtuman 
järjestämisen vuonna 2022 suunnitelman 
mukaisesti Varsinais-Suomessa.

Viestimiespäivien 2021 osallistujat ryhmäkuvassa ennen paluumarsseja.

Henkilöasiat:

Viestimies lehti ei julkaise 
puolustusvoimien henkilö-
kunnan siirtoja ja tehtävään 
määräämisiä henkilösuoja-
lain rajoitusten vuoksi.
 

Ylennykset 4.6.2021

Everstiksi

- everstiluutnantti Jarkko Karsikas

- everstiluutnantti Mano-Mikael Noke-
lainen

Everstiluutnantiksi

- majuri Tero Hannonen 

Majuriksi

- kapteeni Mikko Penttinen

Insinöörimajuriksi

- insinöörikapteeni Harri Pesonen

Ylennykset reservissä 
4.6.2021

Yliluutnantiksi

- luutnantti Mika Aalto
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Irtohavaintoja taifuunikadosta, 
akkumulaattoreista ja 
liukulaudoista

Tämänkertainen agendamme koostuu 
erilaisista irtonaisista havainnoista. Ei 
sitä näin hellekesän jäljiltä irtoa edes 
Analysaattorilta mitään ovelasti teemoi-
tettua tarinaa, jossa aasinsilta poikineen 
muodostaisi asiallisen tai -ttoman ketjun 
käsiteltäviä aiheita. Näillä mennään tällä 
kertaa.

Jos digitalisaation katsottaisiin jotenkin 
alkaneen 90-luvulla Internetin myötävai-
kutuksella, niin sitä todellista oikein kun-
non digiloikkaa tässä on jouduttu odot-
telemaan jo yli kolmekymmentä vuotta. 
Koronapandemian vaikutus onkin tässä 
ilmeisesti suurempi kuin minkään muun 
toimenpiteen tai strategian, joita on mat-
kan varrella yritetty. Digitaalisia palve-
luita myyvien suuryritysten loikahdus ai-
nakin USA:ssa ollut merkittävä. Amazon 
on esimerkiksi ilmoittanut palkkaavansa 
100 000 uutta työtekijää ja ruokia kotiin-
kuljetuksella toimittava Instacart jopa 
300 000 henkilöä. Jälkimmäinen ilmoitus 
on yli vuoden vanha, mutta kyse ei ollut 
tyhjästä lupauksesta. Se toteutui nimit-
täin kuukaudessa ja yhtiö ilmoitti palk-
kaavansa jatkossa 250 000 työntekijää 
lisää. Instacartin toimitusjohtajaksi nimi-
tettiin nyt kesällä, sitten Facebookilta itse 
Facebook-sovelluksesta vastaava johtaja 
Fidji Simo. Rantaravintolan baarimikolta 
kuulostavasta nimestään huolimatta ky-
seessä on nainen ja iso kaappaus, vaikka 
Fidjillä on ikääkin vasta 35 vuotta. Tai 
ehkä juuri siksi.

Koronan vaikutukset tavalliseen kulutta-
jaan ovat moninaiset ja välillisesti pitkän 
ketjun takana. Jos nyt unohdetaan tällä 
kertaa varsinaiset terveydelliset asiat, 
rokotukset, rajoitukset yms. ja mietitään, 
miten pandemia on meitä kohdellut 
digitaalisesti. Pandemian alussa kotei-
hinsa eristäytyneet ihmiset aiheuttivat 
kulutuselektroniikan räjähdysmäisen 
kasvun, joka aiheutti komponenttipulaa. 
Ja samat komponentit olisivat tarpeelli-
sia kaikkialla muuallakin valmistavassa 
teollisuudessa. Tietotekniikka ja auto-
teollisuus ovat tästä hyviä esimerkkejä, 
mutta vain osa pulassa olevista toimi-
aloista. Koronan aiheuttamat logistiset 

ongelmat vain vaikeuttavat tilannetta. 
Kontteja on jumissa satamissa ja koronan 
ohella kaiken kruunaa hieman yllät-
täen Taiwanin kuivuus. Taiwan on eräs 
maailman tärkeimmistä puolijohteiden 
valmistajista, ja vuosikymmeniin pahin 
kuivuus on aiheuttanut komponenttien 
valmistajille vaikeuksia vesipulan joh-
dosta. Ja oudointa on se, että se kuivuus 
johtuu taifuunien puutteesta. Vuoden 
aikana sinne ei ole osunut yhtään taifuu-
nia, ja siitä kuivuudesta sitten ainakin 
osittain on seurauksena koko maailmaa 
koetteleva tuotanto-ongelma. En muista, 
että meillä olisi Suomessa ollut vastaavia 
tuotanto-ongelmia, kun Sonera osti pari-
kymmentä vuotta sitten Saksasta kuumaa 
ja kuivaa ilmaa yli neljällä miljardilla. 
Satuin olemaan kyseisenä kesänä useita 
viikkoja Saksassa työmatkalla ja voin 
todistaa, että lämmin ilma sieltä kyllä 
puuttui.

