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Lukijalle 

Suomen puolustussuunnitelmia selvittelevän tutkimukseni  III  osa, 

jääkärien aika, on valmistunut. Kuten ensimmäisen osan esipuheessa 

mainitsin, tarkoitukseni on ollut esittää varsinaisten puolustus-

suunnitelmien ohessa miten ne ovat yhteydessä omaan aikaansa ja sen 

olosuhteisiin. Taustaansa vastenhan niitä on tarkasteltava ja ar-

vosteltava. Tämän vuoksi on tekstissä runsaasti viittauksia asioi-

hin ja tapahtumiin, jotka liittyvät käsiteltävään kysymykseen tai 

antavat siihen lisävalaistusta. Selvyyden vuoksi on monesti otettu 

mukaan toistojakin. Kuten aikaisemmissa osissakin olen viljellyt 

runsaasti sitaatteja elävöittämään tekstiä. 

Nimenomaan tämän osan yhteydessä esittämistäni asiakirjoista ilme-

nee selvästi, ettei Suomi ollut Talvisotaan joutuessaan niin varus-

tautunut kuin se olisi voinut olla, jos poliittiset päättäjät oli-

sivat ottaneet huomioon sotilasjohdon esitykset. Puutteellisesta 

varautumisesta oli sodassa maksettava kallis hinta. Kokemuksesta 

voitaisiin nyt ottaa oppia, joskin voidaan kysyä, onko historiasta 

milloinkaan opittu. 

Työni toisena eikä vähemmän tärkeänä tarkoituksena on ollut koota 

sellaista aineistoa, jota tutkijat myöhemmin voivat käyttää hyväk-

seen. Tällainen tutkimus perustuu tietenkin pääasiallisesti paina-

mattomaan arkistoainekseen. Jotta se olisi helposti saatavilla, 

olen sijoittanut jäljennökset käyttämistäni asiakirjoista kokoel-

maani Sota-Arkistossa. 

Arkistomateriaalin etsimisessä olen saanut aulista apua Sota-Arkis-

ton henkilökunnalta, jolle olen taas suuressa kiitollisuuden  velas-

sa.  Erityisesti haluan kiittää maisteri Sirkka Syrjöä, sillä ilman 

hänen asiantuntemustaan olisi minulta varmasti monikin tärkeä lähde 

jäänyt löytymättä. 

Sotatieteen Laitosta kiitän tutkimukseni julkaisemisesta. 

Helsinki, 3.12.87  

R  Arimo 
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5.JÄÄKÄRIEN AIKA 

Ajan jakaminen kausiin on aina enemmän-tai vähemmän mielivaltaista,. 
kuten on jo todettu. Ajanjaksoa 1920—luvun puolivälistä talvisotaan 
voitaneen kuitenkin hyvällä syyllä nimittää jääkärien kaudeksi, sil—
lä miehittiväthän he vähitellen kaikki tärkeimmät johtopaikat joita—
kin poikkeuksia lukuunottamatta ja heidän johdollaan luotiin tuol—

loin se sodankäyntiväline, joka talvisodassa joutui toteuttamaan 
tällä kaudella laadittuja puolustussuunnitelmia. 

5.1  POLIITTISEN TILANTEEN KEHITYS 1920-LUVUN PUOLIVÄLISTÄ 
TALVISOTAAN SUOMEN TURVALLISUUSPOLITIIKAN KANNALTA 

5.11  Y  L  E  I S T I L A  N N E  

Euroopan poliittiseen tilanteeseen painoi leimansa Saksan ja Venä—
jän, maailmansodan häviäjien, yritys nousta siitä kaaoksesta, johon 

ne olivat sodan jälkeisinä vuosina joutuneet.  1920—luvun puoliväliin 

mennessä olivat kaikki tärkeimmät valtiot tunnustaneet Venäjän neu—
vostohallituksen. Vuonna  1922  solmittu Rapallon sopimus oli jo avan—
nut diplomaattiset ja kauppasuhteet Saksan ja Venäjän välillä. Vähi—
tellen alkoi maitten salainen sotilaallinenkin yhteistoiminta.)  Lo—
carnon sopimus vakiinnutti Saksan ja sen läntisten naapurien suhteet 
vuonna  1925,  minkä seurauksena oli mm. Saksan tulo kansainliiton jä—
seneksi seuraavana vuonna. 

Maailman rauhan turvaamiseen tähtäsi myös Kelloggin sopimus vuonna  
1928.  Melkein kaikki itsenäiset valtiot allekirjoittivat sen ja si—
toutuivat olemaan käyttämättä sotaa "kansallisen politiikan keino—

na". Kieltäytyminen ei kuitenkaan koskenut "puolustussotaa" ja todel-
lisuudessa sopimuksella ei ollut mitään merkitystä sotien ehkäise—
misessä. 

Versaillesin rauhassa Saksalle määrätyt sotakorvaukset raunioittivat 
sen talouden ja vaikka niitä useaan otteeseen järjestettiin ja helpo-
tettii.n,: oli seurauksena sisäinen Levottomuus, joka johti Hitlerin.,_ 
tuloon valtakunnankansleriksi vuonna  1933  ja vähitellen kansallis—
sosialistisen puolueen diktatuuriin, "kolmanteen valtakuntaan".  Hit-  
ler-pyrki ulkopolitiikassaan..täyteen..tasavertaisuuteen muiden suur-
valtojen kanssa ja kun nämä.. eivät sitä..käytännössä hyväksyneet, mm. . 
asevarustusten vähentämiskysymyksessä, Saksa erosi Kansainliitosta 

vuonna. 1933.,Versaillesin rauhassa oli Saksalle--sallittu vain'pieni` 
värvätty; armeija, 2nintaän;  .10.130  Lrail  stä,:.  ,ta  m  nna 59357_se mtti 
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taas käytäntöön yleisen asevelvollisuuden ja alkoi kouluttaa sen 

mukaista armeijaa. Seuraavana vuonna Saksan joukot miehittivät 

Reininmaan, joka Locarnon sopimuksen nojalla oli demilitarisoitu 

ja ryhtyi sitä linnoittamaan. 

Vuonna  1936  Saksa solmi  Italian  kanssa ns. akselisopimuksen ja Ja-

panin kanssa antikominternpaktin, johon  Italia  liittyi seuraavana 

vuonna. Itävallan kanssa sovittiin vuonna  1936,  että Saksa tunnusti 

Itävallan täyden suvereenisuuden, mutta siitä huolimatta  Hitler  maa-

liskuussa  1938  miehitti Itävallan ja liitti sen Saksaan  ("Anschluss")  

Syksyllä tuli Tshekkoslovakian vuoro. Böömissä ja määrissä asuvat 

saksalaiset, noin  3 1/2  miljoonaa, olivat maailmansodan päätyttyä 

halunneet kansojen itsemääräämisoikeuteen vedoten liittyä Saksaan, 

mutta tämän olivat tshekit asevoimin estäneet. Nyt kun Saksa oli 

taas voimistunut, nämä ns. sudeettisaksalaiset ilmaisivat jälleen 

halunsa vapautua tshekkien sorrosta ja perustaa autonominen saksa-

laisvaltio Tshekkoslovakian rajojen sisällä.  Hitler  julisti "otta-

vansa sudeettisaksalaisten asian omakseen" ja pani joukkojaan liike-

kannalle. Tässä vaiheessa kokoontuivat Englannin pääministeri  Cham-

berlain,  Ranskan pääministeri Daladier ja  Italian  diktaattori  Musso-

lini  Mfincheniin  29.9.38  ja sopivat Hitlerin kanssa siitä, että su-

deettialueet liitetään Saksaan, joka miehittikin ne lokakuun alus-

sa. Vedoten tshekkien ja slovakkien välisiin ristiriitoihin  Hitler  

miehitti maaliskuussa  1939  loputkin Tshekkoslovakiasta. 

Saksa vaati lokakuussa  1938  Puolaa luovuttamaan Danzigin ja salli-

maan eksterritoriaaliyhteyden Puolan käytävän poikki Itä-Preussiin. 

Kun Puola ei suostunut, Saksa uudisti vaatimuksensa maaliskuussa  

1939.  Puola ei nytkään suostunut, vaan suoritti liikekannallepanon. 

- Maaliskuussa  1939  Liettua taipui luovuttamaan Saksalle Memelin 

alueen. 

Englanti ja Ranska takasivat nyt Puolan koskemattomuuden ja ryhtyi-
vät neuvottelemaan Neuvostoliiton kanssa sotilassopimuksesta, joka 

kohdistuisi Saksaa vastaan. Neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet 

tulokseen, mutta sensijaan Saksa ja Neuvostoliitto solmivat elokuus-

sa  1939  hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkir-

jassa sovittiin Bessarabian, Puolan itäosan, Baltian  maiden  ja Suo-

men kuuluvan Neuvostoliiton etupiiriin. Kun Saksan ei nyt tarvinnut 

pelätä kahden rintaman sotaa,  se  arvioi voivansa selvittää välinsä 

Puolan kanssa ja hyökkäsi sinne  1.9.39.  Englanti ja Ranska julisti-

vat Saksalle sodan  3.9.39.  - Maailmansota oli taas syttynyt. 
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5.12  SUOMEN ULKOPOLITIIKKA  TURVALL  I  SUUS-
POLITIIKAN KANNALTA 

Vapaussodasta alkaen oli pidetty välttämättömänä ulkomaisen avun 

saamista Venäjän mahdollisen hyökkäyksen sattuessa — idän suuntahan 

arvioitiin ainoaksi todelliseksi uhkaksi, varsinkin Ahvenanmaan ky—
symyksen ratkettua. Reunavaltiosuuntausta pidettiin 1920—luvun puo—

liväliin tultaessa enemmän riskejä kuin todellista turvallisuutta 

tuottavana. Vuoden 1922 Varsovan sopimuksen hylkäämistä (sivu I1-13) 

voitaneen pitää reunavaltiopolitiikan tosiasiallisena päättymisenä, 

vaikkakin suhteita näihin valtioihin senkin jälkeen ylläpidettiin 

monin eri muodoin ja nimenomaan "heimoyhteydet" Viroon olivatkin 

hyvin lämpimät. 

Suomen liityttyä Kansainliittoon vuonna 1920 toivottiin järjestön 

tarjoavan maalle kuten muillekin pienvalloille kollektiivista tur—

vallisuutta. Varsinkin tultuaan vuonna 1927 Kansainliiton neuvoston 

jäseneksi maamme saattoi aktiivisesti toimia tämän päämäärän hyväk—

si. Suomi teki aloitteen ns. finanssiavun antamisesta hyökkäyksen 

kohteeksi joutuneelle jäsenvaltiolle. Se sai melkoista kannatusta, 

mutta ei kuitenkaan johtanut myönteiseen tulokseen. Suomi tuki perus-

säännön 16. artiklan("sanktiopykälän") sellaista tulkintaa, että 

hyökkäyksen kohteeksi joutunutta maata olisi avustettava myös soti—

laallisesti; erityisesti tämä olisi kuulunut maantieteellisesti lä—

hellä sijaitsevien maiden velvollisuuksiin. Tämä tulkinta ei kuiten—

kaan saavuttanut jäsenvaltioiden yleistä hyväksymistä ja vuonna 1936 

Suomikin yhtyi Skandinavian maiden sekä Espanjan, Hollannin ja 

Sveitsin julistukseen, jonka mukaan maat varasivat itselleen kussa—

kin tapauksessa erikseen harkintaoikeuden edellä mainitun sanktio—

pykälän soveltamisessa. Italian hyökättyä Abessiniaan vuonna 1936 

todettiin jo pykälän merkityksettömyys. Kun Neuvostoliitto, joka 

vuonna 1934 oli otettu Kansainliittoon, vuonna 1939 hyökkäsi Suo

meen, se tosin erotettiin liitosta, mutta tosiasiallista apua Kan—

sainliitto ei pystynyt Suomelle antamaan.2  

Usko Kansainliiton jäsenyyden antamaan turvallisuuteen alkoi Suomes—

sa horjua jo 1930—luvulle tultaessa, mutta vasta kymmenluvun puoli—

välissä se todettiin virallisesti hyväksymällä ns. pohjoismainen 

suuntaus. Pääministeri Kivimäki esitti eduskunnalle 5.12.35 julki— 
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lausuman, jossa sanottiin mm. seuraavaa. "Koska Suomen edut myös 

vaativat ennen kaikkea valtakunnan puolueettomuuden säilyttämistä 

on luonnollista, että Suomen suuntautuminen tapahtuu Skandinaviaan 

päin ... Suomi katsoo velvollisuudekseen ... ylläpitää taloudelli-

sen kantokykynsä mukaista puolustuslaitosta, voidakseen suojata 

puolueettomuutensa ja itsenäisyytensä miltä taholta tahansa tulevaa 

vaaraa vastaan sekä voidakseen täten omalta osaltaan helpottaa kai-

kille pohjoismaille yhteisen puolueettomuuden säilyttämistä". Suo-

men hallituksen alkuperäinen tarkoitus oli, että kaikki pohjoismaat 

olisivat yhdessä antaneet puolueettomuus- ja yhteistoimintajulistuk-

sen, mutta kun muut eivät olleet halukkaita yhteisesiintymiseen, 

Suomen hallitus piti aiheellisena yksipuolisen julistuksen antamis- 

ta. 

Pohjoismaisen suuntauksen julistusta oli itse asiassa edeltänyt 
varsin pitkä esivalmistelu. Suomen ponnistelut Kansainliitossa 

sanktiopykälän tulkinnasta olivat tarkoittaneet pääasiallisesti 

Ruotsin saamista tukemaan Suomea sotilaallisesti Neuvostoliiton 

mahdollisesti hyökätessä. Kuten Turtola on väitöskirjassaan osoitta-

nut, Ruotsin sotilasjohto, vieläpä ulkoministeriön virkamiesjohto-

kin, olivat Ruotsin oman turvallisuuspolitiikan vuoksi valmiit hy-

vinkin pitkälle meneviin avustustoimiin ja tekivät tätä varten laa-

joja tutkimus- ja valmistelutöitä.4  

Ruotsin poliittinen johto tiesi yleisesikunnan toimista eikä estä-

nyt niitä, mutta toden tullen pidättyi aktiivisesta toiminnasta. 

Tämä ilmeni selvästi reaktiosta ulkoministeri Hederstiernan lausun-

toon (sivu 1I-17) sekä maan kannasta sanktiopykälään ja alueelli-

seen puolustusliittoon. - On mahdollista, että tietoisuus Ruotsin 

sotilasjohdon suunnitelmista vaikutti Suomen poliittisen johdon rat-

kaisuihin syksyllä 1939. 

Neuvottelut Ahvenanmaan linnoittamisesta ja yhteisestä puolustami-

sesta olivat Ruotsin ja Suomen suhteiden kannalta varsin merkittä-

vät. Meille oli vuoden 1921 sopimus luonnollisestikin epäedullinen,. 

rajoittihan se maan suvereniteettia. Kysymys saarten linnoittami-

sesta tuli uudelleen julkisuuteen 1930-luvun alkupuolella, kun eräät 

ruotsalaiset nuoren polven yleisesikuntaupseerit esittivät sitä jul-

kaisemissaan artikkeleissa. Asiaa käsiteltiin aluksi yleisesikuntien 

välisissä neuvotteluissa ja ne johtivat lopulta hallitustason yhte-

yksiin.  Ns.  Tukholman suunnitelmassa tammikuussa 1939 sovittiin yh- 

3 
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teistoiminnasta Ahvenanmaan puolueettomuuden turvaamiseksi. Kun 

Neuvostoliitto ilmoitti vastustavansa tällaista toimintaa, Ruotsin 

hallitus peruutti valtiopäiville antamansa esityksen sopimuksen hy-

väksymisestä, mikä merkitsi koko suunnitelman raukeamilt a.5  

Tarton rauhan jälkeen olivat suhteet Neuvostoliittoon olleet ainakin 

muodollisesti korrektit. Epäluuloa sen aikeisiin nähden piti kuiten-

kin yllä kommunistien Suomessa harjoittama kiihotus- ja vakoilutoi-

minta, jota Kominternin tiedettiin johtavan Moskovasta käsin. Vienan 

Karjalan kansannousun kukistaminen ja inkeriläisiin kohdistuneet 

toimenpiteet olivat omiaan herättämään epäilyksiä, olivatko ne sopu-

soinnussa Tarton rauhansopimuksen yhteydessä esitettyjen lupausten 

kanssa. Kun Neuvostoliitto maaliskuussa 1926 tarjosi Suomelle hyök-

käämättömyyssopimusta, piti hallitus tarpeellisena esittää sen suh-

teen eräitä varauksia. Hyökkäyskäsite olisi määriteltävä ja sopimuk-

seen olisi saatava määräyksiä sovinto- ja välitystuomiomenettelystä. 

Neuvostoliiton ehdotus johtui ilmeisestikin siitä, että se tulkitsi 

syksyllä 1925 syntyneen Locarnon sopimuksen, tähtäävän sen eristämi-

seen, minkä vuoksi se pyrki lähentymään Saksaa ja ehdotti hyökkää-

mättömyyssopimuksia Suo  men  lisäksi Virolle ja Latvialle. Syksyllä 
1926 käydyissä neuvotteluissa ilmeni, että sovinto- ja välitysmenet-

telystä ei voitu päästä yksimielisyyteen, joten neuvottelut katkesi-

vat. Ilmeisestikin tämä johtui osaltaan siitä, että Suomi pyrki täs-

säkin soveltamaan Kansainliiton puitteissa alulle pantuja turvalli-

suustakeita. Neuvostoliitto ei tuolloin vielä kuulunut liittoon.6  

Neuvostoliiton aktiivisuutta hyökkäämättömyyssopimusten suhteen 

osoittaa, että ulkoasiain kansankomissaari Litvinov esitti vuoden 

1928 lopulla reunavaltioille Kelloggin sopimuksen saattamista voi-

maan Neuvostoliiton ja näiden välillä jo ennen kuin se yleisesti 

hyväksyttäisiin. Tuolloin näytti nimittäin varsin epävarmalta, as-

tuisiko se lainkaan voimaan. Litvinov esitti tarjouksen liittymises-

tä myös Suomelle ja hallitus päättikin allekirjoittaa ns. Litvinovin 

pöytäkirjan, mutta hanke raukesi, kun Kelloggin sopimus astuikin 

voimaan. Suomi liittyi siihen 31.7.29.7  

Lapuanliikkeen toimeenpanemat kommunistien "kyyditykset" itärajan 

taakse aiheuttivat suhteiden kiristymistä. Neuvostoliiton lehdistö 

syytti Suomen hallitusta "fasismista" ja lähettipä 16.7.30 nootin-
kin,  jossa väitettiin rajanylitysten tapahtuneen hallituksen tieten. 
Suomen vastauksessa viitattiin puolestaan siihen, että Neuvostolii- 
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tosta tuli salaa rajan yli henkilöitä, joiden kulkua maan hallitus 

ei ollut pystynyt estämään. Neuvostoliiton taholta väitettiin myös 

kenraali Walleniuksen antaneen Warsovassa lupauksia tuesta sodan 

syttyessä, mikä väite tietenkin Suomen taholta kiistettiin.8  

Helmikuussa 1931 alkoi inkeriläisten karkottaminen kotiseuduiltaan, 

koska he olivat vastustaneet maatalouden kollektivisointia, kuten 

Neuvostohallitus ilmoitti. Kevääseen mennessä oli pois siirrettyjä 

noin 11000. Suomessa tämä herätti paljon pahaa verta ja hallitusta 

painostettiin toimiin karkotusten estämiseksi. Hallitus jättikin 

Neuvostoliitolle 16.5.31 nootin, huomauttaen niiden olevan Tarton 

rauhansopimuksen vastaisia. Suurvallailta oli turhaan pyydetty tu-

kea Suomen esitykselle. Neuvostoliitto esitti vastalauseensa Inke-

rin asioihin sekaantumisen johdosta ja väitti Suomen rikkoneen rau-

hansopimusta ryhtymällä linnoittamaan Suomenlahden saaria, minkä 

hallitus luonnollisestikin kiisti.9  Ilmeisesti asian esille ottami-

sella kuitenkin oli jotain vaikutusta, koska osa karkotetuista sai 

palata kotiseuduilleen. Noottikeskustelujen yhteydessä Litvinov ot-

ti taas esille hyökkäämättömyyssopimuksen. Joulukuussa 1931 Suomi 

päätti ryhtyä asiasta neuvottelemaan. Tämä johtikin tulokseen ja 

eduskunta hyväksyi sopimuksen 28.4.32. Siinä taattiin Tarton rauhan 

rajat, sitouduttiin pidättymään toisen osapuolen alueellista koske-

mattomuutta loukkaavista hyökkäyksistä ja noudattamaan puolueetto-

muutta toisen osapuolen joutuessa hyökkäyksen kohteeksi. Jos tämä 

itse ryhtyisi hyökkäämään, toisella osapuolella olisi oikeus irti-

sanoa sopimus. - Näihin aikoihin ilmapiiri Neuvostoliittoa kohtaan 

oli yleisesti muuttunut suopeammaksi, Saksa oli pari vuotta aikai-

semmin tehnyt sen kanssa sovinnonvälityssopimuksen, ja Ranska sekä 

Puola neuvottelivat hyökkäämättömyyssopimuksesta.10  

Neuvostoliiton ehdotuksesta hyökkäämättömyyssopimuksemme voimassa-

oloaikaa pidennettiin vuonna 1934 aina vuoteen 1945 saakka. Samana 

vuonna Neuvostoliitto liittyi Kansainliittoon ja Suomikin äänesti 

sen puolesta. Virallisesti korrekteja suhteita himmensi jatkuvasti 

Neuvostoliiton Suomessa harjoittama kiihotus- ja vakoilutoiminta, 

mikä ilmeni mm. vuoden 1933 lopulla paljastuneesta suuresta vakoilu-

jutusta. Myös saatiin tietoja Neuvostoliiton varustelutöistä rajan 

takana. Sen epäluulot Suomen ulkopolitiikkaa kohtaan johtuivat osal-

taan yleistilanteen kehityksestä: Neuvostoliiton ja Japanin välien 

kiristymisestä, Hitlerin valtaantulosta sekä Saksan ja Puolan välil- 
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lä  solmitusta hyökkäämättömyyssopimuksesta, joka lopetti Rapallon 

sopimuksen mukaisen Neuvostoliiton ja Saksan yhteistoiminnan. Litvi-

novin mukaan Saksa olikin nyt suurin uhka maailmanrauhalle, ja kos-

ka Neuvostoliitto epäili Suomea Saksan myötäilystä, sen oli pakko 

pitää rajalla joukkoja. Suomalaisia lehtiä syytettiin Neuvostoliiton 

vastaisesta kirjoittelusta, jota hallitus ei estänyt. Kesällä  1935  

Neuvostoliiton lähettiläs Assmus ilmoitti pääministeri Kivimäelle, 

että jos Euroopassa syttyisi sota, Neuvostoliitto miehittäisi osia 

Suomesta. Idän uhka siis lisääntyi, mutta samanaikaisesti näytti 

Kansainliiton tarjoama turva vähentyvän. 

Euroopan valtioiden keskinäiset suhteet muuttuivat olennaisesti. 

Vuonna  1934  Saksa teki Puolan kanssa ystävyyssopimuksen ja Ranska 

Neuvostoliiton kanssa liittosopimuksen, joka seuraavana vuonna laa-

jennettiin sotilasliitoksi, johon Tshekkoslovakiakin yhtyi. Neuvos-

toliiton ja Ranskan kesken oli neuvotteluja eräänlaisesta Itä-Locar-

no-sopimuksesta, joka olisi taannut Itä-Euroopan  status  quon. Tämä 

olisi merkinnyt mm. sitä, että Neuvostoliitto olisi esiintynyt Suo-

men koskemattomuuden takaajana, mikä puolestaan olisi saattanut joh-

taa riippuvuuteen ja suvereniteetin kaventumiseen.  Suomi  suhtautui 
tällaisiin kaavailuihin täysin kielteisesti ja halusi säilyttää si-

toutumattomuutensa ja puolueettomuutensa. Tämän vuoksi pyrittiin 

suuntautumaan muihin pohjoismaihin, joilla oli samanlaiset tavoit-

teet.11  

Neuvostoliiton epäluulo Suomea kohtaan ilmeni mm. siten, että Litvi-

nov tavatessaan ulkoministeri Holstin Genevessä lokakuussa  1936  

väitti Suomen suhtautuvan vihamielisesti Neuvostoliittoon, sen si-

jaan maassa oli muka vallalla voimakkaat sympatiat Saksaa kohtaan. 

Lisäksi Holsti oli saanut kuulla Litvinovin epäilevän Saksan, Puolan 

ja Suomen valmistautuvan hyökkäämään Neuvostoliittoon. Samaa epäluu-

loa Suomen suhteen osoitti Pietarin kommunistisen piirijärjestön 

sihteerin  A.  2hdanovin puhe  29.11.36,  jonka mukaan  Suomi  valmisteli 

alueensa luovuttamista fasististen valtojen käytettäväksi hyökkäyk-

seen Pietaria vastaan, mitä Neuvostoliitto puolestaan ei jäisi odot-

telemaan. Epäluulojen hälventämiseksi ja suhteiden parantamiseksi 

hallitus päätti lähettää ulkoministeri Holstin Moskovaan neuvottele-

maan Neuvostoliiton johtajien kanssa. Halstin oli määrä keskustella 

mm. Tarton rauhansopimuksen heimokansoja koskevien artiklojen epä-

tyydyttävästä soveltamisesta, Suomen viennin edistämisestä, eräiden 

rajavälikohtausten selvittämisestä sekä Neuvostoliiton Suomessa har- 
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joittamasta vakoilusta ja kommunistipropagandasta. Holsti teki mat-
kan Moskovaan helmikuussa 1937 ja ilmeisesti onnistui ainakin jos-
sakin määrin hälventämään Neuvostoliiton epäluuloja, mutta muuten 
tulokset jäivät laihoiksi. Neuvostonäkemyksen mukaan Saksa suunnit-
teli hyökkäystä Neuvostoliittoa vastaan ja se voisi tapahtua Suomen 

kautta. Holsti puolestaan vakuutti Suomen pitävän jokaista alueel-
lemme tunkeutumista vihamielisena tekona, joka torjuttaisiin. Neu-
vostoliitto jäi kuitenkin odottamaan jonkinlaisia takuita Suomen 
asenteesta. Astuessaan virkaansa 1.3.37 presidentti Kyösti Kallio 
vakuuttikin Suomen taistelevan jokaista sen suvereenisuuden loukka-
usta ja maahantunkeutujaa vastaan.12  

Suojasäätä Suomen ja Neuvostoliiton suhteissa ei kestänyt kauan. 
Jo syksyllä neuvostolehdistö aloitti kampanjan, jossa mm. syytettiin 
Suomea vakoilusta Itä-Karjalassa. Täällähän Neuvostoliitto suoritti 
laajoja väestönsiirtoja ja sotilaallista varustelua. Kallion anta-
maa vakuutusta ei pidetty riittävänä, olisi tarvittu vahvemmat "ga-
rantiat" Suomen asenteesta. Helmikuussa 1938 lehdistö syytti Suomea 

valmistautumisesta sotaan yhdessä Saksan kanssa, mm. väitettiin 
saksalaisten johdolla rakennettavan lentoasemia itärajalle.13  

14.4.38 eli noin kuukausi sen jälkeen kun saksalaiset olivat mars-
sineet Itävaltaan, saapui ulkoministeri Halstin puheille lähetystö-

sihteeri Jartsev. Vastoin normaalia diplomaattikäytäntöä hän neuvot-

teli esimiehensä sivuuttaen Neuvostoliiton korkeimman johdon edus-

tajana. Hän esitti ensin tavanmukaiset syytökset siitä, että Suomi 
toimisi Saksan apuna. Varsinainen asia oli se, että Neuvostoliitto 
halusi "garantiat" siitä, ettei Saksa Suomen kautta hyökkää Neuvos-
toliittoon. Neuvotteluaseman poikkeuksellisuudesta huolimatta sekä 
pääministeri että ulkoministeri keskustelivat moneen eri otteeseen 

Jartsevin kanssa aina myöhäsyksyyn saakka. Neuvostoliitto ei hänen 
mukaansa epäillyt Suomen halua vaan kykyä estää Saksan toimet. Täs-
sä mielessä luvattiin antaa Suomelle sotilaallista ja taloudellista 

apua, jos hallitus antaa kirjallisen vakuutuksen, että se torjuu 
Saksan hyökkäyksen ja suostuu ottamaan vastaan sotilaallista apua. 

Hallitus ei kuitenkaan pitänyt tarpeellisena sitoumuksien tekemis-
tä, vaan vetosi aikaisempiin ilmoituksiinsa maan puolueettomuudesta 
ja pohjoismaisesta suuntauksesta.14  

Maaliskuussa 1939 käytyjen kauppaneuvottelujen yhteydessä Litvinov 

ehdotti, että Suomi luovuttaisi Neuvostoliitolle itäisen Suomenlah- 
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den  saaret ja saisi korvaukseksi maata Itä-Karjalasta. Tähän ei 
suostuttu, mutta Suomen hallitus olisi ollut valmis noottien vaih-

dolle vahvistamaan, ettei se luovuttaisi aluettaan Saksan käyttöön. 

Samaan aikaan oli Helsingissä Neuvostoliiton Rooman-lähettiläs Boris 

Stein neuvottelemassa ulkoministeri Erkon kanssa asiasta. Tulos oli 

sama kuin Moskovassa, mutta viimeisellä käynnillään Stein sanoi, et-

tä neuvostohallitus ei voi sitä hyväksyä.
15  

Eräänlaiseen kriisiin Neuvostoliiton ja Suomen suhteet joutuivat 

syksyllä 1938 Saksan uhatessa Tshekkoslovakiaa. Neuvostoliitto ja 

Ranska olivat lupautuneet tukemaan Tshekkoslovakiaa ja näytti mah-

dolliselta, että Keski-Euroopassa syttyisi sota, missä tapauksessa 

Itämerikin olisi vaarassa joutua sotatoimien piiriin. Tällöin saat-

taisi Ahvenanmaan haltuunotto kiinnostaa sekä Saksaa että Venäjää. 

Uhkaavan tilanteen vuoksi ryhdyttiin Suomessa sotilaallisiin varo-

toimiin, joista lähemmin tuonnempana. Vaarallisimmassa vaiheessa 

kriisi oli syyskuun viimeisinä päivinä. 27.9.38 nähtiin Neuvosto-

liiton laivasto-osaston purjehtivan Suursaaren kohdalla länteen päin. 

29.9.38 se oli jo Hangon kohdalla, jolloin jo ryhdyttiin Turussa 

kuormaamaan joukkoja lähetettäväksi Ahvenanmaalle. Kun Mönchenin ko-

kous laukaisi Tshekkoslovakian kriisin 29.9. illalla, todettiin, et-

tei laivaston kurssi enää ollutkaan kohti Ahvenanmaata, vaan se pa-

lasi kotisatamiinsa.16  

Saksan toiminta Euroopassa johti länsivaltojen ja Neuvostoliiton 

neuvotteluihin ja kun ne eivät sujuneet viimemainitun kannalta tyy-

dyttävästi, lopulta Neuvostoliiton ja Saksan väliseen ns. Ribben-

trop-sopimukseen etupiirijakoineen. Kun tämän perusteella Saksa ja 

Neuvostoliitto olivat kukistaneet Puolan, Neuvostoliitto ryhtyi Bal-

tian maiden kanssa neuvotteluihin, jotka lopulta johtivat näiden 

maiden itsenäisyyden menetykseen. Suomen vuoro tuli 5.10.39, jolloin 

sitä pyydettiin neuvottelemaan "konkreettisista poliittisista kysy-

myksistä". Kun ne eivät johtaneet neuvostohallitusta tyydyttävään 

tulokseen, tämä ensin järjesti "Mainilan laukauksina" tunnetun pro-

vokaation ja hyökkäsi Suomeen 30.11.39. Neuvostoliiton vaatimukset 

olivat tällöin jo kasvaneet niin, että Suomen olisi pitänyt luovut-

taa Karjalan kannakselta tietty maa-alue Itä-Karjalasta saatavaa 

kompensaatiota vastaan sekä vuokrata Hangon alue ja Lappohjan lahti 
Neuvostoliiton tukikohdaksi Suomenlahden suun sulkemista varten.17  

Vaikkakin Neuvostoliitto ainakin koko 1930-luvun epäili Suomea yh- 
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teistoiminnasta Saksan kanssa, totuus on se, että suhteet Saksaan 

olivat varsin viileät ja jopa antagonistiset siitäkin huolimatta, 

että melko laajat kansalaispiirit tunsivat kiitollisuutta Saksaa 

kohtaan sen antamasta avusta vapaussodassa ja että "asevelisuhtei-

ta" ylläpidettiinkin. Hitlerin valtaantulo ja kansallissosialistien 

diktatuuri kuitenkin viera  a  nnuttivat monia entisiä Saksan ystäviä. 
Välien viileyttä kuvaa sekin, että kun Suomi oli vuonna 1926 Saksan 

tullessa Kansainliittoon esittänyt tälle epäedullisen tulkinnan ns. 

sanktiopykälästä, Saksa vuorostaan ei vuonna 1927 kannattanut Suo-

men valintaa Kansainliiton neuvostoon.18  

Ilmeiseltä näyttää, että Neuvostoliiton motiivina oli pikemminkin 

estää Suomen joutuminen Saksan leiriin kuin vetää maamme omalle 

puolelleen. Tosin Mannerheim raportoi 1932 palattuaan Saksasta Let-

zenin juhlista, että Rapallon sopimuksen mukaisesti Saksan ja Venä-

jän sotilaallisen yhteistyön kärki oli suunnattu Puolaa vastaan ja 

Saksan tehtävänä oli Suomen pitäminen neutraalina sodan sattuessa 

Venäjän länsirintamalla.i9  Raportin mukaan saksalaiset olivat va-

kuuttaneet suomalaisille, ettei Venäjällä ole minkäänlaisia valloi-

tusaikeita Suomeen nähden ja että Saksa tulisi käyttämään vaikutus-

valtaansa saadakseen Venäjän luopumaan tällaisista aikeista, jos 

niitä ilmenisi. 

Hitlerin ja kansallissosialistien nousu valtaan muutti Saksan ja 

Neuvostoliiton suhteet täydellisesti, ystävyys viileni ja maat oli-

vat nyt poliittisesti toistensa vastustajia. Samalla muuttui myös 

Suomen asema. Positiivista oli Saksan kommunisminvastaisuus, mutta 

puolueettomuutensa säilyttämiseksi Suomi halusi välttää liian lähei-

siä suhteita, semminkin kun kansallissosialismin ideologia ei saavut-

tanut täällä vastakaikua. Toisaalta näyttää myös siltä, että Saksa-
kin  piti tärkeämpänä Suomen pysymistä irti Neuvostoliitosta kuin 
siirtymistä Saksan leiriin. Tähän viittaa mm. Göringin lausunto 

Östermanille keväällä 1938, jolloin hänen mielestään oli toivotta-

vaa Suomen pysyminen puolueettomana Saksan hyökätessä Venäjää vas-

taan.20  

Virallisiinkin asenteisiin vaikuttivat useissa tapauksissa myös hen-

kilösuhteet. Olivathan jääkärit saaneet koulutuksensa Saksassa; se-

hän oli tuolloin ainoa valtio, joka suostui sellaista järjestämään. 

Niinpä ei ole ihmeteltävää, että Ruotsin sotilasasiamies raportoi 

7.12.38 usean johtavan upseerin sanoneen, etteivät he missään olo-

suhteissa kääntäisi aseitaan Saksaa vastaan. Elleivät Suomi ja Ruot- 



si  pääse yhteisymmärrykseen pohjoismaisesta suuntauksesta,  se  lop-

puu ja tilalle tulee Saksa. Kuitenkin Saksan lähettiläs raportoi 

elokuussa  1938,  että saksalaissympatioista huolimatta upseeristo ei 

tulisi toimimaan vastoin hallituksen tahtoa.21  

Vapaussodan 20-vuotisjuhlallisuudet vuonna  1938  toivat suhteet Sak-

saan esiin varsin näyttävästi. Sekä Helsingin valtauksen että sodan 

päättymisen juhliin tuli Saksasta edustava lähetystö kenraali  von 

der  Goltzin johdolla, mutta hallitus teki parhaansa, että saksalais-

ten osuus ei olisi liian näkyvää. Tämä ilmeni mm. sen sekä ylimmän 

sotilasjohdon osanotosta eri tilaisuuksiin, mikä supistettiin vähim-

pään mahdolliseen.22  

Tshekkoslovakian kriisi vaikutti Saksan ja Suomen suhteisiin kahdel-

lakin tavalla. Saksan laajentumista varsinkin vieraan kansan alueel-

le eli Tshekkoslovakian miehittämistä paheksuttiin yleisesti. Kun 

pääministeri mainitsi siitä radiopuheessaan syksyllä 1938, herätti 

se Saksassa suurta tyytymättömyyttä.23  

Sadan syttymisen mahdollisuus Euroopassa vaikutti Suomenkin poliit-

tiseen tilanteeseen.  Jos  Venäjä ja Ranska olisivat tulleet avunanto-

sopimuksensa mukaisesti Tshekkoslovakian avuksi, olisi Itämeren pii-

rissä ollut kaksi keskenään sodassa olevaa suurvaltaa. Edellä selos-

tetut sotilaalliset varotoimet Ahvenanmaan suhteen kohdistuivat 

siis myös Saksaan, ilmoittihan ulkoministeri Saksan lähettiläälle  

6.10.38,  että  Suomi  tulee vastustamaan kaikkia sen alueeseen kohdis-

tuvia miehityksen yrityksiä.24 

Ulkoministeri Holsti vaikeutti Saksan-suhteita esittämällä syksyllä  

1938  loukkaavansävyisen lausunnon Hitleristä, mikä aiheutti Saksan 

puolelta vastalauseita. Kun Holsti pian tämän jälkeen erosi, tulkit-

tiin sen tapahtuneen Saksan painostuksesta.25  

Saksa tarjosi 28.4.39 Baltian maille ja kaikille pohjoismaille 

hyökkäämättömyyssopimusta. Pohjoismaat Tanskaa lukuunottamatta tor-

juivat tarjouksen, Suomi ilmeisestikin painottaakseen yhteenkuulu-

vuuttaan pohjoismaiseen puolueettomuusryhmään.26  

Ribbentrop-sopimus, jonka salaisesta lisäpöytäkirjasta ei luonnolli-

sestikaan saatu mitään tietoa, herätti epävarmuutta Suomen asemasta 

suurvaltojen pelissä, mutta täällä ei kuitenkaan uskottu Saksan luo-

vuttaneen Suomen Neuvostoliiton etupiiriin. Saksan Helsingin-lähet-

tiläs  Blucher  vakuutti myös ulkoministeri Erkolle täysin perättömik- 
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si  huhut, jotka kertoivat Hitlerin luvanneen Stalinille sellaista, 
mihin länsivallat eivät olleet suostuneet. Tosin lähettiläs ei sil-
loin itsekään tiennyt salaisesta sopimuksesta.27  

Euroopan läntiset suurvallat, Englanti ja Ranska, olivat maantie-

teellisesti niin kaukana Itämeren alueelta, että niillä ei ollut 
välitöntä vaikutusta Suomen turvallisuuspolitiikkaan, kuten osoit-
ti esimerkiksi niiden suhtautuminen Suomen yritykseen saada niiltä 
tukea vetoomukselleen heimokansojen puolesta vuonna 1931 (sivu 6). 
Suomen asenne Kansainliitossa myötäili kuitenkin länsivaltojen poli-
litiikkaa aina kun sen katsottiin tukevan Suomen asemaa Neuvosto-

liittoon nähden. Suomessa oli olemassa varsin vahvat "anglofiili-
set" sympatiat, jotka vahvistuivat sitä mukaa kuin epäluulot Saksaa 
ja sen ideologiaa kohtaan voimistuivat. 

5.13 S  I  S  Ä P  O L  I I  T T  I  N E N  TILANNE 
Alaan sisäinen tilanne oli jatkuvasti epävakaa ja ristiriitojen sä- 

vyttämä. Tämä ilmeni myös tiheinä hallitusten vaihdoksina, kuten 
seuraava luettelokin osoittaa: 
Ingmanin  II  ministeristö 31.5.24- 31.3.25, 
pääministeri: professori L. Ingman, 
puolustusministeri: jääkärieversti L. Malmberg, 

- Tulenheimon ministeristö 31.3.25 - 31.12.25, 
pääministeri: professori  A.  Tulenheimo, 
puolustusministeri: insinööri  A.  Lampän, 
Kallion  II  ministeristö 31.12.25 - 13.12.26, 
pääministeri: kansanedustaja  K.  Kallio, 
puolustusministeri: professori A.L. Hjelmman, 
Tannerin_ministeristö 13.12.26 - 17.12.27, 
pääministeri: toimitusjohtaja V. Tanner, 
puolustusministeri: toimitusjohtaja K.R. Heinonen, 
Sunilan  I  ministeristö 17.12.27 - 22.12.28, 
pääministeri: ylijohtaja J.E. Sunila, 

puolustusministeri: fil.maisteri  J.  Lahdensuo, 
Mantereen ministeristö 22.12.28 - 16.8.29, 
pääministeri: ylijohtaja 0. Mantere, 
puolustusministeri: professori A.K. Cajander, 

Kallion  III  ministeristö 16.8.29 - 4.7.30, 

pääministeri: kansanedeustaja  K.  Kallio, 
puolustusministeri: kansanedustaja  J.  Niukkanen, 
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Svinhufvudin  II  ministeristö 4.7.30 - 21.3.31, 
pääministeri: senaattori P.E. Svinhufvud, 
puolustusministeri: kansanedustaja  A.  Manner, 
toinen puolustusministeri: kenraalimajuri  H.  Österman 

Sunilan  II  ministeristö 21.3.31 - 14.12.32, 
pääministeri: fil.tohtori J.E. Sunila, 
puolustusministeri: fil.maisteri 3. Lahdensuo, 

Ki_imäen_ministeristö 14.12.32 - 7.10.36, 
pääministeri: professori T.M. Kivimäki, 
puolustusministeri: diplinsinööri  A.  Oksala, 

- Kallion IU ministeristö 7.10.36 - 12.7.37, 

pääministeri: eduskunnan puhemies  K.  Kallio, 
puolustusministeri: diplinsinööri  A.  Oksala, 
Caaa_derin  III  ministeristö 12.3.37 - 1.12.39, 
pääministeri: pääjohtaja A.K. Cajander, 
puolustusministeri: kansanedustaja  J.  Niukkanen. 

Sisäpoliittisen tilanteen kehittymiseen vaikuttivat olennaisesti 
kommunistien valtio- ja maanpetoksellir,en kiihotustoiminta sekä 
puolueitten riitely puolustusvoimien kehittämisestä. 

Tannerin sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus saattoi loppuun 
kapinaan osallistuneitten armahtamisen esittäen eduskunnalle, että 

ehdonalaiseen vapauteen päästetyt vapautettaisiin rangaistusseuraa-
muksista ja rangaistuksensa kärsineille palautettaisiin kansalais-
luottamus (sivu  II-18). Armahdus koskisi 1175 henkilöä, joista 664 
oli kapinan lisäksi syyllistynyt törkeisiin henki- ja väkivaltari-
koksiin. Eduskunnan valiokunnat ehdottivat tämän vuoksi lakiesityk-
sen hylkäämistä, mutta se hyväksyttiin vuonna 1927 kuitenkin vasem-
miston ja ruotsalaisen kansanpuolueen äänin.28  - Tästä huolimatta 
kommunistit arvostelivat ankarasti Tannerin hallitusta: sosiaalide-
mokraatit olivat "vaihtaneet vallankumouksen lipun valtakunnan vä-
reihin". Tämä on esimerkki näiden kahden vasemmistopuolueen erkaan-
tumisesta; sosiaalidemokraatit olivat osoittaneet pystyvänsä parla- 

29 mentaarisen demokratian keinoin johtamaan suomalaista yhteiskuntaa. 

Kommunistien maanalainen toiminta jatkui. Huhtikuussa 1928 hallitus 

tämän vuoksi vangitutti useita kymmeniä kommunisteja, joukossa myös 
kaksi kansanedustajaa. Heidän eduskuntaryhmänsä teki tämän johdosta 
välikysymyksen "valtiollisista syistä vangittujen työläisten vanki-

lassa pitämisestä", vaikka syytteet koskivatkin vakoilua. Myös vaa- 
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dittiin hallituksen jäsenten asettamista syytteeseen valtakunnanoike—

udessa kansanedustajien vangitsemisen vuoksi. — Kumpikaan yritys ei 

johtanut tulokseen.30  

Maan talouselämän vaikeuttamiseksi kommunistit aikaansaivat vuonna 

1928 pitkäaikaisen satamalakon, joskin liikennettä voitiin pitää 
yllä lakonmurtajien avulla.31  Kommunistinen internationaali oli 

vuonna 1928 määrännyt elokuun 1 päivän "punaiseksi päiväksi", jol—

loin kaikissa maissa oli järjestettävä mielenosoitus Neuvostoliittoa 

vastaan suunnitellun "imperialistisen sodan" estämiseksi. Hallitus 

kielsi mielenosoituksen, jota sen käsityksen mukaan käytettiin kapi—

nan lietsomiseen. Kommunistit tekivät asiasta välikysymyksen edus—

kunnassa, mutta hallitus sai luottamuslauseen.32  

Kommunistien toiminta sai yhä räikeämpiä muotoja: mielenosoituksia 

ja lakkoja järjestettiin, lehtipropaganda oli kiivasta, Tammisaaren 

pakkotyölaitoksen vangit tekivät syömälakon, työmaaterrori rehotti 

jne. Helpottaakseen kommunistilehtien valvontaa ja tiukentaakseen 

painovapautta koskevia määräyksiä hallitus antoi tätä koskevia laki—

esityksiä eduskunnalle syksyllä 1929, mutta eduskunta ehti käsitellä 

niitä vasta keväällä 1930.33  

Marraskuun lopulla  1929  sattui Lapualla yhteenotto paikallisen 
väestön ja kommunistipropagandistien välillä. Nämä esiintyivät pu—

naisissa paidoissa ja harjoittivat julkista kommunistista yllytystä. 

Seurauksena oli, että väestö repi esiintyjiltä punaiset paidat. Pian 

tämän jälkeen pidettiin Lapualla kansalaiskokous sen johdosta, että 

hallitus salli kommunistien julkisen toiminnan, vaikka kommunisti—

puolue oli korkeimman oikeuden päätöksellä lakkautettu jo vuonna  
1925.  Tästä sai alkunsa ns. Lapuanliike, jonka tarkoituksena oli 
kommunistien toiminnan estäminen. Nämä esittivät taas eduskunnassa 

välikysymyksen Lapuan tapahtumien johdosta, mutta eivät saaneet 

syntymään epäluottamuslausetta. Pian tämän jälkeen hallitus antoi 

lakiesityksen yhdistyslain tiukentamisesta niin, että lakkautettuja 

kommunistisia yhdistyksiä ei enää voitaisi perustaa uudelleen, kuten 

oli tapahtunut ja että poliisiviranomaiset voisivat paremmin valvoa 

niiden toimintaa. Laki hyväksyttiin, mutta esitystä lievemmässä muo—

dossa. Hallituksen esitykset painovapauslainsäädännön tiukentamisek—

si sensijaan hylättiin vasemmiston ja ruotsalaisten äänillä.34  

Tyytymättömyys hallituksen toimiin johti siihen, että Lapuanliikkeen 

jyrkimmät ainekset ryhtyivät omavaltaiseen toimintaan. Vaasassa sär— 
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jettiin 28.3.30 kommunistilehden kirjapaino. Kun tästä nostettua 

syytettä käsiteltiin oikeudessa, kantajan asiamiehenä toiminut kan-

sanedustaja  A.  Salo kyydittiin Lapualle. Tästä sai alkunsa "muilu-

tuksena" tunnettu kommunistien kyyditys, monet vietiin itärajan 

taakse. Seurauksena oli melkoinen sisäpoliittinen kuohunta, halli-

tusta vaaditiin lopettamaan kommunistien toiminta, mutta toisaalta 

sitä moitittiin siitä, ettei se ollut estänyt Lapuanliikkeen väki-

valtaisuuksia. Eduskunta kutsuttiin nyt koolle ja 1.7.30 hallitus 

antoi sille lakiesityksiä kommunistien toiminnan estämiseksi ja jär-

jestyksen ylläpitämiseksi. Lakeja käsiteltäessä todettiin, että ti-

lanteen hallitsemiseksi tarvittaisiin laajapohjainen hallitus, minkä 

vuoksi Kallion ministeristö erosi.35  

4.7.30 muodostettiin pääministeri Svinhufvudin johdolla porvarilli-

nen kokoomushallitus, joka otti tehtäväkseen ajaa eduskunnassa läpi 

edellisen hallituksen esittämät ns. kommunistilait. Lapuanliike jär-

jesti 7.7.30 "talonpoikaismarssin" Helsinkiin, jonne kerääntyi eri 

puolilta Suomea noin 12000 miestä vaatimaan kommunistien toiminnan 

lopettamista. Hallitus antoikin tätä tarkoittavan julistuksen. Edus-

kunta hajoitettiin, kun se ei hyväksynyt hallituksen esittämiä lake-

ja sen haluamassa muodossa. Uudet vaalit toimeenpantiin lokakuussa. 

Kommunistit eivät enää saaneet olla ehdokkaina, koska heidän puolu-

eensa, työväen ja pienviljelijäin puolueen, todettiin olevan jatkoa 

lakkautetulle kommunistipuolueelle. Kommunistilait hyväksyttiin nyt 

eduskunnassa 11.11.30. Kommunisteja ei enää voitu valita eduskuntaan 

eikä kunnanvaltuustoihin ja hallitus sai valtuudet ryhtyä tarpeelli-

siin toimiin järjestyksen ylläpitämiseksi ja uhkaavan vaaran torju-

miseksi.36  

Kun kommunistilaeilla oli saatu hallintaan kommunistien julkinen 

toiminta, hallitus antoi samana vuonna vielä kaksi lakiesitystä. 

Heidän salaisen toimintansa estämiseksi tarkennettiin valtiopetoksen 

valmistelua koskevaa lainsäädäntöä. Toinen laki koski työrauhan suo-

jelemista ja sen mukaan toisen häpäiseminen tai nöyryyttäminen sen 

vuoksi, että tämä oli vapaussodassa ollut valkoisella puolella, se-

litettiin rangaistavaksi teoksi.37  

Kominternin kehtittämään ns. kansanrintamataktiikkaan kuului, että 

kommunistit kaikissa maissa pyrkivät soluttautumaan erilaisiin kan-

salaisjärjestöihin ja yhdistyksiin ja näin saivat ne monesti tietä-

mättään ja hyvässä uskossa palvelemaan heidän tarkoituksiaan. Etsi- 
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vä•  keskuspoliisi seurasi heidän toimiaan ja vuonna 1936 pääsi vahin-
gossa julkisuuteen asiaa käsitellyt muistio. Siinä mainittiin eri 

järjestöjä ja arvovaltaisia kansalaisia, josta oli mm. seurauksena 

erään ministerin ero hallituksesta.38  

Syyskuussa 1936 oli eduskunnassa lopullisessa käsittelyssä joukko 

lakeja, jotka koskivat maan- ja sotapetoksesta sekä vakoilusta sää-

dettyjen määräysten uudistamista. Äänestyksessä hallitus kärsi yhden 

äänen tappion ja joutui eroamaan.39  

Yrityksistä huolimatta ei kommunistien maanalaista toimintaa onnis-

tuttu täysin tukahduttamaan. Hallitus antoi ministeri Holstin tehtä-

väksi yrittää Moskovan-matkallaan alkuvuodesta 1937 saada Neuvosto- 

liiton hallitus lopettamaan Suomessa harjoittamansa sotilasvakoilu 

ja kommunistipropaganda. Kuten jo on mainittu, yritys ei johtanut 

tuloksiin.40  

Neuvostoliiton Saksan kanssa solmima Ribbentrop-sopimus ja sen tä-

män jälkeen suorittamat toimet Puolassa ja Baltian maissa sekä lo-

pulta Suomeen kohdistunut uhka vaikuttivat varsin tehokkaana kommu-

nismin vastaisena propagandana sillä seurauksella, että suurin osa 

Suomen kommunisteista taisteli talvisodassa isänmaansa puolesta. 

Tärkeä osuutensa tähän oli Suomen kommunistisen puolueen pääsihtee-

riry Arvo "Poika" Tuomisen irtautumisella Moskovasta ja hänen vetoo-

muksellaan puoluetovereihinsa. 

**********************.  

Puolustuslaitoksen kehittämisestä ja varsinkin tähän tarvittavista 

varoista oli jatkuvasti riitaa puolueitten kesken, joskin 1930-lu-

vun loppupuolella kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne johti sii-

hen, että puolustuslaitoksen materiaalisiakin tarpeita alettiin 

ymmärtää. 