Akkuteknologian kehityksestä on kohistu 
niin kauan kuin matkapuhelimiakin on 
valmistettu. Vasta sähköautojen invaasio 
on kuitenkin saanut aikaan todellista 
akkuhypeä. Jonkun laskelman mukaan 
sähköauton hinnasta on jopa 40 % ni-
menomaan akuissa. Vaikka akkuteol-
lisuus(kin) on toistaiseksi keskittynyt 
Aasiaan, ollaan Euroopassa tulossa 
mukaan näihin karkeloihin. Suomikin on 
mainittu. Valmet Automotive valmistaa 
jo akkuja Uudessakaupungissa ja Salossa 
Nokian tehtaiden ”raunioilla” ja laajentaa 
toimintaansa voimakkaasti. Keväällä tuli 
tieto, että Brittiläinen suuryritys Johnson 
Matthey on tehnyt aiesopimuksen akku-
materiaalitehtaan rakentamisesta Vaasaan 
Laajametsän teollisuusalueelle. Hanke on 
arvoltaan satoja miljoonia euroja ja lu-
pailee satoja työpaikkoja. Tehtaan pitäisi 
olla tuotannossa 2024. Eikä tässä vielä 
kaikki. Sain juuri paristokäyttöiseen tran-
sistoriradioooni tiedon, että norjalainen 
akkuyhtiö Freyr, valtionyhtiö Suomen 
Malmijalostus ja Vaasan kaupunki jul-
kistivat miljardiluokan hankkeen akku-
kennotehtaan toteuttamiseksi samalle 
teollisuusalueelle. 

Nyt on alettu puhua varovasti jo ”ak-

ku-klusterista” joka nousisi Suomeen 
kilpailemaan muiden eurooppalaisten 
kanssa tulevaisuuden markkinoista. 
Tässähän on isommassa kuvassa kyse 
ns. arvoketjusta, jossa ketjutetaan logis-
tisesti kaivosteollisuutta, mineraalien 
jalostusta, akkujen kennojen valmistusta 
ja autoteollisuutta. Kysyntä kasvaa ja 
kilpailu tulee olemaan armotonta. Eu-
rooppaan onkin jo suunnitteilla kolmi-
senkymmentä akkutehdasta. Osasyynsä 
on varmasti EU:n komission tavoitteessa 
että 2024 EU-markkinoilla saisi tuoda 
vain sellaisia akkuja, joille on olemassa 
viralliset tiedot hiilijalanjäljestä. Ilmei-
sesti siis kiinalaiset jäljet eivät siis ole 
täysin EU-yhteensopivia. Ja jatkossa 
siis varmaan myös päinvastoin, tuskin 
Euroopasta paljoakaan päästään viemään 
akkuja Kiinaan.

Jalanjäljistä noin yleisesti tulikin mie-
leen, että niitä nimenomaan on nyt löy-
tynyt Vaasasta tuolta samalta alueelta. 
Koska Vaasassa ei ilmeisesti ole tar-
peeksi liito-oravia, jotta ne uskottavasti 
voisivat jarruttaa tätä akkutehdashanket-
ta, tilalle onkin onnistuttu värväämään 
viitasammakoita. Näiden sammakoiden 
levähdyspaikkoja tuntuu olevan juuri 
tuolla samalla alueella, johon tehdasta 
on suunniteltu. Mielenkiintoiseksi tämän 
löydöksen tekee se, että kyse on nimen-
omaan suurteollisuudelle kaavoitetusta 
alueesta. Kaavoitus valmistui jo 2018 
mutta ehkä ne sammakot eivät vielä sil-
loin kaavoitusvaiheessa olleet ehtineet 
levähtelemään siellä. ELY-keskuksen 
lausuntokierros on juuri valmistumassa 
ja Analysaattorikin odottelee mielenkiin-
nolla mitä tuolla ihan tavallisen näköisel-
lä sammakolla on asiasta lausuttavanaan. 
En ole muuten vielä ehtinyt tarkistamaan 
olisiko noita viitasammakon levähdys-
paikkoja myös ostettavissa Internetistä, 
kuten liito-oravan kakkaa kuulemma on. 
Kaikenlaista haittaa sitä tuntuukin luon-
nosta olevan digitalisaatiolle ja työllisyy-
delle. Analysaattorille on jäänyt vähän 
epäselväksi, että kuka näitä hankkeita 
vastustaa, sillä akkujen valmistuksessa-
han on kyse juurikin fossiilisten polttoai-
neiden vastaisesta kehityksestä.