Tannerin hallitus esitti jo ohjelmassaan aikovansa vähentää puolus-

tusmenoja lyhentämällä palvelusaikaa ja supistamalla miesvahvuutta. 

Asia tuli esille eduskunta-aloitteen pohjalta ja tällöin hallitus 

ilmoitti kannattavansa asevelvollisuusajan lyhentämistä 9 kuukau-

teen. Aloitetta ei kuitenkaan hyväksytty. Myös Sunilan hallituksen 

ohjelmassa oli samanlainen maininta, mutta sekään ei johtanut tulok-

seen. 1930-luvulla ei palvelusajan lyhentämistä enää esitetty.
41  

Eduskunnan suhtautuminen puolustusmenoihin kuvaa hyvin eri piirien 
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käsitystä puolustuslaitoksen kehittämisestä. Yleensä kaikissa halli-

tusohjelmissa esiintyy maininta säästämisen tarpeellisuudesta, mut-

ta vasemmistoväritteiset hallitukset vaativat aina puolustusmenojen 

supistamista, kun taas oikeistolaiset painottivat puolustuslaitok-

sen materiaalisenkin kehittämisen tarvetta. Tannerin hallitus - en-

simmäinen sosialistinen - ehdottikin vuonna  1927  budjetissaan puo-

lustusmenojen supistamista  160  miljoonalla markalla; mm. suojelus-

kuntien määrärahat oli kokonaan poistettu. Eduskunnassa hallituksen 

esitykseen kuitenkin tehtiin  133  milj.  markan lisäys.42  Tulenheimon 
hallitus taas kaatui vuonna  1925  siihen, että eduskunta ei hyväksy-

nyt laivastolakia, jonka mukaan laivaston rakentamiseen olisi lähi-

vuosina käytetty  215  milj.  markkaa, nykyrahassa noin  250  milj.  mark-
kaa.43  

Sunilan  I  hallitus oli muutamia ammattiministereitä lukuunottamatta 

maalaisliittolainen vähemmistöhallitus. Saadakseen tukea sosialis-

teilta  se  otti ohjelmaansa puolustusmenojen vähentämisen asevelvol-

lisuusaikaa lyhentämällä. Edellinen, Tannerin hallitus, oli asetta-

nut komitean, joka kesällä  1928  valmistuneessa mietinnössään päätyi 

siihen, ettei asevelvollisuusaikaa voitu määrätä vuotta lyhyemmäksi. 

Tätä tietä ei siis voitu saada aikaan säästöä, hallituksen budjetti-

esitys lisäsikin puolustusmenoja  48  milj.  markalla, mikä tietenkin 

aiheutti tyytymättömyyttä sosiaalidemokraateissa. Hallitus antoi 

asiantuntijain tehtäväksi tutkia palvelusajan lyhentämistä aluejär- 

jestelmän pohjalla.44  

1920-luvun lopulla alkanut yleismaailmallinen talouspula tuntui 

myös Suomessa, aiheuttaen työttömyyttä ja mm. maatilojen pakkohuuto- 

kauppoja. Budjettien tasapainottaminen vaikeutui ja Svinhufvudin  II  

hallitus, joka oli syntynyt Lapuanliikkeen aiheuttaman kuohunnan 

johdosta, joutui voimakkaasti supistamaan valtion menoja. Puolustus-

budjetti nousi kuitenkin lähes  54  miljoonalla markalla. Lisämenoar-

viossa ehdotettiin puolustusvoimien ns. hätäohjelman rahoittamiseen  
700  milj.  markkaa  5  vuoden aikana, ensimmäisenä vuonna  (1931)100  
milj,  markkaa. Vasemmisto vastusti ohjelmaa, oikeisto kannatti ja 
vaa'ankielenä oli maalaisliitto, joka periaatteessa vastusti puolus-

tusmenojen korottamista. Kun  se  ei kuitenkaan siinä tilanteessa ha-

lunnut kaataa hallitusta yhdessä vasemmiston kanssa, keksittiin 

kompromissi: hätäohjelman aikaa pidennettiin vuodella ja myöhemmät 

määrärahat myönnettäisiin "sikäli kuin tulo- ja menoarvion järjes- 
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tely ei tuota voittamattomia vaikeuksia".45  Hätäohjelma oli laadit- 

tu Hornborgin puolustusrevisionikomitean vuonna  1926  valmistuneen 

mietinnön pohjalta. 

Pulakausi hellitti  1930-luvun puoliväliin tultaessa ja vastaavasti 

parani valtion rahatilanne. Maailman poliittinen tilanne sen sijaan 

kiristyi uhkaavasti. Kivimäen hallitus asettikin  11.2.35  valtiota-

louskomitean tutkimaan puolustuslaitoksen perushankintojen rahoitta-

mista. Tänä ehdotti vuosiksi  1936-42  lailla määrättäväksi, että pe-

rushankintoihin varataan vuosittain  210  milj.  markkaa. Hallitus 
esitti tätä summaa seuraavan vuoden budjettiin, mutta ei antanut 

lakiesitystä.46  Mainittu määräraha otettiin kuitenkin seuraavinakin 

vuosina valtion budjettiin. Poliittisen tilanteen jatkuvan kristy-

misen vuoksi asetti Cajanderin hallitus keväällä  1937  komitean sel-

vittämään puolustusvalmiuden tehostamisen rahoitusta. Tämä esitti 

perushankintalakia, jonka mukaan  6  vuoden aikana varattaisiin han-

kintoihin  2910  milj.  markkaa. Hallitus esitti käytettäväksi  2710  
milj.  markkaa jaettuna vuotta pitemmälle ajalle. Eduskunta hyväksyi 
esityksen. Maaliskuussa  1939  eduskunta hyväksyi lisäbudjettiesityk-

sen, jonka mukaan saatiin käyttää lainavaroja  350  milj.  markkaa; 
vastaavasti vähennettäisiin viimeisten vuosien määrärahoja. Tilan-

teen jatkuva kiristyminen aiheutti sen, että hallitus  8.9.39  asetti 

taas komitean tutkimaan puolustusvoimien johdon esittämän lisäohjel-

man rahoitusta. Komitean mietintö ei ehtinyt valmistua ennen sodan 

syttymistä, mutta olosuhteiden pakosta eduskunnan oli hyväksyttävä 

puolustusmenojen ylittäminen kesällä ja syksyllä  600  milj.  markal-
la. Mannerheim tosin vaati lisäbudjettiin  2  miljardia markkaa ja 

puolustusministeri esitti  1236  milj,  markkaa, mutta ei saanut sitä 
valtioneuvostossa hyväksytyksi.41  Valitettavasti varoja ruvettiin 

myöntämään perushankintoihin niin myöhään, ettei  se  suurestikaan 

parantanut materiaalitilannetta, joka talvisodan syttyessä olisi 

voinut olla paljon parempi, jos varoja olisi aikanaan saatu puolus-

tusvoimien esittämällä tavalla. 

Valkoisten ja punaisten vastakohtaisuus lientyi vähitellen vuosi-

kymmenen loppua kohti. Tämä ilmeni mm. edellä esitetystä puolustus-

määrärahojen käsittelystä eduskunnassa. Nimenomaan sosiaalidemo-

kraattien asenne muuttui yhä myönteisemmäksi. Kun pääministeri Tan-

ner 16.5.27 presidentin ollessa sairaana otti vastaan puolustusvoi-

mien paraatin, herätti se hänen puolueessaan jyrkkää paheksuntaa. 
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Vasemmistopuolueet loitontuivat yhä enemmän toisistaan, kun kommu-
nistit jatkuvasti pitivät yllä vallankumoukseen tähtäävää toimin-
taansa.48 Perushankintalakia käsiteltäessä kuitenkin suurin osa va-
semmistoa äänesti sen hyväksymisen puolesta. 

5.14 S 0 T  I  L  A  S  P  0 L  I I  T T  I  N E N  TILANNE 

Puolustusrevisioni- eli Hoznborgin komitea  (s. II-65)  asetettiin  
30.11.23  ja  se  allekirjoitti mietintönsä  11.1.26.49  Puheenjohtajana 

toimi koko ajan rehtori  Eirik Hornborg,  mutta jäsenistössä tapahtui 
useita vaihdoksia. Siviilijäseniä olivat lakitieteen kandidaatti 
K.V. Holma, johtaja R.N. Saastamoinen, toimittaja  E.  Huttunen, toi-
mittaja  0.  Puro, agronomi  A.  Kontu, kansanedustaja  V.  Vesterinen ja 
kansanedustaja  J.  Niukkanen, jotka edustivat erilaisia poliittisia 
ja taloudellisia näkemyksiä ja intressejä. Sotilasasiantuntijoina 
olivat eversti  L.  malmberg,  majuri  L.  Grandell, majuri  A.  martola, 
kenraalimajuri  M.  Wetzer, everstiluutnantti  H.  Öhquist ja eversti-
luutnantti A.E. Heinrichs. - Ulkopuolisia asintuntijoita, sekä si-
viilejä että sotilaita, kuultiin runsaasti. 

mietintönsä alussa komitea esitti arviointinsa sotilaspoliittisesta 
tilanteesta. olennaisilta osiltaan  se  perustui Yleisesikunnan sen 
aikaiselle käsitykselle, olihan asiantuntijana kuultu mm. kenraali 
Enckelliä. Komitean arviointi pysyi periaatelinjaltaan hyväksyttynä 
aina talvisotaan saakka. 

Suomea saattoi uhata joko puolueettomuuden loukkaus sotaa käyvien 
valtioiden taholta tai suoranainen hyökkäys. Edellinen tapaus tuli-

si lähinnä kysymykseen, jos sota syttyisi Itämeren alueella. Toise-
na osapuolena olisi Venäjä ja toisena yksi tai useampi Itämeren val-
tio Länsi-Euroopan tukemana tai ilman tukea. Suomen tulisi pyrkiä 
pysymään puolueettomana, mutta hyvin todennäköistä olisi, että puo-
lueettomuutta loukattaisiin, varsinkin jos epäiltäisiin maan olevan 

kykenemätön sitä suojaamaan. Vaarallisimpana pidettiin mahdollisuut-
ta, että Venäjä yrittäisi ottaa haltuunsa eteläistä ja lounaista 
rannikkoamme ja saaristoamme ehkäistäkseen laivastonsa joutumista 
suljetuksi Suomenlahteen, joskin oli mahdollista, että loukkaaja 
olisi jokin muu valtio. Suomen tulisi kuitenkin yhtä tarmokkaasti 
varjella puolueettomuuttaan jokaista hyökkääjää vastaan. Tietoisuus 
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tästä suojaisi tehokkaimmin maan puolueettomuutta. 

Suomen puolueettomuus ja sen loukkauksen torjuminen jokaista hyökkä-
ystä vastaan tulee nyt revisionin tilanteenarvioinnissa ensi kerran 

korostetusti esille. Yleisesikunnan arvioissa ei tähän saakka ollut 
painotettu sen paremmin maan puolueettomuutta kuin sen mahdollisten 
loukkausten torjuntaa. Aikaa myöten tälle seikalle annettiin painoa 
yhä enenevässä määrin. 

Suoranaista hyökkäystä maahan pidettiin mahdollisena  vain  Venäjän 
taholta; muut rajanaapurit, Ruotsi ja Norja eivät voineet tulla ky-

symykseen. Historiasta löytyi todisteita idästä tulevasta vaarasta. 
Edellä jo mainittiin, että Venäjä saattaisi yrittää puolueettomuu-
temme loukkaamista taatakseen oman laivastonsa toimintavapauden Itä-
merellä. Tässä tarkoituksessa  se  voisi myös yrittää koko maan val-
loittamista. Vallankumouksen aiheuttama tilapäinen heikkous ei var-
mastikaan ole vähentänyt Venäjän vallanpitäjien halua voittaa takai-

sin maailmansodan jälkeen menetetyt alueet, onhan heidän ohjelmas-
saan maailmanvallankumouksen aikaansaaminen. Varoittavina esimerk-
keinä mainitaan hyökkäykset Viroa ja Puolaa vastaan sekä itsenäisen  
Georgian  (Gruusian) tasavallan valloittaminen. Järjestelmän muuttu-
minen Venäjällä ei vähentäisi tältä suunnalta uhkaavaa vaaraa. 

Suomen sotilaspoliittista tilannetta ei ilmeisestikään muuttaisi 
kansainvälisen hyväksymisen saaminen puolueettomaksi julistautumi-
selle. Venäjä sitä tuskin kunnioittaisi. Myöskään Kansainliiton jä-
senyys ei käytännössä anna turvaa, siitäkin  on  jo esimerkkejä, ei-
hän Venäjä tuolloin edes ollut liiton jäsenkään. Kansainliiton mah-

dollisuudet hyökkäyksen uhriksi joutuneen jäsenen avustamiseksi ar-
vioitiin varsin vähäisiksi, riippuivathan ne jäsenten hyvästä tah-
dosta.  Se  vähäinenkin apu, joka liitolta ehkä olisi saatavissa, tu-
lisi hyvin hitaasti, joten Suomen olisi omin voimin pystyttävä pitä-
mään puoliaan hyvinkin kauan. - Arviointi osoittautui hyvin paikkan-

sa pitäväksi talvisodan aikana, mutta Kansainliittoa pidettiin vie-
lä  1920-luvulla voimakkaampana tekijänä kansainvälisessä politiikas-
sa, kuin miksi  se  myöhemmin osoittautui. 

Maamme ulkopolitiikan tehtävänä  on  kaikissa olosuhteissa rauhan yl-
läpitäminen, mistä seuraa, että "ennakkovalmisteluita, joiden voi-
taisiin katsoa olevan sotaan kiihoittavia, seurauksia peläten välte-
tään". Näin ollen  on  oletettavissa, että aloite jää- viholliselle ja 



— 21 —  

maan sotavoimat saatetaan liikekannalle ehkä vasta vihollisen jo 

hyökätessä rajan yli. Samalla tavalla oli Yleisesikuntakin tilan—

netta arvioinut. 

Todettuaan, että ainoa todellinen uhka tuli Venäjän taholta, revi—
sioni ryhtyi analysoimaan, mistä ja miten se vaikuttaisi. Vaaran—

alaisin alue on Karjalan kannas, koska vihollisella tällä suunnalla 
on yksi suurimmista sotilaskeskuksistaan, Pietari ympäristöineen. 
Täältä johtavat parhaat tieyhteydet Suomeen ja uhkaavat maalle elin—
tärkeitä alueita. Toisaalta todetaan Kannaksen-  puolustamisen tärke—

ys ja sen tarjoamat edut. 

Venäjän uhka ulottuu maan joka puolelle Ruotsin ja Norjan maarajoja 
lukuun ottamatta. Sen suuruus vähenee kumpaankin suuntaan Kannaksel—

ta siirryttäessä aivan samalla tavalla kuin Yleisesikunnankin arvi—
oinneissa. 

Puolustusrevisionin käsitys vihollisen voimista ja mahdollisuuksis—

ta  on  myös samanlainen kuin Yleisesikunnan. Pietarin  garnisonin  rau—

hanaikainen vahvuus  on 90000  miestä, mutta liikekannallepanoa julis—
tamattakin sen vahvuutta voidaan nostaa suuresti. Huomiota herättä—
mättä voidaan välittömästi rajan taakse keskittää  2  —  3  divisioonaa 
ja lisäksi ratsuväkeä. Kannaksella voi toimia vähintään  8  divisioo—
naa ja aikaa myöten, kun tieverkkoa  on  parannettu, enemmänkin. Laa—

tokan pohjoispuolelle voidaan suunnata  4  —  5  divisioonaa. Venäläi—
sen divisioonan vahvuus  on  noin  24000  miestä, siis melkein kaksi 
kertaa meidän divisioonaamme suurempi.50  

Yleisesikunnassa laadittiin vuonna  1931  laaja katsaus Neuvostolii—
ton sotilaallisesta tilanteesta.51  Aluksi todetaan, että puna—armei—

ja sai alkunsa vapaaehtoisista punakaarteista vallankumouksen alka—

essa. Pian oli kuitenkin turvauduttava asevelvollisuuteen ja suurim—
millaan puna—armeija oli vuoden  1920  tammikuussa,  5300000  miestä. 
Olojen rauhoittuessa vahvuutta supistettiin ja tammikuussa  1924  pää—
dyttiin nykyiseen .viralliseen vahvuuteen,  562000  miestä. 

Vuoden 1925 asevelvollisuuslain mukaan Neuvostoliitolla on 

— jalkaväkiarmeijakuntia 21 
— ratsuväkiarmeijakuntia 4 
— jalkaväkidivisioonia 71 
— ratsuväkidivisioonia 13 
Yhteenvetona taisteluvoimien tasosta todetaan, että se on parempi 
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kuin yleensä luullaan, niin hyvin koulutuksellisesti kuin teknilli-
sestikin. Myös taloudellista valmiutta on kohotettu, joskin puuttei-
ta on varsinkin liikenteen alalla. Sotalaitoksen kuntoa arvostelta-
essa on otettava huomioon päällystön vaillinainen koulutus, samoin 

kuin asevelvollisten alhainen sivistystaso. Koska virallisten las-
kelmien mukaan armeijassa on edustettuna 190 eri kansallisuutta, se 
on sekä kielellisesti että kansallisesti hyvin epähomogeeninen. 

Yleisesikunnan käsitys sotilaspoliittisesta tilanteesta syksyllä 
1931 ilmenee muistiosta, joka laadittiin ulkoministeriölle.52  Sen 
mukaan Neuvostoliitto oli uhka sekä maailmanrauhalle että sivistyk-

selle ja se tavoitteli maailmanvallankumousta. Sen valtava varustau-
tumisohjelma ei ollut pelkästään puolustuksellinen, kuten venäläi-
set väittivät. Neuvostoliiton aggressio länteen päin kohdistuisi 
ensimmäiseksi reunavaltioihin, joiden siis pitäisi varautua puolus-
tautumaan ja pidättämään vihollista niin kauan, että apua ehtisi 

tulla. Sitä ei kuitenkaan saataisi heti. - Suomen kolmesta rajanaa-
purista vain Neuvostoliiton kanssa sota oli mahdollinen. Tällöin 
oli lähdettävä siitä, että jouduttaisiin taistelemaan ylivoimaista 
vihollista vastaan. 

Tilanteen arviointi on olennaisesti samanlainen kuin puolustusrevi-
sionin esittämä. Vihollisen sotapotentiaali myönnetään ylivoimaisek-

si nyt kuten aikaisemminkin. - Sotilasjohto ei milloinkaan erehtynyt 
vihollisen aliarviointiin. Suomella oli mahdollisuus tulokselliseen 
puolustukseen vain sillä edellytyksellä, että sen puolustuslaitos on 
kunnossa ja että Neuvostoliitto ei voi keskittää kaikkea voimaansa 

yksin maatamme vastaan eli että emme joutuisi olemaan sodassa yksin 
ilman ulkopuolista tukea, 3  
Käsitys Neuvostoliiton uhkasta ei perustunut pelkkiin arviointeihin. 
Jo puolustusrevision mietinnössä mainitaan venäläisissä sotilasaika-
kauslehdissä esitetyn, että "ellei voida katsoa Suomen kykenevän 
torjumaan puolueettomuudenloukkauksia, olisi Venäjän välttämättä-
mästi heti sodan alussa miehitettävä Suomi". Moskovassa vuonna 1925 
ilmestyneessä puna-armeijan julkaisemassa, P.P. Tihomirovin kirjoit-
tamassa kirjassa selostetaan, kuinka Suomeen hyökkäävän neuvostoar-
meijan oletetaan toimivan. Sen on nopealla sotaretkellä murrettava 
Suomen vastustuskyky. Avoimeen operaatioon yhdistetään maanalainen 

toiminta voimakkaan propagandan muodossa työläis- ja talonpoikais- 

väestön keskuudessa. Pääoperaatio suunnataan muolaanjärven ja Suomen• 
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lahden välisen kannaksen kautta Viipuriin, jonka valtauksen jälkeen 

edetään Helsinkiä kohti.
54  

Edellä jo mainittiin Assmuksen lausunto miehitysuhkasta sekä Zhda-

novin syytökset Suomen alueen käytöstä fasististen valtojen hyökä-

tessä Neuvostoliittoon (sivu 7). 

Realistinen käsitys sotilaspoliittisesta tilanteesta ja todennäköi-

sen vihollisen ylivoimaisuudesta oli pohjana valtion johdon pyrki-

myksille toisaalta korostaa maan puolueettomuutta ja suojata sitä 

miltä suunnalta tahansa tulevia loukkauksia vastaan ja toisaalta 

hakea ulkopuolista tukea hyökkäyksen varalta aluksi Kansainliiton 

linjalta ja myöhemmin pohjoismaisesta suuntauksesta.
55  

Vielä vuonna 1933 todetaan Yleisesikunnan katsauksissa, että Neu-

vostoliiton huoltotilanne on vaikea ja maassa vallitsee nälänhätä, 

jopa nälkäkuolemiakin on sattunut. Seurauksena on ollut terroria, 

vieläpä karkuruutta puna-armeijan upseeristossakin, mikä ei ole ol-

lut vaikuttamatta armeijan tasoon.56  

Ulkoministeri  A.  Hackzell piti 4.9.35 Suomen sanomalehtimiehille 

laajan esitelmän korostaen pohjoismaisen suuntauksen merkitystä.57  

Hän päätti sen seuraavasti. "Selvää selvempi kuitenkin on, ettei 

maan itsenäisyyttä voida säilyttää eikä sen asemaa turvata yksin-

omaan diplomaattisin t.s. ulkopoliittisin toimin. Ulkopolitiikan 

perustana täytyy jokaisella kansalla olla sen puolustuskuntoisuus, 

vieläpä muillekin kansoille ilmeisesti havaittavissa, koska se pe-

laittaa vastustajia hyökkäämästä ja on näin ollen rauhan takeena ja 

koska ainoastaan sellaisen kansan kanssa, joka itsekin kykenee so-

tilaallisesti johonkin, uskaltavat myös muut kansat tehdä yhteistoi-

mintaa velvoittavia sopimuksia". 

Sotilaspoliittisesta tilanteesta ei poliittisella johdolla ollut 

harhakäsityksiä, mikä ilmenee vertailusta Neuvostoliiton ja Suomen 

sotapotentiaalin välillä. Selostettuaan ensinmainitun toimia mm. 

Itä-Karjalassa ministeri toteaa tämän todistavan "miten vakavasti 

Neuvostoliitto ottaa laskuissaan lukuun sodan Suomea vastaan". Pie-

tarin sotilaspiirissä on rauhan aikana kaikkiaan noin 110000 -

120000 miestä ja 730 lentokonetta, mutta se voi jo kahdessa viikossa 

asettaa liikekannalle lähes 200000 miestä. Jos maa on sodassa vain 
Suomea vastaan, "moninkertaistuvat sen voimien käyttömahdollisuudet 

meidän kannalta katsoen suorastaan rajattomiksi". 
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Hackzellin antama kuva omasta puolustuskuntoisuudestamme on varsin 
realistinen. Hän lainaa valtioneuvos Paasikiven johdolla toimineen 
valtiotalouskomitean puolustusasiain jaoston lausuntoa: "Jaoston 
vakaumuksen mukaan puutteellisuudet ovat siksi huomattavat, että 

maamme mahdollisen sodan syttyessä ei voi suojata itseään, että 
nuorison lähettäminen sotaan nykyisissä olosuhteissa olisi vain sen 
toivotonta uhraamista ... Jos sallimme nykyisen maanpuolustustilan-
teen jatkua, asetamme ... liian suuret arvot vaaralle alttiiksi, ni-
mittäin itsenäisyytemme". Tilannetta valaistaan monin luvuin, niin-

pä esimerkiksi henkilökohtaisia aseitakaan ei ole tarpeeksi. Kivää-

reitä ja pistooleja puuttuu 86000, vieläpä supistetusta määrävahvuu-
destakin 44000 kappaletta. Paasikiven komitea onkin vaatinut varojen 
myöntämistä perushankintojen suorittamista varten, tosin supistettu-
jen määrävahvuuksien mukaisesti, mikä tietenkin tapahtuu "joukkojen 
taisteluarvon kustannuksella", kuten todetaan. 

Yleisesikunnan 1930-luvun loppupuolella laatimista katsauksista so-
tilaspoliittisen aseman kehitykseen ilmenee, että arvioidaan maam-
me syrjäisen maantieteellisen aseman suojaavan vaikutuksen hävinneen 

olemattomiin ja että "kauempanakin esiintyvä kriisi yhä välittömäm-
min vaikuttaa meidän tilanteeseemme". 

Kansainliiton arvovallan vähenemisestä on aiheutunut, että luotta-
mus sen takaamaan "yleis-turvallisuuteen" on osoittautunut harhaku-
vitelmaksi. Suomen skandinaavinen suuntaus ei merkinnyt mitään kään-
nettä ulkopolitiikassa, koska "järkähtämättömän neutraliteettipoli-

tiikkamme" mukaisesti olemme pyrkineet pysymään etäällä suurvalto-

jen välisistä ristiriidoista. Tätä silmällä pitäen olemme organisoi-
neet puolustuslaitoksemme, "jonka ainoana tehtävänä saattaa olla 
maan puolustaminen jokaista hyökkääjää vastaan: Vilpittömyyteemme 
ei kuitenkaan ole Neuvostoliitossa uskottu tai tahdottu uskoa, seu-
rauksena kiihtynyt hyökkäily meitä vastaan lehdistössä. - Maa varus-
tautuu edelleen kaikella kiireellä, sen expansio suuntautuu myös 
voimakkaasti Pohjoiselle Jäämerelle. Se epäilee Suomea salahankkeis-

ta Saksan kanssa väittäen mm. että asettaisimme sodan sattuessa Ah-
venanmaan saariston ja osia Suomenlahden rannikosta Saksan käytettä-

väksi. - Itärajan takana suoritetaan laajoja linnoitus- ja tietöitä, 
myös Kronstadtia linnoitetaan. Pohjois-Inkeri tyhjennetään väestös-
tä. Rinnan varustautumisen kanssa jatkuvat sisäiset puhdistukset, 

massavangitsemiset, oikeudenkäynnit ja teloitukset. 
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Saksan varustautuminen oli tuohon aikaan jo ollut muutamia vuosia 

täydessä käynnissä, mutta "Englanti ponnistaa kaikki voimansa lisä-

täkseen mahdollisimman nopeasti aseistustaan. Tehtaat käyvät täy-

dellä teholla ja uusia perustetaan ja suunnitellaan". Myös muiden 

Euroopan maiden varustautumista selostetaan ja Suomen kannalta po- 

sitiiviseksi todetaan Ruotsin puolustuksen vahventuminen. Vuoden 

1936 katsauksen loppuyhteenvetona mainitaan, ettei "meidän asemamme 

koskaan ole ollut niin uhattu kuin nykyään eikä turvattomuus Euroo-

passa ole maailmansodan jälkeen koskaan ollut suurempi kuin tällä 

hetkellä". 

Vuoden 1938 katsauksen mukaan on sotilaspoliittinen tilanne jatku-

vasti kärjistynyt, joskin Suomen suhteet ulkovaltoihin ovat parantu-

neet. Neuvostoliiton kehitys on osoittanut "laskusuuntaa" sekä ta-

louden alalla että sisäpoliittisesti. Oikeudenkäynnit ja puhdistuk-

set jatkuvat, mm. 8 kenraalia on ammuttu. Tämä on aiheuttanut osal-

taan maan arvovallan heikentymistä, mikä taas on muuttanut ulkopo-

liittista tilannetta epäedullisemmaksi. Mahdollinen sota jotain 

suurvaltaa vastaan tietäisi Stalinin vallan luhistumista. 

Puna-armeijan vahvuudeksi ilmoitetaan kahden päivän kuluttua liike-

kannallepanon alkamisesta noin 100 divisioonaa, noin 8 viikon kulut-

tua 250 ja 6 kuukauden kuluttua vielä lisää 60 -70 divisioonaa. 

Kaikkiaan lasketaan sotavoimien vahvuudeksi noin 10 miljoonaa mies-

tä, mutta vaikeuksia tuottaisi tällaisen määrän varustaminen ja kou-

lutetun päällystön puute. "Puna-armeijan mahdollisuuksia suoriutua 

onnellisesti sotatapauksessa suurvaltaa vastaan voidaan täydellä 

syyllä epäillä". Maan sotilaspoliittinen merkitys on arveluttavasti 

laskenut sen Tshekkoslovakian kriisissä kärsimien arvovaltatappioi-

den vuoksi. 

Mainitusta kriisistä johtuen Neuvostoliitto oli joutunut eristet-

tyyn asemaan, mistä  se  kuitenkin pyrki vuoden  1939  alkupuolella va-

pautumaan, todetaan Yleisesikunnan katsauksessa. Kriisin johdosta 

kaikki maat kiihdyttivät varusteluaan ja lisäsivät puolustusmeno-

jaan. Kuitenkin sanotaan, ettei mikään kansa ole halukas ryhtymään 

nykyaikaiseen sotaan. Tilanne  on  kuitenkin niin jännittynyt, että 

jokin pieni välikohtaus voi milloin tahansa sytyttää yleisen maail-

manpalon. "Sotilaspoliittinen asemamme  on  etupäässä Neuvostoliiton 

aktiviteetin johdosta entisestään huonontunut", olihan  se  mm. estä-

nyt Ruotsin ja Suomen yhteishankkeen Ahvenanmaan linnoittamiseksi. 
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5.2  PUOLUSTUSLAITOKSEN KEHITYS 

5.21  L  A I  N  S  Ä Ä D Ä N  T  Ö  

Vielä senkin jälkeen kun vuoden 1922 asevelvollisuuslaki oli hyväk-

sytty, tehtiin eduskunnassa vasemmiston ja maalaisliiton taholta 
aloitteita palvelusajan lyhentämiseksi ja vasta 1930-luvulla voi-
daan todeta tällaisten yritysten loppuneen.1  

Pula-aikana 1930-luvun alussa lomautettiin varusmiehiä 1-3 kuukau-
deksi puolustusmenojen vähentämiseksi. Tätä tarkoittavat lakiesi-

tykset hyväksyttiin eduskunnassa vastustuksetta, eihän lomautuksen 
tuottama haitta ollut välittömästi nähtävissä. - Pula-ajan esimer-
kin mukaisesti säästettiin menoja myös 1960-luvulla.2  

Vuonna 1926 säädettiin laki palvelukseenastumisiän korottamisesta 
yhdellä vuodella, minkä piti tapahtua useiden vuosien kuluessa. 

Tarkoituksena ei ensisijaisesti ollutsäästöjen aikaansaaminen, 
vaikka palvelukseen astuvien määrä pienenikin, vaan varusmiesten 
fyysisen kunnon parantaminen, olivathan 19-vuotiaat vielä kasvu- 
iässa. 3  

Siirtyminen aluejärjestelmään, jota käsitellään edempänä, vaati 

myös asevelvollisuuslain uusimista, mistä hallitus antoi eduskunnal-
le esityksen kenraalimajuri Oeschin puheenjohdolla toimineen komi-
tean esityksen pohjalta. Laki hyväksyttiin huhtikuussa 1932 ja tuli 
voimaan 1.12.32. Sen mukaan palvelusaika vakinaisessa väessä tuli 
olemaan kaikissa aselajeissa 350 päivää, upseereiksi ja aliupsee-
reiksi koulutettavilla 440 päivää. Lisäksi tuli kuukauden kertaus-

harjoitusaika. Lain käsittelyn aikana sosiaalidemokraatit esittivät 
palvelusajaksi 270 - 350 päivää, mutta esitys ei saanut kannatusta: 

Olojen vakiintumista ilmensi lainsäädäntö, jolla puolustuslaitos 
ja suojeluskuntajärjestö vakinaistettiin vuoden 1928 alusta. Puolus-
tusministeriö sinänsä oli valtioneuvoston osana vakinainen, mutta 
22.12.37 säädettiin lait puolustusministeriön sekä puolustuslaitok-
sen viroista ja toimista. Merkille pantavaa on, että ei säädetty 
lainkaan lakia puolustuslaitoksesta, vaan sen kokoonpano ja tähän 
liittyvät asiat määrättiin asetuksilla. Tosin puolustusministeriös-
sä esitettiin moneen otteeseen, että hallitusmuodon säädökset edel-

lyttäisivät lakia ja vasta tämän nojalla olisi asetusteitse määrät-

tävä sen soveltamisesta eli annettava puolustuslaitosasetukset. Ehkä 
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oloja kuitenkin pidettiin niin epävarmoina, että arveltiin parem-

maksi toimia asetusten varassa, joita valtioneuvosto voi muuttaa 

tarvittaessa hyvinkin nopeasti. - Laki puolustuslaitoksesta saatiin-

kin vasta vuonna 1974. Laki suojeluskunnat  a  säädettiin jo 22.12.27.5  

Myös puolustuslaitoksen ylimmästä johdosta säädettiin vain  
sin.  Näitä on vuosilta 1919, 1925, 1937, 1938 ja 1939.6  

Samoin meneteltiin puolustusneuvoston kohdalta. Puolustusrevisionin 

ensimmäisiä tehtäviä oli lausunnon antaminen puolustuslaitoksen kor-

keimman johdon järjestelystä ja tältä pohjalta annettiin ensimmäi-

nen asetus puolustusneuvostosta 22.4.24. Puolustusneuvosto uudistet-

tiin asetuksella 11.3.31 ja tähän tehtiin muutoksia 1.4.38.7  

Rajavartiolaitos vakinaistettiin lailla 17.4.31.8  

Sotakorkeakoulun vakinaistaminen tapahtui vuoden  1930  lailla upsee-
rien opetuslaitoksista, joka mahdollisti myös merisotakoulun  jä  Il-
masotakoulun perustamisen.9  

Varautumista sodan poikkeuksellisiin oloihin tarkoittivat laki sota-

tilasta  (1930),  joka oli tarpeen maan voimavarojen saamiseksi käyt-
töön yksityisen etuakin loukaten ja laki yleisesta työvelvollisuu-

desta  (1939),  jonka nojalla kansalaisten työvoima voitiin ottaa käyt,  
töön  valtakunnan puolustusta tai väestön toimeentuloa tarkoittaviin 

töihin. Laivastolain ja perushankintalain tarkoituksena oli puolus-

tuslaitoksen materiaalihankintojen mahdollistaminen useita vuosia 

käsittävän ohjelman mukaan.10  

Taloudellisen puolustusvalmiuden kehittämisen kannalta olivat tär- 
keitä asetukset taloudellisesta puolustusneuvostosta (1929) ja sota-

talousosaston perustamisesta puolustusministeriöön (1936).11  

14.3.30 säädettiin laki, jonka mukaan yksityiset, yhteisöt ja muut 

viranomaiset olivat velvolliset avustamaan puolustusviranomaisia 

puolustusvalmiuden kehittämisessä. Lakia täydennettiin asetuksin ja 

valtioneuvoston päätöksin.12  

asetuk- 
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5'22  Y  L I  N  JOHTO 

Puolustusrevisioni (sivu  19)  otti ensimmäiseksi käsiteltäväkseen 
kysymyksen puolustuslaitoksen ylimmästä johdosta, koska sitä voitiin 

selvittää erikseen muusta työohjelmasta riippumatta. Tämä osamietin-

tö valmistui  10.4.24  ja sisälsi mm. seuraavat ehdotukset:1  
- Yleisesikunnan päällikkö alistetaan Sotaväen päällikön alaiseksi 

ja 

- puolustusministeriön organisaatioon lisätään puolustusministerin 

apulainen, jonka tulee olla "sotilasalalla täysin pätevä". 

Ensimmäinen ehdotus oli helppo toteuttaa, olihan  se  puolustuslaitos-
asetuksenkin mukaan mahdollista. Presidentti hyväksyi puolustusmi-

nisterin tätä tarkoittavan esityksen  22.4.24  ja  se  tuli heti voimaan 
(sivu  II-65).  - Revisioni perusteli kantaansa seuraavasti. Koska 
presidentti ei yleensä ole sotilasalan ammattimies, aiheutuu puolus- 

tuslaitoksen kehittämiselle haittaa siitä, että kolme toisistaan 

riippumatonta viranomaista, puolustusministeri, Sotaväen päällikkö 

ja Yleisesikunnan päällikkö esittelevät asiansa suoraan hänelle. 

Kun näiden välillä valitettavasti ei aina ole yhteisymmärrystä, jou-

tuu presidentti ratkaisemaan asioita alalla, jolla hänellä ei ole 

ammattipätevyyttä. 

Kun presidentti hallitusmuodon mukaan voi sodan aikana luovuttaa 
ylipäällikkyyden toiselle,  on  luonnollisinta, että sodan aikana 
ylipäällikkönä toimisi Sotaväen päällikkö, jonka alaisena puolustus-

voimat ovat olleet rauhankin aikana. Yleisesikunnan "sotatieteelli-

nen valmistelutyö" käsittää mm. liikekannallepano- ja rintamaan-

marssisuunnitelmien laatimisen. Nämä vaikuttavat ratkaisevasti sota-

toimiin sodan ensi vaiheessa, mutta Sotaväen päälliköllä ei ole val-

taa niiden muotouttamiseen. Revisioni ei luonnollisesti esitä konk-

reettisia esimerkkejä erimielisyyksistä, mutta sellaisia  on  edellä 
esitetty useitakin. Sotaväen päällikön määräämistä sodan ajan yli-

päälliköksi perusteltiin sillä, että tämä jo rauhan aikana voisi 

perehtyä siihen.  Jos  ylipäälliköksi tulisi joku muu henkilö puolus-
tuslaitoksesta, olisi hänenkin valmistauduttava tehtävään. Tämä vai-

kuttaisi haitallisesti rauhan ajan Sotaväen päällikön toimintaan ja 

heikentäisi hänen arvovaltaansa, varsinkin jos suunniteltu ylipääl-

likkö olisi joku hänen nykyisistä alaisistaan. 

Toista esitystään revisioni perusteli sillä, että koska puolustus-

ministeri ei yleensä ole "sotilasalan ammattimies, ainakin puuttuu 
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häneltä säännöllisesti tietoa rintamapalveluksesta ja niistä vaati—

muksista, mitkä joukot tässä suhteessa asettavat hallintolaitoksel—

le", pitäisi ministerin lähimmäksi apulaiseksi saada "täysin pätevä 

ammattimies, jonka käsiin viraston työ sotilasalalla on keskitetty". 

Hänen pitäisi johtaa yhteistyötä ministeriön eri osastojen kesken, 

minkä puute on ollut haitaksi ministeriön työlle ja "ovat haitat al—

kaneet tuntua myöskin ulospäin". Aivan ehdotetussa muodossa ei esi—

tystä toteutettu, mutta todettakoon, että ministeriön kansliapäällik-

könä toimi upseeri. Keskusosaston päällikkönä ja samalla kanslia—

päällikkönä oli 1923 — 1926 everstiluutnantti J.W. Hägglund sekä 

1926 — 1938 everstiluutnantti 0. Olenius, joka tässä virassa yleni 

jalkaväen kenraaliksi. Vuodesta 1938 oli ministeriössä erityinen 

kansliapäällikön virka, jota Olenius hoiti aina vuoteen 1955 asti. 

Ministerien usein vaihtuessa kansliapäällikkö edusti jatkuvuutta. 

Puolustusneuvosto  5.221   

Revisioni ehdotti perustettavaksi kaksi neuvottelevaa elintä: 

— puolustusneuvosto presidentin avuksi puolustuslaitosta koskevissa 

asioissa sekä 

maanpuolustuksen ylin neuvosto antamaan lausuntoja asioista, jotka 

koskevat "maan varustamista sodan aikaa varten ja jotka vaativat 

useiden ministeriöiden yhteistoimintaa". 

Ensiksi mainitun neuvoston puheenjohtaja olisi puolustusministeri 

ja jäseninä Sotaväen päällikkö, Yleisesikunnan päällikkö, meripuo—

lustuksen päällikkö, suojeluskuntain päällikkö sekä yksi presidentin 

vuodeksi kerrallaan määräämä, vakinaisessa palveluksessa oleva ken—

raali. Ehdotus toteutettiin 22.4.24 annetulla asetuksella,2  samana 

päivänä, jolloin Yleisesikunta alistettiin Sotaväen päällikölle. 

Sen kokoonpano oli revisionin ehdotuksen mukainen, paitsi että yhden-

kenraalin asemesta siihen tuli kaksi kenraalia tai esiupseeria. Ase—

tuksen mukaan neuvoston tehtävänä oli antaa presidentille lausuntoja 

"sellaisista periaatteellisista kysymyksistä, jotka koskivat puolus—

tussuunnitelmaa, sotavoimien eri osien määrävahvuuksien vahvistamis—

ta, puolustuslaitoksen menoarviota ja taloussuunnitelmaa sekä maan 

varustamista tarpeellisilla varusteilla ja elintarpeilla sodan aika—

na kuin myös muista asioista, jotka presidentti on jättänyt sen kä—

siteltäväksi". 
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Puolustusneuvoston jäsenet voivat esittää presidentille jonkin asi—

an käsittelemistä neuvostossa ja myös valtioneuvoston jäsenillä oli 

oikeus olla läsnä sen istunnoissa. Neuvosto kokoontui vuosina 1925 —

1931 yhteensä 11 kertaa, tavallisesti käsittelemään menoarvioehdo—

tusta ja määrävahvuuksien vahvistamista. Itsenäistä päätösvaltaa 

sillä ei ollut ja sen merkitys jäikin vähäiseksi.3  — Revisionin 

esittämää maanpuolustuksen ylintä neuvostoa ei perustettu koskaan, 

ilmeisesti ei pidetty tarpeellisena eri hallinnonhaarojen toiminnan 

koordinoimista maanpuolustusta varten. — Todettakoon, että nykyisen, 

vuonna 1957 perustetun puolustusneuvoston toimiala kattaa suurin 

piirtein revisionin kaavaileman neuvoston tehtävät.4  

Puolustusneuvoston tehottomuuden vuoksi ryhdyttiin vähitellen suun—

nittelemaan sen kehittämistä vastaamaan paremmin tarkoitustaan. Puo—

lustusministeriön sota—asiain osastossa laadittiin 1930—luvun alussa 

useita muistioita "korkeimman sotilaallisen johdon järjestelystä".5  

Presidentin neuvoa antavina eliminä olisivat 

maan korkein puolustusneuvosto, jossa puolustusministeriön lisäksi 

olisi edustus ainakin valtiovarain, ulkoasiain sekä kauppa— ja 

teollisuusministeriöstä sekä 

sotilasasiain puolustusneuvosto, jonka kokoonpano olisi puhtaasti 

sotilaallinen. 

Sisäpoliittinen tilanne oli Lapuan liikkeen johdosta kehittynyt 

maanpuolustukselle myönteiseen suuntaan (sivut 15-17). Svinhufvudin 

hallituksen ohjelmaan oli puolustuksen vahventaminen otettu tärkeäk—

si tehtäväksi. Sen toisena puolustusministerinä oli jalkaväen tar—

kastaja, kenraali Österman. Hän kertoo muistelmissaan harkinneensa 

jo kauan neuvoston toiminnan tehostamista ennen kuin teki siitä 

aloitteen. Tähän sisältyi myös suunnitelma kenraali Mannerheimin 

saamisesta neuvoston puheenjohtajaksi ja samalla tulevaksi sodan 

ajan ylipäälliköksi. Aloite toteutui pian Svinhfvudin tultua presi—

dentiksi 1.3.31. Asetus määräsi neuvoston tehtäväksi antaa lausunto—

ja ja tehdä esityksiä asioista, jotka koskivat "valtakunnan puolus—

tussuunnitelmaa, sotavoimien järjestelyä, liikekannallepano— ja 

keskityssuunnitelmia, aseistamista ja varustamista, puolustusmeno—

arvion perusteita ja puolustuslaitoksen eri osien määrävahvuuksia, 

sotaväen ohjesääntöjä ja harjoitusohjelmia sekä muita edellisiin 

verrattavia puolustusvalmiuden ylläpitämistä ja kehittämistä tar—

koittavia periaatteellista laatua olevia kysymyksiä, kuin myös 

muista asioista, jotka presidentti jättää neuvoston käsiteltäviksi".6 
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Puolustusneuvostosta ei tullut Puolustusministeriössä suunnitellun 

mukaista ylintä neuvostoa, jossa hallituksen ministereillä olisi ol-

lut merkittävä osuus, vaan puhtaasti sotilaallinen presidentin neu-

vottelukunta. Sen puheenjohtajana toimi Mannerheim, jäseninä Sota-

väen päällikkö, Yleisesikunnan päällikkö, suojeluskuntain päällikkö 

sekä kaksi kenraalia. Vuoden 1938 asetuksella kenraalien lukumäärää 

lisättiin yhdellä.?  Puolustusministerikään ei ollut neuvoston jäsen, 

mutta hän voi olla läsnä sen istunnoissa ja presidentti saattoi  an-  

taa muillekin ministereille saman oikeuden heidän toimialaansa kuu-

luvia asioita käsiteltäessä. 

Mannerheim suostui presidentti Svinhufvudin esitykseen ottaa vastaan 

sodan ajan ylipäällikön tehtävät. Voidakseen perehtyä puolustuskysy-

myksiin ja vaikuttaa niitä koskeviin ratkaisuihin hän suostui myös 

ryhtymään puolustusneuvoston puheenjohtajaksi, mihin tehtävään hänet 

nimitettiin 20.3.31. Puolustusneuvoston ehdotuksesta tästä tiedotet-

tiin tärkeimmille hallinto- ja sotilasviranomaisille, jotta helpotet-

taisiin eri hallinnonhaarojen yhteistoimintaa maanpuolustusta koske-

vissa kysymyksissä. 

Puolustusneuvoston puheenjohtajan ja rauhan aikaisen Sotaväen päälli-

kön suhteet määritettiin viimeksi mainitun esityksestä presidentin 

henkilökohtaisella käskykirjeellä 25.8.33: "Sotaväen päällikön tulee 

... noudattaa puolustusneuvoston puheenjohtajan hänelle antamia oh-

jeita operatiivisissa valmisteluissa sodan aikaa varten sekä tästä 

johtuvassa puolustusvalmiuden kehittämistä tarkoittavassa suunnitte-

lu- ja järjestelytyössä".8  

Puolustusneuvostolla ei ollut varsinaista esikuntaa tai edes toimis-

toa, vaan ainoastaan sihteeri ja apulaissihteeri, jotka hoitivat teh-

täviään oman toimensa ohella. Puolustusneuvoston puheenjohtajan esi-

kuntana voidaan kuitenkin pitää vuoden 1938 organisaatiouudistuksen 

jälkeen Yleisesikuntaa, johon kuuluivat vain operatiivinen osasto ja 

ulkomaaosasto.9  

Vaikka puölustusneuvostolla ei ollutkaan päätösvaltaa, sen vaikutus 

puolustusvalmiutemme kehittämisessä oli erittäin merkityksellinen 

sekä organisaation että materiaalisen valmiuden osalta. Neuvoston 

puheenjohtajuus oli myös keino saada Mannerheim puolustuslaitoksen 

kehittämisen johtoon ja valmistautumaan tehtäväänsä tulevien sotien 

ylipäällikkönä. - Sotaväen päällikön virkaa hän ei halunnut ottaa 

vastaan, vaikka sitäkin hänelle tarjottiin; se olisi sitonut hänet 
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liiaksi rutiinitehtäviin. 

Ratkaisu oli ainutkertainen ja vain Mannerheimia varten tehty. Mer-

kille pantavaa on, että sen tarmokkaimpia ajajia oli Österman, joka 

kuului jääkärien kärkipäähän ja pian joutui itse Sotaväen päällikkö-
nä Mannerheimin käskyvallan alaiseksi. Puolustusministeriössä virka-
miestasolla tehdyt puolustusneuvostoa koskevat uudistussuunnitelmat 
lähtivät olettamuksesta, että Sotaväen päälliköstä tulisi sodan ajan . 
ylipäällikkö.10  

Puolustusministeriön sota-asiain osaston laajassa muistiossa  8.2.32  
esitetään uudelleen "valtakunnan puolustusneuvostoa" ja "sotilaal-
lista puolustusneuvostoa". Edellinen  "on  tarpeen sellaisten maanpuo-
lustusasiain yhteistä käsittelyä varten, jotka koskevat ei ainoas-
taan puolustusministeriön hallinnonhaaraa vaan siviilihallinnonhaa-

rojenkin toimialoja". Jäseniä olisivat pääministeri, puolustusminis-
ter;,valtiovarainministeri ja ulkoasiainministeri sekä jonkin muun 
hallinnonhaaran asiaa käsiteltäessä, asianomainen ministeri. Puolus-
tusvoimain,yleistarkastaja olisi oikeutettu olemaan läsnä, kuiten-
kin ilman äänivaltaa, sillä neuvosto "toimisi valtioneuvoston sisäi-
senä valiokuntana samaan tapaan kuin valtioneuvoston raha-asiain va-

liokunta".11  

Puolustusneuvosto kannatti esitystä, mutta ehdotti lisäjäseneksi il-
man äänivaltaa myös Yleisesikunnan päällikköä, joka toimisi esitteli-
jänä. "Valtakunnan puolustusneuvoston tehtävänä olisi käsitellä ja 
saattaa sopusointuun maanpuolustusnäkökohtien vaatimusten mukaisesti 

kaikki ne puolustusta edistävät asiat ja toimenpiteet, jotka kuulu-
vat muiden kuin puolustusministeriön käsiteltäviin". - Tämäkään yri-
tys valtakunnallisen puolustusneuvoston perustamiseksi ei johtanut 

toimenpiteisiin.12  

Puolustusneuvosto käsitteli asiaa myös 29.3.33 ja kannatti valtakun-
nan puolustusneuvoston perustamista, mutta siten laajennettuna, että 

hallituksen jäsenten lisäksi siihen kuuluisivat vakinaisina jäseninä 

myös puolustusneuvoston puheenjohtaja, Sotaväen päällikkö, suojelus-
kuntien päällikkö ja Yleisesikunnan päällikkö. "Mitään ratkaisuval-
taa tälle neuvostolle ei voine antaa, vaan ratkaisu kuuluu Hallituk-
selle tai asianomaiselle ministerille, mutta sillä tulee siitä huo-
limatta olemaan suuri merkitys eri ministeriöiden toimialaan kuulu-

vien puolustusvalmiuteen vaikuttavien asioiden valmisteluissa".13 
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Puolustusministeri asetti  31.3.33  kenraali  Östermanin  johtaman toi—
mikunnan selvittämään korkeimman johdon järjestelystä ilmeneviä ris—

tiriitaisia käsityksiä puolustusministeriön ja puolustusneuvoston 
välillä. Toimikunta esitti kysymyksen valtakunnallisesta puolustus—
neuvostosta ratkaistavaksi siten, että valtioneuvostoon asetettai—
siin pysyvä puolustusasiain valiokunta, jäseninä pääministeri, puo—

lustusministeri ja ulkoasiain ministeri, sekä lisäksi ministeri, 
jonka hallinnonalasta kulloinkin  on  kysymys. Asiantuntijana kokouk—
siin osallistuisi myös Sotaväen päällikkö. Hänellä olisi myös oike—
us olla läsnä valtioneuvoston istunnossa "sotavoimia koskevia asi—
oita" käsiteltäessä — vastaava oikeushan oli Helsingin yliopiston 

kanslerilla yliopiston asioita käsiteltäessä.14  Toimikunnan mietin—
töä käsiteltiin puolustusneuvostossa  22.5.33,  mutta sen suhteen ei 
tehty päätöstä eikä  se  johtanut toimenpiteisiin. Vielä kerran puo—
lustusneuvosto käsitteli korkeimman johdon järjestelyä  
mutta lopultakaan ei valtakunnan puolustusneuvostoa tai sitä korvaa—
vaa ministerivaliokuntaa perustettu.15  

Puolustusneuvoston ja erityisesti sen puheenjohtajan asema oli esil—
lä puolustusneuvoston istunnoissa 31.7.37 ja 18.8.37. Kenraali 

Oeschin komiteassa (sivu 48) oli ajateltu sellaistakin mahdollisuut-
ta, että Yleisesikunnan siirtyessä puolustusministeriöön, eräät sen 
upseerit toimisivat samalla neuvoston puheenjohtajan esikuntana. 

Mannerheim vaati kuitenkin oman esikunnan, joka ei olisi alistettu 

puolustusministerille. Sellaiseksi tulikin ministeriön ulkopuolelle 
jäävä osa Yleisesikuntaa, operatiivinen osasto ja ulkomaaosasto.16  

Taloudellisen puolustuksen johto—organisaatio  5.222  

Puolustusneuvoston lisäksi valtioneuvosto asetti 10.4.24 sotatalous—, 
komitean laatimaan ehdotuksen valtakunnan talouselämän järjestämisek-
si.sodanaikaisia oloja ja puolustuslaitoksen tarpeita silmällä pi—
täen. Puheenjohtajana toimi senaattori  K.  Castren ja jäsenenä mm. 
kenraali  R.  Walden. Koska tilapäinen komitea ei pystyisi tekemään 

paljoakaan sille määrätyn tehtävän toteuttamiseksi se ehdotti 
30.7.24 pysyvän sotatalousneuvoston perustamista. Kun valtioneuvosto 
ei hyväksynyt ehdotusta, komitea pyysi 22.5.25 vapautusta tehtäväs- 
tään.17  
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Seuraavan kerran yritettiin selvittää maan taloudellista puolustus-

valmiutta, kun valtioneuvosto asetti  24.4.26  sotatalouskomitean, 
puheenjohtajana professori  B.  Wuolle. Tämäkin komitea esitti tehtä-

vänsä mukaisia toimia, mm. pysyvän sotatalousneuvoston perustamista. 