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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Mutta varsinaista haittaa ihmiskunnalle 
tuottavat nykyään lähinnä sähköpotku-
laudat. Herraisä sentään millainen suma 
on syntynyt ensiapuklinikoille, kun 
porukka on alkanut kaatuilemaan näillä 
skuuteilla. Mikä ei sinänsä ole ihmettelyn 
aihe, sillä sellainen laitos kun suhahtaa 
vierestä tai kulman takaa aivan kuin ninja 
yössä, ei siinä paljon jää aikaa väistöliik-
keisiin kuljettajalle eikä ohikulkijalle. On 
kai niissä kuitenkin jonkinlaiset jarrut? 
Jonkun lääkärin mukaan näitä onnetto-
muuksia yhdistää usein kolme tekijää: 
vahva humalatila, yöaika ja päävamma. 
En ole ihan varma millä perusteilla nuo 
poliklinikat on miehitetty ennen tätä 
potkulautavallankumousta, mutta oletan, 
että noilla samoilla tekijöillä on siihenkin 
ollut ajan mittaan kyllä vaikutusta ilman 
potkulautojakin. 

Tuota paholaisen keksintöä siis kutsutaan 
nyt skuutiksi, sillä asiasta oli järjestetty 
jonkinlainen kansanäänestys keltaisen 
lehdistön toimesta. Muita menestyneitä 
ehdotuksia olivat viiletin, kiituri, spola 
ja potkumopo. Huonoiten menestyivät 
ehdotukset kyytilauta, sähkösytkytin, 
virtalauta ja liukulauta. Analysaattori 
huomauttaa, että äänestys on laiton, sillä 
skuutti on vanha purjehdustermi ja tar-

koittaa köyttä, jolla trimmataan purjeita. 
En väitä, etteikö sitäkin saatettaisi joskus 
tehdä vahvassa humalassa, harvemmin 
kuitenkin yöllä, mutta yleensä mukana 
on joku, jonka promillet eivät ylitä sal-
littuja lukemia, joten päävammatkin ovat 
harvinaisempia.

Jos levähtäminen raskaan työpäivän 
jälkeen pelikonsolin ääreen onkin aiheut-
tanut maailmanlaajuisen komponenttipu-
lan, niin voidaanhan me toki mennä vaik-
ka teatteriin tai keikallekin. Jos vaan se 
olisikin mahdollista. Ja katsoppas, juuri 
tätä kirjoitettaessa hallitus on jämäkästi 
luvannut meille Koronapassin vielä tä-
män syksyn kuluessa. Kiva juttu, tapah-
tuma-ala kiittää. Muistikohan poliittinen 
päättäjä tässä yhteydessä, että tämä edel-
lyttää massiivista ja kallista testaamista, 
jotta negatiivisena saatu testitulos olisi 
tuoreena käytettävissä siellä festareiden 
tai teatterin tai jonkun muun tapahtuman 
portilla. Jossa siis pitää olla jonkinlainen 
lukulaite, jolla se tulos voidaan nopeasti 
tulkita henkilön älypuhelimesta. Jossa 
siis pitää olla jonkinlainen aplikaatio, 
jolla on yhteys henkilön Omakantaan. 
Joten, kättä taskuun, vaikuttaa vähintään 
muutaman miljoonan projektilta. 