Hallitus tekikin vuonna  1928  asiasta esityksen eduskunnalle, joka 
kuitenkaan ei sitä hyväksynyt. Uusi esitys johti tulokseen  1.3.29,  
kun eduskunta myönsi tarkoitukseen tarvittavat varat. Valtioneuvosto 

saattoi nyt perustaa taloudellisen puolustusneuvoston ja vahvisti 

sille ohjesäännön  6.6.29.  Poheenjohtajaksi määrättiin tohtori  H.  
Ramsay  ja jäseniksi sekä hallinnon että talouselämän edustajia. 
Neuvostolle perustettiin toimisto puolustusministeriön yhteyteen; 

sen päälliköksi nimitettiin majuri  G.  von  Wright.18  

Neuvoston tehtäväksi tuli "työskennellä mahdollisuuksien luomiseksi 

sekä sotilaallisen puolustuksen aineellisten tarpeiden tyydyttämisek  

si  että koko kansan toimeentuloa ja elatusta varten tarvittavien 

elin- ja muiden välttämättömien tarvikkeiden saannin sekä kansalli-

sen työn jatkumisen turvaamiseksi sodan tai muun pulakauden aikana. 

Tätä tarkoitusta varten tulee neuvoston itse tai muiden viranomais-

ten avustamana suorittaa tarpeelliset selvittely ja suunnittelutyöt 

sekä yleensäkin asettumalla yhteyteen valtion siviili- ja sotilas-

viranomaisten sekä elinkeinoelämän vapaitten yhtymien kanssa ynnä 

laatimalla ja valtioneuvostolle antamalla tarpeelliseksi katsomiaan 

esityksiä toimia siihen suuntaan, että jo rauhan aikana ryhdytään 

riittäviin valmistaviin toimenpiteisiin, joiden avulla pulakauden 

yhteiskuntakoneiston kulkuun aiheuttamia häiriöitä voidaan lieven-

tää ja supistaa". 

Kun neuvostolla ei ollut toimeenpanovaltaa,  se  ehdotti  1.5.35  että 
neuvosto edelleenkin jäisi talouselämän asiantuntemusta edustavaksi 

elimeksi, mutta sen toimistolle annettaisiin mahdollisuudet toimia 

taloudellisen puolustusvalmiuden kehittämiseksi. Puolustusministeri 

asettikin asiaa selvittämään toimikunnan, puheenjohtajana eversti 

Olenius ja jäseninä everstit Mäkinen ja Grandell sekä hallitusneu-

vos Aarnio. Toimikunta ehdotti, että neuvosto jäisi edelleenkin 

edustamaan talouselämän asiantuntemusta, mutta sen toimisto liitet-

täisiin puolustusministeriöön perustettavaan uuteen sotatalousasi-

oita hoitavaan osastoon. Taloudellinen puolustusneuvosto kannatti 

toimikunnan esitystä.19  
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Myös puolustusneuvosto yhtyi esitykseen, mutta korosti sitä, että 

taloudellisen puolustusneuvoston olisi saatava toimeksiantonsa 
"Yleisesikunnalta, joka yksin pystyy arvioimaan puolustusvalmiuden 
kanssa yhteydessä olevat kysymykset. YE:n tekemien aloitteiden pe-
rusteella laajentaa taloudellinen puolustusneuvosto nämä kysymykset 
koko maan tarpeita ja mahdollisuuksia käsittäväksi ja antaa niistä 

lausuntonsa Pl.M:lle", kuten Mannerheim kantansa ilmaisi.20  

Puolustusministeriön sotatalousosasto perustettiin 10.1.36 annetulla 
asetuksella.21 Sotatalousosaston oli toimittava taloudellisen puo-
lustusneuvoston asiain valmistelijana ja huolehdittava sen "juokse-
vien asiain hoitamisesta". "Yleistä kantavuutta" omaavista asioista 
oli hankittava neuvoston lausunto ennen niiden ratkaisemista. Uuden 

organisaation mukaisen ohjesäännön neuvostolle valtioneuvosto vah-
visti 30.12.36.22  

Valtioneuvosto asetti 11.2.35 valtiotalouskomitean, puheenjohtajana 
valtioneuvos J.K. Paasikivi, tutkimaan taloudellisia ja sosiaalisia 
pulmakysymyksiä, joita ei pulavuosina ollut pystytty ratkaisemaan 

(sivu 18). Komitean sotilasjaosto, puheenjohtajana eversti P.W. Zil-
liacus, valmisti puolustusministeriön esityksen pohjalta perushan-
kintaohjelman, jonka komitea hyväksyi. Hallitus teki sen perusteel-
la tulo- ja menoarvioesityksensä vuodelle 1936, mihin palataan myö-
hemmin.23  

Taloudellista puolustusvalmiutta selvittivät myös perushankintaoh-

jelmakomiteat 1 ja 2. Edellinen asetettiin 7.5.37 tarkistamaan edel-
lä esitettyä ohjelmaa ja jälkimmäinen 8.9.39 käsittelemään kysymys-
,tä  muuttuneiden olojen puolustusvoimien perushankintaohjelmaan ai-
heuttamista lisäyksistä ja tekemään ehdotuksensa niiden rahoittami-
sesta. Edellisen komitean puheenjohtajana toimi kansanedustaja  J.  
Lahdensuo ja jälkimmäisen Suomen Pankin pääjohtaja Risto Ryti.

24  
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5'2 •23 Sotaväen päällikkö ja Yleisesikunta - 

Välittömästi vapaussodan jälkeisinä aikoina sekä Sotaväen päällikkö 
että Yleisesikunnan päällikkö vaihtuivat varsin tiheään. 1920-luvul-
le tultaessa olojen vakiintuminen näkyy siinäkin, että näiden virko-
jen haltijat pysyivät tehtävissään melko pitkään, mikä ilmenee seu-
raavista luetteloista. 

SOTAVÄEN PÄÄLLIKÖT: 

- Suomen tasavallan sotajoukkojen ylipäälliköt: 
Kenraalimajuri K.F. Wilkman (Wilkama) 
Kenraalimajuri V.A. Thesleff 
Eversti K.R. Walden 

- Suomen armeijan päällikkö 

31.5.18 - 13.8.18 
13.8.18 - 14.12.18 
14.12.18 - 31.12.18 

Kenraalimajuri K.F. Wilkman 18.8.18 - 2.3.19 
- Ylipäällikön esikuntapäälliköt 
Kenraalimajuri K.F. Wilkman 2.3.19 - 18.6.19 
Kenraalimajuri K.E. Kivekäs 20.6.19 - 12.9.19 
- Sotaväen päälliköt 

Kenraalimajuri K.F. Wilkama 12.9.19 - 7.8.24 
Kenraalimajuri V.P. Nenonen 8.8.24 - 16.4.25 
Jääkärieversti L. Malmberg 17.4.25 - 2.10.25 
Kenraalimajuri K.F. Wilkama 2.10.25 - 22.5.26 
Kenraaliluutnantti  A.  Sihvo 22.5.26 - 13.1.33 
Kenraaliluutnantti H.U. Österman 16.1.33 - 29.11.40 

YLEISESIKUNNAN PÄÄLLIKÖT 
Eversti N.G. Procoph 4.6.18 - 5.8.18 
Eversti  K.  von  Redern 5.8.18 - 13.12.18 
Eversti  A.  Tunzelman  von  Adlerflug 13.12.18 — 5.3.19 
Kenraalimajuri H.F. Ignatius 

Kenraalimajuri 0.P. Enckell 

Everstiluutnantti A.E. Heinrichs 
Eversti (kenraalimajuri) K.M. Wallenius 
Kenraaliluutnantti K.L.  Desch  

5.3.19 - 12.9.19 
12.9.19 - 18.9.24 
18.9.24 - 17.7.25 
17.7.25 - 27.10.30 
27.10.30 - 16.12.40 1  

Kun Yleisesikunta 22.4.24 oli alistettu Sotaväen päällikölle (sivu 

28), pyysi puolustusministeriö jo viikon päästä puolustusrevisionia 
tekemään ehdotuksen ylimmän johdon järjestelystä. "Koska Puolustus-
ministeriön tietoon saatetun Puolustusrevisionin puolustuslaitoksem-

me ylimmän johdon järjestelystä laatiman ehdotuksen mukaan nykyisten 
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kahden itsenäisen ylimmän esikunnan sijaan olisi perustettava yksi 

ylin esikunta, joka käsittäisi yleisesikuntaosaston ja komento-osas-
ton, saa Puolustusministeriö, joka periaatteessa on asettunut samal-

le kannalle, pyytää puolustusrevisionia tekemään ehdotuksensa myös 
tällaisen esikunnan kokoonpanoksi ja määrävahvuuksiksi".2  

Puolustusrevisioni antoi ehdotuksen laatimisen sotilasjaostonsa 
tehtäväksi ja tämä saikin sen valmiiksi varsin nopeasti. Mietintö 

on päivätty 9.5.24.3  Ehdotuksen mukaan säilytetään molemmat esikun-

nat erillään, mutta yhteisen johdon, "komentavan kenraalin" eli So-
taväen päällikön alaisena. Rauhan aikaisesta koulutuksesta huolehti-
va Sotaväen esikunta on nimetty komentoesikunnaksi ja "tasavallan 
puolustusta varten tarpeellisen sotatieteellisen valmistelutyön suo-
rittamisesta huolehtiva yleisesikunta" on säilyttänyt nimensä. Mo-

lemmilla esikunnilla voisi olla yhteinen "taloudenhoidosta huolehti-
va elin" ja "reistratuuri" eli kirjaamo, varsinkin jos esikunnat si-
jaitsevat samassa talossa. 

Työvoiman säästämiseksi ja päällekkäisen työn välttämiseksi  on  esi-
kuntien työnjako tarkoin määritettävä. Yleisesikunnan päällikön ase-

ma  on  komentavan kenraalin alaisenakin säilytettävä mahdollisimman 
itsenäisena ja vastuunalaisena. Komentavalle kenraalille kuuluu rau-4  
han  aikaisten koulutus- ja komentoasioiden henkilökohtainen johtami-
nen. Yleisesikunnan päällikölle jäisi kuitenkin "joitain erikoises-
ti upseeriston kouluutusta koskevia kysymyksiä, esiin. sodanaikais-
ten liikkeiden tarkoituksenmukaisuuden selville saamiseksi tarpeel-

liset sotapelit ja kenttäratsastukset, sotakorkeakoulu j.n.e.". 

Yleisesikunnan kokoonpano ehdotetaan seuraavaksi: 
Yleisesikunnan päällikkö 
Yleisesikunnan päällikön apulainen 	 -  

I  Sotatoimien osasto  
II  Kuljetusosasto  
III  Järjestely- ja liikekannallepano-osasto  
IV  Tietojen hankkimis- ja muovailuosasto- 
Adjutantuuri ja reistratuuri 

Komentoesikuntaan olisi kuulunut eri tavoin komentavalle kenraalil-

le alistettuja yksiköitä. Esikuntapäällikön alainen osasto hoitaisi 
koulutuksen sekä komento- ja henkilöasiat. Siihen kuuluisi seuraa-
vat toimistot: 
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Ep.I Komento- ja kouluutustoimisto 

Ep.II Upseerien ja miehistön henkilöasiat 

Ep.III Komentoesikunnan (mahdollisesti myös Yleisesikunnan) talou- 

denhoito 

Ep.IV Musiikkiasiat 

Välittömästi komentavan kenraalin alaisia, mutta esikuntaan kuulu- 

via olisivat 

Ylilääkäri 

Ylieläinlääkäri 

Yliremonttiupseeri ja 

Sotarovasti 

Välittömästi komentavan kenraalin alaisia, mutta esikunnan ulkopuo- 

lella olisivat 

Jalkaväen tarkastaja 

Tykistön tarkastaja ja 

Talouden tarkastaja 

Johdon järjestelyä selventää mietinnön liitteenä oleva kaavio. 

Kenraali Enckell kritisoi voimakkaasti revisionin sotilasjaoston 

ehdotusta 1.8.24 päiväämässään muistiossa. Sen loppulausunnossa 

hän toteaa, ettei häneen ole ehdotusta laadittaessa kertaakaan 

otettu yhteyttä, vaikka "onhan Y.E:n päällikkö ensimmäinen itseoi-

keutettu lausumaan mielipiteensä oman esikuntansa kokoonpanosta ja 

järjestelystä. Näin olisi ainakin vältetty räikeät virheet ja en-

nenkaikkea ne paikkansa pitämättömät muistutukset, joita Puolustus-

revisionin sotilasjaosto ... on katsonut olevansa oikeutettu koh-

distamaan minuun ja johtamaani esikuntaan". Tekstistä kuvastuvat 

selvästi osapuolten kireät välit ja kenraali Enckell jättikin pian 

paikkansa, 18.9.24.4  

Myös kenraali Wilkama kritisoi revisionin sotilasjaoston ehdotusta, 

mutta Sotaväen päällikön ja Yleisesikunnan virallinen lausunto on 

päivätty vasta 4.2.25, jolloin vastuussa olivat jo uudet miehet, 

kenraali Nenonen Sotaväen päällikkönä ja everstiluutnantti Hein-

richs Yleisesikunnan päällikkönä. Lausunnossa yhdytään ehdotukseen 

kaikessa olennaisessa, mutta esitetään ylimmän johdon pitämistä yh-

tenäisenä "Sotaväen Päällikön Esikuntana", jonka osat olisivat 

- Yleisesikunta 

- Komentoesikunta ja 
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- Tarkastavat kenraalit.5  

Yleisesikuntaan oli kuulunut kaksi osastoa ja eräitä itsenäisiä 

toimistoja, osasto 1:een järjestelytoimisto ja liikekannallepano-

toimisto, osasto 2:een tilastollinen toimisto, tiedustelutoimisto 

ja valvontatoimisto. Itsenäiset toimistot olivat kansliatoimisto, 

operatiivinen toimisto ja kulkulaitostoimisto. Vuoden 1925 alussa 

perustettiin lisäksi sotahistoriallinen toimisto. Yleisesikunnan 

vahvuuteen sisältyivät myös topografikunta ja keskuskirjasto.6  

19.5.25 perustettiin uusi osasto, osasto 3, johon kuuluivat opera-

tiivinen toimisto ja uusi, myöhemmin perustettava kouluutustoimisto  

(X).  Osaston päälliköksi siirrettiin Yleisesikuntaan jääkärieversti-

luutnantti Wallenius, josta pian tuli Yleisesikunnan päällikkö.?  

Sotaväen esikunnassa olivat suoraan esikuntapäällikön alaisia komen-

to- ja kouluutustoimisto, henkilöasiain toimisto, valistusasiain 

toimisto, johon myös sotarovasti kuului, voimistelu- ja urheilu-

asiain toimisto ja taloustoimisto sekä ylikapellimestari ja lain-

opillinen avustaja. Suoraan Sotaväen päällikön alaisia olivat adju-

tantit, tarkastavat kenraalit sekä ylilääkäri ja ylieläinlääkäri 

(sivu  II-66). 

Sotaväen esikunta ja Yleisesikunta yhdistettiin 1.7.25 alkaen. Uuden 

johtoelimen nimeksi tuli Yleisesikunta, ilmeisesti vanhan sotilas-

perinteen säilyttämiseksi. Samalla lakkautettiin Tasavallan presi-

dentin Sota-asiain kanslia. Sen virat ja tehtävät siirtyivät Yleis-

esikunnalle, lukuunottamatta vähäistä määrää henkilöasioita, jotka 
määrättiin puolutusministeriön hoidettaviksi.8  

Uudessa Yleisesikunnassa tuli osasto 3:n nimeksi operatiivinen ja 

kouluutusosasto, mutta Sotaväen päällikkö määräsi viimeksi mainitun 

toistaiseksi liitettäväksi perustettavaan osasto  4:än,  komento-osas-

toon, jonka muut toimistot olivat henkilöasiaintoimisto ja komento-

toimisto. 

Ylilääkäri, ylieläinlääkäri ja sotarovasti kuuluivat osasto  4:än,  

mutta heillä oli "alansa korkeimpina valvojina" myös suora esittely-

oikeus Sotaväen päällikölle. Korkeimman johdon kokoonpano tuli 

1.7.25 alkaen olemaan seuraava. 

SOTAVÄEN PÄÄLLIKKÖ, kenraali 

Aselajien tarkastajat: 
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- Jalkaväen tarkastaja, kenraaliluutnantti 

— Tykistön tarkastaja, kenraaliluutnantti 

— Tarkastajien adjutantit ja toimistoupseerit 

YLEISESIKUNTA 

Yleisesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti 

Kansliatoimisto  (VII)  

- Järjestely— ja liikekannallepano—osasto (Os.1) 

Järjestelytoimisto  (VIII)  

Liikekannallepanotoimisto  (III)  
— Tilastollinen ja ulkomaaosasto (Os.2) 

Tilastotoimisto (V) 

Ulkomaatoimisto  (IV)  
Valvontatoimisto  (VI)  

— Operatiivinen osasto (Os.3) 

Operatiivinen toimisto  (I)  
Kulkulaitostoimisto  (II)  
Sotahistoriallinen toimisto  (IX)  

— Komento—osasto (Os.4) 

Kouluutustoimisto  (X)  

Henkilöasiain toimisto  (XI)  
Komentotoimisto (XII) 

Talousasiain esiupseeri 

Ylilääkäri 

Ylieläinlääkäri 

Sotarovasti 

Yleisesikunnan alaisia erillisiä laitoksia olivat 

— Topografikunta 
- Keskuskirjasto ja 

— Sota—arkisto.9  

Erikoiskäyttöä varten oli tietty määrä upseerinvirkoja, mm. Tasa—

vallan presidentin adjutantit. Yleisesikunnan osastopäälliköt oli-

vat everstejä, toimistopäälliköt pääasiallisesti everstiluutnantte—

ja; neljän toimiston päällikkönä oli majuri ja yhden kapteeni. Toi—

mistoupseerit olivat majureita ja kapteeneita, erikoistehtävissä 

oli myös siviilihenkilöitä. 

Organisaatioon ei tullut suuria muutoksia ennenkuin vuonna 1938, 

jolloin suurin osa Yleisesikuntaa liitettiin puolustusministeriöön. 



- 42 -  

Teknillisten joukkojen komentaja siirrettiin 3.5.27 Yleisesikuntaan 

Teknilliseksi tarkastajaksi, kun Teknilliset joukot yhtymänä hajoi-

tettiin. Osasto  4:än  perustettiin kaasutoimisto toukokuussa 1931.10  

- Useita aloitteita tehtiin kuitenkin Yleisesikunnan aseman ja teh-

tävien muuttamiseksi. 

Yleisesikunnan päällikkö, eversti Wallenius, kiinnitti  10.1.28  puo-
lustusministerin huomiota valta- ja vastuusuhteisiin. Yleisesikun-

nalla pitäisi olla vaikutusmahdollisuuksia maan sotavalmiutta kos-

kevissa ratkaisuissa ja niiden täytäntöönpanossa eikä, kuten nyt,  
vain  suunnittelutyössä. Ratkaisut tehdään ministeriössä ja ne riip-
puvat näin "asianomaisen asittelijän katsantokannasta ja mielipi-

teestä". Sekin haitta tästä järjestelystä  on,  että samoja asioita 
käsitellään kahdessa paikassa. Wallenius ehdottikin, että Yleisesi-

kunnan päällikön toimivaltaa olisi laajennettava niin, että hän tu-

lisi ohjaamaan myös ministeriön hankkivien osastojen toimintaa ja 

esittelisi asioita ministerille sekä varmentaisi päätökset. Tämä to-

dennäköisesti aiheuttaisi järjestelymuutoksia, ehkä Yleisesikunnan 

alistumisen puolustusministerin alaiseksi. Olisi asetettava komitea 

selvittämään, onko ehdotus toteutettavissa nykyisen lainsäädännön 

puitteissa; missään tapauksessa  se  ei saisi viivästyttää puolustus-
laitoksen vakinaiselle kannalle asettamista.i1  - Vakinaistamispro-

sessi oli parhaillaan käynnissä, asetus siitä annettiin  4.5.28.  - 
Esitys ei johtanut tuloksiin, vaan alusta alkaen vallinnut käytäntö 

jatkui. 

Jalkaväen tarkastaja, eversti Österman, totesi muistiossaan vuotta 

myöhemmin, että puolustuslaitoksen asioiden käsittely ja ratkaisu  
on  yhä enenevässä määrin siirtymässä puolustusministeriöön.12  Puo-
lustuslaitoksen korkeimman johdon  "on  tunnettava itsensä täysin vas-
tuunalaiseksi valtakunnan puolustusvalmiudesta kokonaisuudessaan ... 

sillä tulee olla johdettavanaan kaikki ne elimet, joiden tehtäviin 

kuuluu puolustusvalmiuden kaikinpuolinen kehittäminen".  Östermanin  

mielestä hallitusmuoto teki mahdolliseksi puolustuslaitoksen johdon 

erottamisen muusta hallinnosta. Näinollen voitaisiin ajatella jär-

jestelyä, jossapresidentin välittömänä alaisena olisi "Puolustus-

voimain päällikkö" ja tämän johdossa kaikki aseelliset voimat, siis 

myös suojeluskunnat. Hänen apunaan olisi Yleisesikunta, puolustus-
voimain hallintovirasto eli nykyinen puolustusministeriö sekä tar-

kastajat. Puolustusministeri olisi vastuussa tulo- ja menoarvion 
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noudattamisesta ja lainsäädännöstä. — Koska Sotaväen päällikkö joh—
taisi puolustusvoimien hallintoa, hänen pitäisi olla oikeutettu ole—

maan saapuvilla ja käyttämään puhevaltaa valtioneuvoston istunnosssa 

puolustuslaitoksen asioita käsiteltäessä. 

Österman ei kuitenkaan itsekään uskonut esityksensä toteutumiseen. 

"Tässä hahmotetulla johdon organisatiolla ei kuitenkaan toistaiseksi 

liene edes minkäänlaista toteuttamismahdollisuutta ja sangen luulta—

vaa  on,  että toimeenpano tulevaisuudessakin tulee kohtaamaan sangen 

vaikeasti voitettavissa olevia esteitä". Niinpä hän rajoittuukin 

esittämään  vain  olemassa olevan organisaation kehittämistä paremmin 

toimivaksi. Yleisesikunta olisi muodostettava  vain  sotavalmisteluja 

ja rauhanaikaista organisaatiota suunnittelevaksi ja järjesteleväksi 

elimeksi, jonka tulisi antaa ohjeet "koulutuksessa noudatettavista 

yleisistä suuntaviivoista". Yleisesikunnan lisäksi olisi tarpeen 

rauhanaikaista toimintaa johtamaan erityinen "komentoesikunta", jo—

hon sijoitettaisiin nykyisestä Yleisesikunnasta muut kuin operatiivi-

set toiminnot. — Tarkastajistoon kuuluisivat "taktillinen tarkasta—

ja" ja "ampumateknillinen tarkastaja", jatka nimitykset paremmin ku—

vaavat jalkaväen ja tykistön tarkastajan laajentuvia toimialoja.  

Östermanin  suunnitelma ei johtanut käytännön toimiin. 

Myös puolustusministeriön sota—asiain osastossa, jonka päällikkönä 

oli everstiluutnantti  A.  Kaila, pidettiin vastuuta sotavalmiudesta 

epätarkoituksenmukaisesti järjestettynä. Muistiossa  14.11.3013  todet 
taan, että poliittisen johdon  on  määritettävä puolustuslaitoksen 

tehtävä, mutta tähän valmistautuessaan  on  puolustuslaitoksen saatava 

toimia täysin itsenäisesti, koska  se  "sotatapauksessa joutuu kanta—

maan vastuun maan poliittisen johdon suunnitelmien onnistumisesta". 

Viimemainitun velvollisuus  on  antaa tähän tarvittavat resurssit. 

"Vastuussa sotavalmiustasosta puolustusvoimissa täytyy olla  taktil—
lisen  auktoriteetin t.s. sotilaskäskyvallan haltijan. Ei ole kohdal—

laan, että teknillinen auktoriteetti, siis hankintapuoli (Pl.M:n 

hankkivan osaston päällikkö)  on  esittelijävastuunsa vuoksi  se  rat—

kaisevasti korkein auktoriteetti, jonka esittelystä riippuu mitä 

hankitaan, milloin hankitaan ja missä järjestyksessä hankitaan esim. 

sodan ajan materiaalia". 

Lisäksi Kaila ehdottaa, että puolustushaarat erotettaisiin toisis—

taan, joten maa—, meri— ja ilmavoimien komentajat olisivat kukin 

suoraan presidentin alaisia. 
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Muistiossa 8.2.32 sota-asiain osasto esittää, että puolustushaarain 
komentajat esikuntineen sijoittuisivat puolustusministeriöön, jossa 
kukin esikunta muodostaisi ministeriön vastaavan osaston.14  Yleis-
esikunta on ehdotuksessa muutettu maavoimien esikunnaksi. Sotilas-

käskyasioissa komentajat ovat suoraan Tasavallan presidentin alai-

sia. "Hankinta-asiat kulkevat hankkivista osastoista osaksi suoraan 
(käytänn. toimenpit.) osaksi voimien komentajien kautta (periaat-
teelliset ratk.) ministerille, tarvittaessa edelleen valtioneuvos-
toon". 

Eri puolustushaarojen valmistelutöitä sodan varalle on kuitenkin 
johdettava keskitetysti, mihin tehtävään ehdotetaan "puolustusvoi-

mien yleistarkastajaa". Suoraan presidentin alaisena hän esittäisi 
tälle tarvittavia toimenpiteitä ja presidentti "antaisi määräyksen-
sä lähimmille käskynalaisilleen sotilaskäskyvallan haltijoille, maa-
voimien, merivoimien ja ilmavoimien komentajille, tai ryhtyisi tar-
peellisiin toimenpiteisiin muihin hallinnonhaaroihin nähden". Yleis= 
tarkastajalla tulisi olla "vähäinen esikunta", rutiiniluontoisi' 

esikuntatehtäviä varten. 

Yleisesikunta ja puolustusneuvosto eivät kaikin osin yhtyneet ehdo-
tukseen. Kun asioita oli käsitelty puolustusneuvoston kokouksessa, 
laati eversti Grandell, Yleisesikunnan osasto 1:n päällikkö, asias-
ta parikin muistiota, 16.4.32 ja 3.5.32. Meri ja Ilmavoimien komen-

tajien tulee tietenkin johtaa oman puolustushaaransa sodanvalmiste-
lutöitä, mutta heitä ei voida alistaa suoraan Tasavallan presiden-
tin alaisiksi. Kun suunnitelma maavoimien komentajaksi toteutuu, 
mihin palataan myöhemmin, on paras ratkaisu se, että kaikilla kol-
mella puolustushaaralla on yhteinen johtaja, Yleisesikunnan päällik-
kö.15  

Myös Grandell kannattaa puolustusministeriön ja Yleisesikunnan yh-
distämistä "suureksi Puolustusministeriöksi. Puolustusministerin 
kannalta katsottuna merkitsisi ehdotus, että hänen lähimmiksi mie-
hiksi - neuvonantajiksi ja esittelijöiksi määrättäisiin puolustus- 

valmiudestamme lähinnä vastuussa olevat sotilashenkilöt, mikä ymmär-
tääkseni olisi omiaan helpoittamaan hänen työtään ja antamaan hänel-

le ei ammattimiehenä parhaimmat mahdollisuudet olla Eduskunnalle 
vastuussa puolustuslaitoksemme kehittämisestä". 

Grandellin ehdotuksen mukaan Yleisesikunta jaettaisiin kolmeen 
jaostoon: 
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jaostoon  I  kuuluisivat kaikki operatiivista suunnittelutyötä te-

kevät elimet eli operatiivinen, järjestely-, kuljetus- ja tiedus-

telutoimistot, 

jaostoon  II  tulisivat liikekannallepanovalmisteluihin osallistu-

vat elimet eli liikekannallepanotoimisto ja ministeriöstä siirret-

tävät hankkivat osastot ja toimistot sekä 

jaostoon  III  rauhan aikaisen toiminnan johtamiseen tarvittavat 
komento-, henkilöasiain ja koulutustoimistot. 

Järjestely merkitsisi siis sitä, että vastuunalaiseksi esittelijäk-

si tulisi "taktillinen auktoriteetti". "Teknillinen auktoriteetti" 

toimisi lähinnä edellisen neuvonantajana ja vastaisi myös siitä, 

että hankittu tavara teknillisesti vastaa vaatimuksia ja että han-

kinta  on  "kaupallisesti ja juriidisesti tarkoituksen mukainen ja 

oikea". Ajatus  on  siis sama kuin Kailallakin. 

Puolustusneuvosto esitti lopullisen kantansa presidentille 28.7.32 

lähettämässään kirjelmässä. Sen mukaan on Yleisesikunnan niin rauhan 

kuin sodankin aikana oltava ylipäällikön esikuntana ja sen päälli-

kön on toimittava Tasavallan presidentin alaisena kaikkien puolus-

tusvoimien päällikkönä ja puolustusvalmiusasioissa hänen on nouda-

tettava puolustusneuvoston puheenjohtajan, siis sodan ajan ylipääl-

likön antamia suuntaviivoja ja toimintaohjeita. Puolustusneuvoston 

puheenjohtaja olisi määrättävä puolustusvoimien yleistarkastajaksi, 

jossa ominaisuudessa hän voisi valvoa kaikkea puolustusvalmiustyö-

tä; tässä mielessä olisivat myös aselajien tarkastajat hänen alai-

siaan. 

Mannerheimin ehdotuksessa ei ole lainkaan Sotaväen päällikön virkaa. 

Perusteluna hän esittää, että nykyisen järjestelmän mukaan tällä on 

"oikeus virka-asemansa nojalla antaa ylipäällikön esikunnalle, 

yleisesikunnalle, käskyjä tai ohjeita, jotka eivät ole sopusoinnus-

sa ylipäällikön neuvoa antavan elimen, puolustusneuvoston eikä sen 

puheenjohtajan mielipiteen kanssa". Kun seuraavana vuonna Sotaväen 

päälliköksi kenraali Sihvon tilalle tuli kenraali Österman, Manner-

heim ei enää esittänyt organisaation muustosta.16  

Kenraali Sihvon kanta ilmenee hänen Tasavallan presidentille 

5.8.32 lähettämästään kirjelmästä, jossa hän pääasiallisesti yhtyy 

Mannerheimin esityksiin, mutta laajasti perustellen pitää tarpeelli-

sena erityisen Sotaväen päällikön viran säilyttämistä. Puolustus-

neuvoston puheenjohtajan määrääminen sodanaikaiseksi ylipäälliköksi 
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johtuu Mannerheimin henkilöstä ja tähän hän  on  alusta alkaen yhty-
nyt. Organisatorisesti olisi kuitenkin pidettävä sääntönä, että 

rauhan aikaisesta Sotaväen päälliköstä tulisi sodan ajan ylipääl-

likkö. Yleisesikunnan päällikön tehtävät pitäisi rajoittaa oman 

esikunnan johtamiseen, missä työtä  on  riittävästi, eikä antaa hä-
nelle  ko  meitajan tehtäviä. Sotaväen päälliköstä tulisi parhaiten 
sodan ajan Yleisesikunnan päällikkö, mutta Sihvon lopullinen ehdo-

tus  on  "erikseen määrättävä virkapaikka ylipäällikön esikunnassa 
tai muualla".17  

Puolustusneuvoston kirjelmässä 25.8.32, joka jaettiin presidentin 

lisäksi pääministerille ja puolustusministerille, vertailtiin puo- 

lustusministeriön sota-asiain osaston ja puolustusneuvoston ehdo-

tuksia johdon järjestelyksi. Aluksi todetaan, että ehdotuksissa on 

paljon yhtäläisyyksiä, mm. eri puolustushaarojen johdon erottaminen 

toisistaan ja valtakunnan puolustusneuvoston perustaminen. Yleis-

esikunnan muuttamista pelkästään maavoimien esikunnaksi ei kuiten-

kaan hyväksytä, vaan se on säilytettävä kaikkien puolustushaarojen 

ylimpänä johtoelimenä ja sodan ajan ylipäällikön esikuntana, joka 

on valmis heti ryhtymään toimintaan. Yleisesikunnan päällikön ase-

maa vielä korostetaan siten, että hänen tulisi toimia puolustusmi-

nisterin "lähimpänä esittelijänä". Presidenttiä ja puolustusminis-

teriä ei voida panna ratkaisemaan puolustuslaitoksen eri osien yh-

teistoimintaa ja korkeinta sotilaallista ammattitaitoa vaativia ky-

symyksiä, koska heillä ei tätä taitoa yleensä tule olemaan.18  

Korkeimman johdon järjestelyä käsiteltiin puolutusneuvostossa 

29.3.33 senlaadituttaman  esityksen pohjalta. Tässä todettiin, että 

yleinen mielipide pitää korkeimpana sotilaallisena johtoelime. 

Sotaväen päällikköä Yleisesikuntineen. Todellisuudessa nämä vastaa-

vat vain operatiivisesta suunnittelusta ja koulutuksesta. "Kaiken 

muun puolustusvalmiustyön sotilaallinen ratkaisu ja vastuu kuuluu 

Puolustusministeriön osastopäälliköille, nimittäin tärkeimmät puo-

lustusvoimiemme järjestelyä ja liikekannallepanoa koskevat kysymyk-

set sekä kaikki sotavarustushankinnat". Puolustusministeri on näin 

ollen sekä poliittinen että myös sotilaallinen johtaja, jonka tulee 

saattaa sopusointuun keskenään Yleisesikunnan operatiiviset valmis-

telut ja ministeriön toimenpiteet. Tätä on mahdotonta vaatia ei-

ammattimieheltä. 

Suoritetun lainopillisen tutkimuksen mukaan voidaan ilman lainmuu- 
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taksia, ainoastaan asetuksia tarkistamalla "valtuuttaa Sotaväen 

päällikkö tai Yleisesikunnan päällikkö toimimaan esittelijänä Hal-

lituksessa tai Puolustusministerin luona". Edellisen toimiminen 

esittelijänä ei kuitenkaan olisi "Sotaväen päällikön arvovallan" 

mukaista, joten tehtävään olisi määrättävä Yleisesikunnan päällik-

kö. Ministeriön esittelijöiden olisi esitettävä asiansa ensin Yleis-

esikunnan päällikölle, joka voisi pidättää itselleen asiat, jotka 

hän haluaa esitellä puolustusministerille. 

Meripuolustuksen päällikölle ja Ilmavoimien komentajalle, jotka joh-

tavat oman puolustushaaransa erikoismateriaalihankintoja, olisi myös 

annettava samanlainen esittelyoikeus näitten osalta kuin Yleisesi-

kunnan päällikölle, mutta Sotaväen päälliköllä Yleisesikuntineen 

olisi valta tarkastaa heidän esittelylistansa, jotta ne olisivat so-

pusoinnussa kokonaisuunnitelmien kanssa. 

Yleisesikunnan päälliköllä olisi oikeus seurata puolustusvalmius- 

työtä puolustusministeriössä ja antaa sitä koskevia ohjeita, sota-

varustusten hankinnat mukaanluettuna. 

Jotta vältyttäisiin rinnakkaistyöltä puolustusvalmiusasioiden käsit-

telyssä, olisi tämä keskitettävä Yleisesikuntaan. Koska henkilökun-

taa ei ministeriöstä voida siirtää Yleisesikuntaan "ilman Eduskun-

nan myötävaikutusta", olisi ministeriön virkamiehet ja upseerit 

määrättävä oman virkansa ohella suorittamaan palvelusta Yleisesi-

kunnassa ja vastaavasti myös Merivoimien esikunnassa ja Ilmavoimien 

esikunnassa. He säilyttäisivät samalla asemansa ministeriön esitte-

lijöinä. Sotaväen päällikölle olisi annettava oikeus olla läsnä hal-

lituksessa ja puolustusministerin esittelyssä puolustusvalmiutta 

koskevia asioita käsiteltäessä. Vastaava oikeus olisi myös suoje- 

luskuntain päälliköllä 	hänen alaansa kuuluvien asioitten osalta. 

Mietinnössä korostetaan Yleisesikunnan asemaa sodan ajan ylipäälli-

kön esikuntana, jonka tulee olla valmiina jo rauhan aikana voidak-

seen ryhtyä toimimaan päämajana jo sodan syttymishetkellä. 

Puolustusministeriön sota-asiainosaston esitystä, jonka mukaan kor-

keimmat komentajat esikuntineen sijoitettaisiin puolustusministeri-

öön, vastustetaan sillä perusteella, että heistä silloin tulisi 

valtioneuvoston virkamiehiä ja "on vaikeata vaatia henkilöltä samal-

la hyvän komentajan ja hyvän virkamiehen ominaisuuksia".19  

Tehtyä ehdotusta ei neuvosto hyväksynyt, mutta esitti, että puolus- 
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tusministeri määräisi toimikunnan sovittamaan ristiriidat puolus-

tusministeriön ja puolustusneuvoston ehdotusten välillä. Puolustus-

ministeri asettikin  3.3.33  tällaisen toimikunnan, puheenjohtajana 
kenraali Österman sekä jäseninä everstit Grandell ja Olenius, sih- 

teerinä everstiluutnantti  Leander.  Toimikunnan mietintö valmistui  
22.5.33.20  

Östermanin  toimikunnan kompromissiehdotuksen pääsisältönä oli, että 

puolustusvalmiuden kehittämistä tarkoittavat suunnittelu- ja jär-

jestelytyöt pitäisi suorittaa yhtenäisen johdon alaisena. Kun ei 

näytä olevan edellytyksiä sille, että tämä voisi tapahtua joko yk-

sinomaan Yleisesikunnassa tai vastaavasti puolustusministeriössä, 

toimikunta ehdotti ministeriöön perustettavaksi viran, jonka halti-

ja toimisi samalla myös Yleisesikunnassa. Virka olisi osastopäällik-

kötasoa, jolloin sen haltija voisi toimia Yleisesikunnan järjestely-

ja liikekannallepano-osaston päällikkönä. Ministeriöstä siirrettäi-

siin vastaavat tehtävät ja tarpeellinen henkilökunta Yleisesikun-

taan. Lisäksi tulisi kaikkiin hankkiviin osastoihin sijoittaa yleis-

esikuntaupseeri liikekannallepanovalmistelutöitä varten. - Saman 

periaatteen mukaan järjestettäisiin myös meri- ja ilmavoimien asiain 

käsittely. 

Koska toimikunnan esityksen mukaan Sotaväen päällikkö, Yleisesikun-

nan päällikkö sekä merivoimien ja ilmavoimien komentajat eivät nyt 

itse toimisi esittelijöinä, olisi heille varattava tilaisuus olla 

läsnä esittelyissä ja käyttää puhevaltaa. Suojeluskuntain päälliköl-

lä olisi sama oikeus suojeluskuntajärjestöä koskevissa asioissa. 

Merivoimien ja Ilmavoimien komentajat saisivat myös jäsenyyden puo-

lustusneuvostossa. Toimikunnan mietintöä käsiteltiin puolustusneu-

vostossa  22.5.33,  mutta sen suhteen ei tehty päätöstä, vaan asia ly-
kättiin.21  

Kun puolustusministeriöön suunniteltiin sotatalousosaston perusta-

mista, esitettiin samalla puolustusvalmiusasioiden keskittämistä 

ministeriöön, jolloin Yleisesikunnasta oli lakkautettu järjestely-

osasto. Puolustusneuvosto vastusti tätä ja esitti omasta puolestaan, 

että nämä asiat olisi parhaiten hoidettavissa Yleisesikunnassa.22  

Neuvosto totesi kokouksessaan 16.8.35, että "Yleisesikunta kantaa 

kuitenkin vastuun sotaralmiudesta eikä jokin P1M:n osastopäällikkö". 

Yritykset sotilasjohdon vaikutusvallan lisäämiseksi puolustusvalmiu-

den kehittämisessä eivät johtaneet tulokseen. Kun sotatalousosasto 
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vuoden 1936 alussa perustettiin, se sijoitettiin puolustusministe-

riöön, kuten jälempänä esitetään. Ministeriöön tuli myös myöhemmin 

perustettu sotatalouspäällikön virka. Tyytymättömyys vallitsevaan 

ristiriitaiseen tilanteeseen vallan ja vastuun välillä ilmenee sel-

västi puolustusneuvoston kirjelmästä puolustusministerille 20.4.36, 

jossa se ilmoittaa, ettei voi vastata maanpuolustuksen lujittamisen 

hyväksi tehtävästä työstä niin kauan kuin sen johto on näin epätar-

koituksenmukaisesti järjestetty.24  

Eräässä muistiossa, joka 5eldnin mukaan ilmeisestikin on Grandellin 

laatima toukokuussa 1937, ehdotetaan Yleisesikunnan siirtämistä mi-

nisteriöön. Tätähän hän oli esittänyt jo 3.5.32. Johdon keskittämi-

nen kokonaan puolustusministeriöön takaisi sen, että sotilasjohto 

parhaiten saisi äänensä kuuluviin sotavalmiuden kehittämistä koske-

vissa asioissa. Hankintakysymyksissä "taktillinen auktoriteetti" 

tulisi määrääväksi ja operatiivinen valmistelu tapahtuisi Sotaväen 

päällikön johdolla puolustusneuvoston puheenjohtajan ohjeiden mu-

kaan.25  

Puolustusministeri asetti 10.6.37 toimikunnan korkeimman johdon 

järjestämistä varten. Puheenjohtajaksi määrättiin Yleisesikunnan 

päällikkö, kenraali Oesch sekä jäseniksi Yleisesikunnan osasto 1:n 

päällikkö, eversti W. Oinonen, puolustusministeriön kansliapäällik-

kö, eversti 0. Olenius, sota-asiain osaston päällikkö, eversti E.N. 

Mäkinen ja esittelijäneuvos  H.  Aarnio. Toimikunta laati nopeasti 

asetusluonnoksen muotoon puetun esityksen, jota käsiteltiin puolus-

tusneuvoston istunnoissa 31.7.37 ja 13.8.37. Myös puolustusministeri 

osallistui neuvostossa aktiivisesti asian käsittelyyn. Tuloksena 

oli vuoden viimeisenä päivänä annettu asetus, jonka mukaan Sotaväen 

päällikkö ja suurin osa Yleisesikuntaa siirrettiin puolustusminis-

teriöön. Yleisesikuntaan jäi vain kaksi osastoa:26  

- Operatiivinen osasto 

Maavoimatoimisto 

Merivoimatoimisto 

Ilmavoimatoimisto 

Huolto- ja kulkulaitostoimisto 

- Ulkomaaosasto 

Ulkomaatoimisto 

Tilastotoimisto 

Ualvontatoimisto 
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Yleisesikunta nimitettiin nyt virallisesti puolustusneuvoston pu-

heenjohtajan esikunnaksi. Puolustusneuvosto oli kirjelmällään 

18.8.37 ja siihen liitetyllä erillisellä puheenjohtajan muistiolla 

erityisesti painottanut, että neuvoston puheenjohtajalla tulee olla 

suppea yleisesikunta, "jonka avulla hän voi laatia operatiiviset 

y.m. sotasuunniteimat sekä ohjeittensa kautta johtaa sotavalmius-

työtä sen kaikilla aloilla, yhteisymmärryksessä puolustusvoimien 

moninaisten haarojen kanssa". "Tulevan sodanajan ylipäällikön tulee 

voida täysin tarkoituksenmukaisella tavalla valmistautua vastuun-

alaiseen tehtäväänsä". Tätä varten hän tarvitsee oman esikunnan.27  

Vaikkakin Mannerheim hyväksyi johdon keskittämisen puolustusminis-

teriöön siten, että suurin osa yleisesikuntaa liitettiin siihen, 

hän piti välttämättömänä omaa, puolustusministeristä riippumatonta 

esikuntaa. Hän halusi välttää ministeriötä sen byrokraattisuuden ja 

politisoitumisen vaaran vuoksi.28 
 

Senkin jälkeen kun ylimmän johdon järjestely oli asetusteitse mää-

rätty, Deschin toimikunta jatkoi työtänsä ja laati 4.1.39 päivätyn 

ehdotuksen "Ministeriön ja yleisesikunnan osastojen ja toimistojen 

tehtäviksi sekä niiden jakaantumiseksi toimistojen kesken".29  

Ylin johto ei ehtinyt kauan toimia uudessa kokoonpanossa ja uuden 

työnjaon pohjalla. Talvisodan YH:n alkaessa oli pakko perustaa Yli-

päällikön Päämaja ja siihen tuli henkilökuntaa Yleisesikunnasta, 

puolustusministeriöstä sekä luonnollisesti myös reservistä.30  Val-

tioneuvoston päätös 23.11.39 "puolustusvoimain ylimmän johdon väli-

aikaisesta järjestelystä" itse asiassa vain kirjasi jo suoritetun 

järjestelyn. Päätöksen mukaan "ylimmän johdon muodostavat puolustus-

voimain komentajan (ylipäällikön) esikuntana toimiva päämaja ja puo-

lustusministeriö". Päämajaan kuuluu Yleisesikunnan päällikön alai-

sia jaostoja, osastoja ja toimistoja sekä suoraan ylipäällikön alai-

sia aselajien komentajia, huoltolajien johtajia ja tarkastajia seu- 

raavan luettelon mukaisesti. 

YLEISESIKUNNAN PÄÄLLIKKÖ 

- Komento-osasto 

Komento- ja henkilöasiain toimisto 

Komendantin toimisto 

Viestitystoimisto 

- Jaosto  I  
Järjestelyosasto 
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Järjestelytoimisto 

Henkilötäydennystoimisto 

Hallinnollinen osasto 

Hallinnollinen toimisto 

Sotapoliisitoimisto 

Koulutusosasto 

Yleinen Koulutustoimisto 

Taktillinen toimisto 

- Jaosto  II  

Ulkomaatoimisto 

Tiedusteluosasto 

Tiedustelutoimisto 

Viestitiedustelutoimisto 

Valvontaosasto 

Vastavakoilutoimisto 

Ilmoitustoimisto 

Sensuuritoimisto 

- Jaosto  III  

Operatiivinen osasto 

Maavoimatoimisto 

Merivoimatoimisto 

Ilmavoimatoimisto 

Huolto-osasto 

Yleinen huoltotoimisto 

Rautatietoimisto 

Maa- ja vesitietoimisto 

Kuljetusvälinetoimisto 

Topografikunta 

Sotahistoriallinen toimisto 

- Propagandaosasto 

Yleinen propagandatoimisto 

Propagandakanslia 

ASELAJIEN KOMENTAJAT 

- Tykistökomentaja 

- Pioneerikomentaja 

- Viestikomentaja 

- Kaasusuojelukomentaja 

- Ilmapuolustuksen komentaja 

- Merivoimien komentaja 
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HUOLTOLAJIEN PÄÄLLIKÖT JA TARKASTAJAT 

- Taloushuollon tarkastaja 

- Lääkintäpäällikkö 

Eläinlääkintäpäällikkö 

- Sotapostipäällikkö31  

Puolustuslaitoksen henkilöasiain käsittely  5.224  
Puolustusrevisionin ensimmäisessä osamietinnössä oli myös esitys 

puolustuslaitoksen upseerien nimitys- ja ylennysasiain käsittelyn 

muuttamisesta, koska vallitsevaa käytäntöä pidettiin epätarkoituk-

senmukaisena. Ehdotuksen mukaan esittelisi puolustusministeri Tasa-

vallan presidentille sotaväen päällikköä koskevat henkilöasiat, mut-

ta muiden kenraalin virka-asemassa olevien upseerien samoin kuin 

divisioonan ja erillisen joukko-osaston komentajan nimitys- ja ylen-

nysasiain esitteleminen siirrettäisiin puolustusministeriltä Sota-

väen päällikölle. Puolustusministerillä olisi kuitenkin oikeus an-

taa lausuntonsa ja olla läsnä esittelyssä.32  

Vallitseva menettely perustui asetukseen 8.9.19, joka annettiin kun 

Ståhlberg oli tullut Tasavallan presidentiksi ja ylipäälliköksi. 

Sen mukaan puolustusministeri esitteli ylimmän upseeriston nimitys-, 

ylennys-, siirto-, ero- ja palkitsemisasiat. Sotaväen päällikön ja 

Yleisesikunnan päällikön alaisia upseereita koskevissa asioissa hä-

nen oli ensin hankittava näiden lausunnot.33  

Muitten kuin edellä mainittujen ylimpien upseerien henkilöasiat 

esitteli Tasavallan presidentille hänen Sota-asiain kansliansa, 

jolle puolustusministeri, Sotaväen päällikkö ja Yleisesikunnan pääl-

likkö lähettivät kukin alaisiaan koskevat henkilöasiat. 

Puolustusrevisioni perusteli ehdotustaan sillä, että puolustusminis-

teri ei hallintoviranomaisena saisi sekaantua "komentoviranomaisen 

toimivaltaan", varsinkin kun ministerinä vain poikkeustapauksessa 

on !")ammattimies sotilasalalla". Vaikkakaan puolustusministerille ei 

haluttu antaa ratkaisuvaltaa, olisi hänelle kuitenkin hänen parla-

mentaarisen vastuunsa huomioon ottaen varattava mahdollisuus päästä 

vaikuttamaan ylimmän päällikön, presidentin, päätöksiin näissä ky-

symyksissä. 

Tämän esityksen suhteen kirjoittivat vastalauseensa kansanedustaja 
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V. Vesterinen (maalaisliitto) ja agronomi  A.  Kontu (edistyspuolue), 

pitäen vallitsevaa käytäntöä tarkoituksenmukaisempana. Ilmeisesti-

kin pelättiin puolueiden vaikutusmahdollisuuksien pienenevän.34  

Revisionin ehdotusta ei toteutettu, vaan puolustusministeri esitte-

li edelleenkin ylimmän upseeriston henkilöasiat. Kun presidentin 

Sota-asiain kanslia 1.7.25 lakkautettiin, siirtyi alempien upsee-

rien henkilöasiain esittely Sotaväen päällikölle ja puolustusminis- 
35 terille sen mukaan kumman alaisina he palvelivat. 

Puolustusministerin asettama henkilöasiain neuvottelukunta, puheen-

johtajana eversti  Y.  Aarne, totesi mietinnössään 20.12.27, että pe-

riaatteessa olisi pyrittävä keskittämään sotilaskäskyvalta yksiin 

käsiin, Sotaväen päällikölle. Neuvottelukunta laati ehdotuksensa 

asetusehdotuksen muotoon. Sen mukaan "Tasavallan presidentti ratkai-

see kaikkien upseerien nimittämistä, ylentämistä, siirtoa, palkitse-

mista ja eroa koskevat asiat, hankittuaan, mikäli asia koskee up-

seerin nimittämistä, ylentämistä tai eroa, lausunnon puolustusneu-

vostolta". Tässä esitetään nyt ensi kerran puolustusneuvoston kyt-

kemistä mukaan henkilöasioita käsiteltäessä.:  

Ehdotuksen mukaan Sotaväen päällikkö esittelee alaisiaan upseereja 

koskevat henkilöasiat, mutta rykmentin tai itsenäisen pataljoonan 

komentajaa tai tätä ylempää upseeria koskevassa asiassa on hänen 

hankittava puolustusministerin lausunto ja tällä on oikeus olla 

läsnä esittelyssä. Sotaväen päällikkö esittelee myös vakinaisen 

väen luettelossa olevien suojeluskunnissa ja rajavartiostossa palve-

levien upseerien henkilöasiat hankittuaan joko suojeluskuntien pääl-

likön tai sisäministerin lausunnon ja näillä on oikeus ollaläsnä 

alaistaan koskevan asian esittelyssä. Reservissä olevien upseerien 

henkilöasian esittely kuuluu myös Sotaväen päällikölle. 

Puolustusministerin esiteltäviin ehdotettiin ministeriössä ja sen 

alaisissa laitoksissa palvelevien upseerien henkilöasiat ja vastaa-

vasti oli Sotaväen päälliköllä oikeus antaa lausuntonsa ylimpiä up-

seereita koskevissa asioissa ja olla läsnä esittelyssä. 

Puolustuslaitoksen ja suojeluskuntajärjestön vuoden 1928 alussa ta-

pahtuneen vakinaistamisen jälkeen annetussa asetuksessa 4.5.28 ei 

neuvottelukunnan esityksiä oteta huomioon, vaan entinen järjestely 
säilytetään. Puolustusministeri esittelee presidentille everstien 

ja ylemmässä virka-asemassa olevien henkilöasiat. Alempiarvoisten 
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upseerien asioita esittelee nyt puolustusministerin ja Sotaväen 

päällikön lisäksi kolmas henkilö, suojeluskuntien päällikkö.37  

Kun kaikki henkilöasiat olivat kulkeneet presidentin sota-asiain 

kanslian kautta, oli ainakin teoriassa olemassa edellytykset sille, 

että henkilöasioissa noudatettaisiin tasapuolisuutta ja oikeudenmu-

kaisuutta. Käytännössä voitiin kuitenkin asettaa kyseenalaiseksi 

kanslian mahdollisuudet tässä suhteessa, väitettiinpä sen itse asi-

assa joutuneen vain postikonttorin asemaan. Tämän vuoksi määräsikin 

edellä mainittu asetus asetettavaksi nimitysasiaintoimikunnan, jorka 

piti tehdä ehdotukset nimityksistä ja ylentämisistä kapteenin viras-

ta everstin virkaan saakka. Alimpien upseeriarvojen kohdalla olivat 

ehdotuksen tekijöinä kadettikoulu ja joukko-osaston komentaja, ken-

raalien taas Sotaväen päällikkö. Asetus määräsi nimitysasiaintoimi-

kuntaan kuuluviksi aselajien tarkastajat, Yleisesikunnan päällikön, 

sotakorkeakoulun johtajan, itsenäisten yhtymien komentajat sekä puo-

lustusministeriön ja suojeluskuntien edustajat. Sotaväen ylilääkäri, 

ylieläinlääkäri ja ylikapellimestari olivat mukana heidän alaisten-

sa asioita käsiteltäessä. Vertailun vuoksi todettakoon, että puolus-

tusneuvostoon kuului puolustusministeri, Sotaväen, Yleisesikunnan, 

meripuolustuksen ja suojeluskuntien päälliköt sekä kaksi kenraalia 

tai esiupseeria, 	osittain siis samoja henkilöitä kuin nimitys-

asiaintoimikuntaankin. Sen tehtäväksi tosin määriteltiin tärkeämmät 

"periaatteelliset kysymykset" (sivu 30). 

Toimikunta oli varsin monilukuinen ja osoittautui pian liian suurek-

si ja kankeaksi. Myöskään ei divisioonan komentaja yleensä tuntenut 

toiseen yhtymään tai vieraaseen aselajiin kuuluvia upseereita. Niin- 
s  tä•  

pä/pienennettiinkin 5.9.30 annetulla asetuksella38  siten, että sii- 

hen tuli kuulumaan vain aselajien ja sotakoulujen tarkastajat sekä 

Yleisesikunnan päällikkö. Näin jäivät suojeluskunnat ja puolustus-

ministeriö ilman edustusta ja näiden henkilöasiat esiteltiin siis 

presidentille ilman tasapuolistavan elimen lausuntoa. Seurauksena 

olikin, että pian väitettiin tapahtuneen vääryyttä ylennysasioissa. 

Puolustusneuvosto joutui tutkimaan kysymystä ja ilmaisemaan kantan-

sa. Puheenjohtaja ilmoitti neuvoston kokouksessa 1.9.32, että Tasa-

vallan presidentti, joka "oli havainnut puolustuslaitoksessa tehtä-

vistä ylennysehdotuksista puuttuvan tarpeellista yhdenmukaisuutta, 

oli kehottanut puolustusneuvostoa harkitsemaan" epäkohdan korjaa-

mista. Neuvosto oli jo itsekin ryhtynyt toimiin. 21.1.32 oli kokouk- 
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sessa  esitetty, että joko olisi Tasavallan presidentin sota-asiain 

kanslia perustettava uudelleen tai nimitysasiain toimikuntaan otet-

tava puolustusministeriön ja suojeluskuntien edustus. Lisäksi esi-

tettiin, että nimittäminen tiettyyn virkaan olisi käsiteltävä eril-

lään ylentämisestä johonkin upseeriarvoon.29  

Käsiteltyään asiaa useissa kokouksissa vuosina  1932  ja  1933  puolus-

tusneuvosto lähetti  7.2.33  puolustusministeriölle esityksensä. Neu-

vosto lähtee vallitsevasta käytännöstä, että ylimpien upseerien, 

kenraalien ja everstien, henkilöasiat esittelee puolustusministeri. 

Kuitenkin kaikki upseerien ja vastaavien nimitys- ja ylennysehdo-

tukset kapteenin arvosta everstin arvoon asti, palvelkoon upseeri 

missä tahansa,  on  esiteltävä nimitys- ja ylennysasiain toimikunnan 

lausunnolla varustettuna. Everstien ja kenraalien nimittämis- ja 

ylennysehdotuksiin  on  liitettävä puolustusneuvoston puheenjohtajan 
lausunto. Sotaväen päälliköllä tai suojeluskuntien päälliköllä  on  

oltava oikeus olla läsnä ylimpien upseerien asioita esiteltäessä 

sen mukaan kumman alaisista  on  kysymys. 

Nimitys- ja ylennysasiain toimikunta perustetaan "koko sotavoimaa" 

varten ja sen  on  lausuntojen antamisen lisäksi pidettävä "nimittä-

mis- ja ylentämisvuorojärjestysluetteloa kaikista niistä sotavoiman 

upseereista, joiden joko nimittäminen kapteenin - everstin (tahi 

vastaavien) virkapaikkoihin tai ylentäminen vastaaviin sotilasar-

voihin sen mielipiteen mukaan lähikuukausina voi tulla kysymyk-

seen". Toimikunnan jäseniksi määrätään Sotaväen, Yleisesikunnan ja 

suojeluskuntien päälliköt tai heidän edustajansa. Asiantuntijoiksi 

toimikunta kutsuu aselajien tarkastajat, puolustushaarain komenta-

jat sekä puolustusministeriön, suojeluskuntien, rajavartiolaitok-

sen ja merivartiolaitoksen edustajat sen mukaan minkä alan asiois-

ta  on  kysymys. Toimikunta ei itse  tee  aloitteita nimittämis- ja 

ylentämisasioissa, vaan ainoastaan antaa lausuntonsa sille lähete-
tyistä ehdotuksista.43  

Kun puolustuslaitosasetus pian tämän jälkeen uusittiin, ei puolus-

tusneuvoston kantaa otettu huomioon. 29.6.33 annettu asetus palaut-

taa nimitysasiat vuoden 1928 asetuksen linjalle. Ylennysmenette-

lystä ei mainita mitään, se jäi siis ennalleen. Nimitysasiaintoimi-

kuntaa asetus ei myöskään tunne eikä puolustusneuvoston lausuntoa 
tarvita ylimpienkään virkojen kohdalla. Kun puolustuslaitosasetus-

ta osittain uusittiin 8.2.35, ei henkilöasiain käsittelyyn tullut 
41 muutosta.  
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Puolustuslaitoksen ylimmän johdon uudelleen järjestäminen vuoden 

1938 alusta aiheutti muutoksia myös henkilöasiain käsittelyyn. Sota-

väen päällikön sekä puolustusministeriön ylimpien virkojen haltijat 

toimistopäälliköitä myöten Tasavallan presidentti nimittää valtio-

neuvoston esittelystä. Yleisesikunnan päällikön ja osastopäällikön 

nimittäminen tapahtuu puolustusministerin välittömästä esittelystä, 

tätä alempien virkojen haltijat nimitetään Sotaväen päällikön esit-

telystä siitäkin huolimatta, että kysymyksessä ei ollut hänen esi-

kuntansa. Molemmissa tapauksissa vaadittiin puolustusneuvoston pu-

heenjohtajan lausunto. 

Myös puolustuslaitoksen korkeimpien virkojen haltijat everstejä ja' 

vastaavia myöten Tasavallan presidentti nimittää puolustusministe-

rin välittömästä esittelystä, alempien virkojen haltijat taas Sota-

väen päällikön esittelystä. Nimitysasiaintoimikuntaa ei tämäkään 

asetus tunne.42  

5;223 Puolustusministeriö  

1920-luvun puolivälissä oli puolustusministeriön kokoonpano jo niin 

vakiintunut, että suuria muutoksia ei tapahtunut ennenkuin 1930-lu- 

vun puolivälin jälkeen. Siihen kuuluivat seuraavat osastot, joissa 

saattoi olla erilainen lukumäärä toimistoja: 

keskusosasto, 

yleinen sota-asiain osasto, 1.4.27 alkaen sota-asiain osasto, 

intendenttiosasto, 

- taisteluvälineosasto, 

insinööriosasto, 1.4.27 alkaen teknillinen osasto, 

saniteettiosasto, 1.4.27 alkaen lääkintäosasto ja 

meriosasto 1.3.26 alkaen. 

Ministeriön tehtävät säilyivät ennallaan vähäisistä sisäisistä muu-

toksista huolimatta. Niinpä sata-asiain osastoon kuului järjestely-

toimisto ja liikekannallepanotoimisto, vaikka eri yhteyksissä pyrit-

tiinkin tehtävien eriyttämiseen. Kuten jo mainittiin (sivu  II-69), 

siirrettiin vuoden 1922 alusta kolme upseeria virkoineen puolustus-

ministeriön liikekannallepanotoimistosta Yleisesikuntaan. 

Yleisesikunnan päällikkö, eversti Wallenius ehdotti 10.1.28 (sivu 41; 



— 57 —  

komitean asettamista tutkimaan valta— ja vastuusuhteiden järjestä—

mistä puolustusministeriön ja Yleisesikunnan välillä. Koska hänen 
mielestään vastuu sotavalmiudesta oli Yleisesikunnalla, mutta valta 
ministeriöllä, hän esitti, että Yleisesikunnan päällikkö saisi val—
tuudet ohjata ministeriön hankkivien osastojen toimintaa. Tämä ehkä 

vaatisi Yleisesikunnan alistamista puolustusministerin alaiseksi, 

ajatus joka seuraavina vuosina usein esitetään.43  

Jalkaväen tarkastajan, eversti Dstermanin mielestä oli puolustus—
laitoksen asioiden käsittely ja ratkaisu aikaa myöten yhä eneneväs—
sä määrässä siirtynyt puolustusministeriöön (sivu 41). Hänen mie—

lestään voisi ministeriö toimia Sotaväen päällikön alaisena hallin—

tovirastona. Esitys ei johtanut toimenpiteisiin, mutta siihen si—
sältynyt ehdotus Sotaväen päällikm oikeudesta olla mukana valtio—
neuvoston käsitellessä maanpuolustusta koskevia asioita, esitettiin 

usein myöhemminkin, tosin tuloksetta. 44  

Yleisesikunnan ja jalkaväen tarkastajan pelko vallan keskittymises—
tä puolustusministeriöön ei ilmeisesti ollut ministeriönkään mie—
lestä turha, mikä ilmenee sota—asiain osastossa laadituista muisti—
oista (mm. 16.4.30, 14.11.30, 6.7.31, 8.2.32, 22.3.32, 7.5.32). 
Osaston päällikkö, everstiluutnantti A.A. Kaila korostaa näissä so—
tilasjohdon vastuuta vastakohtana ministeriön esittelijän vain "tek-

nilliselle" vastuulle, mutta suurelle ratkaisuvallalle. Vastuu puo—
lustusvalmiudesta on viime kädessä valtiovallalla, koska sen kädes—
sä ovat taloudelliset resurssit, "elinehtoja pitelevät langat". "Ei 
olisi mielestäni liikaa pyydetty, että vihdoin, ensi kertaa Suomen 
itsenäisyyden aikana, valtiovalta joutuisi määrittelemään vastuun—
alaisesti ja kiinteästi kantansa maanpuolustuksen eri pääkysymyk—

siin". Sen pitäisi ilmoittaa, "mitä se puolustusvalmiudelta vaatii 
ja mitä se sille tahtoo uhrata ... Kuka tietää, mitä valtiovalta 
tarkoittaa sanoilla: riittävä puolustusvalmius?"45  

Myös Kaila esittää johdon keskittämistä puolustusministeriöön 
8.2.32 päivätyssä muistiossaan. Yleisesikunnasta tulisi maavoima—

osasto, merivoimien ja ilmavoimien esikunnista vastaavat puolustus—

haarojen osastot. Puolustusministeri edustaa puolustusvoimia halli—
tuksessa ja eduskunnassa, mutta lisäksi hän toimisi myös erinäisten 
sotilaskäskyasioiden esittelijänä Tasavallan presidentille ns. ka—
binettiesittelyssä, mikä tehtävä tähän saakka oli kuulunut Sotaväen 

päällikölle. 
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Yleisesikunnan osasto 1:n päällikkö, eversti Grandell laati 16.4.32 

ja 3.5.32 muistiot, joissa yritettiin selvittää puolustusministeri—

ön ja Yleisesikunnan suhteita. Hän ehdotti nämä molemmat liitettä—

väksi yhdeksi virastoksi, "suureksi Puolustusministeriöksi". Hank—

kivat osastot kuuluisivat Yleisesikuntaan. Sotaväen päällikkö tai 

Yleisesikunnan päällikkö esittelisi ministerille tärkeimmät hankin—

ta—asiat, rutiiniasiat niitä valmistelleet henkilöt. Puolustusval—

miudesta lähinnä vastuussa olevat toimisivat näin ministerin lähim—

pinä miehinä ja neuvonantajina. Puolustusministeriölle olisi jäänyt 

ainoastaan puhtaasti hallinnollisten asiain hoito.46  

Puolustusneuvosto yhtyi Grandellin esityksiin presidentille 28.7.32 

lähettämässään kirjelmässä ja tahtoi "erikoisesti alleviivata miten 

tärkeätä on, että eduskunnalle vastuussa olevan puolustusministerin 

lähimpänä neuvonantajana toimii juuri se sotilashenkilö, jonka har—

tioilla on vastuu puolustusvalmiudestamme".47  

Puolustusministeri asetti 23.3.33 toimikunnan, kenraalimajuri Öster-

man, everstit Grandell ja Olenius, laatimaan sovitteluratkaisua eri 

ehdotusten välille. Toimikunnan ehdotus valmistui 22.5.33, mutta 

puolustusneuvosto ei sitä hyväksynyt, koska sen mukaan sotavalmius—

työ olisi keskittynyt vain suunniteltuun puolustusministeriön sota—

talousosastoon. "Yleisesikunta kantoi kuitenkin vastuun sotavalmiu—

desta, eikä joku puolustusministeriön osastopäällikkö". 418  

Puolustusministeri asetti vuonna 1935 toimikunnan, everstit Olenius, 

Mäkinen ja Grandell sekä hallitusneuvos Aarnio tutkimaan, mitä jär—

jestelyjä voitaisiin suorittaa taloudellisen puolustusvalmiustyön 

jouduttamiseksi. Toimikunnan oli ehdotuksessaan otettava huomioon 

myös uuden sotatalousosaston mahdollinen perustaminen puolustusmi—

nisteriöön. Toimikunnan ehdotuksen mukaisesti perustettiin ministe—

riön sotatalousosasto 10.1.36 annetulla asetuksella. Se muodostet—

tiin liikekannallepanotoimistosta ja taloudellisen puolustusneuvos—

ton toimistosta. Päälliköksi tuli eversti Grandell.49  

Osaston tärkeimmiksi tehtäviksi tuli mm. huolehtia 

— valtakunnan taloudellisen puolustusvalmiuden järjestämisestä ja 

kehittämisestä, 

— puolustusvoimain varustamiseen tarvittavien varastojen järjeste—

lystä, sijoituksesta ja täydennyksestä sekä 

— sotatarvikkeiden valmistuksen sodanaikaisesta järjestelystä ja 

hankinnasta sekä talouselämän liikekannallepanosta. 
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Osaston vastuulle pantiin myös sodanaikaisten olojen järjestelyä 

tarkoittavat aloitteet ja valmistelutyöt, joiden tarkoituksenmukai—

suudesta valtakunnan puolustus olennaisesti riippuu, vaikka nämä 

tehtävät varsinaisesti kuuluisivat muun viranomaisen kuin puolus—

tusministeriön huollettaviin.
50  

Sotatalousosaston perustamisen lisäksi Oleniuksen toimikunta ehdot—

ti johtamisen painopistettä siirrettäväksi puolustusministeriöön 

myös siten, että järjestely— ja liikekannallepanoasiat entistä suu—

remmassa määrässä hoidettaisiin ministeriössä. Tätä ei puolustus—

neuvosto kuitenkaan hyväksynyt.51  

Uudestaan asia otettiin esille, kun puolustusministeri 10.6.37 

asetti toimikunnan "korkeimman johdon järjestämistä varten", puheen-

johtajana Yleisesikunnan päällikkö, kenraali Oesch„ (sivu 48). 

Toimikunta suoritti tehtävänsä laatimalla asetusluonnoksen johdon 

järjestelystä. Ehdotusta käsiteltiin puolustusneuvostossa 31.7.37 

ja 13.8.37. Neuvosto teki siihen useita muustosehdotuksia. Kun ase—

tus 30.12.37 julkaistiin, se ei ollutkaan täysin siinä muodossa, 

jonka ministeri Niukkanen oli luvannut esitellä. Tämä antoi Manner—

heimille aiheen todeta, että kysymyksessä on "selvä esimerkki soti—

laallisen johdon vaikeuksista yhteistoimintaan puolustusministeriön 

kanssa".52  

Kuten jo esitettiin, Yleisesikunnasta siirrettiin nyt suurin osa 

puolustusministeriöön,  vain  operatiivinen osasto ja ulkomaaosasto 
jäivät yleisesikuntana puolustusneuvoston puheenjohtajan esikunnak—

si (sivu  48).  Sotaväen päällikkökin kuului puolustusministeriöön, 
mutta sotaväen komentajana ja sotilaskäskyasioissa hän oli suoraan 

Tasavallan presidentin alainen. Aselajien tarkastajat ja asesuunnit-

telukunnan päällikkö olivat suoraan Sotaväen päällikön alaisia, 

yleisen tarkastajan sensijaan tuli "suorittaa ne erikoistehtävät 

tarkastukset, jotka puolustusministeri määrää". 

Ministeriön osastot ja toimistot ryhmitettiin kolmeen "vastuualuee— 

seen" seuraavan luettelon mukaisesti.53 
 

SOTAVÄEN PÄÄLLIKÖN ESIKUNTAPÄÄLLIKKÖ: 

— Järjestely— ja liikekannallepano—osasto 

Järjestelytoimisto 

Aseve1voliisuusåsiaintoimisto 

Liikekannallepanotoimisto 

ja 
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Koulutusosasto 

Yleinen koulutustoimisto 

Reservin koulutustoimisto 

Liikuntakasvatus- ja valistustoimisto_ 

Sotarovasti 

Komento-osasto 

Komentotoimisto 

Henkilöasiaintoimisto 

Sotahistoriallinen toimisto 

Topografikunta 

KANSLIAPÄÄLLIKKÖ: 

Yleisten asiain osasto 

Tiliosasto 

Kamreeritoimisto 

Revisiotoimisto 

Kansliatoimisto 

Sanomatoimisto 

SOTATAL0U5PÄÄLLIKKÖ: 

- Sotavarustustoimisto 

- Satatalousosasto 

Sotataloustoimisto 
Elintarvikejärjestelytoimisto 

Teknillinen osasto 

Rakennustoimisto 

Viesti- ja pioneerivälinetoimisto 

Kuljetusvälinetoimisto 

Taisteluvälinetoimisto 

Yleisten asiain toimisto 

Hankintatoimisto 

Aseteknillinen toimisto 

Tarkastustoimisto 

Intendenttiosasto 

Muonitustoimisto 

Vaatetustoimisto 

Lääkintäosasto 

Lääkintätoimisto 

Lääkintävälinetoimisto 

Merivoimien Esikunta hankkivana osastona 

Ilmavoimien Esikunta hankkivana osastona 
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Asetus määrää puolustusneuvoston puheenjohtajan johtamaan ja valvo—

maan operatiivisten suunnitelmien valmistamista, mutta lisäksi hän 

antaa "maan puolustusvalmiuden kehittämiseksi tarpeellisia ohjeita 

puolustusvoimain asianomaisille johtaville viranomaisille, suoje— -

luskuntain päällikkö niihin luettuna". Varsinaiset käytännön toimet 

asetus määräsi Sotaväen päällikölle, jonka tuli mm."valvoa ja ohja—

ta puolustusvalmiutta koskevien asiain valmistelua puolustusminis—

teriössä". Hänen käytettävissään "tehtävien suorittamista varten 

ovat puolustusministeriön asianomaiset osastot ja toimistot sekä 

ministeriön muut viranomaiset". 

Vastuualue sanaa ei asetuksessa käytetä, mutta  se  kuvaa hyvin eri 

henkilöiden tehtäväkenttää. Sotaväen päällikön esikuntapäällikön  on  

valvottava ja johdettava luettelossa mainittujen osastojen ja toi—

mistojen sekä topografikunnan työskentelyä. Sotatalouspäällikön 

tehtävänä  on  "johtaa taloudellisen puolustusvalmiuden järjestämistä 

ja kehittämistä tarkoittavaa työtä", jota juuri hankkivat osastot 

tekevät. Jokaisen ministeriön kansliapäällikön tehtävänä  on  "huo—

lehtia ministeriön sisäisestä toiminnasta", vaikkakin puolustusmi—

nisteriössä hänen suoranaiseksi alaisekseen  on  määrätty  vain  kans—
liatoimisto. 

Vuotta myöhemmin annetulla asetuksella ministeriöön- lisättiin kaksi 

erillistä toimistoa,kaasusuojelutoimisto 	 5  j 	 ja linnoitustoimisto.5 

osastoon lisättiin kiinteistötoimisto. 

Kuten aikaisemmin mainittiin, Oeschin komitea laati ehdotuksen 

Yleisesikunnan ja puolustusministeriön työjärjestykseksi ja eri 

elinten tehtävien määrittämiseksi (sivu 49). 

YH:n jo alettua, 17.10.39 annetulla asetuksella määrättiin, että 

erikoisten olosuhteiden vaatiessa voidaan määrätä korkeimmaksi so—

tilaalliseksi viranomaiseksi puolustusvoimain komentaja, jonka teh—

tävistä määrätään erikseen.55  

• Tasavallan presidentin annettua käskyn Päämajan perustamisesta puo—

lustusministeri määräsi sen aloittamaan toimintansa puolustusvoi—

main komentajan esikuntana 18.10.39. Puolustusministeriöstä siirtyi 

Päämajaan varsin suuri osa, lähinnä Sotaväen päällikön mukana tul—

lut henkilöstö. Valtioneuvoston päätöksessä 23.11.39 annettiin mää—

räykset puolustusvoimain Ylimmän johdon järjestelystä (sivu 49)•58  

Kansliapäällikön alaisina tulivat olemaan varsinaiseen hallintoon 
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kuuluvat osastot ja toimistot, kun taas sotatalouspäällikkö johti 
ministeriön hankkivaa osaa. 

Puolustusministeriön kokoonpano tuli olemaan seuraava. 

KANSLIAPÄÄLLIKÖN ALAISINA: 
— Kansliatoimisto 

7ärjestelytoimisto 
Asevelvollisuusasiain toimisto 

Sanomatoimisto 
Yleisten asiain osasto 
Tiliosasto 

Kamreerintoimisto 

Revisiotoimisto 

SOTATALOUSPÄÄLLIKÖN ALAISINA: 

— Sotavarustustoimisto 
Sotatalousosasto 

Sotataloustoimisto 
Teollisuustoimisto 
Ampumatarviketoimisto 
Raaka—ainetoimisto 
Välitystoimisto 

Taisteluvälineosasto 
Yleinen toi-misto
Aseteknillinen toimisto 
Asehuoltotoimisto 

Tarkastustoimisto 
Asesuunnittelukunta 
Kaasusuojeluosasto 

Suunnittelutoimisto 
Kaasusuojeluvälineosasto 

— Teknillinen osasto 

Rakennustoimisto 

Kiinteistö— ja majoitustoimisto 
Poltto— ja voiteluainetoimisto 

Pioneerivälinetoimisto 
Voima— ja konetoimisto 

Kuljetusvälineosasto 

Hevosajoneuvotoimisto 

Moottoriajoneuvotoimisto 
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Polkupyörä— ja hiihtovälinetoimisto 

Uiestivälinetoimisto 

Intendenttiosasto 

Inuonitustoimisto 

Uaatetustoimisto 

Varustetoimisto 

Kalustotoimisto 

Lääkintäosasto 

Lääkintähuoltotoimisto 

Lääkintävälinetoimisto 

Sotasairaalatoimisto 

Hevoshuolto—osasto 

Eläinlääkintätoimisto 

Kengitys— ja eläinlääkintävälinetoimisto 

Hevostäydennystoimisto 

Ilmapuolustusasiain-  esittelijä 

Meripuolustusasiain esittelijä 
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5.23  J  0 U  K  0 T 

Puolustusrevisionin ehdotus  5.231   

Puolustusrevisioni oli asetettu "tutkimaan maan nykyisen puolustus—
järjestelmän tarkoituksenmukaisuutta sekä tekemään ehdotuksensa sen 
uudestijärjestelys-tä mikäli aihetta siihen katsottaisiin olevan". 
Selvitettyään maan sotilaspoliittisen aseman kaikessa laajuudessaan 
revisioni johti siitä maanpuolustuksen tehtävät seuraaviksi: 

— "puolustusvoimien on ehkäistävä puolueettomuuden loukkaukset tahi 
ainakin tuntuvasti vaikeutettava siten tavoiteltujen tarkoitusperi—

en saavuttamista; 
— puolustuslaitoksemme on oltava siksi painava tekijä, että se tekee 
sotaa käyvät maat haluttomiksi laukkaamaan Suomen puolueettomuutta 
ja koskemattomuutta; 
— sen on olemassaolollaan saatava mahdollinen hyökkääjä epäröimään 
tämän harkitessa hyökkäyksellä hankitun tosiasiallisen saavutuksen 
suhdetta sodan aiheuttamiin uhreihin ja kustannuksiin sekä 
— sen on, jos hyökkäys kuitenkin tapahtuu, torjuttava vihollinen ja 
jos tämä ensimmäisistä tuntuvistakin tappioista huolimatta jatkaa 

hyökkäyksiään, kyettävä pidättämään sitä ainakin sen ajan, mikä ku—
luu mahdollisiin aputoimiin ennenkuin niistä todella on apua". 

Yksinkertaisemmin sanottuna oli puolustusvoimien kyettävä torjumaan 

vihollinen vähäisistä puolueettomuuden loukkauksista aina täysimit—

taiseen hyökkäykseen saakka. Puolustusrevisionin realistinen käsi—

tys tehtävän laadusta ja sen suorittamismahdollisuuksista ilmenee 
revisionin sotilaspoliittisen tilanteen arvioinnista (sivut 20-26). 

sitä tehokkaampi puolustuslaitos on, sen paremmat edellytykset sillä 
on selviytyä tehtävästä, mutta koska maan voimavarat ovat rajalliset 
verrattuna todennäköiseen viholliseen, eivät ne voi riittää kuin 
tietyn ajan. Mutta vaikka apua saataisiinkin, se ei voi tulla aivan 

pian, joten yksin on ainakin aluksi pystyttävä torjumaan vihollinen. 

Rauhan aikaisen puolustuslaitoksen tehtävänä on toimia ennalta eh—

käisevänä tekijänä ja sen on mahdollistettava sodan aikaisten puo—
lustusvoimien luominen. Tämä merkitsee sitä, että rauhan aikana on 

koulutettava sodan aikaisten puolustusvoimien henkilöstö, organisoi—
tava neo  varauduttava panemaan ne liikekannalle ja varattava niille 

tarvittava varustus. Sodan aikaiset puolustusvoimat ja niiden tehtä— 

vä siis määräävät, millainen puolustuslaitos maalla on oltava rau—
han aikana. 
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5.2311 Sodan aikaisten puolustusvoimien tarve  

Ottaen perusteeksi sotilaspoliittisen tilanteenarviointinsa yhtey-

dessä esittämänsä käsityksen, että vihollinen voi nopeasti keskittää 

Karjalan kannakselle 8 divisioonaa ja Laatokan pohjoispuolelle neljä 

(s. 21), puolustusrevisioni lähtee kehittämään sodan aikaisten puo-

lustusvoimien tarvetta. Yleisesikunnan suunnitelmien mukaan tuli 

Kannakselle 6 divisioonaa ja Laatokan Karjalaan 1. Vaikka revisionin 

mielestä suomalaisia joukkoja"voitiinkin pitää laadullisesti vastus-

tajan joukkoja parempina, oli epäsuhde liian suuri ja se laskikin 

tarvittavan Kannakselle vähintään 8 divisioonaa ja Laatokan pohjois-

puolelle 2 sekä ylimmän johdon reserviksi ja samalla molempien rin-

tamanosien sivustojen suojaamiseen 3 eli yhteensä vähintään 13 divi-

sioonaa.1  

Koska yllätyshyökkäystä varsinkin Kannaksen suunnasta on pidettävä 

hyvin mahdollisena, on siellä oltava jo rauhan aikana kyllin vahvat 

suojajoukot. Jos ne eivät pysty riittävän tehokkaasti suojaamaan 

kenttäarmeijan keskittämistä, on tästä lähetettävä joukkoja pidätte-

lemään vihollista sitä mukaa kuin ne saapuvat rintamalle. Tällöin on 

olemassa vaara, että ne tulevat lyödyiksi jo ennen kuin kenttäarmei-

ja on saatu kootuksi. Toinen mahdollisuus olisi ensin keskittää 

kenttäarmeija ja vasta sitten ryhtyä taisteluun, mutta tällöin olisi 

jo etukäteen luovuttava ajatuksesta pysäyttää vihollinen Kannaksel-

la. Näin menetettäisiin parhaat mahdollisuudet puolustustaisteluun. 

Revisioni on samaa mieltä kuin Yleisesikunta, edullisinta olisi 

päästä asettumaan puolustukseen Humaljoen - Taipaleen linjalle, jol-

la on "suuria ja vahvoja luonnonesteitä". Tämä linja tarjoaa myös 

hyvät mahdollisuudet vastahyökkäykselle, varsinkin jos siihen sisäl-

lytetään Muolaan kirkonkylän suunnalla olevat järvikannakset sekä 

eräitä alueita Suvannon eteläpuolelta. Jos Humaljoen - Taipaleen 

linjaa ei ehdittäisi miehittää, tulisi kysymykseen Yleisesikunnan 

suunnittelema taempi asema Nuoraa - Heinjoki - Taipale (sivut  II  
244 sair. ja 275 `eur. ) 

Vaikkakin revisioni hyväksyy puolustusasemien valinnan, se epäilee, 

ehdittäisiinkö nykyisen järjestelyn vallitessa koota päävoimat Kan-

nakselle ennen kuin vihollinen on saanut keskitetyksi sinne ylivoi-

man  (PR  s.98). Kuitenkin revisioni oli pitänyt menestyksellisen puo-
lustustaistelun edellytyksenä, että "vastahyökkäys tehtäisiin mah- 
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dollisimman nopeasti heti sodan ensi viikkoina ennenkuin vihollinen 
ehtisi kehittää hallussaan olevan Kannaksen osan tieverkkoa" jol-

loin se voisi tuoda sinne niin suuret voimat, ettei vastahyökkäyk-

selle enää olisi edellytyksiä.2  

Nykyiset suojajoukot ovat 2 polkupyöräpataljoonaa, komppania Savon 

Jääkärirykmentistä sekä Ratsuväkiprikaati.3  Ilman että hallitus kä-

sittäisi sitä sodanuhkaksi Suomea vastaan, venäläiset voivat keskit-

tää heti rajan taakse 2 - 3 divisioonaa ja lisäksi ratsuväkeä. Suo-
jajoukkojen pitäisi revisionin käsityksen mukaan kyetä pidättämään 
vihollista 18 päivän ojan, jotta kenttäarmeija ehdittäisiin keskittää 
Humaljoen - Taipaleen asemaan. Yleisesikunta olettaa suojajoukkojen 
kykenevän pidättämään vihollista 6 päivää tämän linjan eteläpuolel-.  

la,  mutta revisioni pitää mahdollisena, että aika voisi jäädä kah-
teen - kolmeen päivään. Suvantolinjalla, missä viivyttämässä on vain 

komppania, vihollinen voisi saavuttaa aseman vieläkin nopeammin. 
Tosin puolustusaseman miehittäminen alkaisi ja toisena ja kolmante-

na liikekannallepanopäivänä, mutta seurauksena olisi, että taiste-
luun sitoutuisi joukkoja jo divisioonan verran. 

Tämä tarkastelu osoittaa, että suojajoukkojen vahvuus on riittämä-
tön. Niitä tarvittaisiin revisionin mielestä kahden divisioonan 
verran ynnä ratsuväkiprikaati sekä lisäksi teknillisiä joukkoja lä-
hinnä suluttamiseen ja ilmavoimia tiedustelua varten. Koska suoja-
joukkotaistelut edellyttävät joukkojen jakoa mahdollisimman moneen 
taisteluyksikköön, ehdottaa revisioni divisioonajaon sijasta prikaa-

tijärjestelmää. Näin päädytään seuraavaan organisaatioon: 

suojajoukkoryhmän esikunta, 
5 prikaatia, kussakin 3 pataljoonaa  (aå  3 kiväärikomppaniaa, kone-

kiväärikomppania ja jalkaväkitykistöjaos) sekä kevyt patteristo, 

joko kenttä- tai vuoristotykistöä, 3 patteria, 
3 polkupyöräpataljoonaa, kussakin 3 kiväärikomppaniaa ja koneki-

väärikomppania, 
1 ratsuväkiprikaati, jossa on 2 rykmenttiä  å  4 ratsastavaa eskad-
roonaa ja konekiväärieskadroona; prikaatiin kuuluu lisäksi vuori-

tykistöpatteri ja panssarivaunuosasto, 
2 yhteyskomppaniaa, 
2 pioneerikomppaniaa, 

1 rautatierakennuskomppania, 

1 lääkintäkomppania, 
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- 1 hyökkäysvaunuosasto, 
- 2 panssarijunaa sekä 

- kolonnat ja etappimuodostelmat. 

Kenttäarmeijaan kuuluvien 13 divisioonan lisäksi tarvitaan kolme 
välijohtoporrasta eli armeijakunnan esikuntaa päämajan ja divisioo-
nien välille sekä tietty määrä ylijohdon käytettävissä olevia ns. 

armeijajoukkoja. Tällaisia olivat 
- ylijohdon reservit, 3 jalkaväkirykmenttiä, polkupyöräprikaati ja 

ratsuväkiprikaati, joilla voitaisiin vaikuttaa operaatioihin kul-
loinkin tarpeelliseksi katsotulla suunnalla, 
ylijohdon tykistö, raskasta tykistöä, jota ei ole divisioonilla 
lainkaan, sekä kevyttä kenttätykistöä ja vuoristotykistöä, joita 

voidaan käyttää tykistön painopisteen muodostamiseen, 
ylijohdon erikoisjoukot, kuten ilmatorjuntatykistö, pioneerikomp-
paniat, yhteyskomppaniat, lääkintämuodostelmat sekä 
kenttätäydennyspataljoonat. 

Kenttäarmeijan divisioonista  B  on ns. linjadivisioonia, jotka ovat 
tarkoitetut Karjalan kannakselle ja 5 ns. nostoväkidivisioonia, 
jotka ovat edellisiä heikommat ja tarkoitetut Laatokan pohjoispuo-
liselle rintamalle sekä ylijohdon reserviksi. Linjadivisioonan ko-
koonpano suunniteltiin seuraavaksi: 

divisioonan esikunta, 
3 jalkaväkirykmenttiä, kussakin 3 pataljoonaa  (å  3 kiväärikomppa-

niaa ja konekiväärikomppania) sekä näiden lisäksi jalkaväkitykis-
töpatteri ja yhteysosasto, 
2 polkupyöräkomppaniaa, 

- 1 eskadroona ratsuväkeä, 
1 kevyt kenttätykistörykmentti, jossa 3 patteristoa  å  2 kanuuna- 
patteria ja 1 haupitsipatteri, 

- 1 ilmatorjuntapatteri, 
- 2 pioneerikomppaniaa, 
- 2 yhteyskomppaniaa sekä 
- kenttätäydennyspataljoona ja huoltomuodostelmia. 

Nostoväkidivisioona on jalkaväen osalta samanlainen kuin linjadi-

visioona, mutta tykistöä siinä on vain patteristo ja divisioona-
joukkoja melkoisesti vähemmän kuin linjadivisioonassa. 
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Suojajoukkojen ja kenttäarmeijan lisäksi puolustusrevisioni suunnit-

teli myös kotiarmeijan kokoonpanon. Tässä seurattiin pääasiallises-

ti voimassa olevaa järjestelyä. Kotiarmeijan päätehtävä oli kenttä-

armeijan täydentäminen, mihin kuului kutsuntain järjestäminen, hen-

kilöstön kouluttaminen ja täydennyksen toimittaminen rintamalle. 

Kotiarmeijan kokoonpano suunniteltiin seuraavaksi: 

- kotiarmeijan esikunta, 

- 11 jalkaväkigarnisonitäydennysrykmenttiä, joiden organisaatio vas-

tasi pääasiallisesti kenttäarmeijan rykmenttiä, 

- 3 polkupyörägarnisonitäydennyspataljoonaa, vastaten kenttäarmeijan 

polkupyöräpataljoonaa, 

- 4 kevyen kenttätykistön garnisonitäydennyspatteristoa, 

- 1 raskaan kenttätykistön garnisonitäydennyspatteristo, 

- 1 ratsuväen garnisonitäydennysrykmentti, 

- 1 pionieerigarnisonitäydennyspataljoona, 
- 1 yhteysgarnisonitäydennyspataljoona, 

- 1 rautatiegarnisonitäydennyspataljoona, 

- 1 autogarnisonitäydennyspataljoona, 

- 1 radiogarnisonitäydennyspataljoona, 

- 1 hyökkäysvaunugarnisonitäydennyskomppania ja 

- 1 lääkintägarnisonitäydennyspataljoona. 

Kokoonpanoltaan täydennysyksiköt vastasivat periaatteessa kenttäar-

meijan joukkoja. 

Revisioni laski kenttäarmeijan reserviläis- ja nostomiestarpeen 

seuraavaksi: 

8 linjadivisioonaa ja armeijajoukot huoltomuodostelmineen 149960 

- 5 nostoväkidivisioonaa 	 42505 

täydennysmuodostelmat 	 53036 
ilmailuvoimat 	 1400 

rannikkotykistö 	 2000 
laivasto 	 2450 

Yhteensä 251351 

Kun vuosittain koulutetaan 23356 asevelvollista, laskettiin 7 vuo-

dessa saatavan koulutetuksi 129608 ja 14 vuodessa 259294. Revisioni 

näki siis selvästi, ettei sen suunnittelemaa kenttäarmeijaa aivan 

heti saataisi muodostetuksi. Luvuista näkyy, että revisioni on otta-

nut huomioon myös luonnollisen poistuman, joka on sitä suurempi, 

mitä vanhemmasta ikäluokasta on kysymys. 
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Kuten yllä olevasta laskelmasta ilmenee, revisioni varasi_ valtaosan 
reservistä ja nostoväestä maavoimille, meri- ja ilmapuolustukselle 

tuli yhteensä vain 5850 miestä eli noin 2,3 %. Luonnollisena syynä 
tähän on tietenkin sen  että näillä puolustushaaroilla jo rauhan ai-

kanatäytyy olla tietty sotavalmius, joka perustuu niillä olevaan 

materiaaliin. Koska tämän on oltava olemassa jo rauhan aikana, eikä 
sitä sodan syttyessä voida olennaisesti lisätä, ei henkilöstöäkään 
tarvitse paljoa suurentaa, semminkin kun se suurimmaksi osaksi on 
erikoiskoulutettua. - Näiden puolustushaarojen sodan ajan organi-
saatio käsitelläänkin rauhan aikaisen yhteydessä. 
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Rauhan aikainen puolustuslaitos  $'2312   
Puolustusrevisioni piti puolustuslaitoksen järjestelyä epätyydyttä-
vänä.  Se  ei tarjonnut riittävää suojaa yllättäviä hyökkäyksiä vas-
taan eikä tehnyt mahdolliseksi "saada tarpeellista määrää divisio-
nia ylimmän johdon käytettäväksi sodan sattuessa". 

Revisionin oli pyrittävä suunnittelemaan mahdollisimman tehokkaat 

puolustusvoimat maan taloudellisen kantokyvyn huomioonottaen. Tämän 
vuoksi tutki mahdollisuutta palvelusajan lyhentämiseen, palveluk-
seen otettavan miesmäärän supistamiseen ja myös ns. territoriaali-
järjestelmän eli alueellisen liikekannallepanojärjestelmän käyttöön 
ottoa. majuri Grandell, joka tuli revisionin jäseneksi kesäkuussa  
1924,  oli erityisesti tutkinut viimemainittua ja tehnyt siihen täh-
tääviä esityksiä (sivut  II 152-153).  Revisioni käsitteli asiaa  Gran-
dellin  1.2.24  laatiman esityksen pohjalta,1  mutta tuli siihen tulok-
seen, että kaaderiperusteinen liikekannallepanojärjestelmä oli säi-

lytettävä. Entistä organisaatiota runkona käyttäen oli myös tehtä-
vissä tarpeelliset muutokset, eikä "nykyisissä epävarmoissa oloissa 
olisi ryhdyttävä toimeenpanemaan perinpohjaisia muutoksia armeijan 

kokoonpanossa". Eversti Tervasmäen kertoman mukaan  on  Grandell haas-
tattelussa maininnut kenraali Enckellin painostaneen häntä peruutta-
maan esityksensä puolustusneuvostolle, koska Enckellin mukaan mikäär 
muu kuin kaaderijaxjestelmä ei voinut taata liikekannallepanon var-

muutta. 

Palvelusajan lyhentämiseen yhtä vähän kuin palvelukseen otettavan 
miesmäärän supistamiseen ei revisionin mielestä ollut mitään mahdol-
lisuutta. 

Rauhan ajan puolustuslaitoksen revisioni jakoi suojajoukkoihin ja 
kantajoukkoihin. Seuraava luettelo esittää, mitkä joukot kumpaankin 

ryhmään kuuluvat. 

Rauhan ajan maavoimat  
Puolustusrevisionin ehdotus 	 Olemassa olevat joukot  
1. Komentavan kenraalin esikunta 	Yleisesikunta, Helsinki 

Helsinki 
2. Suojajoukot 

2.0E, Viipuri 	 2.DE, Viipuri 

5.Pr, Viipuri 	 KKR,  Viipuri 
- 3 patl Viipurissa 



1.0E, Helsinki 

SVK, Helsinki 

KTR  1, Helsinki  

UR,  Suomenlinna - Santahamina 

KTR 1, Tuusula  

PR,  Turku 

KSP, Hämeenlinna 

KJP, Vaasa 

3.0E, Mikkeli 

KSR, Kouvola (2.0) 

VR, Hamina 

KTR 3, Riihimäki 

TR, Lahti 
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- key  ktykpsto Viipurissa 
6.Pr, Viipuri 

- 2 patl Viipurissa 
- 1 patl Kiviniemessä 

- 1 vuoritykpsto Viipurissa 
1.Polkupyöräpataljoona, Terijoki 

2.Polkupyöräpataljoona, Kivennapa 

3.Polkupyöräpataljoona, Rautu 

Ratsuväkiprikaati, Kannaksen 

keskiosissa 

KTR 2, Viipuri 
SJR, Viipuri 

- 1 patl Viipurissa 
- 1 patl Kiviniemessä 

- 1 patl Käkisalmessa  
PPP  1, Kellomäki - Terijoki  
PPP  2, Raivola  

PPP  3, Mikkeli 
R.Pr, Lappeenranta 

2. Kantajoukot 
1.0E, Helsinki 

1.Pr, Helsinki 
- 3 patl Helsingissä 

- 1 kev ktykpsto Tuusulassa 

2.Pr, Tuusula 
- 3 patl Tuusulassa 

- 1 kev ktykpsto Tuusulassa 

3.Pr, Hämeenlinna 
- 2 patl Hämeenlinnassa 

- 1 patl Riihimäellä 
- 1 kev ktykpsto Hämeenlinnassa 

- 1 vuoritykpsto Hämeenlinnassa 

4.Pr, Seinäjoki 

- 2 patl Seinäjoella 
- 1 patl Vaasassa 
- 1 kev ktykpsto Seinäjoella 

3.DE, Mikkeli 

7.Pr, Kouvola 
▪ 2-patl Kouvolassa 
- 1 patl Mikkelissä 
- 1 kev ktykpsto Kouvolassa 

8.Pr, Sortavala 

- 3 patl 
- 1 kev ktykpsto 

JTR, Hämeenlinna 
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9.Pr, Kuopio 	 PSR, Kuopio 

- 2 patl Kuopiossa 

- 1 patl Oulussa 	 PJP, Oulu 

- 1 kev ktykpsto Kuopiossa 

Raskas ja erikoistykistö 	RTR, Viipuri 

1 raskastykistörykmentti 

- 2 pstoa Lappeenrannassa 

1 itpsto Tuusulassa tai Helsingissä 

Teknilliset joukot  

Esikunta, Helsinki 	 T3E, Helsinki 

1 pionpatl, Koria 

1 yhtpatl, Lahti 

1 radpatl, Lahti 

1 rautpatl, Hamina 

1 autopatl, Helsinki - Viipuri 

1 hvpatl, Lappeenranta  

PionP 1, Koria 

KLP, Riihimäki 

RadP, Santahamina 

PionP 2, Hamina 

AutP, Helsinki - Viipuri 

HVR, Hämeenlinna 

Puolustusrevisioni ei rinnasta ehdotustaan olemassa oleviin jouk-

koihin ja varuskuntiin, mutta luettelo osoittaa varsin suurten muu-

tosten olevan tarpeen, jos sen suosittamaan organisaatioon siirryt-

täisiin.  Monet  kasarmialueet jäisivät tyhjiksi ja uusia varuskuntia 

olisi perustettava, mikä merkitsisi melkoisia investointeja. Merkil-

le pantava ehdotus  on  siirtyminen prikaatikokoonpanoon, jota perus-

tellaan sekä koulutuksellisilla että liikekannallepanoa  helpotta-

villa  näkökohdilla."Kahden pääaselajin, jalkaväen ja tykistön, 

"harjaantuminen yhteistoimintaan keskenään" siten, että "päälliköt 

ja erittäinkin ylemmät johtajat ovat perehtyneet hallitsemaan ja 

virheettömästi käyttämään niin monimutkaisia koneisto ja kuin nyky-

aikaisen armeijan eri osat tosioloissa sodan aikana ovat" edellyt-

tää toimintaa saman joukon, prikaatin puitteissa. 

Puolustusrevisioni tutki perusteellisesti asevelvollisen vuosiluo-

kan, noin  23500  miestä, jakamista suojajoukkojan ja kantajoukkojen 

kesken. Suojajoukkojen osalta päädyttiin miniminä  10000  mieheen, 

jolloin kantajoukkoihin jäi  13500  miestä. "Miesluvun äärimmäisellä 

supistamisella" revisioni laski voitavan perustaa  7  kantaprikaatia, 

kussakin kolme pataljoonaa ja patteristo sekä kantamuodostelmat yli-

johdon alaisille erilaisille joukoille. Prikaateista saataisiin lii-

kekannallepanossa yhtä monta divisioonaa siten, että "pataljoonat 

kolminkertaistamalla kasvaisivat kolme pataljoonaa käsittäviksi 
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rykmenteiksi ja tykistöpatteristo yhdeksi kolme patteristoa käsittä-

väksi tykistörykmentiksi". 

Liikekannallepanon järjestelyyn palataan myöhemmin, mutta todetta-
koon tässä yhteydessä, että koska revisioni oli päätynyt kaaderi-

järjestelmään, oli sodan ajan joukoille oltava jonkinlainen kanta-
joukko jo rauhan aikana. Kahdeksas linjadivisioona perustettaisiin 
suojajoukoista varsinaisen suojausvaiheen päätyttyä. Nostoväkidivi-
sioonien runkoina käytettäisiin suojeluskuntia. Vaikka suojeluskun-
tajärjestöä ei tuolloin vielä ollut vakinaistettu, kuten ei puolus-
tuslaitostakaan, revisioni suunnitteli sen sodanaikaista käyttöä 
puolustusvoimain osana; olihan yhteistoiminnasta tuolloin jo moni-
vuotista kokemusta (s.  II  147 seur). 

Suojeluskuntien käyttäminen kaaderina edellytti revisionin mielestä 

sen upseerikunnan vahventamista. Pelkästään viiden nostoväkidivisi-
oonan upseerikannaksi laskettiin tarvittavan 107 aktiiviupseeria. 
Näiden lisäksi sijoitettaisiin suojeluskuntiin 153 muuta upseeria. 
Yhteensä 260 upseeria saisi palkkansa suojeluskuntajärjestöstä ja 
toimisi suurimman osan vuotta sen palveluksessa kouluttajina. Armei-

jan harjoituksiin he osallistuisivat enintään 2 kuukauden ajan vuo-
dessa. Revisionin suunnitelma muistuttaa suuresti Suojeluskuntain 
yliesikunnan vuonna 1923 esittämää, mitä ei kuitenkaan silloin to-
teutettu (sivut  II  152 seur.). 

Revisionin laskelmien mukaan oli puolustuslaitoksen upseeritarve, 
lukuunottamatta rannikkotykistöä, laivastoa ja ilmailuvoimia, yh-

teensä 1447. Näistä oli kuitenkin 431 sellaista, joiden ei ollut 
välttämättä palveltava koko vuotta yhtäjaksoisesti armeijassa. Edel-

lä mainittujen 260 upseerin lisäksi oli 171 luutnanttia, jotka revi-
sioni halusi sijoittaa "sopiviin valtion virkoihin määräyksellä ot-
taa osaa puolustuslaitoksen kanssa sovittavina aikoina vähintään 

kahden kuukauden aikana vuosittain armeijan harjoituksiin". Puolus-
tuslaitos maksaisi heille tästä korvausta 6000 markkaa vuodessa. 

Sotakouluista monet olisivat joutuneet siirtymään: Kadettikoulu 

Helsingistä Viipurin lähelle Konkkalaan, Reserviupseerikoulu Hami-
nasta Viipurin Narkkovillaan. Haminaan tulisi Jalkaväen Kapitulant-

tialiupseerikoulu, tykistön vastaava laitos sijoitettaisiin Hämeen-

linnaan. 
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Revisioni toteaa, että sillä ei omasta takaa ole asiantuntemusta 

rannikon puolustuksen eikä ilmasodankäynnin alalta, joten sen  on  

tyydyttävä ulkopuolisiin lausuntoihin, jotka lisäksi vielä ovat 

hyvinkin eri suuntaisia. Niinpä  se  päätyykin suosittamaan pääasial—

lisesti englantilaisten asiantuntijain esityksiä. Revisioni oli jo 

toimintansa alkuvaiheissa esittänyt ulkomaisten asiantuntijain kut—

sumista maahan erityisesti juuri edellä mainittujen alojen selvit—

tämistä varten. Kesällä  1924  saapuikin maahan englantilainen komis—

sio kenraalimajuri  W.  Kirken johdolla. 

Rannikoitten puolustusta oli tutkinut ns. suuri rannikkopuolustus—

komitea (sivut  II 389-392),  jonka laatimia ohjelmia revisioni piti 

liian laajoina, maan taloudellisen kantokyvyn ylittävinä. Kirken 

suositus olikin huomattavasti vaatimattomampi. Edellisen mukaan 

olisi tarvittu  85  patteria, yhteensä  260  tykkiä ja asevelvollisia  

2326  miestä eli noin  10  % vuosiluokasta, jälkimmäinen päätyi kaikki. 

aan  31  patteriin ja  104  tykkiin. Asevelvollisten tarve oli noin  800  

miestä. Revisioni toteaa, että "vaikka ensinmainittukin  on  perus—

teellisesti ja tunnontarkasti tehty  on  jälkimmäinen sotilaallisessa 

suhteessa, taloudellisesta puolesta puhumattakaan, kuitenkin panta—

va ensi sijalle, ja  on  komitea katsonut sen soveltuvan paljon pa—

remmin kuin edellisen ehdotuksen maan yleiseen puolustusohjelmaan". 

Puolustusrevisionin ehdotus rannikkotykistön rauhan aikaiseksi or—

ganisaatioksi oli seuraava. 