Sellainen ikäänkuin aloite tässä tupsahti 
mieleen, että voisikohan sen Koronapas-
sin integroida vaikka siihen edelliseen, 
ehkä hiukan tuhnuksi jääneeseen miljoo-
nahankintaan, Koronavilkkuun. Jos edes 
siinä vaikka vähän säästyisi näitä yhteisiä 
verovaroja. THL muuten julkaisee vii-
koittain Koronavilkun tilastot. (https://
www.thl.fi/episeuranta/vilkku/korona-
vilkku_viikkoraportti.html) 

Se vilkkuminen jotenkin löysästi näyttää 
seuraavan tartuntojen kokonaismääriä, 
mutta on niissä käppyröissä yksi täysin 
noista tartunnoista poikkeavakin trendi. 
Se on Koronavilkun käyttäjien määrä, 
joka on laskenut puolessa vuodessa yli 
kuudellasadalla tuhannella. Joka on siis 
noin neljännes kaikista eli aika iso mää-
rä.

Pysytellään nyt vielä kiltisti hieman 
etäämmällä toisistamme ja käyttäydytään 
asiallisesti. Näin se sitten lopulta lakkaa 
helpottamasta.

Pasi Mäkinen

Tervetuloa 
Museo Militariaan!
 Tulossa syksyllä 2021: 

Vaihtuva näyttely 
”Kokoelmien kätköistä II”

Yleisöluentotilaisuudet Yleisöluentotilaisuudet 
palaavat ohjelmistoon.  

Seuraa verkkosivujamme ja 
sosiaalista mediaa!  

Avoinna ti–su klo 11–17 
Lounasravintola Militaria 

palvelee asiakkaita arkisin. 

wwwww.museomilitaria.fi

Vanhankaupunginkatu 19, 13100 HÄMEENLINNA
Puh. 040 4507 479, asiakaspalvelu@museomilitaria.fi
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nikkoalueet. Vaatimus Pohjanlahdella 
rajoittuu vain paikoittaiseen valvontaan 
pääosin liikkuvin tutka-asemin. Tutka-
merivalvontaa täydentää kiinteä veden-
alainen valvonta.

Tärkeimmillä meri- ja rannikkoalueilla 
on ylläpidettävä rannikkotykistön ja 
merivoimien torjuntavalmiutta.

Näissä esimerkeiksi otetuissa vaati-
muksissa on viestiyhteyksillä huo-
mattava osuus. Toisaalta kun tällaisiin 
yhteyksiin joudutaan (ja on jouduttu) 
investoimaan varoja, seuraa mietinnös-
sä kansantaloudellinen näkemys, jolla 
on jo sovellutuksia käytännössä.

Alueellista koskemattomuutta rauhan 
aikana palvelevaa sotilaallista järjes-
telmää tulee sen päätehtävän sallimissa 
puitteissa käyttää hyväksi ilma- ja 
meriliikenteen varmennuksessa, pelas-
tuspalvelussa, ympäristönsuojelussa 
sekä rajaseudun ja saariston asukkaiden 
elinmahdollisuuksien helpottamisessa.

Puolustustaistelun oleellisena edel-
lytyksenä todetaan olevan johta-
mismahdollisuuksien säilyttäminen. 
Mietinnössä todetaan, että 
puolustusvoimien johtamisjärjestelmän 
on toimittava vaikeissakin olosuhteissa. 

Valtioneuvosto asetti 1.10.1970 lä-
hinnä parlamentaarisista henkilöistä 
kokoonpannun komitean selvittämään, 
minkälaiset tehtävät puolustuslaitok-
selle tulisi asettaa turvallisuuspoliit-
tisen kokonaisratkaisumme osana ja 
minkälaisiin sotilaallisiin suorituksiin 
puolustuslaitoksen tulisi kyetä. Työ 
valmistui 23.6.1971. Mietinnön oltua 
valtioneuvostolle jättämisensä jälkeen 
jo yleisiltä osiltaan riittävästi julkisuu-
den valokeilassa, rajoitun seuraavassa 
käsittelemään vain sen neljättä lukua 
”Sotilaallisille suoritteille asetettavat 
vaatimukset” ja sitäkin vain viestitoi-
minnan osalta.

Aluevalvonnan ja alueellisen koske-
mattomuuden ylläpitämisen tavoitteena 
on, että luvaton tai vihamielinen tun-
keutuminen Suomen alueelle estetään 
niin rauhan aikana kuin kansainväli-
sessä kriisitilanteessa. Aluevalvonnan 
tulee siten olla jatkuvaa ja sen tehoa 
tulee voida lisätä, joten valmiutta tähän 
on ylläpidettävä ennakolta. Johtopää-
töksenä seuraakin, että johtamisjärjes-
telyjä ja viestiyhteyksiä on kehitettävä 
siten, että loukkaustilanteita koskevat 
tiedot voidaan nopeasti saattaa poliit-
tisen ja sotilaallisen johdon tietoon. 
Näin ollen ilmatilan ja maarajojen 
valvonnassa tulee kyetä mm. seuraaviin 
suoritteisiin:

Ilmapuolustusuksen viestiyhteyksiä ja 
muita johtamisjärjestelyjä tulee kehit-
tää siten, että niiden avulla valvonta- ja 
lentokaluston tekninen suorituskyky 
tulee hyväksikäytetyksi.