Rannikkotykistön esikunta,  Helsinki,  

Pohjois—Laatokan rannikkolohko, esikunta Sortavalassa, Pitkäran—

nan patteri,  4/15 cm,  miehitetty sekä Impilahden, Pustasaaren, 

Jaakkiman ja Kurkijoen patterit, kukin  2/15 cm,  suojeluskunnan 

miehittämät, 

Kannaksen rannikkolohko, esikunta Viipurissa: 

Länsi—Laatokan patteristo, esikunta Käkisalmessa, Sortanlahden 

patteri,  2/15 cm  ja Taipaleen patteri,  4/15 cm,  miehitetyt sekä 

Vahtiniemen patteri,  2/15 cm,  suojeluskunnan miehittämä; Sortan—

lahdessa lisäksi ilmatorjuntapatteri, 

Viipurin patteristo, esikunta Koivistolla, Saarenpään patteri,  

4/25  ja  Tuppuran  patteri,  4/15 cm,  miehitetyt sekä Tiurinsaaren 

patteri,  4/25  ja Humaljoen patteri,  4/15,  suojeluskunnan miehittä-

mät; ilmatorjuntapatterit Ravansaaressa, Saarenpäässä ja Viipu—

rissa, 
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Kotkan rannikkolohko, esikunta Kotkassa, Kirkkomaansaaren patte-

ri,  4/25 cm,  miehitetty sekä  Rankin  patteri,  4/15 cm, 2/75  mm ja  
2/57  mm ja Pukionsaaren patteri,  2/20 cm,  suojeluskunnan miehittä-
mät, 
Helsingin rannikkolohko, esikunta Suomenlinnassa, Ryssänkarin pat-

teri,  4/25  cm,.Santahaminan patteri,  4/15 cm  ja Russarön patteri,  

6/23 cm  ja  6/75  mm, miehitetyt sekä Isosaaren patteri,  4/25 cm,  

Villingin patteri,  4/25 cm  ja  4/75  mm ja Turun patteri,  4/15 cm,  

suojeluskunnan miehittämät, 
Vaasan rannikkolohko, kuuluu suojeluskuntapiiriin, Storhästenin 

patteri,  4/15 cm,  suojeluskunnan miehittämä. 

Helsingin lohkolle suunniteltiin kolme miehitettyä patteria, muille  
vain  yksi tai kaksi, muut jäisivät suojeluskunnan miehitettäviksi. 

Tämä johtui siitä, että rannikkotykistölle tulisi vuosittain  vain  
n.  800  asevelvollista, joten niitä ei riittänyt kaikille pattereil-
le. 

Luettelosta ilmenee, että revisioni esittää luovuttavaksi uloimmis-
sa saarissa olevista pattereista ja pitäydyttäväksi mantereella tai 
lähisaarissa, siitäkin huolimatta, että Laatokallakin, missä ei en-

nestään ollut tykistöä, patterit oli rakennettu ulkosaariin. Näiden 
hylkäämisen perusteluna oli, että englantilaisten asiantuntijain 
mielestä ulkosaarten puolustamisesta ei ollut kustannuksia vastaa-
vaa hyötyä ja niiden takaisin valtaaminen olisi mahdotonta, jos ne 
joutuisivat vihollisen käsiin. - Uusia pattereita ehdotetaan raken-
nettavaksi  vain  Kirkonmaansaarelle ja Storhästenin saarelle. 

_Englantilaisiin nojautuen revisioni piti kiinteätä rannikkotykistöä 
tarpeellisena lähinnä 

- Laatokalla ja Kannaksen rannikoilla "kenttäarmeijan sivusta- ja 
selkätukea varten", 
Kotkaan ja Haminaan johtavien väylien sulkemiseksi, 

Helsingin edustalla pääkaupungin ja meritukikohdan suojelemiseksi, 
Hankoniemessä maihinnousun ja rannikkoreittien katkaisemisvaaran 

takia, 

Turkuun johtavan väylän varsilla sataman ja meritukikohdan suoje- 
lemiseksi sekä 
Vaasan satamaan johtavan väylän suojelemiseksi. 

Revisionin mietinnössä mainitaan, että esitys  on  tehty "yksissä 
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neuvoin Rannikkotykistön Esikunnan kanssa". Kuitenkin Rannikkopuo-

lustuksen päällikkö kuten monet muutkin rannikkotykistön upseerit 

tuomitsivat jyrkästi suunnitelman ja  revision  jäsen, everstiluut-

nantti Heinrichs liitti mietinnön tähän osaan vastalauseen vaatien 

Laatokan ja Turun saaristojen patteriketjun säilyttämistä ja täy-

dentämistä. 

Sotasaaliina oli maahan jäänyt yhdeksän  305  mm:n tykkiä. Revisioni 
ehdotti tutkittavaksi, voitaisiinko näitä tykkejä käyttää rannikko-

puolustuksessa uivina pattereina, sijoitettuna esimerkiksi proomui-

hin. - Tykit sijoitettiin kuitenkin  1930-luvulla Helsingin edustal-  

le  Isoonsaareen ja Kuivasaareen sekä Viipurinlahden rannalle Risti-

niemeen. 

Puolustusrevisioni teki yhteenvedon laivaston kehittämiseksi laa-

dituista ohjelmista: 

Laivatyyppi Rannikkopuolustus- 
komitean 

Asiantuntija- 
komitean  eh-  
dotus 

Hallituksen 
esitys v. 
1924 

varsinainen 
esitys 
a 	b  

supistettu 
ehdotus  

Tykkiveneitä 6 	4 3 3 3 

Hävittäjiä 6 	4 2 - 2 

Vedenalaisia 16 	6 3 3 6 

Rloottoritor-
peedoveneitä 48 	48 38 - 30 

Kun eduskunta ei hyväksynyt hallituksen esityksiä laivaston raken-

tamiseksi (sivu  II-389), sai revisioni tehtäväkseen myös tämän asi-

an selvittämisen. Se päätyi seuraavan taulukon mukaiseen esityk-

seen. 

Laivatyyppi Kokonaisohjelma Ensimmäinen 
rakennuskausi 

Tykkiveneitä 3 2 

Sukellusveneitä 

Moottoritorpedo-
veneitä 

8 

4 

4 

4 

Koululaiva 1 1 
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Hallitus antoikin ja 6.3.25 eduskunnalle esityksen ensimmäisen 
rakennuskauden ohjelmaksi, joka oli tarkoitus toteuttaa viidessä 
vuodessa. Eduskunta ei esitystä hyväksynyt, mistä oli seurauksena 
hallituksen ero, se kun oli tehnyt asiasta luattamuskysymyksen. 

Esitys hyväksyttiin uudessa eduskunnassa 30.10.27 ja ohjelma to-
teutettiin vuoteen 1931 mennessä, koululaivaa lukuunottamatta. 

Revisionin mielestä laivaston tärkein tehtävä oli maihinnousu-
uhkan torjuminen, toisella sijalla oli meriyhteyksien suojaaminen.  

Se  korosti, että "meri- ja rannikkopuolustuksen tärkeimpänä tehtä-

vänä  on  juuri vihollisen loitolla pitäminen".  Jos se  onnistuu pu-

reutumaan saaristoon, tulee maihinnousuvaara todelliseksi. Viholli-
sen loitolla pitämiseen tai karkottamiseen saaristosta tarvitaan 
tykkiveneitä, samoin kauppalaivojen saattamiseen. "Tärkein Suomel-

le soveltuva todella offensiivinen meriase  on  vedenalainen".  Se on  

myös "miinan ohella ainoa ase, joka voi pitää vihollisen isohkot 

laivat loitolla rannikolta", jopa pelkkä uhka "pidättänee sen lin-
jalaivoja ja panssariristeilijöitä antautumasta pitempiaikaiseen 
taisteluun rannikkapattereita vastaan tai yleensä oleskelemasta 
saariston läheisyydessä". 

Englantilaisten asiantuntijain mielestä moottoritorpedoveneet ei-
vät olleet tarkoituksenmukaisia. Revisioni piti eräisiin asiantun-
tijoihin vedoten aiheellisena hankkia ainakin muutamia uusia ja 
nopeita veneitä, jotta voitaisiin selvittää niiden käyttökelpoi-
suus meidän rannikoillamme. 

Lisäksi revisioni ehdotti, että ryhdyttäisiin toimiin valtion jään-
murtajien sekä muidenkin sopivien alusten aseistamiseksi sotatapa-
uksessa. Tämä koskisi sekä merellä-liikkuvia aluksia että myös 
Laatokalla ja Saimaalla olevia. 

Ilmavoimien kehittämisessä revisioni hyväksyi englantilaisten asi-
antuntijain esityksen, johon myös Ilmailuvoimien komentaja yhtyi. 

Sen mukaan olisi viiden vuoden aikana hankittu 17 laivuetta, kukin 
12 konetta. Taloudellisista syistä revisioni kuitenkin ehdotti han-
kinta-ajan kymmeneksi vuodeksi. Laivueet jakaantuisivat seuraavas-
ti: 
- 6 merilentolaivuetta tiedustelu- ja pommitustehtäviä varten, 
- 4 maalentolaivuetta tulenjohtotehtäviä ja yhteistoimintaa varten 

tykistön kanssa, 
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- 2 taistelulaivuetta maalentokoneita, 

- 1 taistelulaivue merilentokoneita ja 

- 4 merilentolaivuetta yleisena reservinä tiedustelu- ja pommitus- 

tehtäviä varten. 

Revisioni suunnitteli ilmailuvoimien organisaation seuraavaksi: 

Ilmailuvoimien -esikunta, Helsinki 

- Koulut: 
Lentokoulu (alkeis- ja jatkokoulu), Kauhava 
Ilmailukoulu (tähystäjä- ja vesilentokoulu), Vaasa 

Mlaailmailuvoimat: 
1.Mlaatiedustelueskaaderi, Kannaksen pohjoisosa 

2.P7aatiedustelueskaaderi, Kannaksen pohjoisosa 

Hävittäjäeskaaderi, Utti 
meri-ilmailuvoimat: 
1.Mleritiedustelueskaaderi, Käkisalmi - Sortavala 

2.Meritiedustelueskaaderi, Turkinsaari - Viipuri 

3.Mleritiedustelueskaaderi, Santahamina - Hanko - Kotka 

Erillinen meritiedustelulaivue 
Alokaspataljoona, Helsinki 

Ilmavoimien ensisijaisena tehtävänä oli yhteistoiminta armeijan, 

laivaston ja rannikkotykistön kanssa, mutta niiden tuli myös itse-
näisesti suorittaa tiedustelutehtäviä ja "hyökkäyssotatoimia". Ve-

doten englantilaisiin asiantuntijoihin revisioni arvelee, että kos-

ka tehokas lentoase voi vaikuttaa hillitsevästi ylivoimaiseenkin 
naapuriin, tulee kehityksen "luultavasti suuntautua lentoaseen 

hyökkäysvoiman vahvistamiseen". 

Joskin lentoaseen materiaaliseen kehittämiseen ehdotetaan sidotta-

vaksi melkoisesti voimavaroja, asevelvollisten määrävahvuus on 

vain 1222. 

Ilmailuvoimien komentaja, majuri Somersalo, hyväksyi myös periaat-
teessa englantilaisen asiantuntijakomission ehdotuksen, mutta ko-

rosti sen vastaavan tarkoitustaan vain lähiajan eli seuraavan vii-

den vuoden ohjelmana. Tämän jälkeen olisi "maa-ilmailu- ja erit-

täinkin niiden hävittäjä-voimia vielä kehitettävä ja lisättävä, 
jotta Karjalan kannaksen puolustus ja armeijan toiminta tulisivat 
turvatuiksi". Painopisteen asettaminen aluksi "meri-ilmailuvoimiin" 

oli hänen mielestään tarkoituksenmukaista sen vuoksi, että näin 
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"voimme me suurelta osalta korvata laivastomme heikkouden ilmavoi-

mi1la", jotka voivat jopa "tehokkaasti ehkäistä maihinnousuyrityk-
set ja vakavasti häiritä rannikon pommitusta". Sodanuhkan käydessä 
ilmeiseksi olisi kehittämisohjelmaa muutettava "maailmailuvoimien" 
suuntaan. 

Revisioni ei saanut mielestään ilmatorjuntatykistön kehittämistä 
koskevaa suunnitelmaa riittävästi selvitetyksi ja englantilaisten 
asiantuntijainkin ehdotus oli kovin niukka. Yhtyen englantilaisiin 

revisioni ehdottikin pätevän upseerin lähettämistä ulkomaille tut-

kimaan "nykyaikaisia ilmatorjuntamenetelmiä". 

**************  

Yleisesikunnan arkistossa on 31.5.27 päivätty konsepti lausunnoksi 

Sotaväen päällikölle puolustusrevisionin mietinnöstä. Siinä on al-
lekirjoituksena Walleniuksen nimikirjaimet, joten sitä voitaneen 
pitää Yleisesikunnan kantana. Siinä todetaan, että "vaikkakin 
yleisesikunta ... on suurin piirtein yhtynyt puolustusrevisionin 
ehdotuksiin on kuitenkin huomattava, että sen on laadittava kaikki 
suunnitelmansa realiselle pohjalle". Kirjoittaja on löytänyt mie-
tinnöstä useitakin mielestään epärealistisia kannanottoja. Sellai-
sia on mm. arviointi vihollisen voimista. Ei voida lähteä siitä, 
että Kannaksella tulisi 8 vihollisdivisioonaa ja että niitä vas-

taan 'sen vuoksi olisi pantava 8 omaa divisioonaa. "On pyrittävä 
luomaan mahdollisimman voimakas kenttä armeija, jonka suuruutta ra-
joittaisi ainoastaan käytettävissä oleva miesmäärä ja maan talou-

dellinen kantokyky". Vaikkakin revisionin laskelmaan kenttäarmei-
jan suuruudesta ja suojajoukoista yhdytään, ei tällaisiin vahvuuk-
siin vielä ole reaalisia edellytyksiä, "ei riittävää päällystöä, 
ei riittävästi koulutettuja miehiä, eikä välttämätöntä materiaa-
lia". Tällaiseen päämäärään on kuitenkin pyrittävä. 

Puolustusrevisionin ehdotusten toteuttaminen edellyttäisi, että 
"tarvittavien määrärahojen saanti olisi edeltäpäin taattu sekä 
suuruuteen että aikaan nähden". Yleisesikunnan on kuitenkin pakko 
ottaa "olosuhteet sellaisina kuin ne ovat" ja laatia suunnitelman-
sa nykyisten mahdollisuuksien puitteissa.6  

Sihvo puolestaan yhtyy Yleisesikunnan lausuntoon ja korostaa "sii-
nä esitettyjä näkökohtia varsinkin niissä kohdissa joissa viita- 
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taan ... ehdotuksiin armeijan kaaderin järjestelystä sodan ajan 
tarvetta vastaavaksi". Lisäksi hän kiinnittää puolustusministerin 
huomiota lausuntoon puolustusrevisionin ponsista.?  

Puolustusrevisionin mietintöä myös kritisoitiin varsin voimakkaas-
ti. Jalkaväen tarkastaja, kenraali Löfström sanoo  16.4.26  päivätys-
sä kirjeessään mielipiteittensä perustuvan  40-vuotisen palvelusko-
kemuksensa lisäksi myös "aivan toisiin sota-tieteellisiin perustei-
hin, kuin mitä useimmat Revisionin jäsenistä omaavat".8  

Löfströmin mielestä revisioni ei ole kiinnittänyt riittävästi huo-
miota johdon laatuun ja miehistön oikeaan koulutukseen menestymisen 
kriteerinä. "Tulee kulumaan vähintäin  15  vuotta ennenkuin saamme 
täysin päteviä vanhempia upseereja, jotka pystyvät johtamaan aijot-
tuja  13  divisioonaa", ja sama koskee alempaa päällystöä. Johtajis-
ton kehittämiseen olisi siis pitänyt kiinnittää enemmän huomiota. 

Suojajoukot  on  suunniteltu suhteettoman suuriksi käytettävissä ole-
viin voimiin nähden. Sitäpaitsi pitäisi ylipäällikön vasta ratkais-

ta, minkä osan käytettävissä olevista voimista hän asettaa suoja-
joukkotehtäviin. Revisioni ei myöskään ole lähtenyt "oikeasta otak-
sumasta edellyttäessään, että etenevän vihollisen lyöminen jo Kar-
jalan kannaksella olisi ehdoton välttämättömyys". 

Nyt olisi eduskunta saatava ymmärtämään, "miten tärkeätä  on  jo heti 
alussa asettaa liikekannalle mahdollisimman paljon sekä miehistöä 
että johtajia". Vasta kun "maa  on  päättänyt montako divisioonaa  se  
korkeintaan voi (ja tahtoo) pystyttää", voi ylipäällikkö ratkaista 
joukkojen käytön. 

Kahdeksannen linjadivisioonan muodostamista suojajoukoista Löfström 
ei pidä todennäköisenä. 

Vaikka ei haluakaan esiintyä asiantuntijana rannikon puolustuksen 
alalla, Löfström pitää virheenä luopumista ulommista saariketjuista 
sekä Suomenlahdella (Utö ja  Örö)  että Laatokalla. 

*************** 

Puolustusrevisionin ehdotukset jäivät toteuttamatta, lukuunottamat-
ta vähäistä osaa ylimmän johdon järjestelyssä (sivut  III-  36-38). 
Tärkein syy tähän oli ilmeisesti, että kustannuksia pidettiin liian 
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suurina. Perustamiskustannuksiksi revisioni arvioi noin 2 1/2 mil-

jardia markkaa (vuoden 1983 rahassa noin 3 miljardia) ja vuotuiset 
kustannukset nousisivat 390 miljoonasta 490 miljoonaan markkaan 

(vastaavasti 460 - 578 miljoonaa). Revisioni perusteli ehdotustaan 
seuraavasti. "Voitanee myöskin pitää varmana, että jos maan puolus-

tus tahdotaan - saada todella tehokkaaksi, eikä vain näennäisesti 
ratkaista puolustuskysymystä, ei kyettäne osoittamaan ainoatakaan 
sellaista kohtaa ehdotetuissa maanpuolustussuunnitelmissa, joissa 
Puolustusrevisioni olisi ylittänyt maan puolustamiselle välttämät-

tömäksi katsottavan minimimäärän". - Myöhempi kehitys oli osoitta-
va väitteen oikeaksi! 

Puolustusrevisionin toimintaan liittyi vielä erikoinen jälkinäytös. 
Mietinnön valmistuttua julkaisi sen puheenjohtaja, rehtori  Horn-
borg  kaksi sanomalehtiartikkelia puolustuskysymyksestä. Häntä vas-
taan nostettiin nyt syyte sotilaallisten salaisuuksien. paljastami-

sesta. Hovioikeus hylkäsi sen, katsoen artikkelien olleen  vain  hä-
nen henkilökohtaisia ajatuksiaan. Puolustusministeriö julkaisi sup-
pean lyhennelmän mietinnöstä nimellä "Suomen puolustuskysymys" ja 
jakoi sen mm. kaikille kansanedustajille. -  On  väitetty, että puut-
teellisen informaation vuoksi eduskunta ei voinut riittävällä asi-
antuntemuksella ja vakavuudella suhtautua puolustuskysymykseen. To-
dettakoon kuitenkin, että mainitussa lyhennelmässäkin oli sanottu 
kaikki olennainen ja että eduskuntapuolueilla oli revisionissa  var- 

9  sin  arvovaltainen edustus. 
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Everstiluutnantti Airon tutkimus  5.232   
Kuten  on  jo mainittu, vaadittiin  1920-luvulla eduskunnassa useaan 
otteeseen puolustusmenojen pienentämistä ja palvelusajan lyhentä-

mistä (sivut  16-17).  Esimerkiksi vuoden  1926  valtiopäivillä teki 
yhteensä  122  edustajaa neljä erillistä aloitetta palvelusajan ly-
hentämisestä. Ne kaikki hylättiin  4.3.27,  mutta samalla eduskunta 
kehotti hallitusta antamaan esityksen palvelusajan lyhentämisestä 
vuoden  1930  alusta lukien. Hallitus asetti  4.6.27  komitean Kyösti 
Kallion johdolla tutkimaan asiaa. Jäseniksi komiteaan määrättiin 
professori A.L. Hjelmman, pankinjohtaja  E.  Rydman, eversti K.P. 
Wallenius sekä kansanedustajat J.F. Aalto,  J.  Klockars,  J.  Niukka-
nen ja  M.  Puittinen; sihteerinä oli majuri  E.  Rihtniemi. Komitea 
sai työnsä valmiiksi  11.7.28  tullen siihen tulokseen, että asevel-
vollisuusaikaa ei voitu lyhentää, mutta  se  ehdotti, että ns. terri-
toriaalijärjestelmään siirtymisen tutkiminen annettaisiin jollekin 

asiantuntijalle, joka voisi siihen kokonaan antautua. Hallitus te-

kikin tästä päätöksen  14.8.28  ja tämän mukaisesti puolustusministe-
riö määräsi tehtävään everstiluutnantti A.F. Airon. Tämän tutkimus 
valmistui  30.10.29.1  

Nietinnössään2  Airo selvitti ensin "palvelusajan lyhentämismahdol-
lisuudet nykyisen puolustuslaitosjärjestelmän vallitessa (sivuo"8) 
ja tuli samaan lopputulokseen kuin asiaa tutkineet komiteatkin: 

palvelusaikaa ei voitu lyhentää vaarantamatta maan puolustusmahdol-
lisuuksia. Oli siis tutkittava, mitä mahdollisuuksia siihen olisi 
jonkin toisen puolustusjärjestelmän puitteissa. Airo otti nyt läh-

tökohdaksi  9  kuukauden palvelusajan muille paitsi reserviupseereik-
si ja aliupseereiksi koulutettaville, joille  se  olisi  12  kuukautta. 
Syynä oli  se,  että palvelusajan lyhentämistä tarkoittavissa aloit-
teissa tämä oli yleensä ollut tavoitteena. 

Rauhan aikaisen puolustuslaitoksen tehtävät ovat 
asevelvollisten kouluttaminen, 

sodan ajan puolustusvoimien liikekannallepanon valmistelu sekä 
liikekannallepanon ja keskityksen suojaaminen. 

Rauhan ajan puolustuslaitoksen järjestely on riippuvainen ennen 
kaikkea sodan ajan puolustusvoimista ja niiden tehtävästä. Niinpä 
Airokin ensimmäiseksi selvittää tämän kysymyksen ja sen vaikutuksen 

rauhan ajan organisaatioon. 
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Airon ehdotus sodan ajan puolustusvoimiksi  5.2321  
Airon ehdotuksen perustana on Yleisesikunnan liikekannallepano-
suunnitelma. Taistelujoukkojen vahvuus ei saa alentua, mutta sitä 
ei voida "elottoman sotmateriaalin puutteen vuoksi" myöskään pit-

kään aikaan suurentaa. Sodan aikaisten puolustusvoimain jaoittelu 
jää entiselleen: päämaja,suojajoukot, kenttäarmeija, kotiarmeija, 
ilmavoimat ja merivoimat. 

Joskin sodan ajan puolustusvoimien kokoonpano säilyy suurin piir-
tein entisenä, niiden muodostaminen muuttuu olennaisesti. Vallit-
sevan kaaderijärjestelmän mukaan kuuluu puolustuslaitokselle rau-
han aikana koulutus-, liikekannallepano- ja suojaustehtävä. Uuden 

ehdotuksen mukaan liikekannallepano irrotetaan joukko-osastoilta 
ja annetaan perustettavalle aluejärjestölle, jolloin niille jäävät 
kaksi tehtävää sopivat hyvin yhteen. 1Iolemmat edellyttävät vahvoja, 

hyvin toimintakykyisiä joukkoja, kun taas liikekannallepano vaatii 

kaikkia perustettavia joukkoja varten omat kantayksikkönsä, mikä 
hajoittaa vähäisiä voimavaroja. 

Päämajan organisaatioon Airo ei puutu lainkaan, vaan se jää enti-
selleen. 

Suojaustehtävään voidaan nyt käyttää koko rauhan aikana palveluk-
sessa oleva asevelvollismäärä, lukuunottamatta meri- ja ilmavoimien 
tarvetta, jonka Airo jättää voimassa olevien suunnitelmien varaan. 
Suojajoukot jaetaan Kannaksen suojajoukkoihin ja rajansuojelupatal-
jooniin, jotka muodostetaan Salmin, Joensuun, Kainuun ja  Lapin  ra-
vartiostoista ja alistetaan Päämajan alaisuuteen. 

'Kannaksen suojajoukkojen kokoonpano ja muodostamistapa  on  täysin 
uusi. Organisaatio  on  seuraava: 

Suo jajoukkoesikunta, 
- 3  suojajoukkoprikaatia, jotka kokoonpanoltaan vastaavat patteris- 

tolla vahvennettua jalkaväkirykmenttiä,  
1  ratsuprikaati, 

- 3  polkupyöräpataljoonaa,  
1  viestikomppania, 

- 2  pioneerikomppaniaa sekä 
huoltomuodostelmat: kenttäsairaala, lääkintäkomppania, eläinlää-
kintäkomppania, sairaankuljetusautokomppania, kevyt autokomppa-
nia ja talouskomppania. 
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Kokonaisvahvuus: 
upseereita 726 

aliupseereita 2465 

miehistöä 14123 

Yhteensä 17314 

Voimassa oleva organisaatiomuoto ei kykene asettamaan riittävästi 
suojajoukkoja. Rauhan aikaisten joukko-osastojenhan  on  kaaderijär-

jestelmässä jäätävä suorittamaan liikekannallepanoa. Tosin eräin 
järjestelyin muutamat joukot voitiin lähettää suojaustehtävään il-
man liikekannallepanoa. Lisäksi käytettiin suojajoukkoina Kannaksen 

suojeluskuntia. Niiden jäsenet olivat kuitenkin kiinni omissa teh-
tävissään, joten tietyn aikansa vei heidän irrottautumisensa näis-
tä ja kokoamisensa joukoiksi. Kun uudessa organisaatiossa suoja-
joukkotehtävä ja koulutustehtävä yhdistetään, voidaan perustaa kou-
luttava divisioona, joka sijoitetaan Karjalan kannakselle ja sen 

läheisyyteen ja joka rauhan aikaisista joukoistaan nopeasti ja il-

man reservistä tulevaa täydennyshenkilökuntaa kykenee muodostamaan 

edellä esitetyt suojajoukot. 

Rajansuojelupataljoonat ovat itsenäisiä pataljoonia, jotka muodos-
tetaan käyttäen runkoina rajavartiostoja. Koska niiden rauhan ai-

kainen palkattu henkilöstö  on  varsin pieni, täydennetään ne lähi-

alueen reserviläisillä. Tähän ilmeisesti jää aikaa, koska itärajal-
la eivät nopeat yllätykset ole todennäköisiä. Pataljoonan kokoon-

pano  on  seuraava: 
- esikunta, 
- 3  kiväärikomppaniaa, 

-  1  konekiväärikomppania, 

-  1  jalkaväkitykkiosasto ja 
- pataljoonan kuormasto 
Kokonaisvahvuus: 

upseereita  34  

aliupseereita  135  

miehistöä  719  

Yhteensä  888  
Suojajoukkotehtävän suoritettuaan rajansuojelupataljoonat jäävät 
päämajan reserviksi, mutta osaa niistä voidaan käyttää kotiarmei-

jan kouluttajavoimien vahventamiseen. 
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Kenttäarmeijaa suunnitellessaan Giro otti perustaksi Yleisesikun-
nan laskelman, jonka mukaan voitiin perustaa 7 divisioonaa, 1 suo-
jeluskuntadivisioona ja niinikään suojeluskuntien muodostamat ran-
nikkovartiostot, jotka vastasivat suunnilleen yhtä divisioonaa 

(vrt. mm. sivut  I  156 ja 163,  II  141-145, 161, 193, 222 ja 225). 

Ehdotuksen mukaan perustettaisiin nyt suoraan 9 divisioonaa, mutta 
ei nykyiseen suunnitelmaan kuuluvia kolmea polkupyöräpataljoonaa 
sekä kahta hyökkäysvaunukomppaniaa, koska niitä varten ei tultaisi 
kouluttamaan miehistöä reserviin. Kutakin divisioonaa varten tulee 

kenttätäydennyspataljoona, mikä merkitsee kolmen pataljoonan lisä-
ystä voimassa olevaan suunnitelmaan nähden. Näiden runkoina käytet-
täisiin Kannakselta suojajoukkovaiheen päätyttyä vapautuvia yhdek-
sää jalkaväkipataljoonaa, jotka täydennetään kotiarmeijasta käsin. 

Kenttäarmeijan yksikköjen kokoonpano on voimassa olevien sodan ajan 

määrävahvuuksien mukainen. 

Kotiarmeija, merivoimat, ilmavoimat ja ilmatorjuntajoukot peruste-
taan voimassa olevien suunnitelmien mukaan. 
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Airon ehdotus rauhan ajan puolustusvoimiksi 5.2322  

Rauhan aikaiseen puolustuslaitokseen kuuluu 

johto, 
aluejärjestö, 

kouluttava divisioona 
merivoimat sekä 
ilmavoimat ja ilmatorjuntajoukot. 

Johdon muodostavat Yleisesikunta ja puolustusministeriö. Näiden 
alaisina on joukko erilaisia laitoksia, varikoita, sairaaloita, 
kouluja jne. Kaikki nämä ovat riippumattomia palvelusajan pituu-

desta ja jos se lyhenee nykyisestään, ei näihin mihinkään enää 

riitä asevelvollisia, vaan on käytettävä palkattua työvoimaa. Näin 
ollen suunnitelmassa ei ehdoteta näiden organisaatioon muutoksia. 

Aluejärjestön "yleinen muoto johtuu välittömästi liikekannalle-

panossa perustettavasta kenttäarmeijasta. Aluejärjestössä tapaamme 

siten kolme sotilasmaakuntaa, vastaten kukin kenttäarmeijan yhtä 
armeijakuntaa. Sotilasmaakunta jaetaan kolmeen sotilaslääniin vas-
taten kukin kenttäarmeijan divisioonaa ja sotilaslääni kolmeen, 
rykmenttiä vastaavaan sotilaspiiriin. Sotilaspiiri jaetaan lopuksi 
kolmeen sotilasalueeseen, jossa kussakin muodostetaan liikekannal-
lepanossa yksi pataljoona". 

Alueellinen jako perustuu pääaselajin, jalkaväen, organisaatioon. 
Muiden aselajien yksiköt muodostetaan divisioonaa varten koko so-
tilasläänin alueelta, armeijakuntaa varten sotilasmaakunnan alu-
eelta ja ylijohdon joukot koko maasta aluejärjestön rajoista piit-
taamatta. Ehdotukseen liittyy kartta, josta "käy selville, mihin 

suuntaan aluejärjestön rajojen voidaan ajatella kulkevan". 
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Airon suunnitelma aluejärjestön organisaatioksi ilmenee seuraavas-

ta taulukosta. 

Sotilasmaakunta Sotilaslääni Sotilaspiiri  

I  Sotilasmaakunta Mikkeli Jyväskylä 

Kouvola Mikkeli 

Savonlinna 

Lahti Lahti 

Hämeenlinna 

Helsinki 

Kouvola Viipuri 

Kouvola 

Kannas (Valkjärvi)  

II  Sotilasmaakunta Seinäjoki. Vaasa 

Tampere Seinäjoki 

Haapamäki 

Tampere Tampere 

Pori 

Rauma 

Turku Humppila 

Salo 

Turku  

III  Sotilasmaakunta Ylivieska Kokkola 
Joensuu Ylivieska 

Oulu 

Kajaani Rovaniemi 

Kajaani 

Kuopio 

Sortavala Iisalmi 

Joensuu 

Sortavala 

Vaikka aluejärjestöön ei kuulukaan joukkoja, tarvitaan sen esikun-

tien miehittämiseen lähes 2000 henkilöä, nimittäin 1056 upseeria, . 
kenraalista luutnanttiin, 3 lääkäriä ja 918 siviilihenkilöä. Tehtä-

viä tälle henkilöstölle kertyy runsaasti, Airo luettelee 19. alkaen 
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yleisestä alueellisesta sotilashallinnosta asevelvollisten ennakko-
valmennukseen, kertausharjoituksiin, tiedusteluihin, alueellisen 
puolustuksen järjestämiseen, liikekannallepanon valmisteluun ja 
"vapaaehtoisten maanpuolustusyhdistysten henkiin herättämiseen, 

toiminnan johtamiseen ja tukemiseen".- Suojeluskuntia ei mainita. 

Kun liikekannallep-anokysymys oli ratkaistu, oli koulutus- ja suoja-
joukkotehtävä helposti yhdistettävissä, koska nämä molemmat asetti-
vat samanlaisia vaatimuksia. Suojajoukoiksi tarvitaan mahdollisim-
man sodanmukaisia yksiköitä sekä riittävää ja ammattitaitoista 
päällystöä. Tällaisissa joukoissa on koulutuskin tehokasta. Kun 

vielä huolehditaan siitä, että "palvelusaika myös käytännössä mer-
kitsee samaa kuin koulutusaika", laskee Airo voivansa ottaa tutki-
muksen pohjaksi 9 kuukauden palvelusajan, jota myös useissa aloit-
teissa oli esitetty. - Varuskunnissa oli nyt pakko teettää asevel-
vollisella miehistöllä monenlaisia huolto- ja vartiointitehtäviä, 
joihin käytetty aika oli poissa koulutuksesta - epäkohta, joka tun-

netaan tänäkin päivänä. 

Rauhan aikaisen palvelusajan pituus vaikuttaa sekä organisaatioon 

että määrävahvuuksiin. Nyt suoritetun tutkimuksen pohjalta on Airon 

mukaan "suhteellisen helppoa tehdä laskelmia mahdollisesti muiden 
kysymykseen tulevien palvelusaikojen suhteen". 

"Kouluttava divisioona", johon tulee koko vuosiluokka merivoimien 
ja ilmavoimien osuutta-lukuunottamatta, on muodostettava niin, et-
tä se vastaa suojajoukolle asetettavia vaatimuksia ja on kokoonpan-
tu siten, että se kouluttaa kenttäarmeijan reserviä oikeissa suh-
teissa. Sen kokoonpano tulisi olemaan seuraava: 

divisioonan esikunta, 
3 jalkaväkiprikaatia  å  
esikunta 

- aliupseerikoulu 

3 jalkaväkipataljoonaa, 
1 kenttätykistöprikaati: 

esikunta 
aliupseerikoulu 

- 3 kevyttä kenttätykistöpatteristoa 
1 raskas kenttätykistöpatteristo 

- 1 mittauspatteri, 

1 ratsuprikaati: 
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2 ratsurykmenttiä 

1 asevelvollinen eskadroona 

3 polkupyöräpataljoonaa  å  

3 värvättyä polkupyöräkomppaniaa 

- 1 värvätty konekiväärikomppania 

1 asevelvollinen polkupyöräkomppania 

1 viestipataljoona 

esikunta 

aliupseerikoulu 

3 viestikomppaniaa, 

1 pioneeripataljoona 

esikunta 

aliupseerikoulu 

3 pioneerikomppaniaa, 

1 huoltokoulutuskeskus  

esikunta 

autokomppania 

kuormastokomppania 

talouskomppania 

- lääkintäkomppania 

eläinlääkintäkomppania 

Divisioonan vahvuus on seuraava: 

upseereita 	 619 

erikoisupseereita 	38 

sotilasvirkamiehiä 	72 

palkattuja virkamiehiä 	29 

kanta-aliupseereita 	2747 

värvättyä miehistöä 	2669 

siviilivirkailijoita 	261 

asevelvollisia 	11202 

yhteensä 	17637 

Jalkaväkipataljoonaan kuuluu suunnitelman mukaan esikunta, 3 kivää-

rikomppaniaa, konekiväärikomppania ja jalkaväkitykkiosasto, polku-

pyöräpataljoonaan esikunta, 3 värvättyä kiväärikomppaniaa ja kone-

kiväärikomppania sekä yksi asevelvollinen kiväärikomppania. Kevyt 

kenttätykistöpatteristo käsittää esikunnan sekä 2 kanuunapatteria 

ja yhden haupitsipatterin, raskas patterista taas esikunnan sekä yh-

den kanuuna- ja yhden haupitsipatterin. 
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Suojajoukkotehtävän mukaisesti Airo sijoittaa kouluttavan divisioo-
nan joukot Karjalan kannakselle tai sen läheisyyteen. Sen esikunnak-
si tulee 2.Divisioonan esikunta Viipurissa. 3alkaväkiprikaatit si-
jaitsevat Viipurissa, Käkisalmen - Kiviniemen sekä Sortavalan - He-

lylän alueilla. Kasarmeja  on  nykyisten joukkojen käytössä muualla 
paitsi viimeksi mainitulla alueella, jonne Yleisesikunta  on  jo 
kauan ehdottanut rakennettavaksi kasarmeja. 

Airo ei ehdota erikoisaselajeja sijoitettavaksi jalkaväkiprikaatei-
hin, vaan pitää tykistön koottuna "yhdenmukaista koulutusta silmäl-
läpitäen, joka erikoisaselajeille  On  erittäin tärkeä". Tykistöpri-
kaati  on  Viipurissa, missä ennestäänkin  on  tykistöä, pioneeripatal- 
joona Korialla ja Erillinen Pioneerikomppania Kellomäellä, viesti-
pataljoona Kouvolassa. Airo oli alkuaan tykistöupseeri, mistä johtu-

nee, että hän  on  näin ottanut huomioon erikoisaselajien koulutuksel-
liset näkökohdat. 

Yleisesikunta oli jo vuodesta 1925 alkaen halunnut sijoittaa polku-
pyöräpataljoonat Terijoelle, Kivennavalle ja Rautuun, jolloin ne tu-
lisivat suojajoukkotehtävänsä kannalta sopiviin paikkoihin ja ehdot-
tanut puolustusministeriölle kasarmien rakentamista näille paikka-
kunnille. Vain  PPP  1 majaili oikealla paikalla, tosin tilapäismajoi-

tuksessa,  PPP  2 oli Raivolan aseman seuduilla "hajoitettuna lukui-

siin tarkoitukseen_sopimattomiin, luhistumistilassa oleviin venäläi-
siin huviloihin",  PPP  3 oli Mikkelissä. Airon suunnitelmassa on kak-
si ensinmainittua jätetty paikoilleen, mutta  PPP  3 olisi siirrettävä 
Rautuun.1  

Viestipataljoona  on  sijoitettu Kouvolaan ja Ratsuprikaati jätetty 

entiselle paikalleen Lappeenrantaan. Puolustusministeriön alaiset 
huoltolaitokset, varikot, sairaalat yms. sekä Yleisesikunnan alaiset 
sotakoulut Airo myös jättää paikoilleen. Merivoimien ja Ilmavoimien 
sijoitus  on  "nykyisten suunnitelmien mukainen". 

Kun Airon suunnitelman mukaan suurin osa koulutettavia joukkoja 

siirtyisi Kannakselle, jäisi melkoinen määrä vanhoja kasarmeja va-
jaakäyttöön, vaikka niihin sijoitettaisiinkin aluejärjestön esikun-
tia ja laitoksia. Samalla pitäisi toteuttaa mittava uudisrakennus-
ohjelma. Ei näin ollen ole ihmeteltävää, ettei suunnitelmaa esite-

tyssä muodossa toteutettukaan. 

Airon mietinnön viimeinen luku, "Lopputulos suoritetusta tutkimuk- 
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sesta", alkaa toteamuksella, että ehdotettu organisaatio kylläkin 
mahdollistaa palvelusajan lyhentämisen, mutta vain tietyin edelly—
tyksin, mikäli puolustusvoimien sodan aikaista tehtävää ei muuteta 

eli että "maanpuolustus ei muutoksesta joudu kärsimään". 

Välttämättömiä edellytyksiä on ensinnäkin henkilökunnan tuntuva 

lisääminen: 

Upseerit: nykyisin 1951 lisäys 231 uusi organisaatio 2182 

Aliupseerit: —"— 3081 —"— 786 —"— 3867 

Värvätyt: —"— 3427 

Siviilivirat: -"- 1845 

Upseerien virkoja laskettaessa on pidetty välttämättömänä, että 
rauhan aikana ovat palveluksessa upseerit, jotka joutuvat miehittä—
mään kenttäarmeijan komppanian tai vastaavan päällikön ja sitä kor—
keamman paikan. Kouluttavan divisioonan upseerimäärä perustuu sen 

suojatehtävään ja entistä tehokkaammaksi saatavaan koulutukseen, 

koska koulutusaika lyhenee. Pääasiassa tästä johtuu myös kanta—
aliupseerien lisätarve, sillä vaikka asevelvollisille aliupseereil—
le on suunniteltukin vuoden palvelusaika miehistön 9 kuukauden si—
jasta, ei heistä tässä ajassakaan saada päteviä kouluttajia. 

Värvättyjä sotilaita on ollut vain vähäinen määrä laivastossa ja 

soittokunnissa, mutta nyt on pakko saada näitä melkoisesti, koska 
kuten "yksityiskohtaiset laskelmat osoittavat, ei 9 kuukauden pal—
velusajalla voida saada yksistään asevelvollisista kokoon riittä—
viä suojajoukkoja". Värvätyt on sijoitettu ratsuväkeen ja polku—
pyöräpataljooniin, joissa asevelvollisia on vain yksi perusyksik—

kö. "Värvättyjen käyttö juuri näihin aselajeihin on erikoisen tär—
keä siksi, että yhdeksän kuukauden koulutuksella ei kunnollista 

ratsumiestä ja tuskinpa polkupyörämiestäkään voida kasvattaa". 

Siviilivirat ja —toimet ovat tarkoitetut huoltopalveluun, koska 
"tehtäviin ... joilla ei ole arvoa sodanaikaisen valmistautumisen 
kannalta, ei saa käyttää asevelvollisia". Palvelusajan ja koulutus—
ajan välinen ero on "nykyisessä armeijassamme aivan uskomattoman 
suuri", mutta uudessa organisaatiossa se voidaan minimoida juuri 
ehdotetulla järjestelyllä. 

Airon käsityksen mukaan on "asevelvollisen nykyisinkin saama kou— 
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lutus katsottava riittämättömäksi". Vaikka se uudessa järjestel-
mässä tehostuukin, olisi järjestettävä "asevelvollisen ennakkoval-
mennusta", joka tähtäisi "lähinnä fyysisen kunnon kehittämiseen 
vähitellen sille asteelle, että nuorukainen on tässä suhteessa 

kypsä astumaan sotapalvelukseen". Tarkoituksena siis ei ole soti-
laskoulutuksen antaminen, vaan kunnon parantaminen, "joka koituisi 
ei ainoastaan puolustuslaitoksen vaan koko kansan siunaukseksi". 
Ennakkovalmennusta on jo monessa maassa harrastettu, mutta vaike-

uksia on tuottanut sopivan henkilökunnan saaminen. Meillä tehtävä 

voitaisiin antaa aluejärjestölle. 

Lyhyen palvelusajan haittoja tulisi pienentämään aluejärjestön 
puitteissa tapahtuva reservin kouluttaminen. Tämän koulutuksen ar-
voa nostaa tietenkin vielä  se,  että  se  tapahtuu sodan aikaisten 
yksikköjen puitteissa. 

Uusi järjestelmä aiheuttaa rakentamiskustannuksia summittaisen ar-
vion mukaan noin  352.310.000  markkaa, kun  on  rakennettava kasarme-
ja, aluejärjestön "liikekannallepanovarastoja alueittain hajoitet-
tuna ympäri maan sekä näiden yhteyteen tarpeellisia asuntorakennuk-
sia aluejärjestön henkilökunnalle". Tästä summasta  on  vähennettävä 
kouluttavan divisioonan osalle tulevat  130.000.000  mk, jotka olisi 
joka tapauksessa saatava nykyisenkin järjestelmän puitteissa suoja-
joukkojen tarvetta varten. Varsinaiset perustamiskustannukset ovat 
siis  222.310.000  markkaa. "Missä määrin vapautuvien kasarmien myyn-
tiarvo tulee tätä summaa pienentämään, ei ole laskettu". 

Perustamiskustannusten lisäksi  on  otettava huomioon vuotuisten kus-
tannusten kasvu, mikä johtuu pääasiallisesti lisättävän hankilö-
kunnan palkoista. "Käsitys, jonka mukaan palvelusajan lyhentäminen 
toisi muassaan menojen vähenemisen,  on  täysin erheellinen". "Palve-
lusajan pituus ja puolustuslaitoksen kustannukset eivät ole suo-
rassa suhteessa olevia tekijöitä. Suorassa suhteessa kulkevat pi-
kemminkin kustannukset ja maanpuolustuksen teho", 

Loppulausuntona Airo esittää, että palvelusaikaa vakinaisessa väes- 
sä 	voidaan -kylläkin lyhentää, mutta uusi organisaatiomuoto "ei tuo 
muassaan kustannusten supistuksia, vaan tulevat jo ylläpitokustan-
nuksetkin nykyisestään kasvamaan, jonka lisäksi (se) edellyttää 
omat perustamiskustannuksensa". 

Saatuaan mietintönsä valmiiksi Airo pyysi ja sai siirron kentälle, 
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hän sai komennettavakseen Polkupyöräpataljoona 2:n Valkjärvellä, 
joten hän ei ollut enää Yleisesikunnassa, kun suunnitelman toteut—
tamista ryhdyttiin tutkimaan. 

Airon ehdotus muistuttaa suuresti Grandellin vuosina 1923 — 1924 
esittämiä suunnitelmia (sivut  II  152 —155).2  Molemmissa käytetään 

rauhan aikainen puolustuslaitos kokonaan suojajoukkoina ja se hoi—
taa asevelvollisen ikäluokan koulutuksen, kun taas sodan aikaisen 
kenttäarmeijan liikekannallepano tapahtuu aluejärjestelmän mukai—
sesti. Vahvuuksissa ja kokoonpanoissa on eroja. Grandellilla on 
suojajoukoissa 5 prikaatia, Airolla 3, kenttäarmeijassa edellisel—

lä 6 divisioonaa, jälkimmäisellä 9. Palvelusaika on Grandellilla 
vuosi ja Airolla 9 kuukautta, hänenhän piti tutkia nimenomaan pal—
velusajan lyhentämismahdollisuuksia. Olennaisin ero on suojelus—
kuntien asemassa ja tehtävissä. Grandell antoi liikekannallepanon 
toimeenpanon suojeluskunnille, jotka suorittavat sen alueelliselta 
pohjalta, kun taas Airo suunnitteli perustettavaksi erityisen alue—

järjestön. — Suojeluskuntien asema tulikin olemaan varsin tärkeä 
neuvoteltaessa uudistuksen toimeenpanosta suojeluskuntien kanssa, 
nämä kun pelkäsivät itsenäisyytensä puolesta, mikä taas oli vapaa—
ehtoisuuten perustuvalle järjestölle elinehto. Lopullinen ratkaisu 
edellyttikin erillistä aluejärjestöä Airon ehdotuksen mukaisesti. 
Yleisesikunnan taholta lisäksi vakuutettiin suojeluskuntien itse—
näisyyden säilyvän ennallaan.3  

Airon suunnitelmassakin otettiin huomioon suojeluskunnat mm. suoja—
joukkoina, mutta siinä laajuudessa kuin Grandell, hän ei edellyttä—
nyt niiden toimivan puolustusvoimien osana. Vaikka hän suunnitteli 
laajaa nuorisovalmennusta, hänen mietinnössään ei oteta lainkaan - 

huomioon suojeluskuntien koulutustoimintaa ennen palvelusta vaki—

naisessa väessä ja sen jälkeen. Lopullisessa uudestijärjestelyssä 
tulikin olemaan aineksia molemmista suunnitelmista, toimihan  Gran—
dell  Yleisesikunnan järjestely— ja liikekannallepano—osaston pääl—
likkönä 28.5.27 alkaen. — On ilmeistä, että Airolla oli käytettä—

vissään Grandellin esitykset omaa suunnitelmaansa laatiessaan, mut—

ta lähteistä ei ilmene, että Grandell olisi mitenkään vaikuttanut 
hänen työhönsä. Airohan oli vapautettu muusta palveluksesta sitä 
tehdessään. 
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5.233 Lausuntoja Airon suunnitelmasta  

Saatuaan Airon mietinnön puolustusministeriö pyysi siitä lausunnon 
paitsi Yleisesikunnalta myös majuri W. Br0ckneriltä. Hän oli toimi-

nut suomalaisille upseereille Saksassa järjestetyn yleisesikunta-
upseerikoulutuksen pääopettajana ja sen jälkeen hänet oli kutsuttu 
taktiikan opettajaksi Suojeluskuntien päällystökouluun Tuusulaan 

(sivut  II  125-126).1  

BrBckner antoi lausunnon 26.1.30, siis varsin nopeasti.2  Opettajan-
toimessaan hän oli hyvin perehtynyt Suomen puolustuskysymykseen 

ja pystyi laajan kokemuksensa perusteella arvioimaan sitä avarakat- 
seisesti. Hän keskitti lausuntonsa kolmeen kysymykseen puuttumatta 

yksityiskohtiin: 
- nykyisen organisaation säilyttäminen, 

- arvostelu ehdotetusta organisaatiosta ja 

- palvelusajan lyhentäminen. 

Yhtyen Airon esitykseen BrBckner toteaa, että nykyinen organisaatio 
ei vastaa rauhan eikä sodan vaatimuksia. Hän huomauttaa myös johdon 

epäyhtenäisyydestä. "Puolustuslaitoksessa saa olla vain yksi yhte-
näinen johto: puolustusministeriö, johonka yleisesikunta on sisälly. 
tettävä". Palvelusaikaa ei voida nykyorganisaatiossa lyhentää, mies• 
vahvuuksien aleneminen tekisi joukko-osastot "liian kutistuneiksi". 

Uudestijärjestelyn periaatteet ovat oikeat, mutta toteuttamiseen 
nähden BrBckner on melkoisesti eri mieltä. Koko rauhan aikaisen va-
kinaisen armeijan sijoittaminen Karjalan kannakselle ei ole tarkoi-

tuksenmukaista. Kaksi viidesosaa aktiiviupseerikunnasta ja melkein 

koko aktiivialiupseerikunta käytetään jo sodan "johdanto-tehtävään" 
ja on siten poissa muulta sodan ajan armeijalta. Hän säilyttäisi 
nykyisen voimien jaon ja täydentäisi suojajoukkoja rajaseudun suo-
jeluskunnilla - kuten suunnitelmat edellyttävätkin. Liikekannalle-

panoa olisi kuitenkin nopeutettava. 

Joukkojen keskittäminen Kannakselle vaatisi paljon varoja kasarmien 
ja harjoitusalueiden hankkimiseen, kun ne voitaisiin tehokkaammin 
sijoittaa sotavarustukseen. Varuskuntien poistaminen muualta maasta 

vaikeuttaa reservin kouluttamista ja vieraannuttaa väestöä puolus-
tuslaitoksesta. Aluejärjestön jako on liian kaavamainen ja siitä on 

kenttäarmeijan kokoonpano selvästi nähtävissä. Aluejako pitäisi mu-

kauttaa mahdollisimman paljon olemassa olevaan hallinnolliseen ja- 
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koon eikä missään tapauksessa saisi ainakaan rikkoa suojeluskun-

tien alueellisia kokonaisuuksia. Ehdotuksessa ei muutenkaan ole 

riittävästi otettu huomioon suojeluskuntia ja niiden mahdollisuuk-

sia maan puolustusjärjestelmässä, mm. reservin kouluttamisessa ja 

sisäisen turvallisuuden takaamisessa. 

Brflckner tiivistää ehdotuksensa seuraavaksi: 

Karjalan kannaksen rajansuojeludivisioonaan kuuluu  

4  jalkaväkipataljoonaa,  

2  polkupyöräpataljoonaa, 

ratsuväkiprikaati, 

kevyt kenttätykistöpatteristo ja 

raskas kenttätykistöpatteristo. 

Joukot sijoitetaan olemassa oleviin kasarmeihin. Kun ratsuväki jää 

Lappeenrantaan,  se  voidaan tarvittaessa suunnata myös Laatokanpoh- 

joispuolelle. "Mitä näin ollen puuttuu suojajoukkovahvuudesta  on  

otettava perustamalla lisäksi rajaseuduilla liikekannallepanossa 

suojeluskuntaosastoja". Tämän divisioonan lisäksi tulee kolme soti- 

lasmaakuntaa. 

- Itärajan puolustuksesta, Laatokka mukaanluettuna, vastaa yksi so- 
tilasmaakunta. Sillä  on  aktiivijoukkoja  

1  jalkaväkipataljoona,  

1  polkupyöräpataljoona ja  

1  kevyt kenttätykistöpatteristo sekä 

Laatokan rannikkotykistö. 

Nämä joukot toimivat "opetusjoukkona ja opetushenkilökuntana" ja ne 

majoitetaan olemassa oleviin ja Helylään rakennettaviin kasarmei-

.hin. Lisäksi tulevat rajavartiopataljoonat ja liikekannallepanossa 

perustettavat suojeluskuntaosastot. 

- Etelärannikon suojeluksesta vastaa toinen sotilasmaakunta, jolla  
on  aktiivijoukkoja  

2  jalkaväkipataljoonaa,  
1  kevyt kenttätykistöpatteristo sekä 

rannikkotykistö. 

Länsirannikon puolustus kuuluu kolmannelle sotilasmaakunnalle, 

jolla  on  aktiivijoukkoja  2  jalkaväkipataljoonaa. Lisäksi  se  kuten 

edellinenkin sotilasmaakunta perustaa suojeluskuntajoukkoja. 

Sotilasmaakuntien jakaminen ulotetaan vain sotilaspiireihin, jotka 

suunnittelevat pataljoonien ja komppaniain liikekannallepanon riip— 
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pumatta suojeluskuntien aluejaosta. Rannikkotykistöä ja laivastoa 
ei yhdistetä meripuolustukseksi, vaan sotilasmaakunnat valmistele-
vat kukin oman rannikkonsa puolustuksen. 

Bröckner päätyy siis siihen, että on mahdollisimman paljon nojau-
duttava olemassa olevaan organisaatioon, koska se on nopein tie 
saada aikaan uudelleenjärjestely. Sen on tähdättävä siihen, että 
muodostetaan jo rauhan aikana sellaiset joukot, jotka vahvuudel-
taan vastaavat sodan aikaisia. Tämä tapahtuu yhdistelemällä joukko-
ja nykyisissä yhtymissä. "Vapautuvat voimat voivat tutussa ympäris-

tössään muuttua aluejärjestön henkilökunnaksi tai voidaan niitä 
siirtää rajadivisioonan vahvistamiseksi". 

Palvelusajan lyhentäminen vuodesta  9  kuukauteen voidaan suorittaa 
edellyttäen, että otetaan käyttöön nuorison ennakkokoulutus, va-
pautetaan miehistö työ- ja "talouspalveluksesta", supistetaan muo-
dollinen koulutus vähimpään- mahdolliseen ja pannaan taistelukoulu-
tus ensi sijalle, otetaan palvelukseen värvättyä miehistöä lähinnä 
erikoisaselajeihin sekä tehostetaan reservin jatkokoulutusta. 

Lopuksi Br8ckner toteaa, että puuttumatta yksityiskohtaisesti kus-
tannuslaskelmiin, hänen ehdotuksensa tulee halvemmaksi kuin Airon, 
koska-kasarmi- ja alue-esikuntarakennukset, yhteensä lähes  300  mil-

joonaa markkaa, jäävät pois. Vuotuiset kustannukset eivät kuiten-
kaan pienenee mutta  on  otettava huomioon lyhennetyn palvelusajan 
tuottamat kansantaloudelliset edut. 

Puolustusministeriö pyysi 18.11.29 Yleisesikunnan lausuntoa Airon 
suunnitelmasta.3  Samalla sitä kehotettiin harkitsemaan, "missä 

määrin järjestelmän aiheuttamia menoja, erittäinkin värvättyihin 
miehiin nähden, voitaisiin supistaa, jos 
1:o palvelusaika reservi- ja aliupseereiksi koulutettaville ase-
velvollisille olisi 1 vuosi 3 kuukautta, laivastossa, polkupyörä-
pataljoonissa ja ratsuväessä ... 1 vuosi ja muille ... 9 kuukautta 

2:o toinen ratsurykmentti poistetaan ja ratsuväessä palvelleiden 

asevelvollisten kanssa pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan teke-
mään sopimuksia siitä, että he ylläpi-tävät ratsun varusteineen 
liikekannallepanon varalta; sekä 
3:o rannikkopatterit mahdollisimman laajassa määrässä sekä ilma-
tarjuntapatterit annetaan suojeluskuntajärjestön hoidettaviksi". 

Aikoikohan ministeri Niukkanen herättää eloon vanhan rustholli- 
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laitoksen, kun hän antoi moisen tehtävän Yleisesikunnalle. ministe—
riön upseerit eivät tainneet yhtyä ministerin käsityksiin, kun kir—
jelmän varmentajana  on  esittelijäneuvos. 

Poliittista valmiutta aluejärjestelmään oli olemassa, eduskunnassa—

kin oli asia ollut useasti esillä. Kun eduskunta alkuvuodesta  1927  
käsitteli aloitteita palvelusajan lyhentämiseksi, lausui kansanedus• 
taja  J.  Niukkanen, joka nyt oli Kallion hallituksen puolustusminis—
terinä, mm. että "puolustuslaitoksen  on  luovuttava itsepintaisesti 
pitämästä kiinni ... kaaderi— eli kantamuodostelmajärjestelmästä 
ja siirryttävä n.s. territoriaali— eli aluejärjestelmään ainakin 

mahdollisimman suuressa määrin". Vaikkakin Niukkasen motiivina oli 
ilmeisesti puolustusmenojen vähentäminen — hän kuvitteli näin voi—
tavan supistaa rauhan aikaisen miehistön määrää neljänneksellä — 
hän esitti järjestelmän  etuina  myös liikekannallepanon nopeutumisen 
ja suojajoukkojen lisäämisen mahdollisuuden.4  

Vuoden  1930  alussa puolustusministeriö pyysi yleisesikunnalta lau—
suntoa uuden asevelvollisuuslain luonnoksesta. Yleisesikunta antoi  
7.4.30  sen samalla sekä Airon suunnitelmasta että asevelvollisuus—
laista, nehän liittyivät kiinteästi toisiinsa. 

Heti alkuun todetaan, että suunniteltu uudistus  on  niin laajakan—
toinen, ettei siitä vielä voida muodostaa lopullista käsitystä. 

Lausunto  on  sen vuoksi alustava ja siinä keskitytään uudistuksen 
toimeenpanomahdollisuuksiin sekä suunnitelman pääasiallisimpiin 
puutteellisuuksiin. Lopullisen kantansa ja "perustellun ehdotuksen—
sa" Yleisesikunta toivoo voivansa esittää "jo tämän vuoden aikana". 
Lausuntoa antaessaan Yleisesikunnalla oli käytettävissään myös ma—
juri Bröcknerin mietintö ja varsin suuressa määrin  se  onkin pääty—
nyt samalle kannalle. Sensijaan Yleisesikunta ei puutu nyt eikä 

myöhemminkään ministeriön sen harkittaviksi esittämiin kolmeen koh— 
taan. 
Yleisesikunta yhtyy Airon mietinnössä esitettyyn perusajatukseen, 
että suojajoukkoja on vahvennettava ja että kenttäarmeija on panta—

va liikekannalle aluejärjestelmän perusteella. Suoritetut tutkimuk—
set ❑soittavat tämän mahdolliseksi tietyin edellytyksin. 

Yksityiskohtaisessa tarkastelussa todetaan ensin, että Airon laskel-
missa on asevelvollisten vuosikontingentiksi otettu 16864 miestä, 

5 
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kun tarkistettu luku on 1080 suurempi eli 17944 miestä. Airon 
suunnitelma edellyttää aluejärjestöön sijoitettavaksi 1056 upsee-
ria, mutta kun organisaatio on saatu valmiiksi, riittänee tehtä-

-vien hoitamiseen puolet tästä. Suojajoukkodivisioonan upseerimää-

rää voidaan myös pienentää ja täten saadaan lisää upseereita alue-
järjestön perustamaan kenttäarmeijaan. "Siten myös vältetään-up-
seeriston valioaineksen uhraaminen suojavaiheessa". Kenttäarmei-
jan upseerimäärä jää näistäkin toimista huolimattå liian pieneksi 
ja tällöin on turvauduttava suojeluskuntajärjestöön, jonka vaki-

nainen upseeristo on otettava kenttäarmeijaan. - Yleensäkin Airo 
on jättänyt suojeluskuntajärjestön tarjoamat mahdollisuudet käyt-
tämättä. 

Kun kenttäarmeijan upseeritarve ei kaikista edellä esitetyistä 
keinoista huolimatta tule tyydytetyksi, ehdotetaan erityisten 
"palkattujen reservitointen" perustamista Ruotsin malliin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että tietyn koulutuksen saaneet aktiivi- ja re-
serviupseerit ovat reservissä, mutta palvelevat sovitun ajan vuo-
sittain armeijassa ja saavat siitä vuotuisen palkan. Järjestely 
muistuttaa Grandellin jo vuonna 1923 esittämää ja myöhemmin vielä 
puolustusrevisionissa käsiteltyä järjestelmää (sivu 71 ja  II  154). 

Liikekannallepanossa perustettaville joukoille tarvitaan jonkin-
lainen runko tai kantajoukko toimeenpanohenkilökunnaksi. Tämä voi-
daan saada suojeluskunnasta, sijoittamalla kanta-aliupseereita 
aluejärjestön virkoihin ja "reservitoimiin" samalla tavalla kuin 
upseereitakin sekä kouluttamalla joukkoja reserviharjoituksissa 

sodan ajan kokoonpanossa. Yleisesikunnan mielestä koko aluejär-
jestelmän edellytyksenä on reserviharjoitusten toimeenpano. 

Erittäin tärkeänä pidetään ns. disponibiliteettijärjestelmää, jo-
ka tarkoittaa sitä, että asevelvolliset ovat joitakin vuosia sen 

jälkeen kun ovat kotiutuneet vakinaisesta palveluksesta, kutsut-
tavissa palvelukseen ilman liikekannallepanoakin. Oikeus palve-
lukseen kutsumiseen pitäisi lainsäädännöllä antaa Sotaväen päälli-
kölle, jotta jo sodan uhkan aikana voitaisiin saada henkilökuntaa 

esille tuleviin tehtäviin. Disponibiliteettijärjestelmä olisi ulo-

tettava myös hevosiin, ajoneuvoihin, aluksiin ja tarvittaessa 
muuhunkin materiaaliin. 

Yleisesikunta on edelleen vanhalla kannallaan, että nykyisen jär-

jestelmän vallitessa palvelusajan lyhentäminen on mahdotonta. 
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Uudessa järjestelmässä se on tietyin edellytyksin toteutettavissa. 

Oleellisin ehto on, että tällöin suojajoukkojen asevelvollisten 
puute korvataan värvätyillä. Airo on määritellyt "liikekannallepa—
nokelpoisen sotilaan koulutusajan" 3 kuukaudeksi. Yleisesikunta pi—
tää vähimmäisaikana 4, mutta mieluummin 6 kuukautta, mikä monissa 
erikoisaselajeissa on todellakin minimi. Jos tällöin palvelusaika 

vielä laskettaisiin 9 kuukauteen, se "tietäisi värvättyjen määrän 
kohottamista mahdottomuuksiin". — Näin ollen päädytään siihen, että 
palvelusajan on oltava yleensä 12 kuukautta, reserviupseereiksi ja 
aliupseereiksi koulutettavilla 15 kuukautta. 

Uudestijärjestelyn vaatiman siirtymäkauden pituutta ei Yleisesikun—

ta vielä pysty määrittämään, mutta toteaa olevan monia tehtäviä, 

jotka  on  suoritettava ennenkuin siirtyminen  on  mahdollinen. Tällai—
sina luetellaan mm. kasarmien ja varastojen rakentaminen, henkilös—
töjärjestelyt, suojajoukkojen organisointi, materiaalin lajittelu 
sekä liikekannallepanotöiden täydellinen uusiminen. 

Lainsäädäntöä käsitellään lausunnossa laajasti ja todetaan, että 
"puolustuslaitosta koskeva lainsäädäntö perin juurin olisi uusitta—
va ja puolustuslaitokselle kerta kaikkiaan luotava vankka tosioloi—

hin ja tositilanteeseen perustuva työskentelypohja". Lukuisista ky—
symykseen tulevista lainsäädäntötoimista mainittakoon  vain  asevel—
vollisuuden eri aloja, kuten disponibiliteettia ja reservin ikä—

luokkia koskevat asiat, sotilaallinen ennakkovalmennus, materiaali—
kysymykset, sotatalous, suojeluskuntajärjestön ja puolustuslaitok—
sen suhteet sekä sotatilalainsäädäntö. Yleisesikunta "pitää materi—
aalilakia lakikokonaisuuden erottamattomana osana, jonka täytän—
töönpanosta armeijan todellinen taisteluarvo oleellisesti  on  riip—
puvainen".  Ns.  perushankintalakia saatiin kuitenkin odottaa vielä  
8  vuotta ja kaikkia toivottuja lakeja ei saatu aikaan lainkaan. 

Puolustusministeriö vastasi Yleisesikunnalle  2.7.30  samoin allekir—
joituksin varustetulla kirjelmällä kuin edellä mainittu. Ministeriö 
toteaa varsin koulumestarimaisesti "yleisesikunnankin tulleen sii—

hen vakaumukseen, että nykyinen puolustus ei tyydytä niitä vaati—

muksia, joita sille  on  asetettava ..." ja "Yleisesikunnallekin pi—

täisi kumminkin olla selvillä nykyinen valtiotalouden vaikea tila 
..." Eipä kumma, että kirjelmään  on  Yleisesikunnassa tehty monia 
alleviivauksia ja pantu kysymysmerkkejä. 
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Huhtikuisen lausuntonsa jälkeen Yleisesikunta toimitti ministeri—
ölle yksityiskohtaisia kokoonpano— ja määrävahvuussuunnitelmia. 
Näistä ministeriö toteaa Yleisesikunnan rajadivisioonan kohdalta 

tulleen "ratsuväkeä lukuunottamatta ... suurin piirtein katsoen 
oikeaan tulokseen"! Yleisesikunta on suunnitellut rajadivisioonan 

upseeri— ja aliupseerivahvuuksia huomattavasti lisättäväksi nykyi—
siin verrattuna "siitä huolimatta että siirtyminen tähän uuteen 
järjestelyyn ei sellaisenaan aiheuta upseerien ja kanta—aliupsee—

rien lisäämistä nykyisestään". Viereen on Sihvo kirjoittanut "Tie—
tenkin täytyy lisätä". 

Ministeriö viittaa sitten puolustuslaitoksen materiaalisiin puut— ' 
teisiin: "ministeriössä odottaa eteenpäinviemistä niinhyvin ilma—
voimien kehitysohjelma kuin yleisesikunnan laatima hätäohjelma ar—

meijan varusteissa olevien kipeimpien aukkojen täyttämiseksi". Ai—
noaksi keinoksi jää "materiaalissa esiintyvien pelottavien aukkojen 
täyttämiseksi, että uudelleen järjestettävän armeijan rauhanaikai—
set miehistö— ja päällystövahvuudet supistetaan minimiinsä ja si—
ten koetetaan rauhanaikaisissa kulutus— ja palkkamenoissa saada ny—

kyisestään vähennystä aikaan, jotta sillä voitaisiin korvata edel—

lämainittuja puutteita". 

Suojajoukkojen ministeriö sanoo nykyisin olevan "asiallisesti mer—
kityksettömät". Tämän kysymyksen samoin kuin kenttäarmeijan liike—
kannallepanon - heikkouksien ratkaiseminen on niin kiireellinen, et—
tei niitä saa viivyttää tekemällä määrävahvuuslaskelmia, joita mi—

nisteriö ei voi hyväksyä, "varsinkin kun uudestijärjestely täytyy 
voida helposti toteuttaa nykyisten palkkamenojen puitteissa". Vie-
reen on Yleisesikunnassa pantu kysymysmerkkejä ja teksti: "Minis-
teriö ei tunne maanpuolustussuunnitelmaa". 

Ministeriö kehottaakin Yleisesikuntaa kiireellisesti tarkistamaan 
määrävahvuuslaskelmansa ja "vakavasti harkitsemaan" suojajoukkojen 
asevelvollismäärän pienentämistä ja siten kulutusmenojen supista-
mista "aineellisten sodankäyntivälineiden hankinnan hyväksi".6  

Pari päivää edellä mainitun kirjelmän kirjoittamisen jälkeen halli-
tus vaihtui, uudet puolustusministerit olivat kansanedustaja  A. 
Manner  ja kenraali  österman.  16.7.30  pidettiin ministerien ja puo—
lustuslaitoksen johdon välinen neuvottelu uudestijärjestelystä. 

Tällöin "Herrat Ministerit pääpiirteissään hyväksyivät yleisesi- 
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kunnan kirjelmässään ... 7.4.30 esittämät periaatteet ja niiden pe—
rusteella laaditut määrävahvuuslaskelmat perustaksi puolustuslai—
toksemme uudestijärjestelytutkimustyön jatkamiselle", kuten Yleis—
esikunnan kirjelmästä 17.7.30 ilmenee.?  

Koska suunnittelutyö nyt oli "saatettu sille asteelle, että puolus—
tusministeriön myötävaikutusta on pidettävä tarpeen vaatimana, pyy—
tää yleisesikunta ehdottaa, että asetettaisiin erikoinen uudesti—
järjestelysuunnittelutoimikunta". 4.9.30 puolustusministeriö asetti-
kin ehdotetun toimikunnan, "jonka tulee laatia ohjelma puolustus—
laitoksen uudestijärje s t.elyksi ja tämän ohjelman asteettaiseksi 
toteuttamiseksi siten, että huomattavammat henkilökunnan suurenta—

misesta aiheutuvat menolisäykset, mikäli sellaiset osoittautuvat 
välttämättömiksi, eivät tule käytännössä vaikeuttamaan sotamateri—
aalitäydennyksen suunnitelman mukaista suorittamista" — siis suurin 
piirtein sama ajatus kuin ministeriön kirjelmässä 2.7.30. Toimikun—
nan kokoonpano tuli olemaan Yleisesikunnan ehdotuksen mukainen. Pu—

heenjohtajana oli aluksi kenraali Wallenius ja 29.10.30 hänen ti—

lalleen määrättiin Yleisesikunnan uusi päällikkö, kenraali Oesch. 
Toimikunta tuli työskentelemään jaostoina seuraavasti: 
- yleiset järjestelyasiat: eversti Grandell, everstiluutnatti E.A. 
Wichman (Wihma) ja Suojeluskuntien yliesikunnan everstiluutnantti  
A.  Snellman; 

— materiaalihankintaohjelmat ja kustannuslaskelmat: everstiluutnant-

ti A.A. Kaila ja majuri J.S. Wallden, molemmat puolustusministeriös-
tä 

— lakiasiat: esittelijäneuvos  H.  Aarnio puolustusministeriöstä ja 
'everstiluutnantti  E.  Rihtniemi Suojeluskuntien yliesikunnasta. 
Ilmavoimien ja merivoimien järjestely— ja kehittämisohjelmia suun—

nittelemaan Sotaväen päällikön piti myöhemmin määrätä näiden edus—
tajat.8  

Toimikunta oikeutettiin käyttämään asiantuntijoita tarpeen mukaan 
ja 12.11.30 Sotaväen päällikkö määräsi viisi upseeria sen käytettä—
väksi "sotavarustusesineiden varastotilalaskelmien laatimista var—

ten". Nämä oli työtä varten aina tarvittaessa irrotettava joukko—

osastonsa palveluksesta ja heille oli annettava "tarpeellinen hen—
kilöstö kokeiluja avustamaan".9  Toimikunta ryhtyikin heti työhön ja 
laatimansa tilaston mukaan se ehti 4.12.30 mennessä pitää 33 koko— 
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usta, joista 28 eversti Grandellin johdolla."  

Ilmeisestikin työ nyt lähti hyvin käyntiin, kuten kokousten luku-
määräkin osoittaa ja yhteistoiminta ministeriön ja Yleisesikunnan 

kesken sujui kitkatta. 25.10.30 Yleisesikunta lähetti ehdotuksensa 
aluejaoksi ja 28.11.30 ministeriö ilmoitti, ettei sillä ole "mitään 
muistuttamista uudestijärjestelysuunnitelman johdosta" ja kehotti 
kehittämään sitä aloitettuun suuntaan.11  

Toimikunta lähetti  12.12.30  puolustusministerille ja suojeluskun-
taan päällikölle  "promemorian  alueellisesta lkp-järjestelmästä, jos-
sa selostetaan alueellisen lkp:n suunniteltu kulku, aluejärjestön 
henkilökunnan järjestely ja toiminta rauhanaikana sekä alue- ja 
sk.järjestön keskinäiset suhteet yhteistoimintaa silmälläpitäen". 

Aineistoa oli melko runsaasti, yhteensä  65  sivua, ja toimikunta 
pyysi nyt "tiedotusta niistä asiakirjassa käsitellyistä seikoista, 

jotka mahd. kaipaavat lähempää perustelua tai periaatteellisia muu-
toksia voidakseen ottaa nämä huomioon työtä jatkettaessa."  12  

Työtä jatkettiinkin, vaikka vähään aikaan ei vastausta kuulunutkaan. 
Vasta 20.11.31 puolustusministeriö ilmoitti viitaten "tapahtuneisiin 

suullisiin keskusteluihin hyväksyvänsä promemoriassa esitetyn jär-

jestelyn periaatteessa". Yksityiskohtiin ei vielä puututa.13  
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5'234 
Yleisesikunnan suunnitelma aluejärjestelmäksi  

Vuoden 1931 alkupuolella valmistui Yleisesikunnassa laaja muistio 

"Maavoimien uudestijärjestely", 116 sivua ja kaksi kirjaa liittei-

tä. Sitä monistettiin useita kymmeniä kappaleita ja jaettiin Yleis-

esikuntaan ja puolustusministeriöön sekä mm. puolustusneuvoston jä-

senille.' 

Muistion  I  osan nimenä  on  "Nykyisen organisaation puutteellisuu-

det" ja siinä todetaan aluksi, että sotalaitos muodostettiin vapa-

ussodan jälkeen saksalaisten tarpeitten mukaisesti (sivut  I 43-50).  

Perusrakenne ei ole sen jälkeen muuttunut ja organisaation "suuret 

puutteellisuudet ovat laadultaan sellaisia, että puolustuslaitok-

semme uudelleenjärjestelyä  on  pidettävä ehdottomana välttämättö-

myytenä. Meidän  on  vihdoinkin ryhdyttävä luomaan  se  organisatio, 

jonka  Suomi  tarvitsee itsenäisyytensä turvaamiseksi.  On  pidettävä 

aivan anteeksiantamattomana, ettei meillä vielä,  12 v.  vapautumi-

semme jälkeen, ole sellaista puolustuslaitosta, joka  on  rakennettu 

meidän tarpeitamme vastaavaksi, vaan armeijajärjestely, joka luo-

tiin aikoinaan ensi kädessä palvelemaan vieraan valtion intresse-
jä"  

II  osa käsittelee uudestijärjestelyn yleisiä perusteita. "Maavoi-

mien tehtävänä tulee olla ratkaisun hakeminen heti sodan alussa ve-

näläisten maahamme tunkeutuvien voimien kanssa Karjalan kannaksel-

la". Muitten rintamanosien samoinkuin meri- ja ilmavoimien tehtävä-

nä  on  suojata tätä "pääoperaatiota sivustoilta tai ilmasta käsin 

uhkaavia vihollisvoimia vastaan". Sodan ajan joukot jaetaan suoja-

joukkoihin ja kenttäarmeijaan, jotka yksityiskohtaisesti esitetään 

'liitteissä. Kenttäarmeijan minimivahvuus  on 9  divisioonaa ja lisäk-
si armeijajoukkoja, samoin kuin Aironkin suunnitelmassa. 

Rauhanaikaisen armeijan osalta todetaan, että 

- suojajoukkoja  on  vahvennettava ja niiden sotavalmiutta kohotetta-
va, 

- kenttäarmeijan liikekannallepano  on  hajautettava sekä erotettava 
suoja- ja koulutustehtävästä, 

- koulutuksen tehostamiseksi  on  asevelvolliset vapautettava ns. 

toimitustehtävistä. 

Suojajoukkojen vahventaminen vaatii koko asevelvolliskontingentin 

käyttämistä tähän tehtävään sekä nykyisen palvelusajan säilyttämis- 
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tä.  Suojajoukkojen laskettuun vahvuuteen jää silti vajausta yli 6 
pataljoonaa ja 1 patteristo. Tämä vajaus voidaan täyttää 

- palvelusaikaa pidentämällä, 

- värvätyillä tai 
- perustamalla puuttuvat joukot disponibiliteettiteitse. 

Kustannussyistä on päädytty viimeksi mainittuun järjestelmään, 
vaikka se onkin epäedullisin vaihtoehto, onhan henkilökunta rauhan 

aikana kotiutettuna ja kutsutaan sodan uhkan aikana palvelukseen. 
Yleisesikunta edellyttää tämän tapahtuvan sotilaspäällystön toimes-
ta ilman liikekannallepanon julistamista. 

Meri- ja ilmavoimiin määrättyjä asevelvollisia lukuunottamatta 
kaikki palvelevat suojajoukoissa, jotka mietinnön mukaan muodosta-

vat "Raja-armeijakunnan". Airon suunnitelmassa on "kouluttava divi-

sioona". Kenttäarmeijan-liikekannallepano tapahtuu aluejärjestelmän 
mukaisesti. Asevelvolliset kootaan alueittain perustamispaikkoihin, 
joissa joukon sotavarustus on varastoituna ja jonne sodan uhkan ai-
kana kokoontuu upseeri- ja kanta-aliupseerikaaderi. Tällaista kaa-

deria ei aluejärjestössä voida rauhan aikana pitää riittävän suure-

na, joten sitä on vahvennettava suojeluskuntajärjestöstä ja Raja-
armeijakunnasta. Koska näinkään ei saada riittävää määrää, on tur-
vauduttava ns. palkattuihin reservitoimiin, mitä oli ehdotettu jo 

lausunnossa 7.4.30 (sivu 96). 

Raja-armeijakuntaa käsitellään mietinnön  III  osassa. Sen tehtävänä 
on aktiivisuojajoukkojen muodostaminen, kenttäarmeijan reservin kou-
luttaminen sen kokoonpanoa ja tarpeita vastaavasti sekä liikekannal-
lepanossa upseerien ja kanta-aliupseerien irrottaminen kenttäarmei-
jan kaaderia varten. Koulutusyksiköiden kokoonpanon ja vahvuuden on 
oltava sellainen, että koulutus on mahdollisimman tehokasta. Joukko-
jen on sijaittava siten, että ne voidaan riittävän ajoissa keskit-

tää suoja-alueelle. 

Raja-armeijakunta koostuu kolmesta divisioonasta ja kevyestä pri-
kaatista. Divisioonan kolme jalkaväkirykmenttiä perustavat kukin 
suojajoukkopataljoonan. Polkupyöräpataljoonat ovat jo rauhan aikana 
sodanaikaisessa kokoonpanossa, koska niiden on joka hetki oltava 
valmiina toimimaan. Tykistörykmentit muodostavat vastaavasti sodan 

aikaisen patteriston. 

Airon suunnitelmassa joukot oli sijoitettu lähelle toiminta-aluet- 
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taan, mutta "Yleisesikunta  on  katsonut välttämättömäksi tinkiä 

ihanneratkaisusta pääasiallisesti kustannussyistä" ja niin  on  mel—

koinen määrä joukkoja jäänyt vanhoihin varuskuntiin varsin kauaksi. 

Uusien kasarmien rakentaminen  on  rajoitettu "ehdottomaan minimiin" 

ja niitä suunnitellaan sijoitettavaksi 

— alueelle Koivisto — Irlakslahti — Humaljoki yhtä pataljoonaa varten; 

— Käkisalmeen kenttätykistörykmenttiä varten sekä 

— Jaakkimaan_)Jiipurin Rykmenttiä varten — tähän olikin jo varoja 

myönnetty. 

Lisäksi olisi Kiviniemen ja Käkisalmen kasarmeja laajennettava. 

Jaakkiman kasarmeja lukuunottamatta suunnitelma ei toteutunut. Ku—

ten seuraava luettelo osoittaa, rauhan ajan puolustuslaitoksen ko—

koonpano ei olennaisesti muuttuisi (vrt.  s. II 81-83). 

Raja—Armeijakunnan Esikunta 	 Viipuri 

1.Divisioona 

Esikunta 	 Lahti  

Suomen Valkoinen Kaarti 	 Helsinki  

Nylands och  Vasa  Regemente 	Santahamina 

Tampereen Rykmentti 	 Lahti  

Kenttätykistörykmentti  1 	 Riihimäki 

Raskastykistörykmentti 	 Hämeenlinna 

Hyökkäysvaunukomppania 	 Hämeenlinna 

2.Divisioona  

Esikunta 	 Viipuri 

Karjalan Kaartin Rykmentti 	Viipuri 

Porin Rykmentti 	 Kouvola 
Polkupyöräpataljoona  1 	 Terijoki 
Polkupyöräpataljoona  2 	 Valkjärvi 
Koiviston pataljoona 	 Koivisto — Makslahti — 

Humaljoki 
Kenttätykistörykmentti  2 	 Viipuri 

1.Erillinen Pioneerikomppania 	Kellomäki 
3.Divisioona  

Esikunta 	 Käkisalmi 

Savon Jääkärirykmentti 	 Kiviniemi 

Keski—Suomen Rykmentti 	 Käkisalmi 

Viipurin Rykmentti 	 Jaakkima 
Pohjanmaan Rykmentti 	 Kuopio 
Kenttätykistörykmentti  3 	 Käkisalmi 
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2.Erillinen Pioneerikomppania 

Kevyt Prikaati  

Esikunta 

Uudenmaan Rakuunarykmentti 

Hämeen Ratsujääkärirykmentti 

Kevyen Prikaatin Patteri 

Kevyen Prikaatin Viestiosasto 

Kevyen Prikaatin Panssariauto- 
osasto 

Kevyen Prikaatin Aliupseeri- 
koulu 

Polkcpyöräpataljoona 3 

Pioneeripataljoona  

Viestipataljoona 

Huoltopataljoona  

Ilmatorjuntarykmentti  

Koulukeskus  

Reserviupseerikoulu  

Sotakorkeakoulu  

Kiviniemi 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Mikkeli 

Koria 

Viipuri 

Viipuri 

Viipuri 

Viipuri 

Hämeenlinna 

Helsinki 

Suomen Valkoisen Kaartin jättämistä Helsinkiin perustellaan sillä, 

että pääkaupunki tarvitsee jo pelkästään edustustehtäviin joukko-

osaston. Vaikka Santahamina ❑nkin keskitysmahdollisuuksien kannalta 

hyvin epäedullinen paikka, on ruotsinkielinen joukko-osasto suunni-

teltu sijoitettavaksi sinne, koska umpisuomalaiselle seudulle sijoi• 

tettuna kanta-aliupseerien saanti kokemuksen mukaan tulee mahdotto-

maksi. Kun Jääkäriprikaatin lakkauttamisen myötä myös ruotsinkieli-

nen Kaartin Jääkäripataljoona häviää, keskitetään kaikki ruotsin-

kieliset asevelvolliset samaan joukko-osastoon, jonka nimikin il-

maisee täydennysalueet. 

Joukot on suunnitelmassa pyritty sijoittamaan täydennysalueittensa 

läheisyyteen. Tämä ei kuitenkaan ole aina onnistunut eikä suunnitel-

ma näytä tässä suhteessa täysin loogiseltakaan. Suomen Valkoinen 

Kaarti saa alokkaansa edelleenkin perinteisesti Etelä-Pohjanmaalta 

ja suomenkieliseltä Uudeltamaalta. Porin Rykmentti suunnitellaan 

siirrettäväksi Kouvolaan, vaikka sen täydennysalue on Turun - Hä-

meenlinnan seutu. Se liitettäisiin samalla 2.Divisioonaan, joka luo. 

vuttaisi 1.Divisioonalle Tampereen Rykmentin. Sen täydennysalue on 

Tampereen —Porin alue ja sijoituspaikka edelleen Lahti. 

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin asevelvollisia kouluttava Pohjanmaan 



— 107 —  

Rykmentti on kustannussyistä jätetty Kuopioon, mutta aikaa myöten 
se haluttaisiin saada Hiitolan — Jaakkiman seuduille, lähelle toi—
minta—aluettaan suojajoukkona. 

Suunnitelma ei kaikilta osiltaan toteutunut, niinpä ainoa täysin 
uusi joukko—osasto, Koiviston pataljoona jäi perustamatta. Sen run—
goksi oli suunniteltu lakkautettava Kajaanin Sissi—Pataljoona. 

Esimerkkinä joukkojen rauhan aikaisista määrävahvuuksista esite—
tään jalkaväkirykmentti: 

upseereita 45 
erikoisupseereita 2 
sotilasvirkamiehiä 6 
aliupseereita 106 
sotilasalivirkamiehiä 29 
asevelvollisia 837 

Koko Raja—armeijakunnan rauhan aikainen määrävahvuus on seuraava: 
upseereita 1004 

— erikoisupseereita 66 

— sotilasvirkamiehiä  (vast.)  123 
— kanta—aliupseereita 2504 
— sotilasalivirkamiehiä  (vast.)  614 
— asevelvollisia 17514 

Luettelosta puuttuvat kokonaan värvätyt, joita Airo oli pitänyt 
välttämättöminä — tosin lähtien 9 kuukauden palvelusajasta. Nyt tä—
mä menoerä on säästetty, kun palvelusaikana on pidetty vuotta. 

Mietinnön laatimisen aikaan, 25.3.31 oli yhtymien esikunnissa ja 
joukoissa palveluksessa yhteensä 703 upseeria, näistä reserviupsee—
reita 135. Aluejärjestöön suunniteltiin sijoitettavaksi 136 upsee—
ria, joten Raja—armeijakuntaan riittäisi siten 567. Vajaus oli mel—

koinen, 437 upseeria eli noin 44 %. 

Mietinnön  IV  osa käsittelee aluejärjestöä. Aluksi selvitetään niitä 
perusteita, joiden mukaan maa on jaoteltava vastaamaan kenttäarmei—
jan kokoonpanoa ottaen huomioon reserviläisten määrän, koulutuksen 
ja jopa kielisuhteet, alueitten liikenneyhteydet sekä hevos— ja au—

tomäärät. Aluejaon on sopeuduttava mahdollisimman hyvin suojelus—
kuntapiirijakoon sekä maan hallinnolliseen jakoon, vieläpä on py—
rittävä ennakoimaan tulevaa läänijaon uudistusta, koska se edistää 

sotilas— ja hallintoviranomaisten yhteistoimintaa. 
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Koska divisioona on kenttäarmeijan suurin kiinteä joukkokokonai-

suus, ja koska näitä perustetaan 9, on maa jaettava näitä vastaa-

vasti yhdeksään sotilaslääniin. Divisioonajoukkojen lisäksi läänin 

on perustettava tietty määrä armeijajoukkoja. 

Kannas on sotilaslääniin verrattava alue, jonka on perustettava. 

disponibiliteettiteitse suojajoukkoja aktiivijoukkojen lisäksi, jo-

ten se alistetaan Raja-armeijakunnalle. Suojajoukot Laatokan poh-

joispuolella perustetaan rajavartiostojen ympärille, joten lähikun-

nat erotetaan näiden täydennysalueiksi. Salmin Rajavartioston alue 

vastaa laajuutensa vuoksi sotilaslääniä ja on alistettava rajavar-

tiostolle. merivoimien ja ilmavoimien täydennystarve tyydytetään 

lähiympäristöstä tekemättä näistä itsenäisiä alueita. 

Sotilaslääni jakaantuu kolmeen sotilasmaakuntaan vastaten kukin 

jalkaväkirykmenttiä. Terminologisia eroja lukuunottamatta Yleis-

esikunnan suunnitelma on muuten varsin samanlainen kuin Airon, mut-

ta ei sisällä valmista pataljoonajakoa. 

Muistiossa esitettyyn alueelliseen liikekannallepanojärjestelmään 

palataan myöhemmin. Tähän liittyvät reservin harjoitukset ovat koko 

uudestijärjestelyn onnistumisen perusehto. Ne ovat tarpeen reservi-

läisten sotakelpoisuuden säilyttämiseksi. Niiden avulla heidät su-

lautetaan sodan aikaisiin yksikköihinsä, joiden päällystö ja ali-

päällystö totutetaan tehtäviinsä. Niissä kerrataan vakinaisessa 

palveluksessa saatua taistelukoulutusta ja harjoitetaan "kehityksen 

uusimia taktiläsia ja teknillisiä menetelmiä". Ne ovat myös liike-

kannallepanoharjoituksia. Koulutuksen kannalta on tarpeen säilyttää 

laissa mahdollisuus 63 päivän palvelukseen, mutta kustannussyistä 

ehdotetaan nyt otettavaksi käytäntöön vain kaksi harjoitusta  å  21 

päivää. Ne on järjestettävä sotilasmaakunnittain perustamispaikoil-

la ja niitä johtaa joukon oma upseeristo vahvennettuna sen upseeri-

kaaderiin kuuluvilla Raja-armeijakunnan ja suojeluskunnan upseereil-  
la  sekä palkatuissa reservitoimissa olevilla upseereilla. Edullisin• 
ta on suorittaa reserviharjoitukset yksiköittäin, mutta voidaan ne 

järjestää myös vuosiluokittain. Lopullisen kantansa tässä suhteessa 

Yleisesikunta ilmoittaa myöhemmin. 

Muistion V osa käsittelee siirtymistä uuteen järjestelyyn. Aluksi 

on päähuomio kiinnitettävä aluejärjestön luomiseen, koska vasta sen 

avulla voidaan rauhan ajan armeija vapauttaa kenttäarmeijan liike-

kannallepanosta. Tämän jälkeen muodostetaan Raja-armeijakunta ja 
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se saa tehtäväkseen suojajoukkotoiminnan ja koulutuksen. Siirtymi—

nen aluejärjestelmään on puolestaan riippuvainen seuraavista teki—

jöistä: 

— upseerikaaderien riittävyys, 

— nykyisen reservin sopeutuminen aluejärjestelmään ja 

— taloudelliset mahdollisuudet. 

Upseerinvirkoja on aivan liian vähän ja lisäksi niitäkään ei ole 

saatu täytetyksi pätevällä henkilöstöllä, koska on suuri puute ak—

tiiviupseereista. Jossain määrin tilannetta tulee helpottamaan se, 

että nyt voidaan tarkoituksenmukaisemmin käyttää hyväksi suojelus—

kuntien aktiivipäällystöä. Uuteen järjestelmään siirtyminen ei tule 

tilannetta olennaisesti heikentämään, vaan se tulee "olemaan suurin 

piirtein yhtä huono kuin nytkin", joten tämä ei voi olla esteenä 

uuteen järjestelmään siirtymiselle. Kuitenkin on pakko rajoittua 

vain 8 divisioonan järjestämiseen mahdollisimman sotakuntoiseksi. 

Tähän pakottaa myös sotavarustuksen puute. Yhdeksännen divisioonan 

alueella on rajoituttava toistaiseksi lähinnä reservin järjeste—

lyyn. 

Upseeripuutteen vuoksi on aluejärjestön esikunnat miehitettävä to—

dellista tarvetta heikommin. Sotilasläänin esikuntaan varataan vii—

si upseeria: komentaja, esikuntapäällikkö, yleisesikuntaupseeri, 

adjutantti ja intendentti, sotilasmaakunnan eli myöhemmän termino—

logian mukaan sotilaspiirin esikuntaan samoin viisi: kutsunta—asiain 

upseeri, yleisesikuntaupseeri, jalkaväkiupseeri, tykistöupseeri ja 

talouspäällikkö. Ylempänä esitetyn mukaisesti on henkilökuntaa va—

rattava 8 sotilasläänin ja 24 sotilasmaakunnan (piirin) esikuntaa 

•varten. Läänien komentajat saadaan nykyisistä rykmentin komenta—

jista ja näiden tilalle on saatava 8 uutta everstiluutnantin virkaa 

uusia rykmentin komentajia varten. Läänien esikuntapäälliköiksi on 

siirrettävä nykyisistä rykmenteistä komentajan apulainen tai yleis—

esikuntaupseeri. Sotavalmiustyöt rykmenteissä on ennen siirtoa saa—

tava sille tasolle, että jäljelle jäävistä yksi upseeri voi ne hoi—

taa. Vastaavasti esitetään muidenkin upseerien irrottaminen. Myös 

reservien riittävyys tutkitaan ja todetaan, että varsinkin 1., 8. 

ja 9.Divisioonassa on melkoisia vajauksia, jotka vaativat kuljetuk—

sia läänistä toiseen; esimerkiksi 9.0ivisioonasta puuttuu jalka—

väestä ja keveistä joukoista 1200 miestä ja kenttätykistöstä 300 

miestä. Läänien väliset kuljetukset eivät kuitenkaan estä uuden 
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perustamissuunnitelman toteuttamista. 

Raja—armeijakuntaa muodostettaessa on nykyiseen organisaatioon 

tehtävät muutokset pyrittävä rajoittamaan mahdollisimman pieniksi. 

Perinnesyistä on joukkojen nimetkin säilytetty enimmäkseen ennal—

laan. Sotilaslääni muodostaa jalkaväkirykmentin täydennysalueen 

ja on pyritty siihen, että joukot saisivat miehistönsä samoilta 

seuduilta kuin ennenkin. Asevelvollisten rauhan aikana tapahtuvien 

matkojen suhteen kotiseudun ja joukko—osaston välillä pyrittiin 

mahdollisimman suureen tasapuolisuuteen. 

Jo ennen kuin muistio toukokuussa valmistui, Yleisesikunta esitti 

yhtymien komentajille suunnitelmansa uudestijärjestelyn aikatau—

luksi, mihin palataan myöhemmin. 

mietinnön  VI  osassa esitettiin laskelma uudestijärjestelyn aiheut—
tamista kustannuksista. Se päätyi toteamukseen, että perustamis—

menot ovat "mitättömän pienet" ja että vuotuiset ylläpitokustan—

nukset ovat-jokseenkin yhtä suuret kuin nykyisenkin järjestelmän 

aikana.  

VII  osassa todetaan, että aluksi suunniteltiin rajavartiostot jä—

tettäväksi ilman asevelvollista miehistöä, jolloin syntyvä puute 

olisi korvattava värvätyillä, mikä taas aiheuttaisi kustannuksia. 

Ratkaisuksi tuli, että rajavartiostoja varten varataan 300 miestä. 

Suojajoukkoihin näin syntyvä vajaus peitetään siten, että Koivis—

ton pataljoona, joka oli suunniteltu polkupyöräpataljoonaksi, muu—

tetaan jonkinlaiseksi linnoituspataljoonaksi, jossa suhteellisen 

runsaalla konetuliaseistuksella korvataan elävää voimaa. Tämän 

edellytyksenä on, että alueella suoritetaan rauhan aikana riittä—

vässä määrin linnoitustöitä. — Kuitenkin oli lopputuloksena, ettei 

pataljoonaa perustettu eikä linnoitustöitä tehty. 

Loppulausunnossa, joka on esitetty  VIII  osassa, todetaan aluksi, 

että uudestijärjestelyyn on ryhdyttävä mitä nopeimmin, jotta puo—

lustusvoimat voisivat suoriutua tehtävästään. Uusi organisaatio 

luo siihen edellytykset rasittamatta resurssejamme enempää kuin 

nykyinen järjestely. Suojajoukkoprobleemin ratkaisu antaa mahdol—

lisuuden keskittää kenttäarmeija tarkoituksenmukaisimmalle alueel—

le. Sen liikekannallepano tulee turvallisemmaksi ja nopeammaksi. 

Kenttäarmeijasta tulee kokoonpanoltaan mahdollisimman homogeeninen 
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perustettavien joukkojen kesken. "Meidän on vihdoinkin ryhdyttävä 

luomaan maallemme sotalaitos, joka on rakennettu meidän tarpeitam-

me vastaavaksi ja jonka avulla voidaan Yleisesikunnan mielestä 

saavuttaa turvallisuusaste, joka nykyoloja silmälläpitäen on meil-

le välttämätön, rasittamatta maamme taloudellista kantokykyä yli 

mahdollisuuksien." 

Muistion liitteissä esitetään mm. suojajoukkojen ja kenttäarmeijan 

kokoonpano, Raja-armeijakunnan joukot, niiden sijoitus ja täyden-

nysalueet, kenttäarmeijan upseerikaaderin rauhan aikainen sijoitus 

sekä erilaisia vahvuustaulukoita. Seuraavassa selostetaan eräitä 

tärkeimpiä. 

Karjalan kannaksen suojajoukot  

- Armeijakunnan esikunta  

Raja-armeijakunnan perustamia:  

3  jalkaväkiprikaatia, kussakin  
3  erillistä jalkaväkipataljoonaa  å  esikunta,  3  kiväärikomppa- 

niaa, konekiväärikomppania, jalkaväkitykkiosasto ja viesti- 

osasto  

1  kenttätykistöpatteristo  å  esikunta,  2  kanuunapatteria ja  
1  haupitsipatteri,  

1  viestikomppania, 

lääkintäjoukkue ja kenttäsairaalaosasto  

1  kevyt prikaati:  

2  ratsuväkirykmenttiä  å  esikunta,  4  ratsueskadroonaa, kone-

kiväärieskadroona ja viestiosasto,  

1  polkupyöräpataljoona  å  esikunta,  3  polkupyöräkomppaniaa, ko-
nekiväärikomppania, jalkaväkitykkiosasto, panssariauto-osasto 

ja viestiosasto,  

2  erillistä polkupyöräpataljoonaa, kokoonpanoltaan kuten kevyen 

prikaatin vastaava pataljoona 

- Koiviston pataljoona, erillinen polkupyöräpataljoona 

- 4  erillistä pioneerikomppaniaa,  

2  erillistä viestikomppaniaa, 

- ilmavoimien osasto. 

Disponibiliteettiteitse perustettaisiin: 

- 6  erillistä jalkaväkipataljoonaa, 

- 8  erillistä jalkaväkikomppaniaa, 
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1  erillinen kenttätykistäpatteristo,.  

1  hyökkäysvaunukomppania,  

1  ponttonikomppania,  

3  kevyttä autokomppaniaa,  

5  kuormastokomppaniaa ja joukko-osastojen kuormastot. 

Osaksi kaaderi-, osaksi disponibiliteettiteitse perustettaisiin 

jalkaväkiprikaatien esikunnat sekä joukko huoltomuodostelmia, kuten 

lääkintä-, eläinlääkinta, talous- ja ampumatarvikevarastomuodostel-

mia. 

Itärajan suojajoukot perustetaan kaikki disponibiliteettiteitse ra-

javartiostojen ja suojeluskuntien toimin. Näitä ovat 

- Pohjois-Suomen esikunta 	 Oulu  

- Karjalan ryhmä 	 Salmi  

- Pohjois-Karjalan ryhmä 	 Joensuu 
- Kainuun ryhmä 	 Kajaani 

- Lapin  ryhmä 	 Rovaniemi 

Kuhunkin ryhmään kuuluu esikunnan lisäksi erillisiä jalkaväkipatal-

joonia, Karjalan ryhmään neljä ja muihin kaksi. Karjalan ja Pohjois 

Karjalan ryhmillä  on  lisäksi patteri sekä kaikilla pioneereja ja 

huoltomuodostelmia tehtävän ja olosuhteiden asettamien vaatimusten 

mukaisesti. 

Kenttäarmeijan kokoonpano: 

- Päämaja, 

3 armeijakunnan esikuntaa, 

- 9 divisioonaa, kussakin 

3 jalkauäkirykmenttiä- 

1 kevyt kenttätykistörykmentti, 

1 eskadroona, 

1 polkupyöräkomppania, 

2 viestikomppaniaa, 

2 pioneerikomppaniaa, _ 

1 kenttätäydennyspataljoona sekä 

huoltomuodostelmia, 

armeijajoukkoja: 

3 polkupyöräpataljoonaa, 

1 erillinen jalkaväkipataljoona, 

4 raskasta kenttätykistöpatteristoa, 

6 äänen- ja valonmittauspatteria, 
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20 ilmatorjuntapatteria, joista puolet kiinteitä, 

9 pioneerikomppaniaa, joista 6 armeijakuntia varten, 
8 viestikomppaniaa, joista 6 armeijakuntia varten, 
1 kenttätäydennysprikaati, 9 pataljoonaa, 
huoltokomppanioita, mm. 100 kuormasta- ja 20 autokomppaniaa. 

"Edelläolevan lisäksi ne joukot, jotka perustetaan suojajoukkojen 

rippeiden ympärille". 

Kenttäarmeijan upseerikaaderiksi laskettiin saatavan yhteensä 1628 

upseeria, jotka rauhan aikana olivat sijoitetut seuraavasti: 

aluejärjestössä 	 187 
suojeluskuntajärjestössä 332 

- Raja-armeijakunnassa 	500 
- aktiiviupseereita palka- 

tuissa reservitoimissa 	124 
palkatuita reserviup- 

seereita 	 485  

upseeria 

—"- 
-"- 

- "- 

-"- 

Kun kenttäarmeijan upseerimäärävahvuus oli yhteensä 5856, tarvit-
tiin siis reservistä kaikkiaan 4228 upseeria. Suurin osa näistä 
oli luutnantteja tai vänrikkejä, 3191. Näiden koko tarve oli 4331, 

joista rauhan aikaista kaaderia 1140. 

Yhtymienkomentajat ja aselajitarkastajat olivat 13.1.31 neuvotte-
lussa Yleisesikunnassa, jossa heille selostettiin siirtymistä alue-
järjestelmään. Ilmeisestikin heille viimeistään tällöin on myös 
täytynyt antaa varsin tarkat tiedot itse suunnitelmasta. 16.1.31 

Yleisesikunta lähetti kokouksessa olleille asiasta kirjallisen 

muistion, joka on suurimmaksi osaksi sanatarkka ote myöhemmin ke- 
väällä, ilmeisesti toukokuussa valmistuneesta varsinaisesta mietin-
nöstä. Samalla heidät luvattiin kutsua uudestaan neuvotteluun hel-
mikuun alussa.2  

Suunnitelmassa todetaan aluksi, että alueelliseen järjestelmään on 

siirryttävä samanaikaisesti koko maassa, koska muuten esimerkiksi 
kaikki täydennyskysymykset "menisivät silloin sekaisin ja lkp. oli-
si mahdoton". Edellyttäen että hallitus ja eduskunta hyväksyvät 

järjestelyn, olisi toteuttamisen aikataulu seuraava: 
1. Järjestelyn vaatimat lakiesitykset jätetään eduskunnalle syksyl-

lä 1931. 
2. Syksyn ja talven kuluessa Yleisesikunta antaa alueellisen liike-

kannallepanon valmistelua tarkoittavat käskyt ja ohjeet. Tehtä- 
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vään määrätty henkilökunta tutustutetaan tehtäväänsä noin kuu-

kauden ajan vuoden  1932  alussa ja alueellinen valmistelutyö al-
kaa kevättalvella  1932. 

3. Kevättalveen  1933  mennessä "aluedivisioonat" ilmoittavat Yleis-
esikunnalle joukkojensa liikekannallepanoajat.  

4. Yleisesikunta valmistaa kevääseen  1934  mennessä kenttäarmeijan 
keskitys- ja kuljetussuunnitelmat. Alue-esikunnat valmistelevat 
siirtymisen toimeenpanoa, mihin tärkeimpinä töinä kuuluvat  va-  
rastojen siirrot ja asevelvollisten sotilaspassien muuttaminen. 
Viimeistään vuoden  1932  alussa alkaa lkp.varastojen rakentaminen 
paikkoihin, joissa niitä ei ennestään ole ja työ saatetaan  val-,  
miiksi kesään  1934  mennessä.  

5. Kesällä  1934  voisi tapahtua siirtyminen alueelliseen liikekan-
nallepanojärjestelmään.  

6. Kun siirtyminen  on  suoritettu, vapautuvat joukko-osastot lkp.A 
tehtävistä syksyyn  1934  mennessä ja tällöin voidaan muodostaa 
ns. "Raja-armeijakunta" eli sijoittaa rauhanaikaiset joukot 
suojajoukoiksi sitä mukaa kuin saadaan varoja kasarmien rakenta-

miseen rajaseuduille. 

Kun tätä ohjelmaa ryhdyttäisiin toteuttamaan, olisi jo vuoden 1932 
alussa irroitettava joukko-osastoista ne upseerit, jotka komennet-
tuina aluejärjestöön ryhtyvät valmistelemaan alueellista liikekan-

nallepanoa. Koska entinen lkp.valmius on kuitenkin säilytettävä ko-

ko siirtymävaiheen yli, on nämä upseerit tarvittaessa heti palau- 
tettava entisille paikoilleen. 

Tämän jälkeen muistiossa tutkitaan, mitä mahdollisuuksia on upsee-

rien irrottamiseen ja miten heidät olisi sijoitettava. Ensimmäi-
seksi todetaan, että armeijakuntien esikunnat jätetään miehittämät-
tä  ja Yleisesikunta johtaa välittömästi divisioonien esikuntien 
työtä. Upseeri- ja materiaalipuutteen takia ei näitäkään pystytä 
miehittämään kuin kahdeksan ja yhdeksäs eli pohjoisin sotilaslääni 

jää "vain muutaman upseerin hoidettavaksi". Laskelman perustaksi 

otetaan, että divisioonan eli sotilasläänin esikuntaan samoinkuin 

rykmentin eli tässä muistiossa sotilasmaakunnnan ja myöhemmässä  ter  
minologiassa sotilaspiirin esikuntaan tarvitaan viisi upseeria. 
Näin päädytään yhteensä 112 upseeriin, joista 32 yleisesikuntaup-

seeria. Divisiaonien komentajiksi tulee 8 nykyistä rykmentin komen-

tajaa ja näiden tilalle joukko-osastojen komentajia varten on saa- 
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tava  8  uutta everstiluutnantin virkaa.  Koko  upseerimäärän irroitta-
minen vaatii melkoisia supistuksia puolustuslaitoksessa. Taistelu-

koulu lakkautetaan siirtymävaiheen ajaksi. Kaikissa jalkaväkiryk-

menteissä lakkautetaan pataijoonista kolmas kiväärikomppania ja 

vastaavasti vähennetään tykistössä patterien lukumäärää. Suojelus-

kuntajärjestöstäkin otetaan  22  upseeria ja näiden tilalle olisi 
saatava uusia virkoja. Yleisesikuntaupseereiksi varataan Sotakor- 

keakoulusta valmistuvat kurssit kokonaisuudessaan ja lisäksi  on  
joukoista irrotettava viisi upseeria. Upseerivajausta helpottaa, 

kun Kadettikoulusta seuraavan kahden vuoden aikana valmistuu  147  
upseeria ja  "1933  toivottavasti  n.  90  upseeria". 