Merialueilla tulee rannikolta tapahtu-
van tutkamerivalvonnan kattaa Poh-
jois-Itämeren ja Suomenlahden ran-

Omana näkemyksenä totean asiasta 
tähän vaatimukseen ”vaikeissakin 
olosuhteissa” sisältyvän kaiken 
inhimillisen ja teknisen suorituskyvyn 
varassa olevan kapasiteetin. 
Johtamisverkkojen on näin ollen oltava 
riittäviä jo tavallisissa olosuhteissa, 
niissä on kiinnitetty rakenteellisen 
suojaamiseen huomio, verkostollinen 
suojaaminen mahdollistaa riittävästi 
varateitä jonkun osan vaurioituessa, 
kiinteiden ja kenttäverkkojen on lii-
tyttävä toisiinsa oikeilla laite- ja kou-
lutusratkaisuilla sekä henkilöstö on 
koulutettu ja perehdytetty tehtäviinsä 
jne. Vasta tällöin voidaan olettaa joh-
tamisjärjestelmien toimivan vaikeissa 
olosuhteissa, jotka kehittyvät vihollisen 
toiminnan mukana.

Materiaalisen valmiuden probleemana 
nähdään taisteluvälineistön teknis-
tymisestä johtuva elektroniikan yhä 
suureneva osuus ja sen aiheuttama 
kustannustason nousu. Mietinnössä 
todetaan tärkeimmäksi, että ratkaise-
villa aloilla puolustushaarojen pääase-
järjestelmissä on käytettävissä myös 
teknisesti ajanmukaista välineistöä 
eri-ikäisen välineistön joukossa ja että 
sellaista jälkeenjääneisyyttä ei pääse 
syntymään, joka oleellisesti heikentää 
puolustusjärjestelmän toimintamah-
dollisuutta. Tunnusmerkit sopivat 
ehdottomasti myös viestikalustoon, 
jonka materiaalitilanteen parantami-
seen liittyvät tutka- ja mittauskaluston, 
ilmapuolustuksen viestijärjestelmän ja 
tulenjohto- viestivälineistön täydentä-
minen ja kehittäminen.

Artikkelin toimittaja: Veli-Matti Peso-
la.

Viestiyhteyksille asetettavat velvoitteet  
parlamentaarisen puolustuskomitean  
mietinnön mukaan
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Lue lisää: www.fujitsu.com/fi 

Turvallisuus syntyy luottamuksesta, osaamisesta ja vastuun kantamisesta. Fujitsu on sitoutunut 
edistämään ict-ratkaisuja, jotka auttavat organisaatioita ja yrityksiä rakentamaan tulevaisuutta 
turvallisesti ja kestävästi. Monipuolisen teknologia- ja palveluosaamisemme avulla autamme 
asiakkaitamme pysymään kehityksen kärjessä. 

Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme saavat meiltä aina erinomaista palvelua 
riippumatta teknologiasta, hankkeen koosta tai asiakkaan tilanteesta. Tarjoamme asiakkaan 
luottokumppanin roolissa ict-ratkaisut tiedon saatavuuteen, integrointiin, jalostamiseen  
ja hyödyntämiseen, jotta yhteiskunta toimii aina − vaativissakin tilanteissa.

Fujitsu luo osallistavaa, kestävää ja luotettavaa tulevaisuutta



Yhteydet maastoon  
Nestorin tuotteilla

Nestor Cablesin valikoimasta löytyvät vaativaan kenttäkäyttöön  
soveltuvat valokaapelit väliaikaisten verkkojen rakentamiseen.  
Kaapelit ovat saatavilla erilaisilla liitinvaihtoehdoilla, ja niiden  
lisäksi valikoimassa ovat myös asennuslaitteistot sekä huolto- 
tarvikkeet. Kenttäkaapelituotteita voidaan hyödyntää myös  
erilaisissa siviilitapahtumissa. 

www.nestorcables.fi 
info@nestorcables.fi 
Puh. 020 791 2770
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