Yleisesikunnan laatimaa aikataulua voitiin suurin piirtein noudat-

taa. Lainsäädännöllinen pohja aluejärjestelmälle saatiin uudesta 

asevelvollisuuslaista. Hallitus antoi siitä ja sen voimaanpanemi-

sesta esityksen eduskunnalle  5.12.31.  Eduskunta hyväksyi lait huh-
tikuussa  1932,  ne vahvistettiin  30.6.32  ja tulivat voimaan  1.12.32.  
Asetus maan jakamisesta sotilaspiireihin annettiin  13.12.33. Se  ku-
mosi entisen jaon kutsuntapiireihin ja merkitsi siis uuden aluejär-

jestelmän alkua. Puolustuslaitoksen uudestijärjestelystä säädettiin 

asetuksella  29.6.33.  

Uusi asevelvollisuuslaki määräsi yleiseksi palvelusajaksi 350 päi-

vää sekä upseereiksi ja aliupseereiksi koulutettaville 440 päivää. 

Palvelusaika ei siis olennaisesti muuttunut, entisen lain mukaan-

han se oli vuosi, erikoisaselajeissa sekä upseereiksi ja aliupsee-

reiksi koulutettavilla vuosi ja 3 kuukautta. Kertausharjoitusaika 

oli vanhan lain mukaan 63 päivää, uuden mukaan miehistöllä 40, ali-

upseereilla 50 ja upseereilla 60 päivää. Lisäksi voitiin reservi-

läiset tarvittaessa kutsua ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Täl-

lainen tarve ilmeni ensimmäisen kerran vähäisessä määrin vuonna 

1938 Tshekkoslovakian kriisin aikana ja täydessä laajuudessa vuotta 

myöhemmin talvisotaa edeltävien Moskovan neuvottelujen aikana. 

Yleisesikunnan päällikkö pyysi 5.6.31 Puolustusneuvoston puheenjoh-

tajaa käsittelemään maavoimien uudestijärjestelykysymystä ja anta-

maan siitä lausuntonsa niin hyvissä ajoin, että hallitus saataisiin 

tekemään eduskunnalle tarvittavat laki- ym. esityksensä syysistun-

tokauden aikana ja että uudestijärjestelyä päästäisiin toteuttamaan 

jo seuraavan vuoden alussa.3  
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Puolustusneuvosto käsitteli uudestijärjestelyä kokouksessaan 

17.6.31  ja antoi siitä lausuntonsa Tasavallan presidentille.4  
Aluksi todetaan, että puolustuslaitoksen järjestely ei vastaa ajan—
kohdan olosuhteita. Sehän luotiin vapaussodan jälkeen sen hetkistä 

tilannetta varten. Mannerheim mainitsee muistelmissaan, että hänen 
suunnitelmansa keväällä  1918  oli suurin piirtein sama kuin nyt kä—
sillä oleva aluejärjestelmä, Sen kuitenkin "hallitus hylkäsi antaen 
etusijan kenraalimajuri  von der  Goltzin ahdaspiirteiselle suunnitel-
malle►(sivu  I 8).  Mannerheimin suunnitelmassa oli kylläkin olemas—
sa rauhan aikana rungot kenttäarmeijan yhdeksälle divisioonalle, 
mutta liikekannallepano olisi tapahtunut kaaderijärjestelmän mukai—
sesti. 

Puolustusneuvosto esittää uuden järjestelmän  etuina  entiseen ver—
rattuna seuraavaa: 
— suojajoukot saadaan vahvemmiksi, "käytetään hyväksi kaikki ne mah-
dollisuudet, mitä maamme voi tarjota"; 

— kenttäarmeijan liikekannallepano aluejärjestelmän mukaisesti ha—

jautettuna ei ole altis vihollisen häirinnälle,  se on  entistä nope—
ampi ja varmempi; 
— kun divisioonien jalkaväki  on  saanut koulutuksensa samassa joukko-
osastossa, tulee kenttäarmeijasta kokoonpanoltaan homogeeninen, mis-
tä johtuen sen operaatio— ja taistelukyky tulee kasvamaan; 
— suojeluskuntia tullaan entistä suuremmassa määrin ja tarkoituksen—
mukaisemmin käyttämään hyväksi ei  vain  kenttäarmeijan luomisessa, 
vaan myös "selkäpuolen turvaamisessa". Kommunistisen, maanpetosta 
harjoittavan aineksen taholta uhkaavaan "vaaraan  on  syytä kiinnit—

tää erikoista huomiota niiden kokemusten perusteella, joita  on  saa—
tu Neuvosto—Venäjän viime vuosina käyttämistä julkisista ja maan—

alaisista taistelukeinoista"; suojeluskunnat tekevät myös "maanpuo—

lustukselle korvaamattomia palveluksia kouluuttamalla miehistöä en—
nen vakinaiseen palvelukseen astumista ja sen suorittamisen jälkeen 
sekä vielä edellisen lisäksi kouluuttamalla erikoisaselajeja". 

Kun uuteen järjestelyyn siirtyminen tulee viemään aikaa yli kolme 
vuotta,  "on  välttämätöntä viipymättä ryhtyä suunnitelman toteutta—
miseen". Tätä erinomaisen ansiokasta ja huolellisesti tehtyä ehdo—
tusta  on  pidettävä kokonaisuutena, johon ei voida tehdä olennaisia 
muutoksia ilman että suunnitelmanmukaisuus siitä kärsii. Yksityis—

kohtiin mahdollisesti tehtävät vähäiset muutokset eivät oikeuta lyk- 
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käämään suunnitelman toteuttamista. 

Lähettäessään 18.6.31 suunnitelmansa- uudestijärjestelystä puolus—

tusministeriöön, Yleisesikunta viittaa jo 7.4.30 esittämäänsä kan—
taan (sivu 95). "Pakoittavana välttämättömyytenä" pidetään, että 

uudelleenjärjestelyyn ryhdytään viivyttelemättä.- Sen valmistelu—
työt on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa ja tämän vuoksi pyy—
detään, että ministeriö ja hallitus käsittelisivät asiaa kiireelli—

senä. Uudistukseen liittyvät lakiehdotukset luvataan lähettää vii—

meistään syyskuussa.6  

Päinvastoin kuin useimmat muut oli Tykistön tarkastaja, kenraali 
Nenonen vastustavalla kannalla aluejärjestelmään nähden, minkä hän 
toi esille  28.5.30  kirjelmässään Sotaväen päällikölle ja puolustus—
ministerille. Tykistön upseeriston "ammattitaso" tulee laskemaan 

aluejärjestelmään siirryttäessä tykistön vähälukuisuuden takia. 
Tykistö pitäisi kouluttaa kaaderijoukkoihin-kuuluvissa tykistöryk—

menteissä, suojajoukkoihin sopisi patteristo, johon kuuluisi  3  pat—
teria  6- 6  lyhennettyä kenttäkanuunaa, kantomatka  7 km,  mikä hyvin 
riittäisi suojajoukkojen vetäytymistaisteluissa. Tykistöä käytet—

täisiin näissä pieninä yksikköinä, jopa tykeittäin ja sen merkitys 
olisi lähinnä moraalista. Varsinainen tykistö pitäisi organisoida 
ja kouluttaa päätehtäväänsä, hyökkäystaisteluun. Nenonen lupaa myö—
hemmin tehdä yksityiskohtaisemman esityksen, nyt hän toteaa, että 
palvelusaika tykistössä olisi säilytettävä  15  kuukautena ja reser—
viharjoituksiin kutsuttaisiin  vain  upseerit ja aliupseerit. Suoja—
joukkoihin ei annettaisi lainkaan alokkaita, vaan heidät koulutet—
taisiin kaaderirykmenteissä ja suojajoukkoihin siirrettäisiin tar—
peellinen määrä koulutettua henkilökuntaa. Todennäköisesti riittäi—
si  600  —  650  asevelvollista.7  
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Aluejärjestelmään siirtymisen valmistelu  5.235   

Eversti Grandell laati elokuussa  1931  yksityiskohtaisen luettelon 

valmistelutöistä, jatka olisi tehtävä vuosina  1931-1932  uudesti-

järjestelyn toimeenpanemiseksi. Näitä oli kahta laatua: 

- aluejärjestön luomista tarkoittavat työt ja 

- varsinaiset liikekannallepanotyöt aluejärjestössä.1  Ilmeisesti-
kin muistiota  on  käsitelty uudestijärjestelytoimikunnassa, koska 

eri toimenpiteiden kohdalle  on  merkitty, kenen  on  mikin työ tehtä-

vä. 

Ensinmainituista töistä  on  kiireellisin asiakirja, jossa annetaan 

yleiskuva aluejärjestön rakenteesta, tehtävistä, toiminnasta ja 

alistussuhteista. Tähän nojautuvat myöhemmät käskyt ja ohjeet yk-

sityiskohdista. 

Aluejärjestön henkilökunta  on  määrättävä mahdollisimman pian,  jot-  

ta  se  voisi siirtyä alueilleen jo vuoden  1932  alkupuolella. Sitä 

ennen sen  on  edellä mainitun asiakirjan avulla tutustuttava tehtä-

viinsä ja sille  on  annettava koulutusta parin viikon kurssilla. 

Hallituksen  on  mahdollisimman pian annettava periaatteellinen hy-

väksymisensä uudistukselle, jotta saadaan perusteet henkilökunnan 

määräämiselle. 

Vielä syksyn  1931  kuluessa  on  valmistettava käsky aluejaosta, pe-

rustettavista joukoista, perustamispaikoista, kutsuntapiirien jär-

jestelystä ja reserviläisten jaottelusta. Jotta viimeksimainittu 

voitaisiin suorittaa tarkoituksenmukaisesti,  on  järjestettävä val-

vontakokouksia näiden henkilöasioiden, lähinnä koulutuksen selvit-

tämiseksi. Kokoukset olisi pantava toimeen kesäkuussa  1932,  jonka 

jälkeen vasta reserviläiset kyetään oikein jakamaan koulutushaaroit 

tain eri joukkoihin. Tämän jälkeen voidaan syksyllä  1932  antaa pe-
rusteet liikekannallepanon kuljetussuunnitelmien laatimiselle. 

Nykyisen armeijan käyttämisestä suojajoukkoina  on  laadittava suun-

nitelmat syksyn  1931  kuluessa, mutta niiden muodostaminen Raja-ar-

meijakunnasta voi tapahtua vasta sitten, kun tämä  on  ensin perus-

tettu ja siirrytty alueelliseen liikekannallepanoon. Näin ollen  on  

suojajoukot toistaiseksi muodostettava nykyisen organisaation poh-

jalta. 

Samaan aikaan on valmistettava suunnitelmat suojeluskuntien käytös-

tä liikekannallepanossa aluejärjestön kaadereina, mikä edellyttää 
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suojeluskuntalaisten tilastoimista koulutushaaroittain. 

Syksyn kuluessa on myös valmistettava ohjeet töiden suorittamises-
ta alue-esikunnissa sekä selostus aluejärjestelmästä siviiliviran-

omaisille. On myös ryhdyttävä toimiin kansliahuoneistojen hankkimi-

seksi alue-esikunnille, jolloin on mahdollisimman suuressa määrässä 

käytettävä hyväksi puolustuslaitoksen hallussa jo olevia tiloja. 

Kun kutsuntapiirejä nyt on vain 15, mutta niitä uudessa aluejärjes-

telmässä on 29, on henkilökuntaa hankittava lisää ja tämä myös kou-
lutettava. 

Aluejärjestön valmistelutöitä koskeva peruskäsky julkaistiin 
23.1.32. Sen on allekirjoittanut Sotaväen päällikkö ja varmentanut 
Yleisesikunnan päällikkö. Puolustusministeriön sanotaan vahvista-
neen sen ministeriön toimialaa koskevilta osilta. Asiakirja on laa-

ja ja perusteellinen: 12 lukua, yhteensä 96 sivua ja liitteitä 23.2  

Käskyn ensimmäisenä osana on maan alueellinen jako. "Sodanaikais- 
ten puolustusvoimien perustamista varten on maa jaettu 30 sotilas-
piiriin". Näistä on yksi alistettu Raja-armeijakunnan komentajalle 
toistaiseksi vielä 2.0ivisioonan komentajalle sekä neljä rajavar-

tiostojen päällikölle siten, että kunkin piirin esikuntana on vas-
taavan rajavartioston esikunta. Loput 25 sotilaspiiriä on yhdistet-
ty yhdeksäksi sotilaslääniksi. valmisteluvaiheen aikana ei näiden 
esikuntia vielä perusteta, vaan läänit on yhdistetty kolmeksi soti-
lasmaakunnaksi. Todettakoon, että valmistelujen aikana on termino-
logia monesti muuttunut. 

•5otilasmaakuntien ja myöhemmin sotilasläänien komentajat ovat suo- 
raan Sotaväen päällikön alaisia ja näiden välittömiä alaisia vuo-
rostaan sotilaspiirien päälliköt. Kutsunta-asioissa ovat sotilas-
piirit kuitenkin suoraan alistetut puolustusministeriölle. Rajavar-

tiostolle alistetut sotilaspiirit ovat tässä suhteessa liitetyt lä-
himpään naapurisotilaspiiriin. Siten esimerkiksi Salmin sotilas-
piiri liitettiin kutsunta-asioissa Jaakkiman sotilaspiiriin. Seu-

raavasta luettelosta ilmenee aluejako sekä esikuntien sijoitus ja 
tärkeimmät perustamispaikat, joihin on suunniteltu sijoittaa perus-
tettavien joukkojen liikekannallepanovarastot. Piirien tehtäväksi 

jäi "apuperustamispaikkojen" suunnitteleminen. 



Alue jako Esikunnan 
sijoitus-
paikka 

Peruståmispaikat 

I Sotilasmaakunta  

Uudenmaan sotilaslääni  
Helsingin sotilaspiiri 
Tuusulan sotilaspiiri 
Turunmaan sotilaslääni  
Turun pohj.sotilaspiiri 
Turun etel. sotilaspiiri 
Hämeenlinnan sotilaspiiri 
Satakunta-Hämeen sot.lääni  
Tampereen  it.  sotilaspiiri 
Tampereen  länt.  sotilaspiiri 
Kokemäen sotilaspiiri  

II  Sotilasmaakunta 

Etelä-Pohjanmaan sot.lääni  
Vaasan sotilaspiiri 
Seinäjoen sotilaspiiri 
Kokkolan sotilaspiiri 
Keski-Suomen sotilaslääni  
Jyväskylän sotilaspiiri 
Haapamäen sotilaspiiri 
Pohjois-Pohjanmaan sot.lääni 
Oulun sotilaspiiri 
Ylivieskan sotilaspiiri 
Kemin sotilaspiiri  

III  Sotilasmaakunta 

Kymenlaakson sotilaslääni  
Haminan sotilaspiiri 
Lahden sotilaspiiri 
Viipurin sotilaspiiri 

Savon sotilaslääni  
Kuopion pohj. sotilaspiiri 
Kuopion et. sotilaspiiri 
Mikkelin sotilaspiiri 
Karjalan sotilaslääni  
Jaakkiman sotilaspiiri 
Savonlinnan sotilaspiiri 
Joensuun sotilaspiiri 

Rajavartioston päällikön  
alaiset 
a~Tmin sotilaspiiri 

Lieksan sotilaspiiri 
Kainuun sotilaspiiri 

Lapin sotilaspiiri 

2.Divisioonan komentajan  
alainen 
anoen  sotilaspiiri 

Helsinki, Tuusula 
Tuusula 

Turku 
Turku 
Hämeenlinna 

Tampere 
Tampere 
Kokemäki 

Vaasa 
Seinäjoki 
Kokkola 

Jyväskylä 
Haapamäki 

Oulu 
Oulu  
Kemi, Rovaniemi 

Hamina, Kouvola 
Lahti 
Viipuri, Lappeen-
ranta, Antrea 

Kuopio 	_ 
Kuopio 
Mikkeli 

Jaakkima 
Savonlinna 
Joensuu 

esikunta Pitkäranta, Suojärvi, 
Salmi, Impilahti 
Lieksa, Ilomantsi 
Kajaani, Kuhmoniemi, 
Suomussalmi 
Kuusamo, Kuolajärvi, 
Petsamo 

SR:n 

JR:n 
KR:n 

LR:n  

esikunta 
esikunta 

esikunta 

Liittyy 
2.DE:aan 

Määrätään erikseen 

Turku 

Helsinki 
Tuusula 

Turku 
Turku 
Hämeenlinna 

Tampere 
Tampere 
Pori 

Vaasa 
Seinäjoki 
Kokkola 

Jyväskylä 
Haapamäki 

Oulu 
Oulu 
Kemi 

Hamina 
Lahti 
Viipuri 

Kuopio 
Kuopio 
Mikkeli 

Sortavala 
Savonlinna 
Joensuu 
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Erillisessä liitteessä luetellaan kuntien jako sotilaspiirien kesken. 

Rajat oli pyritty määräämään siten, että kukin piiri kykenisi omalla 

reserviläis- ja hevosmäärällään perustamaan sille määrätyt joukot. 

Nämä ns. perustamistehtävät annetaan erityisinä toimeenpanokäskyinä, 

joissa myös määrätään, kuinka paljon reserviläisiä piirin mahdolli-

sesti on luovutettava aluejärjestön ulkopuolella perustettaville jou-

koille, kuten raskaalle kenttätykistölle, meripuolustukselle, ilma-

voimille ja kaasusuojelujoukoille. 

Ensimmäinen toimeenpanokäsky julkaistiin 23.2.32:"YE:n Tp.käsky N:o 1 

aluejärjestön valmistelutöitä varten". Kaikkiaan näitä julkaistiin 

useita kymmeniä. Tp.käsky N:o 1:n liitteessä lueteltiin "ne sodanai-

kaiset joukot, jotka sotilaspiirin liikekannallepanossa perustetta-

va". Joukkojen nimiä ei tiedotettu, vain yksiköitten laatu ja luku-

määrä. Perustamistehtäviä muutettiin, tarkistettiin ja lisättiin var-

sin tiheään. Tp.käsky N:o 7 annettiin puoli vuotta myöhemmin, sillä 

"valvontakokousten antamien tulosten perusteella on ... perustamis-

tehtäviin tehty erinäisiä muutoksia". Piirien oli palautettava Yleis-

esikuntaan käskyjen N:o 1,2,3 ja 4 luettelot, koska N:o  7:ään  oli 
koottu kaikki siihen asti tehdyt muutokset. Uusia joukkoja perustet-

tiin myös jatkuvasti. Sivuilla 204 - 207 on esitetty pääpiirteinen 

luettelo tp.käskyjen perusteella muodostettavasta kenttäarmeijasta.2a  

Vuoden 1934 lopulla oli Tp.käskyjä ilmestynyt jo niin runsaasti, että 

Yleisesikunta piti tarpeellisena jakaa niitä varten erityisen sisäl-

lysluettelon, jota oli pidettävä ajan tasalla uusien käskyjen ilmes-

tyessä.2b  

Perustamistehtävien puitteissa on piirit jaettava ala-alueisiin si-

ten, että pääosa kunkin kunnan reserviläisistä tulee samaan sodan 

ajan yksikköön, jolle siis täten määrätään oma reserviläisalueensa. 

Tällä alueella olevat suo jeluskuntalaiset muodostavat yksikön suoje-

luskuntakaaderin eli kantahenkilöstön, joka huolehtii yksikön liike-

kannallepanotoimista ja "antaa yksikölle sen sisäisen lujuuden". Suo-

jeluskunnat o❑ siis tätä varten saatava aselajiltaan ja koulutuksel-

taan vastaamaan sotilaspiirien alajaon vaatimuksia. - Tämä seikka tu-

likin lähivuosina vaatimaan melkoisia järjestelyjä sekä pitkän koulu-

tus- ja soveltamiskauden. 

Käskyyn kuuluivat myös henkilökunta- ja materiaalimäärävahvuudet. 

Kun vanhimmat määrävahvuuskirjat oli vahvistettu vuonna 1927 ja 

uusimmat vuoden 1931 lopulla, oli luonnollista, että niissä oli 
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tiettyjä 	eroavuuksia. Sotilaspiirien oli nyt näiden määrävahvuuk-

sien perusteella määritettävä perustettavien joukkojen sotavarus-

tustarve ja suunniteltava sen varastoiminen ottaen huomioon jo rau-

han aikana saatava ja varastoitava materiaali sekä raja-armeija-

kunnalta, suojeluskunnilta ja paikallishankintoina saatava varus-

tus. 

Perustamistehtävät ja määrävahvuudet oli suunniteltu sen mukaan, 

että liikekannallepanossa kutsutaan palvelukseen 18 vuosiluokkaa 

meripuolustuksen reservistä ja 15 vuosiluokkaa kaikkien muiden 

aselajien reservistä. 

Maa oli ollut jaettuna  15  kutsuntapiiriin, joiden rajat eivät nou-
dattaneet sotilaspiirijakoa.  1.3.32  voimaan tulleella asetuksella 
rajat tarkistettiin, mutta tässä vaiheessa ei vielä voitu perustaa 

uusia kutsuntapiirejä, joten aluksi kuhunkin kutsuntapiiriin piti 

sisällyttää kaksi tai kolme sotilaspiiriä. Vuoden viimeisenä päivä-

nä tuli voimaan uusi asetus, jossa maa jaettiin  30  sotilaspiiriin, 
jotka samalla olivat myös kutsuntapiirejä. Tätä voidaan pitää uuden 

aluejärjestelmän varsinaisena alkuna. 

Käskyn viimeinen eli XII osa määritti aluejärjestön töiden suori-

tusjärjestyksen vuoden  1932  aikana. Sotilaspiirien oli maalis-, 
huhti- ja toukokuun aikana laadittava suunnitelma piirin jakamises-

ta ala-alueisiin ja tämän perusteella tehtävä reserviläiskortistot 

perustettavia yksikköjä varten, suunniteltava yksikköjen kokoaminen 

liikekannallepanossa sekä valmisteltava kesäkuussa pidettävät val-

vontakokoukset. Niiden perusteella oli tarkistettava kortistot se-

kä saatava selville todellinen reserviläistilanne. Heinä- ja elo-

kuun aikana oli kortistot kunnostettava ja tehtävä niistä tilastot 

reserviläistilanteesta. 

Elokuun loppupuolella kokoontuvat sotilasmaakuntien komentajat esi-

kuntineen Yleisesikuntaan neuvotteluun, jossa sovitaan -tarvittavis-

ta reserviläissiirroista aluejärjestön eri orgaanien kesken sekä 

piirien rajojen ja perustamistehtävien mahdollisista tarkistuksis-

ta. Syyskuussa suunnitelmia tarkistetaan ja aloitetaan kutsunnat. 

Lokakuussa toimeenpannaan Yleisesikunnan antamien käskyjen mukai-

set rajojen ja perustamistehtävien muutokset.  Narras-  ja joulukuun 
aikana Yleisesikunta valmistaa liikekannallepanon kuljetussuunni-

telmat ja sotilaspiireissä ryhdytään valmistamaan varsinaisia lii-

kekannallepanosuunnitelmia ja asiakirjoja. "Tänä aikana järjeste- 
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tään myös sotilaspiirien henkilökuntien vuosilomat", jotka liene-

vät.jo olleet sekä odotetut että tarpeen vaatimat. 

Valmisteluvaiheen jälkeen lopetettaisiin sotilasmaakuntien esikun-
tien toiminta ja perustettaisiin sotilasläänien esikunnat. Sekä 
läänien että piirien esikunnat ovat aluejärjestön vakinaisia eli-

miä. Ne jatkavat siis toimintaansa liikekannallepanon jälkeenkin, 

joskin muuttunein henkilöstöin, sillä pääosa upseereista ja aliup-
seereistahan siirtyy kenttäarmeijaan ja tilalle  on  saatava korvaa-

vaa henkilöstöä, vähemmän kenttäkelpoista. 

Käskyyn kuului kaikkiaan  23  liitettä, jotka sääntelivät yksityis-
kohtia aina perustettavien joukkojen kiireellisyysjärjestyksestä 
esikuntien huoneistoihin ja kalustoihin saakka. Henkilökunta mää-
rättiin nyt yksilön tarkkuudella jokaiseen esikuntaan. Kaikkiaan 

varattiin työhön  141  upseeria,  37  kanta-aliupseeria,  33  kanslia-

apulaista ja jopa  30  asevelvollistakin eli yhteensä  241  henkeä. 

Liitteistä selostettakoon lopuksi vielä perustettavien joukkojen 
kiireellisyysjärjestys. Luokkia oli kaikkiaan kuusi. Kiireellisim-
piä olivat Päämaja ja yhtymien esikunnat, kevyet osastot, liikku-
vat ilmatorjuntajoukot sekä kaikki viestikomppaniat. Luonnollises-
tikin oli johtoesikunnat saatava toimintaan mahdollisimman pian, 

suojattava ne maasta ja ilmasta käsin sekä aikaansaatava viestiyh-
teydet.  II  luokkaan kuului jalkaväki täydennysjoukkoja lukuunotta-.  
matta  sekä talouskomppaniat elintarvikehuollon turvaamiseksi ja 
liikennekomppaniat liikenteen säännöstelemiseksi. Kolmanteen ryh-
mään tuli kenttätykistö, pioneerien pääosa ja eräät huoltomuodos-

telmat.  IV  -  VI  luokka olivat pääasiallisesti huoltomu'odostelmia.3  

Aluejärjestön esikunnat pantiin toimintaan komennusteitse 1.3.32 
alkaen.4  Henkilökunta oli vajaalukuinen ja varsin suuressa määrin 
väliaikaista. Läänien esikunnista ei vielä voida puhua, koska niis-
sä oli vain väliaikainen esikuntapäällikkö. Varsinaisena välijohto-

portaana Yleisesikunnan ja sotilaspiirien välillä olikin sotilas-
maakunnan esikunta. Komentajiksi määrättiin kolme rykmentin komen-
tajana toimivaa everstiä, joista aikanaan kukin sai johtoonsa so-
tilasläänin. Aluejärjestöön komennettiin edellä mainitut 141 upsee-
ria yhtymistä, jopa sotakouluista, Yleisesikunnasta, puolustusmi-
nisteriöstä - suojeluskunnistakin tuli 22. Yleensä sotilaspiirien 

esikuntaan määrättiin 5 upseeria, suurimpaan, Helsinkiin 9, pohjoi-
simpiin vain 3. Ennen toiminnan alkamista upseerit koottiin 15.2.32 



— 124 — -  

Helsinkiin eversti Grandellin johtamille perehdyttämiskursseille.5  

Itärajan neljä sotilaspiiriä jäivät asianomaisten rajavartiostojen 
hoidettaviksi. Rannikkotykistöstä valmennettiin kustakin neljästä 
joukko—osastosta yksi upseeri rannikkosotilaspiirien esikuntien 

käytettäväksi tarvittaessa, kun niissä käsitellään meripuolustus—
ta koskevia asioita. Näitä sotilaspiirejä olivat Turun molemmat, 
Helsingin, Viipurin, Kannaksen, Jaakkiman ja Salmin piirit.6  

Mainittujen  141  upseerin irroittaminen aluejärjestöön ei tuolloin 
ollut helppoa, mikä ilmenee Yleisesikunnassa  6.5.32  laaditusta 
laskelmasta. Virkoja oli avoinna  295,  johon eivät sisältyneet me—
ripuolustuksen, puolustusministeriön, suojeluskuntien ja rajavar  

tioston  avoimet virat. Epäpäteviä eli reserviupseereita oli pal—
veluksessa  164,  joten ilman hoitajaa oli  111  virkaa. Aluejärjes—
töön oli tulossa  214  uutta virkaa, joten avoimina olisi yhteensä  
325  virkaa. Kadettikoulusta valmistuisi vuosina  1932  ja  1933 162  
upseeria, joten virkoja jäisi vielä senkin jälkeen avoimiksi  163.7  

Uudenmaan ja Savon sotilasläänit perustettiin väliaikaisesti puo—
lustusministeriön käskyllä 1.11.32. Edelliseen kuuluivat Helsingin 
ja Tuusulan sotilaspiirit, jälkimmäiseen Kuopion molemmat sotilas—
piirit ja .Kikkelin piiri. Nämä sotilasläänit erotettiin asianomai—
sesta sotilasmaakunnasta ja alistettiin suoraan Sotaväen päälli—
kölle,. Esikunnat määrättiin toimimaan sotilaspiirin esikunnan yh—

teydessä, edellinen Helsingin ja jälkimmäinen Kuopion pohjoisen.8  

Jotta yhtymien komentajat ja esikuntapäälliköt pysyisivät selvillä 
aluejärjestön toiminnasta, heille selostettiin "töiden nykyistä 
astetta" 20.-21.12.32 neuvottelussa, jossa käsiteltiin raja—armei—
jakunnan ja divisioonien järjestelykysymyksiä.9  

Vähitellen aluejärjestön esikuntiin saatiin vakinainen henkilökun—
ta paikoilleen. Sotilasläänien esikuntapäälliköt ja suurin osa 
piirien päälliköistä määrättiin virkoihinsa 29.6.33. Läänien vaki—
naiset komentajat ottivat vastaan tehtävänsä 1.7.33 alkaen, vii—

meisetkin olivat paikoillaan syyskuun puolivälissä.10  Läänien esi—
kuntien vakinaistuttua voitiin sotilasmaakunnat lakkauttaa syksyl—

lä 1933.11  Kesällä 1933 olivat työt aluejärjestön esikunnissa jo 
hyvässä vauhdissa, mikä ilmenee mm. siitä, että Sotaväen päällikkö 

määräsi Yleisesikunnan Osasto 1:n päällikön suorittamaan niissä 

"aluejärjestön valmistelutöiden tarkastukset " 17.7.33 alkaen. 
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Sotilasmaakuntien komentajien sekä läänien komentajien ja esikunta-

päälliköiden oli oltava mukana tarkastuksessa.12  

Kuten todettiin, aiheutti aluejärjestelmään siirtyminen muutoksen 

suojeluskuntien asemassa ja toiminnassa, lankesihan niiden tehtä-

väksi nyt ratkaisevan laatuinen osallistuminen liikekannallepanoon 

sekä vaativa reserviläisten uudelleen kouluttaminen kenttäarmeijan 

tarpeiden mukaiseksi. Suojeluskuntain Yliesikunnassa laadittiin  
22.8.33  laaja muistio suojeluskuntien muuttuneesta asemasta.13  

Muistiossa todetaan, että kiväärijalkaväki  on  perinteisesti muodos-
tanut suojeluskuntien pääasiallisimman osan, joskin erikoisaselaji-

koulutusta  on  annettu varsin monessa suojeluskunnassa, esimerkiksi  
147 on  kouluttanut konekiväärimiehiä ja  85  viestimiehiä. Kuluvan 
vuoden aikana  on  tämänlaatuinen koulutus voimakkaasti lisääntynyt. 
"Sk.järjestön toiminnalle  on  aluejärjestelmän aiheuttama uudesti-
järjestely käänteentekevä". Suojeluskunnat tulevat nyt muodostamaan 

rungot kaikenlaatuisille joukoille, mikä edellyttää, että suojelus-

kuntalaisten  on  saatava pätevyys niihin aivan uusiin tehtäviin, 
joihin  he  liikekannallepanossa joutuvat ja tämä koulutus  on  annetta  
va  mahdollisimman lyhyessä ajassa. - Aluejärjestelmän aiheuttama 

suojeluskuntien uusi aselajijako aiheuttaa luonnollisesti jatkuvan 

koulutustarpeen. 

Koulutuksen tehostamisen ja laajentamisen tarve aiheuttaa suojelus-

kunnille uusia kustannuksia mm. koulutusvälineiden, kaluston ja 

tarvikkeiden hankintoina ja varastoimisena, lisähenkilökunnan palk-

kaamisena ja lisääntyvinä matkakuluina. Uusia kustannuksia ei vielä 

voida tarkasti laskea, mutta kun menoarvio tähänkin saakka on ollut 

niin niukka, että koulutusmäärärahat yleensä ovat olleet lopussa jo 

syyskauden alkaessa, on luonnollista, että varoja on lisättävä. 

Vuodelle 1934 onkin menoarvio laadittu tämän mukaisesti. Tiettäväs-

ti "on asianomainen ministerivaliokunta jo tehnyt menoarvioon sel-

laisia supistuksia, että Sk.järjestö tuskin pystyy kunnolleen suo-

rittamaan aluejärjestelmän sille asettamia tehtäviä, ellei Yleis-

esikunta ja Puolustusministeriö voi sitä tässä suhteessa auttaa". 

Neuvotteluja on asiassa jo käytykin. 
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Maavoimien uudestijärjestely  5.236  
Yleisesikunnassa laadittiin maaliskuussa 1933 ehdotus maavoimien 

siirtymisestä puolustusvoimien uudestijärjestelyn edellyttämään 

kokoonpanoon.1iämä muistio oli pohjana sekä Yleisesikunnan sisäi-

sille että sen puolustusministeriön kanssa käymille neuvotteluille. 

Se pohjautui jo vuonna 1931 laadittuun suunnitelmaan maavoimien 

uudestijärjestelystä (sivu 103). Siihen oli kuitenkin tehty melkoi-

sia muutoksia, jotka lähensivät sitä olemassa olevaan organisaa-

tioon. Niinpä jalkaväkirykmentit pysyivät entisissä yhtymissään ja 

vanhoissa majapaikoissaan, tämähän nimenomaan säästi kustannuksia. 

Tarkoitus olikin tutkia, miten siirtyminen nykyisestä kokoonpanostå 

uuteen käytännössä toimeenpantaisiin, olivathan esikuntien ja jouk-

kojen siirrot "majoituksellisesti toinen toisistaan riippuvaisia". 

Joukot ja_ niiden siirrot ryhmitettiin kolmeen ryhmään, joista kus-

sakin siirrot tapahtuisivat tietyssä järjestyksessä. 

Otettakoon esimerkiksi ryhmä  II.  Ensimmäiseksi hajoitetaan Uuden-

maan Rykmentin suomenkielinen pataljoona, jolloin Santahaminaan tu-

lee tilaa Vaasasta siirtyvälle ruotsinkieliselle Kaartin Jääkäri-

pataljoonalle. Vaasaan voidaan nyt siirtää Turusta Kenttätykistö-

rykmentti 1:n ruotsinkielinen osa, joka yhdessä Viipurista tulevan 

Raskastykistörykmentin kanssa muodostaa uuden ruotsinkielisen Ras-

kastykistörykmentin. Tästä tuli tosin lopullisessa järjestelyssä 

nimeltään Kenttätykistörykmentti 4. Viipuriin voidaan nyt perustaa 
Ilmatorjuntarykmentti. Viipurissa olevaan Huoltopataljoona 2:een 

yhdistetään Helsingistä siirrettävä Huoltopataljoona 1, jolloin 

syntyy uusi Huoltopataljoona. Helsinkiin jaa vain Helsingin Auto-

komppania. Samaan ryhmään kuului myös uuden Maavoimien esikunnan 

perustaminen vanhasta 2.Divisioonan esikunnasta ja uuden 2.Divisi-

oonan esikunnan perustaminen. 

Lopullinen ratkaisu uudestijärjestelystä oli tehtävä, kun Sotaväen 

päällikkö 15.4.33 lähetti puolustusministerille ehdotuksen rauhan 

ajan upseerimäärävahvuuksiksi ja pyysi siihen periaatteellista rat-

kaisua niin ajoissa, että upseerit niiden mukaan voitaisiin sijoit-

taa paikoilleen 1.7.33, jolloin uudet virkoihin nimittämiset pitäi-

si suorittaa.2  

Vaikka laskelmassa on otettu huomioon eduskunnan kuluvan vuoden 

tulo- ja menoarviossa myöntämät uudetkin virat ja toimet, jää kent-

täarmeijan aktiiviupseeripuutteeksi vielä 200 upseeria siitäkin 
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huolimatta, että 9.0ivisioona  on  jätetty hyvin heikon kaaderin va—

raan. Tätä divisioonaahan ei toistaiseksi pystytä varustamaan. Kos—

ka erikoisaselajeihin ei voida jättää kovin suuria vajauksia, koh—

distuu puute pahimpana jalkaväkeen. Tämän takia  on  rauhan aikaiseen 

kiväärikomppaniaan voitu sijoittaa  vain  komppanian päällikkö ja kak-

si nuorempaa upseeria, kun erikoisaselajeissa  on  komppanian päälli-  

kön  lisäksi  3  —  5  upseeria. 

Kaikkiin rykmentteihin ei ole riittänyt komentajalle everstin vir—

kaa — näitähän oli pakosta pitänyt siirtää aluejärjestöön, joten" 

muutamien rykmenttien komentajat olivat everstiluutnantteja. myö—

hemmin voitaneen näihinkin järjestää everstin virka. Myös kenraa—

lien virkoja halutaan järjestellä. Nyt oli epäsuhde kenraalimaju—

rien ja kenraaliluutnanttien virkojen välillä, edellisiä oli  4  ja 

jälkimmäisiä  6,  kun suhteen pitäisi olla päinvastainen. Kun saatai—

siin kokemuksia aluejärjestön toiminnasta, voidaan päättää tarvi—

taanko sotilasmaakuntien esikuntia sotilasläänien ja Yleisesikunnan 

välillä ja voidaanko niistä irroittaa upseereita muihin tehtäviin. 

— Virkojen muutoksia oli tapahtunut varsin runsaasti ja maavoimiin 

oli saatu pääasiallisesti uusina virkoina, mutta osittain myös si—

säisinä siirtoina  56  uutta virkaa. 

Puolustusministeriön sota—asiainosaston päällikkö, eversti Kaila 

laati esityksen johdosta laajan muistion, jossa hän perustellusti 

kritisoi sitä ja ehdotti melkoisesti poikkeavaa ratkaisua lähinnä 

jalkaväkirykmenttien kokoonpanoon nähden. Asiasta kehkeytyi melkoi—

nen ristiriita ministeriön ja Yleisesikunnan välille ja se osoitti 

vallitsevan dualismin johtosuhteissa.3  

Erimielisyys koski kiväärikomppaniain järjestelyä. Yleisesikunnan 

esityksen mukaan olisi jalkaväkirykmentissä 6 kiväärikomppaniaa 

ryhmitettynä kahden ilman esikuntaa olevan pataljoonankomentajan 

alaiseksi. Itsenäisessä pataljoonassa olisi 3 kiväärikomppaniaa vä—

littömästi komentajan alaisina. Kun kumpaisenkin joukko—osastotyypin 

asevelvollismäärä oli saman suuruinen, olivat rykmentin komppaniat 

kovin pieniä, "tynkäkomppanioita". Kaila ehdottikin nyt, että myös 

rykmentissä olisi vain 3 komppaniaa suoraan komentajan alaisina. 

Tämä olisi edullisempaa sekä liikekannallepanon että kouluttajahen—
kilökunnan käytön kannalta. Myös joukko—osastojen rauhan ja sodan 

ajan varastot olisivat taloudellisempia sekä materiaalin että hen—

kilökunnan kannalta. 
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Jos ehdotus hyväksyttäisiin, voitaisiin säästyvä henkilökunta käyt-

tää "produktiiviseen työhön" ja saavutettaisiin monia etuja. Jokai-

seen jalkaväkijoukko-osastoon riittäisi komentajan apulainen, liike-

kannallepanotyöhön tulisi enemmän upseereita, ministeriössäkin heis-

tä oli puutetta. Myös talouselämän liikekannallepano ja eri virasto-

jen puolustusvalmistelut sekä sotakoulut tarvitsivat lisää upseerei-

ta. Nuorisovalmennus vaatisi suunnittelijoita ja johtajia. 

Puolustusministeriö ilmoitti 19.5.33 kuitenkin hyväksyvänsä esityk-

sen, jotta ei vaarannettaisi uudestijärjestelyn suunniteltua aika-

taulua. Periaatteellinen hyväksyminen olisi kuitenkin voimassa vain 

vuoden 1934 loppuun ja "vuoden 1935 alusta olisi toteutettava jär-, 

jestely, jossa olisi huomioonotettu ministeriön ... tekemät huomau-

tukset". Hyväksymiseen sisältyi myös ehto, että "sikäli kuin uudes-

tijärjestelyä toivotaan päästä toteuttamaan 1 päivästä tulevaa hei-

näkuuta, ministeriölle viipymättä toimitettaisiin lopullinen ehdo-

tus uudeksi kokoonpanoksi ja järjestelyksi". Yleisesikunnan vastaus 

ilmenee 1.6.33 aluejärjestölle ja yhtymille jaetusta käskystä liike-

kannallepanovalmisteluja varten, mihin palataan myöhemmin. Tämä käs-

ky lähetettiin myös ministeriölle ja siinä maavoimien kokoonpano 

oli maaliskuisen suunnitelman mukainen. Se ei olennaisesti poikkea 

1.5.34 voimaan tulleesta organisaatiosta.4  

Kun puolustusministeriössä valmiste]tiin vuoden 1933 puolustuslaitos-

asetusta (N:o 213/29.6.33) oli 10.6.33 päivätyssä ehdotuksessa maa-

voimiin kuuluvina 9 jalkaväkirykmenttiä nimeltä mainiten, mutta 16. 

päivän versiossa on "jalkaväkeä: yhdeksän erillistä jalkaväkipatal-

joonaa", mikä on asetuksen lopullinen sanamuoto.5  

Kun ministeriö 30.6.33 julkaisi vuoden 1933 määrävahvuudet, todet-

tiin, että joukko-osastojen kokoonpanosta on toistaiseksi voimassa 

mitä "viroista ja toimista 1.7.32 annettujen ... määräysten ... 

4-8 §:ssä on määrätty", eli että rykmentissä on edelleenkin kaksi 

pataljoonaa ja kuusi kiväärikomppaniaa.6  

Yleisesikunta ei tyytynyt ministeriön ratkaisuun, sillä kun syk-

syllä laadittiin lopullinen ehdotus uudestijärjestelyyn siirtymi-

sestä, siinä oli jalkaväkirykmentissä 2 pataljoonaa, kussakin 3 

kiväärikomppaniaa. Yleisesikunta lähetti tämän "yksissäneuvoin 

2.DE:n kanssa" valmistamansa ehdotuksen 1.11.33 aselajitarkasta-

jille ja kutsui heidät neuvottelutilaisuuteen 9.11.33. Sama ehdo-

tus lähetettiin myös puolustusministeriöön ja pyydettiin eri osas- 
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topäälliköitä mainittuun kokoukseen "esittämään oma kantansa".7  

Eversti Kaila esittikin kokouksessa kantansa, jonka hän oli ilmoit-

tanut jo  19.5.33.  "Lisäselvityksenä" hän  14.11.33  laati muistion, 
joka lähetettiin kokouksessa mukana - olleille yhtymien komentajille 

ja Yleisesikunnalle ja jossa hän kritisoi Yleisesikunnan esitystä. 

Sodan syttyessä kaikki komentajat pataljoonan komentajasta alkaen 

tulevat vaihtumaan ja komppanianpäälliköistäkin puolet, joten suo-

jajoukot joutuvat taisteluun vieraiden johtajien alaisina. Jalka-

väen komppaniat ovat kaikki tynkäkomppanioita ja niissä  on  riittä-
mätön päällystö ja alipäällystö; kasarmi- ja varastotilaa haaska-

taan. Yleisesikunnan väite, että järjestelmä olisi omiaan harhaut-

tamaan ja salaamaan uudestijärjestelyä, ei voi pitää paikkaansa, 

koskapa äskettäin ilmestyneessä saksalaisessa hakuteoksessa jo oli 

asiasta selvitys. Edelleen Kaila painottaa, että hänen ehdottaman-

sa säästöt olisivat hyvin tarpeen sekä henkilöstö- että materiaali-

tarpeen kohentamiseksi.8  

"Mitä suurimpana yllätyksenä tuli ... divisioonankomentajakokouk-
sessa  10.11.1933  ministeriön edustajille yleisesikunnan kanta: 
Puolustusministeriön, Valtioneuvoston ja Tasavallan Presidentti-

Ylipäällikön vahvistamaan määräykseen oli katsottu mahdottomaksi 

suostua", kirjoittaa Kaila  15.12.33  päiväämässään muistiossa, jonka 
hän samana päivänä  on  esitellyt Sotaväen päällikölle.9  

Muistiosta ilmenee, että "osanottajille oli voinut jäädä sellainen 

mielikuva", että hän olisi ajanut läpi kantansa Sotaväen päällikön 

ja Yleisesikunnan saamatta vaikuttaa ministerin lopulliseen ratkai-

suun ja vieläpä väittänyt ensinmainitun hyväksyneen järjestelyn. 

"Neuvoteltuaan useampaan kertaan henkilökohtaisesti sotaväen pääl-

likön kanssa, ministeri ratkaisi asian sotaväen päällikön ehdotuk-

sen mukaisesti kaikissa muissa kohdissa paitsi jalkaväkijoukko-

osastojen alajakoa koskevassa (3 komppaniaa  pro  6 tynkäkomppania-
aa)". Tätä ratkaisua vastaan ei esitetty vastaväitteitä suullisesti 

eikä kirjallisesti. Sotaväen päällikkö ilmeisesti piti asiaa niin 

toisarvoisena, että voi sen hyväksyä. Puolustuslaitosasetusta uu-

sittaessa oli Sotaväen päälliköllä taas mahdollisuus esittää eriä-

vä mielipiteensä. Kun asetus sitten tunnetussa muodossaan julkais-
tiin, ei vastaväitteitä esitetty. Näin ollen Kaila saattoi maini-

tussa kokouksessa esittää mielipiteenään, että Sotaväen päällikkö 
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oli hyväksynyt ratkaisun. 

Kirjelmässään  1.11.33  Sotaväen päällikkö esitti, että käsky uudes-
tijärjestelystä "senjälkeen kun Herra Ministeri  on  sen omalta osal-
taan hyväksynyt, julkaistaisiin sotaväen päällikön käskynä, jonka 
käskyn alussa mainitaan, että P1.M.  on  sen omalta osaltaan hyväksy-
nyt ja oikeuttanut SP:n antamaan sitä tarkoittavan toimeenpanokäs-
kyn". Ministeriö antoikin  22.11.33  ohjeet Sotaväen päällikön toivo-
malla tavalla puolustuslaitosasetuksen  213/29.6.33  nojalla. Kiis-
tanalainen organisaatiokysymys ratkaistiin ministeriön käskyllä 

siten, että "erillisten jalkaväkipataljoonien, joiden nimityksinä 
toistaiseksi  on  pysytetty jalkaväkirykmentti, kokoonpanoksi vahvis-
tetaan toistaiseksi rykmentin esikunta ja kaksi pataljoonaa, jois-
sa kummassakin  on  esikunta ja kolme kiväärikomppaniaa, jotapaitsi 
rykmentissä  on  oleva konekiväärikomppania ja aliupseerikoulu sekä 
kranaatinheittäjä- ja viestiosastot". Asetuksenmukaiseen lopulli-

seen järjestelyyn siirryttäisiin myöhemmin. Tämä tapahtui kuiten-
kin niin, että asetusta muutettiin  8.2.35  ja jalkaväen joukko-osas-
toiksi määrättiin  9  rykmenttiä. - Kaila siis lopultakin hävisi 
kiistan. Asetuksen muutoksen aikaan hän jo palveli taas puolustus-
laitoksessa Viipurin Rykmentin komentajana.10  

Joskin tärkein erimielisyyden aihe Yleisesikunnan ja puolustusmi-
nisteriön välillä oli jalkaväkirykmenttien kokoonpano, esitti Kai-
la 9.5.33 päivätyssä muistiossaan kritiikkiä Yleisesikunnan suunni-
telman eräisiin muihinkin kohtiin. "Erillisen tMaavoimien Esikun-
nan1  perustaminen Viipuriin on turhaa ylellisyyttä, johon meillä 
mielestäni ei pitäisi olla varaa". Suojajoukkoihin pitäisi lukea 

vain ne Kannaksella olevat joukot, jotka todella ovat käytettävissä 
ensi hetkellä. Kaikki muut joukot samoin kuin aluejärjestökin oli-
sivat Sotaväen päällikön alaisia ja suojajoukoille "riittävät kyl-
lä divisioonankin puitteet". - Sihvo oli samaa mieltä kuin Kaila. 

Raskastykistörykmentti olisi pysytettävä suomenkielisenä, koska 

siihen on vaikeata saada ja kouluttaa rauhan aikana ruotsinkielis-
tä alipäällystöä ja sodan aikana ruotsinkielisen tykistön käyttö 
suomenkielisten divisioonien yhteydessä ei ole tarkoituksenmukais-
ta. Kailan mielestä "ei YE:n ehdotus ole sillä asiallisella tasol-
la, että sen mukaan voitaisiin ryhtyä asiaa ratkaisemaan". - Edel-

lä esitetyt asiat eivät kuitenkaan nousseet kiistakysymykseksi ei-

kä lähteistä ilmene, missä määrin niistä edes keskusteltiinkaan.11 



- 131 -  

Puolustusministeriön lopullisesti hyväksyttyä Yleisesikunnan suun-

nitelman, tämä antoi käskynsä alaisilleen  25.11.33.12  

Uudestijärjestelyn toimeenpano jaettiin 

- ylimenokauteen, jolloin valmistellaan siirtymistä uudelleen-

järjestelyyn ja 

- siirtymiseen lopulliseen uudestijärjestelyyn. 

Ylimenokauden aikana suoritettiin järjestelyjä useissa esikunnis-

sa ja joukoissa, pitihän mm. suunnitella puolustuslaitoksen hal-

lussa olevan sotavarustuksen jaottelu ja siirrot aluejärjestelmän 

edellyttämiin varastoihin. Puolustusministeriö asettikin  10.4.33  
erityisen toimikunnan tehtävää suorittamaan. Armeijakunnan Esikun-

ta perustettiin  1.7.33;  varsinaisen toimintansa johtoesikuntana  
se  aloitti  1.1.34. Se  muodostettiin 2.Divisioonan esikunnasta ja 
osasta sen henkilökuntaa sekä Jääkäriprikaatin esikunnasta tuli 

uusi 2.Divisioonan esikunta. Molemmat sijoitettiin Viipuriin. 

Vuoden  1934  alusta sai Armeijakunnan komentaja johtoonsa tähän 
asti Sotaväen päällikön alaisina olleet divisioonat ja ratsuväki-

prikaatin. Tässä käskyssä määrättiin, että lopullinen uudestijär-

jestely tulee voimaan myöhemmin määrättävänä päivänä, joka tiedo-

tetaan noin kuukautta aikaisemmin. Määräkuukautta merkitään suun-

nitelmissa kirjaimella  ")?Kf,  jonka eteen tulevat suunnitellut päi- 

vämäärät, esimerkiksi  21  K.  Kuukauden vahvistaisi puolustusminis-
teriö Sotaväen päällikön esityksestä.  29.3.34  Yleisesikunta saat-
toikin jo antaa tästä tiedon:  K-kuukausi  on  tuleva toukokuu.13  

Hieman monimutkaisilta vaikuttavat järjestelyt johtuivat paitsi 

salaamissyistä, nimenomaan siitä, että puolustuslaitoksen oli 

koko ajan säilytettävä valmiutensa yllättävänkin liikekannalle-

panon varalta ja niinpä esimerkiksi komennettaessa upseereita 

aluejärjeston valmistelutöihin, heidät piti voida tarvittaessa 

heti saada entisiin tehtäviinsä ja organisaatiota uusittaessa oli 

nopeasti pystyttävä palaamaan vanhaan. Vasta  10.4.34  annettiin 
käsky, jonka mukaan uudet liikekannallepanosuunnitelmat astuvat 

voimaan  1.5.34  eli samaan aikaan kun lopullisesti siirryttiin 
uuteen järjestelmään.14  

Puolustusministeriö vahvisti 1.5.34 voimaan tulevan uudestijär 

jestelyn aivan Yleisesikunnan esittämässä muodossa. Maavoimien 

kokoonpano ja johtosuhteet tulivat olemaan seuraavat.15 



Esikunta tai joukko—osasto Sijoituspaikka 

Armeijakunnan Esikunta  

1.Divisioona  

Esikunta 
Suomen Valkoinen Kaarti 
Porin Rykmentti 
Uudenmaan Rykmentti 

Kenttätykistörykmentti 1 
Kenttätykistörykmentti 4 
Erillinen Hyökkäysvaunukomppania 
Helsingin Komennuskomppania 
Helsingin Autokomppania 
Helsingin Komendanttivirasto 
Sotakoiratarha 

2.Divisioona 

Esikunta 
Karjalan Kaartin Rykmentti 
Tampereen Rykmentti 
Keski—Suomen Rykmentti 
Polkupyöräpataljoona 1 
Polkupyöräpataljoona 2 
Kenttätykistörykmentti 2 
Ilmatorjuntarykmentti 
Viestipataljoona 
Erillinen Pioneerikomppania 
Huoltopataljoona 
Viipurin Komendanttivirasto 

3.Divisioona  

Esikunta 
Savon Jääkärirykmentti 
Viipurin Rykmentti 
Pohjan Rykmentti 
Polkupyöräpataljoona 3 
Polkupyöräpataljoona 4 (Vuoksen Jääkäri— 

pataljoona) 
Pioneeripataijoona 
Kenttätykistörykmentti 3 

Ratsuväkiprikaati  

Esikunta 
Uudenmaan Rakuunarykmentti 
Hämeen Ratsurykmentti 
Ratsuväen Aliupseerikoulu 
Viestieskadroona 
Ratsastava Patteri 
Ratsukoulu 

Viipuri 

Helsinki 
Helsinki 
Turku -

Suomenlinna, 
Santahamina 
Hämeenlinna 
Vaasa 
Hämeenlinna 
Helsinki 
Helsinki 
Helsinki 
Hämeenlinna 

Viipuri 
Viipuri 
Lahti 
Kouvola 
Terijoki 
Valkjärvi 
Viipuri 
Viipuri 
Viipuri 
Kellomäki 
Viipuri 
Viipuri 

Mikkeli 
Käkisalmi 
Jaakkima 
Kuopio 
Mikkeli 
Kiviniemi 

Koria 
Riihimäki 

Lappeenranta 
Lappeenranta 
Lappeenranta 
Lappeenranta 
Lappeenranta 
Mikkeli 
Ypäjä 
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Verrattaessa luetteloa Yleisesikunnan suunnitelmaan vuoden 1931 

alkupuolelta (sivu 102), todetaan, että eräitä terminologisia ja 

nimikysymyksiä lukuunottamatta pääasialliset muutokset merkitsevät 

palaamista olemassa olevaan organisaatioon (sivu  II  81). Tämä joh-
tui kustannussyistä, vanhoja kasarmialueita oli käytettävä eikä 

joukkoja voitu sijoittaa sotilaallisesti tarkoituksenmukaisimmalla 

tavalla. Tärkeimmät muutokset aikaisempaan suunnitelmaan olivat 

seuraavat: 

ruotsinkieliset asevelvolliset sijoitettiin Uudenmaan Rykmentin 

lisäksi ruotsinkieliseen kenttätykistörykmenttiin Vaasaan ja se 

sai täydennysalueekseen ruotsinkielisen Pohjanmaan; 

- Porin Rykmentti jäi Turkuun ja 1.Divisioonaan; 

Tampereen Rykmentti siirrettiin 3,Divisioonasta 2.Divisioonaan; 

- Keski-Suomen Rykmentti jäi Kouvolaan ja edelleen 2.Divisioonaan; 

3.Divisioonan Esikunta jäi Mikkeliin ja sai pitää Pohjan Rykmen-

tin sekä Viipurin Rykmentin, joka vähitellen siirtyi Haminasta 

Jaakkiman Huuhanmäkeen uusiin kasarmeihin; 

Savon Jääkäriryknentti koottiin Käkisalmeen; Kiviniemeen tuli 

ainoastaan Polkupyöräpataljoona 4, joksi entinen Savon Prikaa-

tien kuulunut Vuoksen Jääkäripataljoona muutettiin; 

Koiviston pataljoonaa ei perustettu. 

Kun lopullinen siirtyminen uuteen organisaatioon 1.5.34 tapahtui, 

se aiheutti suuren joukon kuljetuksia enimmät ensimmäisenä ja 

toisena päivänä, viimeisetkin 6.5.34. Jääkäriprikaatin lakkautta-

minen yksistään vaati miehistön siirtämistä neljään eri joukko-

osastoon. 

Vaikka uudestijärjestelyssä pyrittiinkin pysyttäytymään vanhassa 

organisaatiossa niin paljon kuin mahdollista, tapahtui kuitenkin 

melkoinen määrä muutoksia. Tärkeimmät niistä olivat seuraavat: 

- 1.Divisioana sai uusina joukkoina Kenttätykistörykmentti 4:n ja 

Sotakoiratarhan, joka jäi Hämeenlinnaan Jääkäriprikaatin hajo-

tessa; Viestipataljoonat 1 ja 2 siirtyivät yhdistettyinä 2.Divi-

sioonaan, samoin Huoltopataljoona 1;. 

- 2.Divisioona sai uusina joukkoina Tampereen Rykmentin ja Viesti-

pataljoonan; Huoltopataljoona 1 siirrettiin Helsingisä Viipu-

riin ja yhdistettiin Huoltopataljoona 2:een, jolloin muodostui 
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uusi Huoltopataljoona; 
3. Divisioona sai Polkupyöräpataljoona 4:n ja menetti Tampereen 
Rykmentin; Pohjois-Savon rykmentti muuttui Pohjan Rykmentiksi; 

- Jääkäriprikaati hajoitettiin; 

- Ratsuprikaati sai lisää Viestieskadroonan ja Ratsastavan patte-

rin, Remonttikoulusta tuli Ratsukoulu. 

**************  

myös edellisinä vuosina oli pantu toimeen joukko muutoksia: 
- Hyökkäysvaunurykmentti muuttui vuonna  1923  pataljoonaksi ja 

vuonna  1927  tämä supistui Erilliseksi Hyökkäysvaunukomppaniaksi; 
- Teknillisten Joukkojen Esikunta lakkautettiin  30.4.27  ja patal-

joonat alistettiin divisioonille: Autopataljoona, Radiopataljoo-
na ja Kenttälennätinpataljoona 1.Divisioonalle, Rautatiepataljoo-

na ja Pioneeripataljoona 3.Divisioonalle. Rautatiepataljoona ha-
joitettiin vuonna  1927  ja perustettiin Erillinen Pioneerikomppa-
nia, joka aluksi toimi Pioneeripataljoonan yhteydessä;  se  lii-
tettiin alkuvuodesta  1928  2.Divisioonaan ja siirrettiin Kello-
mäelle. Kenttälennätinpataljoona perusti vuonna  1927  erillisen 
komppanian, joka alkuvuodesta  1928  siirrettiin Viipuriin ja alin 
tettiin 2.Divisioonalle.  1.10.30  Radiopataljoonasta tuli Viesti 
pataljoona  1  ja Kenttälennätinpataljoonasta Viestipataljoona  2.  
Viimeksi mainittu siirrettiin  1.1.32  lukien 3.Divisioonaan. 

- Savon Jääkärirykmentistä tuli vuonna  1927  Savon Prikaati, jonka 
esikunta oli Viipurissa ja joukkoyksiköt Savon Jääkäripataljoona 

Viipurissa, Vuoksen Jääkäripataljoona Kiviniemessä ja Käkisalmen 
Jääkäripataljoona Käkisalmessa. 

- Erilliset konekiväärikomppaniat hajoitettiin vuonna  1927  lukuun-
ottamatta kahta, 2.Er.KKK liitettiin Porin Rykmenttiin ja 
7.Er.KKK Jääkäriprikaatiin; myös nämä hajoitettiin myöhemmin, 

edellinen vuonna  1928  ja jälkimmäinen vuonna  1931.  
- Vuonna  1927  perustettiin Kuormastopataljoona ja  se  muutettiin 

vuonna  1930  Huoltopataljoona 2:ksi: Autopataljoonasta tuli vuon-
na  1930  Huoltopataljoona  1.  

- mittauspatteri perustettiin  11.6.24  Jääkäritykistörykmenttiin ja 
siirrettiin vuonna  1927  Turkuun, jossa  se  laajennettiin Erilli- 
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seksi Mittauspatteristoksi. Tämä siirrettiin 1.3.29 takaisin 
Jääkäritykistörykmenttiin, sen toiseksi patteristoksi. 1.7.33 se 
supistettuna Mittauspatteriksi liitettiin Kenttätykistörykmentti 

1:een. 
Ratsastava Patteri perustettiin Kenttätykistörykmentti 3:n 4.pat-
terista Mikkelissä 10.11.33. Se aloitti toimintansa erillisenä 

patterina 1.1.34 ja liitettiin Ratsuväkiprikaatiin. 
Ratsuväkiprikaatin viestiosasto muutettiin erilliseksi Viesties-
kadroonaksi vuonna 1934. 
Puolustusministeriön määräykset puolustuslaitoksen kokoonpanosta, 

jotka tulivat voimaan 1.7.33, ennakoivat jo seuraavana vuonna ta-
pahtuvia muutoksia. Armeijakunnan komentajan alaisiksi luetellaan 
kaikki maavoimien yhtymät ja joukot, vaikka tämä järjestelmä to-
teutettiin vasta seuraavan vuoden alusta. Jalkaväen luettelossa 
on mainittu sekä Savon prikaati.että Savon .rykmentti; tykistön 
luettelossa on jo Kenttätykistörykmentti 4. Yhtymien kokoonpano 

on kuitenkin entinen, Savon Prikaati kuuluu 2.Divisioonaan, Kent-

tätykistörykmentti 4 ei esiinny minkään yhtymän joukko-osastona:6  

Vuoden 1934 uudestijärjestelyn jälkeen tapahtui organisaatiossa 
varsin vähän muutoksia. Tärkeimmät niistä olivat seuraavat: 
Polkupyöräpataljoona 1 ja Erillinen Pioneerikomppania siirrettiin 
23.4.36 Ratsuväkiprikaatiin.l7  

Polkupyöräpataljoonat muutettiin 16.5.36 jääkäripataljooniksi 
njääkärinimityksen säilyttämiseksi puolustuslaitoksessa perintönä 
Suomen itsenäistymiseen kunniakkaasti vaikuttaneelta Kuninkaalli-
selta Preussin Jääkäripataljoona 27:ltä".18  

Armeijakunnan Esikunta antoi 14.4.36 käskyn Ratsuväkiprikaatille 
tehdä esitys panssariauto-osaston perustamisesta prikaatiin. 
1.2.37 perustettiinkin Panssariosasto, joka liitettiin Ratsuväen 
Aliupseerikouluun. 30.12.37 siitä tuli suoraan prikaatin komenta-
jalle alistettu Erillinen Panssarieskadroona; samana päivänä pri-
kaatille alistettiin myös Hämeenlinnassa oleva Erillinen Hyökkä-
ysvaunukomppania, jonka nimi muutettiin Erilliseksi Panssarikomp- 
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paniaksi.19  
Yleisesikunta esitti 7.10.36 aluejärjestön kokoonpanoa muutetta-
vaksi siten, että Tampereen itäinen ja läntinen sotilaspiiri se-
kä Kuopion pohjoinen ja eteläinen sotilaspiiri yhdistettäisiin. 

Kannaksen sotilaspiiristä erotettaisiin itäinen osa Käkisalmen 
sotilaspiiriksi. muutokset oli piirien varauduttava toimeenpane-

maan seuraavan vuoden alusta. Ne määrättiinkin asetuksella 
12.3.37. Käkisalmen sotilaspiiri jäi suoraan Armeijakunnan komen-
tajan alaiseksi samoin kuin Kannaksen sotilaspiirikin.20  
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5'237 Joukko—osastojen kokoonpano 

Joukko—osastojen kokoonpanossa tapahtui lukuisasti muutoksia. Sään—
tönä oli, että jos perustettiin uusia yksiköitä tai olemassa ole—

via suurennettiin, oli vastaavasti entisiä lakkautettava tai niiden 
vahvuuksia pienennettävä. 

Varsin paljon asevelvollisia hylättiin jo kutsunnassa ja vielä pal—
velukseen astumisen jälkeenkin vapautettiin melkoisesti miehiä, ku—
ten seuraavat lukusarjat osoittavat. 1  

S  e  1  i  t  e  v.1927 v.1930 v.1933 v.19355 -v.1937  

Kutsuttujen lukumäärä  41668 42630 38353 36249 36166:  
Kutsunnassa läsnä  38313 39478 35767 34379 34503  
Kokonaan vapautettu  1618 1310 1096 772 609  

Nostoväen  II  lk:aan siirretty  7376 5001 3801 3084 3613  
Uudelleen  tårkast.  määrätty  6169 4964 4557 3960 4206  
Lykkäystä myönnetty  1426 1599 1233 1259 1254  
Vakinaiseen palv. määrätty  21724 26604 25080 25105 24679  

Syynä vapauttamiseen vakinaisesta palveluksesta oli pääasiallises—
ti asevelvollisen fyysinen kunto kutsunnassa ja toisaalta sairastu—
minen palveluksen aikana. Vuosittain määrättiin myös melkoinen 
joukko miehiä aseettomaan palvelukseen heikon kunnon takia, mistä 

joitakin esimerkkejä. 2.Oivisioonan komentaja kirjoitti 29.10.30 
Yleisesikunnan päällikölle, että "asevelvollisaines ei sekä ruu—

miillisilta että henkisiltä ominaisuuksiltaan ole ollut tyydyttä—
vää". Väitettään hän perustelee numeroilla divisioonan eri joukois—
sa vapautetuista ja aseettomaan palvelukseen määrätyistä. Keskimää—
rin 17,1 % palvelukseen astuneista oli vapautettu, enimmät ensim—
mäisten palvelusviikkojen aikana. Suurin määrä oli 27,1 % ja pienin 
10,7 %. Aseettomaan palvelukseen oli pitänyt siirtää keskimäärin 

5 %. Rintamapalvelukseen kelpaamatonta väkeä oli siis tullut palve—
lukseen keskimäärin 22,1 %. Eri kutsuntapiireistä saapuva aines oli 
myös hyvin erilaista. 2  

Samoihin aikoihin valitti 1.Divisioonan komentaja, että Suomen 
Valkoiseen Kaartiin tuleva asevelvollisaines ei ollut tyydyttävää. 

Kokonaan oli pitänyt vapauttaa 11,9 % ja aseettomaan palvelukseen 
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oli siirretty 5,3 %. Kun lopuistakin melkoinen määrä oli alipai-
noisia ja lattajalkaisia, arvioitiin jalkaväkipalvelukseen kykene-
viä löytyvän 49,3 %. Divisioonan komentajan mielestä on "varsinkin 
jalkaväessä korkea fyysillinen taso tarpeellinen, koska juuri jal-

kaväen verrattuna muihin aselajeihin tulee kestää suurempia rasi-
tuksia". 3  

Ratsuväkiprikaatin komentaja puolestaan kirjoitti Sotaväen päälli-
kölle 9.7.28, että jotkut kutsuntalautakunnat luulevat palveluksen 
ratsuväessä olevan helppoa, koska mies "istuu hevosen selässä". 

Palvelus on kuitenkin niin rasittavaa, että se "ehdottomasti vaa-
tii vankkaa ja virheetöntä ruumiin rakennetta". - Niinpä onkin jou-
duttu vapauttamaan monta alokasta syistä, jotka olisi pitänyt to-
deta jo kutsunnassa. 4 

Asevelvollisten terveydentilaan vaikuttivat osaltaan myös huonot 
majoitusolot, joita  on  jo ennen selostettu (sivut  II 106-109).  
Esimerkkinä todettakoon, että Kajaanin Sissipataljoonasta oli ly-
hyen ajan kuluessa jouduttu vapauttamaan  18  alokasta sen vuoksi, 
että  he  "sietämättömien asunto-olojen takia" olivat sairastuneet 
keuhkotautiin. Venäläistä perua olevia kasarmeja ei vielä  1920-lu-
vulla saatu kunnostettua. Kaikilla joukoilla ei ollut edes  kasar-
meja,  vaan esimerkiksi Polkupyöräpataljoona  2  asui Raivolassa ha-
joitettuna vanhoihin venäläisiin kesähuviloihin ennenkuin pääsi 
muuttamaan Valkjärvelle (vrt.  5.240  Sijoitus-ja majoituskysymyksiäl 

Edellä esitetystä lukusarjasta ilmenee, että vuosittain siirrettiin 
melkoinen määrä asevelvollisia nostoväen  II  luokkaan eli siis va-
pautettiin palveluksesta rauhan aikana, Kun näitä talvisodan ja 
välirauhan aikana ryhdyttiin uusintatarkastuksen jälkeen koulutta-
maan, merkitsi  se  tuhansiin nousevaa täydennystä, jota aikanaan kut-
suttiin "salaiseksi aseeksi". 

Palveluksessa olevan miehistön vähälukuisuuteen vaikutti myös 
1930-luvun alun "pulavuosien" johdosta toimeenpantu kustannusten 

säästö miehistöä lomauttamalla. Esimerkiksi Porin Rykmentin piti 
vuonna 1935 säästää 40000 miespäivää, mikä saatiin aikaan siten, 
että miehet kotiutettiin 10 - 30 vuorokautta normaalia aikaisemmin, 
jolloin säästöä tuli päivärahojen, vaatetuksen, varustuksen ja muo-
nituksen osalta. Vuonna 1937 piti puolustusvoimien säästää 600000 

miespäivää ja sama tavoite oli vuonna 1938, jolloin sotilaspoliit- 
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tinen tilanne jo oli selvästi kiristynyt. Vielä vuonna 1939 käs-
kettiin säästää 400000 miespäivää, jolloin keskimääräiseksi lomaksi 

miestä kohden tuli 15,18 vrk. Tosin lomien myöntämistä rajoitet-
tiin 31.8.39. 5 

Joskin kaikissa joukoissa ja aselajeissa pantiin toimeen sisäisiä 
muutoksia, lienevät suurimmat olleet jalkaväessä. Jotkin heijastui-
vat myös koko puolustuslaitokseen, kuten esimerkiksi komppanian ko-
koonpano. Vuoden 1922 Jalkaväen Harjoitusohjesäännön mukaan komppa-
nia jaetaan kolmeen joukkueeseen, joihin sodan aikana lisätään nel-
jänneksi toimitusjoukkue. Joukkue käsittää vähintään kaksi ryhmää, 

jotka jaetaan puoliryhmiin. Ensimmäiseen puoliryhmään kuuluu pika-
kivääriampuja (korpraali) ja ampujan apulainen sekä 4 kiväärimies-
tä, toiseen apuryhmänjohtaja (korpraali) ja 5 kiväärimiestä. Ryh-
mänjohtaja on aliupseeri ja kokonaisvahvuus siis 1+11. Vuonna 1925 
valmistui uusi ohjesääntö, jonka mukaan komppaniaan kuuluu kahdesta 

neljään joukkuetta. Joukkue jakaantuu neljään ryhmään, joista vähin-
tään kaksi on pikakivääriryhmiä, muut kivääriryhmiä. "Ryhmään kuu-
luu normaalitapauksessa ryhmänjohtaja ja 8 miestä, joista yksi mää-
rätään vararyhmänjohtajaksi". 

Ennenkuin ohjesääntö esitettiin Tasavallan presidentille, asetet-
tiin arvovaltainen neuvottelukunta antamaan lausuntonsa komppanian 

kokoonpanosta ja aseistuksesta. Siihen kuuluivat puolustusministeri, 
Sotaväen päällikkö, Yleisesikunnan päällikkö, 2.Divisioonan komenta-

ja ja Suojeluskuntien ylipäällikön sijainen. Lausunnossaan komitea 
totesi, että "puhtaasti sotilaallisten näkökohtien ohella on annet-
tava ratkaisevaa merkitystä sille seikalle, että vahvistettavaksi 
ehdotettava komppanian kokoonpano ja aseistus voidaan mahdollisim-

man lyhyessä ajassa käytännössä toteuttaa". Tällä perusteella komi-  
tea  yhtyi ehdotukseen, että "sodanaikaisen komppanian kokoonpano 
tällä kertaa määrätään perustuvaksi 16 ryhmään  å  8 miestä rivimie-
histönä ja että jokainen komppania varustetaan 8:lla pikakivääril-
lä". Komppanian normaalikokoonpano oli siis 4 joukkuetta  å  4 ryhmää  
å  1+8- miestä. Joukkueeseen tuli 2 pikakivääriä. Komitea päätti 

"puoltaa yllämainittuun järjestelyyn sovelletun Jalkaväen Harjoitus- 

Ohjesäännön vahvistamista". Presidentti tekikin sen Sotaväen päälli-
kön esittelystä 26.2.25. 7  

Joskin kysymys oli sodan aikaisesta kokoonpanosta, noudatettiin si-
tä rauhankin aikana ja sen mukaisesti määräytyi komppanian kanta- 
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henkilökunta. P1äärävahvuus ei tietenkään ollut täysi läheskään ai-
na yhtä vähän kantahenkilökunnan kuin miehistönkään osalta. Kivää-
rijalkaväen ryhmäjakoa noudatettiin pitkälle muissakin aselajeissa 

- sisäpalveluksessa; omien aseitten ja välineitten, kuten tykkien, 

konekiväärien, jalkaväkitykkien, viestivälineitten jne. miehitys 
oli näiden asettamien vaatimusten mukainen. 

Jalkaväkirykmentin kokoonpanoksi oli  1920-luvun alkupuolella va-
kiintunut esikunta ja  3  pataljoonaa, kussakin esikunta ja  2  kivää-
rikomppaniaa sekä konekiväärikomppania. Poikkeuksen tekivät Karja-

lan Kaartin Rykmentti ja Savon Jääkärirykmentti, joissa suojajouk-
kotehtävän vuoksi oli sodan ajan vahvuuden mukaisesti pataljoonis-
sa  3  kiväärikomppaniaa. Tämä organisaatio säilyi aina vuoteen  1928,  
jolloin kokoonpanoksi tuli esikunta ja  2  pataljoonaa, kummassakin  
3  kiväärikomppaniaa ja konekiväärikomppania. Lisäksi rykmenttiin 
tuli aliupseerikoulu sekä jalkaväkitykki- ja viestiosastot. Karja-

lan Kaartin Rykmentissä säilyi kolmaskin pataljoona. 

Tätä organisaatiomuutosta oli edeltänyt jo vuonna  1926  toimeenpan-
tu yhden pataljoonan väliaikainen lakkauttaminen Suomen Valkoises-
ta Kaartista ja Viipurin rykmentistä, samoinkuin viiden erillisen 
konekiväärikomppanian ja Jääkäriprikaatin pataljoonien yhden kivää-

rikomppanian lakkauttaminen. miehistö käytettiin muiden yksiköiden 
täydentämiseen.  8  

Puolustusministeriön 10.1.28 määräämä uusi organisaatio perustui 

Yleisesikunnan 19.12.27 tekemään esitykseen, jota perusteltiin seu-
raavasti. Hajoitettavan pataljoonan esikunta muodostaa aliupseeri-

koulun kantahenkilökunnan, tähän saakkahan ei vakinaista aliupsee-
rikoulua ollut joukko-osastoissa, vaan se oli pitänyt järjestää 
komennuksin. Myös viestiosasto ja jalkaväkitykkiosasto vakinaistet-
tiin, mikä tehosti näiden koulutusta. Samoin vaikutti sen  että pa-
taljoonan kokoonpano nyt vastasi sqdanaikaista pataljoonaa. Rykmen-
tin esikunnan yhteyteen sijoitettiin toimitusjoukkue, jonka miehet 

saivat vain alokaskoulutuksen. Näin toivottiin päästävän epäkohdas-
ta, että komppaniat olivat joutuneet komentamaan miehiä eri tehtä-
viin koulutuksen kustannuksella. Ilmeisesti toimenpide jossain 
määrin vähensikin komppaniain komennusrasitusta. 

Rykmentin esikuntaa vahvennettiin samalla lisäämällä sinne komenta-

jan apulainen sekä yksi yleisesikuntaupseeri nimenomaan liikekan-

nallepanotöitä varten, tähän saakka oli näihin töihin pitänyt ko- 
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mentaa upseeri koulutustehtävistä. - Nyt oli jo oma Sotakorkea-

koulu tuottanut koulutettuja yleisesikuntaupseereita. Liikekannal-
lepanoa koskeviin organisaatiomuutoksen perusteluihin palataan 

myöhemmin. 9  

Silloin tällöin pantiin toimeen myös väliaikaisia yksiköitten lak-

kauttamisia. Nämä johtuivat useinkin majoituksen järjestelyistä./0  

Vuoden 1934 uudestijärjestelyä valmisteltaessa yritti eversti Kai-
la turhaan saada kivääri jalkaväen kootuksi vain yhteen pataljoo-
naan, kuten jo on esitetty (sivut 127-128)0 - 3alkaväkitykkiosasto 

tosin muuttui vuonna  1934  kranaatinheittäjäosastoksi, mutta muuten 

organisaatio säilyi entisellään aina vuoteen  1937  saakka. Tällöin 

rykmentin kokoonpanoksi tuli 
- esikunta ja esikuntakomppania, 

reservialiupseerikoulu,  
I  Pataljoona:  3  kiväärikomppaniaa,  
II  Pataljoona: konekiväärikomppania, tykkikomppania ja viesti-

komppania (entinen viestiosasto) 

pataljoonan esikuntaan kuului  vain  komentaja, everstiluutnantti 
tai majuri sekä kirjuri, kersantti. 

Entisestä kranaatinheitinosastosta piti tulla hyökkäysvaununtor-
juntajoukkueen ja kranaatinheitinjoukkueen käsittävä tykkikomppa-
nia, mutta ensinmainittua ei vielä pystytty perustamaan, koska 

"sen vahvuus ja kokoonpano  on  YE:ssa parhaillaan suunnittelun 
alaisena, mutta riippuu  se  kysymyksen lopullisesta ratkaisusta". 
Asiaan ei valitettavasti saatu ratkaisua ennen talvisotaa! 

Armeijakunnan esikunta antoi 13.1.37 käskyn rykmenttien uudesti-
järjestelyn valmistelusta, kun Yleisesikunta oli 7.1.37 tiedotta-

nut puolustusministerin sen hyväksyneen. 17.4.37 annettiin käsky, 
jonka mukaan uuteen kokoonpanoon oli siirryttävä 1.6.37 mennessä 
"kullekin joukko-osastolle sopivana aikana". Muutos pantiinkin 
toimeen joukoissa hieman eri aikoina, Karjalan Kaartin Rykmentissä 
esimerkiksi 1.4.37, Keski-Suomen Rykmentissä 15.4.37, Viipurin 
Rykmentissä 30.4.37 ja Porin Rykmentissä 15.5.37. Uudenmaan Ryk-

mentti jäi toistaiseksi vielä entiseen kokoonpanoon, joskin  I  Pa-
taljoonasta käytettiin nimitystä "Pataljoona" ja  II  Pataljoonasta 
nimitystä "alokaskeskus".11  

Kailan edellä mainitun organisaatioesityksen tarkoituksena oli 
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ollut henkilökunnan säästäminen ja nyt toimeenpannun muutoksen  tu-  
loksena olikin  9  kapteenin viran ja  37  aliupseerin toimen  irrotta-
minen.  

Pohjan Rykmentin kokoonpanoa supistettiin väliaikaisesti jo vuonna 
1935 siten, että esikunnan lisäksi siihen kuului pataljoona (3 ki-
väärikomppaniaa ja konekiväärikomppania), aliupseerikoulu sekä 
kranaatinheittäjä- ja viestiosastot.12  

Kun kertausharjoitukset aluejärjestelmään siirtymisen myötä alkoi-

vat laajassa mitassa 1930-luvun jälkipuoliskolla, oli niihin komen-
nettava päällystöä ja alipäällystöä joukko-osastoista. Tämän seura-
uksena jalkaväkirykmenttien pataljoonat yleensä yhdistettiin väli= 
aikaisesti kesäksi, joten koulutus tapahtui vain yhden pataljoonan 
puitteissa. Siihen kuului kolme kiväärikomppaniaa, konekiväärikomp-
pania, viestiosasto ja kranaatinheitinosasto. Aliupseerikoulu toi-
mi entiseen tapaan. Tätä väliaikaista kokoonpanoa ei käytetty enää 
vuoden 193? organisaatiomuutoksen jälkeen.13  

Jääkäriprikaatin jääkäripataljoonaan kuului esikunta,  3  kivääri-
komppaniaa ja konekiväärikomppania aina vuoteen  1926  saakka, jol-
loin yksi kiväärikomppania lakkautettiin. Vuoden  1928  vahvuuksissa 

oli kullakin pataljoonalla viestiosasto ja kaikille kolmelle patal-
joonalle yhteinen aliupseerikoulu sekä sen yhteydessä jalkaväkityk-
kiosasto. Vuonna  1932  kullakin pataljoonalla oli oma jalkaväkityk-
kiosasto. Ruotsinkielisellä Kaartin Jääkäripataljoonalla oli nyt 
oma aliupseerikoulu, muilla kahdella yhteinen. Kun muut erilliset 
konekiväärikomppaniat vuonna  1927  hajoitettiin, jäi prikaatiin kuu-

lunut 7.Erillinen Konekiväärikomppania toimimaan aina vuoteen  1931  
asti, jolloin sekin lakkautettiin.  Koko  prikaati hajoitettiin vuo-
den  1934  uudestijärjestelyssä. 

Polkupyöräpataljoonaan kuului esikunta ja  4  komppaniaa, vuodesta  
1926  alkaen lisäksi konekiväärikomppania. Tämä saatiin aikaan liit-
tämällä kaikkiin kolmeen pataljoonaan erillinen konekiväärikomppa-
nia  (3., 4.  ja 6.Er.KKK). Vuodesta  1928  alkaen tulee lisäksi patal-
joonaan aliupseerikoulu ja vuonna  1932  viestiosasto. Uudestijärjes-
telyssä vuonna  1934  muut paitsi Polkupyöräpataljoona  3  menettivät 
yhden polkupyöräkomppanian, mutta saivat kranaatinheittäjäosaston. 
Pataljoonia oli nyt neljä, kun Vuoksen Jääkäripataljoonasta tuli 
Polkupyöräpataljoona  4.  Vuonna  1936  pataljoonat muuttuivat ääkäri-
pataljooniksi. Samalla kun vuonna  193?  jalkaväkirykmenttien kokoon- 
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panoa muutettiin, tehtiin jääkäripataljoonat organisaatioltaan sa-

manlaisiksi kuin nämä  vain  sillä erotuksella, että joukko-osaston 

komentajan ja komppanian väliltä puuttui pataljoonankomentajapor-

ras. Jääkäripataljoona  3  menetti nyt neljännen polkupyöräkomppani-
ansa, joten kaikki pataljoonat olivat kokoonpanoltaan samanlaiset.4  

Ratsuväkirykmenttiin kuului esikunta,  4  ratsastavaa eskadroonaa ja 

konekiväärieskadroona sekä kantaeskadroona aina vuoteen  1930  asti, 

jolloin kantaeskadroonista muodostettiin prikaatille remonttikoulu. 

Vuodesta  1928  alkaen oli prikaatissa yhteinen aliupseerikoulu ja 

vuodesta  1930  alkaen aliupseerikoulun yhteydessä viestiosasto, joka 

vuonna  1933  itsenäistyi Viestieskadroonaksi. Rykmentit pysyivät al-

kuperäisessä kokoonpanossaan,  4  ratsastavaa ja  1  konekiväärieskad-

roona aina talvisotaan saakka. Kuten jo esitettiin, liitettiin pri-
kaatiin  1930-luvulla jääkäripataljoona, patteri; pioneerikomppania, 
panssarikomppania ja panssarieskadroona (sivu  135).  

Kevyt kenttätykistörykmentti käsitti rykmentin esikunnan ja  4  pat-
teristoa, joissa kussakin esikunta ja  2  patteria, aina vuoteen  1926  

asti, jolloin yksi patteristo määrättiin pidettäväksi "toistaiseksi 
vailla asevelvollisia". Asevelvollinen miehistö ja alipäällystö 

siirrettiin muihin patteristoihin ja esikunnasta tuli "koulupatte-
riston" esikunta. Tähän patteristoon yhdistettiin korpraali- ja 
aliupseerikoulu sekä mittausosasto. Vuodesta  1928  rykmenttiin kuu-
lui esikunnan lisäksi  2  patteristoa  (å  3  patteria sekä viesti- ja 
mittausosasto) ja aliupseerikoulu. Vuodesta  1930.  alkaen oli Kenttä-
tykistörykmentti 1:ssä oma aliupseerikoulu kummassakin patteristos-
sa; niistähän toinen, ruotsinkielinen, oli Turussa ja toinen, suo-
menkielinen, Tuusulassa. Muilla rykmenteillä oli yhteinen aliupsee-
rikoulu. Uudestijärjestelyssä vuonna  1934  tuli rykmentin kokoonpa-
noksi esikunta, aliupseerikoulu ja patteristo, jossa esikunta,  3  
tykkipatteria ja viestipatteri. Tämä organisaatio säilyi talviso-
taan saakka. Rykmentit olivat alkuvuosina majoitetut hajalleen 
useille paikkakunnille. Kenttätykistörykmentti  1:n  patteristot oli-
vat Helsingissä, Tuusulassa ja Turussa, kunnes ne uudestijärjeste-

lyssä koottiin Hämeenlinnaan. Kenttätykistörykmentti  2  oli koko 
ajan Viipurissa. Kenttätykistörykmentti  3  oli sijoitettuna Riihi-
mäelle ja Mikkeliin, kunnes uudestijärjestelyssä vuonna  1934  koot-
tiin Riihimäelle. 

Jääkäritykistörykrnentti oli normaalia tykistörykmenttiä pienempi, 
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siihen kuului esikunnan lisäksi  vain 2  patteristoa, kummassakin 

esikunta ja  2  patteria. Vuodesta  1928  alkaen oli kummassakin patte-
ristossa aliupseerikoulu, jonka yhteydessä toimivat patteristojen 
viesti- ja mittausosastot. Vuonna  1930 on  rykmentissä  vain  yksi 

tykistöpatteristo, johon kuuluu esikunta,  3  patteria sekä viesti-
ja mittausosasto. Toisena patteristona  on  mittauspatteristo, esi-
kunta ja  2  mittauspatteria. Lisäksi rykmenttiin kuuluu aliupseeri-
koulu. Uudestijärjestelyssä vuonna  1934  Jääkäritykistörykmentti 

hajoitettiin kuten koko Jääkäriprikaati. 

Raskas Tykistörykmentti käsitti esikunnan sekä  3  patteristoa, kus-
sakin esikunta ja  2  patteria. Vuodesta  1928  alkaen oli kummassakin, 
patteristossa viesti- ja mittausosasto. Rykmentillä oli yhteinen 
aliupseerikoulu. Vuonna  1931  viesti- ja mittausosastot yhdistettiin 
ja otettiin rykmentin johtoon. Uudestijärjestelyssä vuonna  1934  
rykmentti lakkautettiin. 

Mittauspatterin organisaation muutokset  on  jo esitetty (sivu  134).  
Uudestijärjestelystä vuonna  1934  aina talvisotaan asti siihen kuu-
lui esikunta, valonmittaus-,äänenmittaus- ja topografiosastot. 

Pioneerijoukkoja olivat Pioneeripataljoona ja Rautatiepataljoona, 
edellisessä  4 j  jälkimmäisessä  2  komppaniaa. Rautatiepataljoonas-
ta lakkautettiin toinen komppania vuonna  1926  ja koko pataljoona 
vuonna  1927,  jolloin perustettiin. Erillinen Pioneerikomppania. 
Pioneeripataljoona sai aliupseerikoulun vuonna  1928,  siihen saakka 
oli yksi komppanioista toiminut aliupseerikouluna. Varsinaisia pio-
neerikomppanioita oli kuitenkin toiminnassa  vain  kolme aina vuoteen  
1939  saakka. Uudestijärjestelyssä vuonna  1934  vahvistettiin viral-
liseksi kokoonpanoksi kuitenkin esikunta,  4  pioneerikomppaniaa, ali 
upseerikoulu ja pioneerikurssi. 

Viestijoukkoja olivat Kenttälennätinpataljoona ja Radiopataljoona. 
Edellisessä oli esikunta ja  4  kenttälennätinkomppaniaa, jälkimmäi-
sessä esikunta,  1  kenttäradiokomppania,  12  kiinteätä radioasemaa, 
radiokoulu ja radiokorjauspaja. Vuodesta  1925  alkaen Radiopataljoo-
naan kuului esikunnan lisäksi  2  kenttäradiokomppaniaa, aliupseeri-
koulu ja korjauspaja. Vuonna  1928  korjauspaja  on  muuttunut meka-
nikkokouluksi; Kenttälennätinpataljoonaan  on  lisätty aliupseeri-
koulu ja kyyhkysviestiosasto. Uutena yksikkönä tulee lisää Erilli-
nen Kenttälennätinkomppania. Vuonna  1930  pataljoonista muodostetaan 

kaksi viestipataljoonaa, kummassakin esikunta,  2  lankakomppaniaa, 



-145- 

radiokomppania, aliupseerikoulu ja koulupaja, Viestipataljoona 

2:ssa lisäksi kyyhkysviestiosasto. Erillinen Kenttälennätinkomppa-
nia muuttuu Erilliseksi Viestikomppaniaksi. Uudestijärjestelyssä 

vuonna  1934  kaikki viestijoukot yhdistetään Viestipataljoonaksi, 
johon kuuluu esikunta,  4  puhelinkomppaniaa, radiokomppania, aliup-

seerikoulu, koulupaja ja viestikurssit. Uusi viestiyksikkö  on  Sota-

koirakomppania, entinen 7ääkäriprikaatin sotakoiratarha. Vuonna  

1938  pataljoonasta muodostettiin Viestirykmentti, johon kuului esi-
kunta ja 2-pataljoonaa, kummassakin esikunta, radiokomppania ja  2  pu-
helinkomppaniaa. Lisäksi rykmenttiin kuului viestikurssi, reservi-
aliupseerikoulu, koulupaja ja kertausharjoitusosasto. Ennen talvi-

sotaa ei organisaatio enää muuttunut. 

Huoltojoukoista vanhin oli Autopataljoona, johon kuului esikunta,  
3  autokomppaniaa,  2  autovarikkoa ja  2  korjauspajaa. Vuonna  1927  ko-
koonpanoa supistettiin, pataljoonaan jäi  2  komppaniaa, autovarikko 
ja korjauspaja, mutta samalla perustettiin uusi Kuormastopataljoo-

na, johon kuului esikunta, kuormastokomppania, autokomppania, ta-
louskomppania, lääkintäkomppania, lääkintäaliupseerikoulu, autova-
rikko ja korjauspaja. Vuonna  1928  tuli kumpaankin pataljoonaan li-
sää aliupseerikoulu. Vuonna  1930  Autopataljoona muuttui Huoltopa-
taljoona 1:ksi, johon kuului esikunta, toimituskomppania ja  2  auto-
komppaniaa sekä esikuntaan liitettynä varikko ja korjauspaja. Kuor-

mastopataljoonasta tuli Huoltopataijoona  2  säilyttäen entisen ko-
koonpanonsa, uutena yksikkönä perustettiin huoltokoulu. Uudesti-
järjestelyssä vuonna  1934  Huoltopataijoona  1  pieneni Helsingin Au-
tokomppaniaksi ja Huoltopataljoona  2  muuttui Huoltopataljoonaksi. 
Organisaatiosta poistettiin autovarikko, aliupseerikoulu ja huolto-
koulu, mutta uutena yksikkönä perustettiin autokoulukomppania. 
Vuonna  1938  pataljoona muuttui Huoltorykmentiksi, joka käsitti esi-
kunnan ja  2  pataljoonaa, joista ensimmäisessä oli esikunta,  auto-
komppania, autokoulu ja autovarikko ja toisessa esikunta, kuormas-
tokomppania, talouskomppania ja lääkintäkomppania. Lisäksi kuului 
rykmenttiin huolto- ja reservialiupseerikoulu, lääkintäaliupseeri-

koulu ja kertausharjoitusosasto. Tämä kokoonpano ei muuttunut enää 
ennen talvisotaa. 

******************** 
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Terminologisina muutoksina todettakoon, että vuoden  1934  määrävah-

vuuksissa "jalkaväkikomppaniat" ovat jo "kiväärikomppanioita". Vuo-

den  1937  vahvuuksissa  on  "aliupseerikoulun" tilalla "reservialiup- 

seerikoulu" ja "kranaatinheittäjän" tilalla "kranaatinheitin". 

"Kyyhkysviestiosasto"  on  vuonna  1934  jo "viestikyyhkyskeskus" ja 

"sotakoiratarha"  on  "sotakoirakomppania". Polkupyöräjoukot ja rat-

Suväki ovat vuoden  1934  vahvuuksissa "keveitä joukkoja", mutta ei-

vät enää vuonna  1937.  "Panssarijoukot" tulevat nimistöön vuonna  

1938.  Uusi Sisäpalvelusohjesääntö, joka vahvistettiin  13.11.36,  

käytti nimityksiä reserviupseeri ja reservialiupseeri sekä varus-
mies ja reserviläinen. Edelliset kaksi esiintyvät jo vuoden  1932  
asevelvollisuuslaissa. Asetus  331/27.8.34  käyttää ensimmäiseksi 
termiä varusmies, mutta tuntee myös sanat asemies ja apumies, jot-
ka eivät tulleet yleiseen käytäntöön. Lääkärintarkastusohjesääntö 

(LTO) vuodelta  1935  käyttää rinnakkain sanoja varusmies ja reservi-
läinen. Erikoinen uudissana oli ainakin vuonna  1937  käytetty "kut-
sukas", kutsunnan kautta palvelukseen määrätty vastakohtana vapaa-
ehtoiselle. Sana ei jäänyt käyttöön eikä Nykysuomen sanakirjakaan 

sitä enää tunne.
15  
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5'238 Merivoimien organisaation kehitys 

Rannikkapuolustuksen yhteisen päällikön virka oli lakkautettu 
vuonna  1923  ja rannikkotykistö sekä laivasto olivat suoraan Sota-
väen päällikön alaisia. Rannikkopuolustuksen entinen päällikkö ni-

mitettiin rannikkopuolustuksen  vt.  tarkastajaksi atarkastusoikeu-
della myös laivastoon nähden muissa paitsi taloudellisissa asiois-

sa". Kun virka vuonna  1925  lakkautettiin, poistui tämäkin välipor-
ras Sotaväen päällikön ja laivaston komentajan väliltä. Laivastol-
la oli oma esikunta.1  

Rannikkotykistön ja laivaston esikunnat yhdistettiin taasen touko-
kuussa 1927, jolloin syntyi uusi Meripuolustuksen esikunta. meri-

puolustuksen päälliköksi tuli entinen rannikkotykistön päällikkö 
ja esikuntapäälliköksi laivaston upseeri.2- 

30.6.33 meripuolustus sai nimen merivoimat, vastaavasti merivoimi-
en Esikunta ja komentaja. Nimen muuttaminen kuvastaa nimenomaan 
laivaston kehittymistä, olihan tuolloin jo saatu tuloksia uudesta 

laivanrakennusohjelmasta ja käyttöön oli saatu nykyaikaisiakin so-

ta-aluksia vanhojen sotasaalislaivojen lisäksi, joilla ei juuri 
ollut menemistä saariston ulkopuolelle. Johdon organisaatio säilyi 
tällaisena aina talvisotaan asti. Vuoden 1938 organisaatiouudis-
tuksen jälkeen [Merivoimien esikunta - samoinkuin Ilmavoimienkin 

esikunta - toimi samalla puolustusministeriön vastaavana osasto-
na.3 Myös ilmatorjuntapatterit Helsingissä ja Viipurissa olivat 
Merivoimien komentajan alaisia aina vuoteen 1937 saakka. 

Rannikkotykistön joukko-osastojako vakiintui jo  1920-luvun alku-
puolella: kolme rykmenttiä ja erillinen patterista (sivu  II 93). 
1,10.33  irrotettiin Rannikkotykistörykmentti 2:sta sen  I  Patteris-
to ja rykmenttiin jäi nyt  vain  kaksi patteristoa. Uusi joukko-osas-
to sai nimekseen 2.Erillinen Rannikkotykistöpatteristo ja puolus-
tuslohkokseen Virolahden - Haminan - Kotkan saariston. Esikunta 
oli Haminassa.  25.9.36  muutettiin Rannikkotykistörykmentti  1:n  ko-
koonpano seuraavaksi: esikunta, keskuslinnoitus ja kaksi patteris-

toa. Keskuslinnoitus vastasi patteristoa ja sen sijoituspaikaksi 

määrättiin Suomenlinna.4  

Laivaston organisaatiossa tapahtui muutoksia sitä mukaa kuin alus-
kanta kehittyi. 1920-luvun puolivälissä Laivaston päällikön ja hä- 
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nen esikuntansa alaisena oli Rannikkolaivue ja Laivaston koulutus-
kunta. Sotasatama taas oli puolustusministeriön alainen ja tämän 

takia virkatie oli hankala laivaston ja sen tukikohdan välillä. 

Laivastoon kuului ilman jakoa taktillisiin yksikköihin: 

- tykkiveneitä,  
torpedo-  ja moottoritorpedoveneitä sekä 
miinalaivoja ja pienempiä aluksia. 

Laivaston koulutuskunta vastasi itsenäistä pataljoonaa ja siihen 

kuului 
esikunta, 
merimieskomppania, 
konemieskomppania, 

- varikkokomppania, 

miinakomppania sekä 
taimitusjoukkue ja soittokunta.5  

Rannikkolaivue muuttui 1.6.28 alkaen Rannikkolaivastoksi. Jo edelli-
senä vuonna oli otettu käytäntöön jako taktillisiin yksikköihin, 

puolilaivueisiin, joita olivat tykistö-, miina-,  torpedo-,  kadetti-
ja hydrografipuolilaivueet. Uutena koulutusyksikkönä oli jäänsärki-

jä Voima, jonne oli komennettu myös toisten jäänsärkijöiden päällys-
töä oppimaan merisotataitoa. Laivaston koulutuskunnassa oli nyt esi-

kunnan lisäksi tykistö-, miina-,  torpedo-,  värvätty- ja satamakomp- 
pani  a.  6  

Vuodesta 1928 alkaen Rannikkolaivasto jakautui seuraavasti: 

- tykistölaivue, 
- miinalaivue, 

- torpedolaivue ja 
- merenmittauslaivue. 

Laivaston koulutuskunta säilytti pääasiallisesti entisen kokoonpa-

nonsa.7  

1.10.33 alkaen Rannikkolaivastoon kuului 
panssarilaivue, 
sukellusvenelaivue, 
miina- ja vartiolaivue sekä 

satamakomppania. 

Laivueet hoitivat kukin oman henkilöstönsä koulutuksen ja tämä oli 
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yleensä talvisin komppanian kokoonpanossa. Rannikkolaivaston lisäk-
si merivoimiin kuului suoraan esikunnan alaisina koululaiva ja 
laivastoasema, jota hoiti satamakomppania.9  

Syksyllä 1939 laivastossa oli kahdeksan laivuetta: 

panssarilaivue, 
varmistuslaivue, 
raivaajalaivue, 

- miinalaivue, 
- sukellusvenelaivue, 
- moottoritorpedovenelaivue, 
- saattolaivue (varattuja aluksia) ja 

- sukellusvenehävittäjälaivue. 

Koululaiva Suomen Joutsen toimi uivana tukikohtana ja jäänsärkijä 
Sisu sukellusveneiden emälaivana.9  

Laatokalla oli liikkuva meripuolustus liitetty organisatarisesti 
kiinteään ja siitä vastasi Rannikkotykistörykmentti 3:n merikomp-
pania. Aselajina se kuitenkin liittyi Rannikkolaivastoon ja komp-

panian päällystö ali meriupseereita. Koulutus noudatti Rannikko-
laivaston ohjelmia. Laatokan laivaston alku on jo vapaussodan 
ajassa, jolloin se täysin improvisoiden perustettiin ottoaluksista 
ja sotasaaliina saaduista venäläisistä ruoppaajista, jotka aseis-
tettiin keveillä tykeillä. Tarton rauhansopimus rajoitti kaliipe-

rin 47 millimetriin. Ensimmäinen varsinaisesti laivastoa varten 
rakennettu oli kelirikkoalus Aallokas, joka rauhan aikana oli 
aseistamaton, mutta johon sodan aikana asennettiin kaksi 75 mm:n 
tykkiä. 

Laivasto tukeutui aluksi Sortavalaan, mutta vuonna 1931 valmistui 
merikomppanialle kasarmit Jaakkiman Lahdenpohjaan, mistä Rannikko-
tykistörykmentti 3:lle oli ostettu Rauhalan tila. Lahdenpohjan sa-
tama kunnostettiin laivastoa varten. 

Syksystä 1933 alkaen Rlerikomppaniaan kuului laivue, koulukomppania, 
miinavarikko ja korjauspaja. Johtoelin oli Rannikkotykistörykment-
ti 3:n esikunnassa.10  
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5'239  Ilmavoimien organisaation kehitys 

Ilmailuvoimien - 11.7.28 alkaen Ilmavoimien1  - organisaatio muut-

tui vuosien mittaan suuresti ilma-aseen kehittymisen myötä. Esi-
kunta siirtyi 11.11.26 Santahaminasta Helsinkiin.2  

Aiemmin esitetty kokoonpano (sivu  II  84), ilmailupataljoona ja kol-
me ilmailuosastoa, muuttui täysin 1.3.24. Ilmailukoulu oli välillä 
ollut itsenäinen, mutta 7.9.23 alkaen taas Ilmailupataljoonan alai-

nen. Ilmailupataljoonasta tuli 1.3.24 Ilmailukoulu (Santahamina) 
ja siihen kuului tähystäjäosasto, ohjaajaosasto, ampumaosasto ja 
mekanikko-osasto.3  Koulu siirtyi 15.5.29 Kauhavalle, minne oli ra-
kennettu lentokenttä ja tarpeelliset rakennukset. Esikunnan lisäk-
si siihen kuului opetusosasto, tähystäjälaivue, ohjaajalaivue ja 
toimituskomppania. 1.3.34 siirrettiin Meriohjaajakoulu Turkinsaa-

resta Ilmailukouluun.4  1.1.38 nimi muuttui Ilmasotakouluksi.5  

Santahaminaan perustettiin Ilmailukoulun jälkeen Maalentokoulu, 
johon tuli esikunta,  2  lentuetta ja meka-ikko-osasto.6  Nimi muutet-
tiin  5.9.30  Santahaminan Merilentoasemaksi.7  1.5.33  sen kokoonpa-
noa muutettiin siten, että sen kahdesta lentueesta muodostettiin 

meriyhteistoimintalaivue ja sen yhteyteen perustettiin uusi Koe-
lentue, joka komentosuhteessa määrättiin suoraan Ilmavoimien komen-
tajan alaiseksi samoin kuin mekanikko-osastosta muodostettu Meka-
nikkokoulu.8  30.6.33  Merilentoasemasta tuli Lentoasema  2.9  Asemal-
la olevan laivueen nimeksi tuli Lentolaivue  36,  LLv.  36.  Seuraava 
nimenmuutos tapahtui  1.1.38,  jonka jälkeen nimi oli Erillinen Len-
tolaivue.10  

Ilmailuosasto 1:een (Otti) kuului tiedustelulaivue ja hävittäjä-
laivue, jonka yhteydessä oli  30.9.23  alkaen Hävittäjäkoulu eli 
taistelukonekoulu.11  1.3.24  alkaen Utissa oli kolme laivuetta kä-
sittävä Hävittäjäeskaaderi - joskus nimessä esiintyy  d si  sijalla  t  -
sekä Maatiedustelulaivue, johon johdon lisäksi kuului Tiedustelu-
osasto ja Suojelusporras.12  Maatiedustelulaivue ja Hävittäjäeskaa-
deri yhdistettiin  1.5.26  Maalentoeskaaderiksi, johon kuului esikun-
ta, maatiedustelulaivue (LLv  10),  hävittäjälaivue (LLv  24)  ja toi-
mituskomppania. Kummassakin laivueessa oli kaksi lentuetta ja Hä-
vittäjäeskaaderin kolmen laivueen supistuminen kahdeksi lentueeksi 
lienee ollut lähinnä terminologinen asia.13  Ilmailukoulun maaoh-

jaajaosasto siirtyi  7.6.28  Santahaminasta Uttiin ja alistettiin 
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Maalentoeskaaderille.14 Myös Ilmavoimien Aliupseerikoulu siirtyi 

Uttiin 1.6.32.75  1.5.33 maalentoeskaaderiin perustettiin Täydennys—
laivue, joka kuitenkin jäi lyhytikäiseksi, sen toiminta lopetettiin 
jo 1.3.34.16  Eskaaderin nimi muutettiin 30.3.33 Lentoasema 1:ksi.17  
1.1.38 sen joukoista tuli Lentorykmentti 2, mutta lentoaseman nimi 
säilyi sen rinnalla vielä epävirallisesti maaorganisaation nimenä, 
vaikka lentoasemat virallisesti lakkautettiinkin. Lentoasema 5:n 
(Suur—Merijoki) Lentolaivue 26 siirtyi 7.2.38 rykmentin alaisuuteen 
Turkinsaaresta, jonne vastaavasti siirrettiin Lentolaivue 10. Ryk—
mentin toinen laivue oli, kuten edellä mainittiin, Lentolaivue 24;8  

Ilmailuosasto 2 (Viipuri), johon kuului esikunta, tiedustelulaivue 
ja taistelulaivue, muuttui 1.3.24 Pommituseskaaderiksi, joka käsit—
ti esikunnan lisäksi kaksi laivuetta.19  9.4.26 päivätyssä organi—
saatiossa sen nimenä on 1.Erillinen merilentolaivue, esikunta ja 
kaksi lentuetta.20  Ilmailuvoimien Aliupseerikoulu perustettiin 
1.4.26 Viipuriin ja alistettiin "laivueen päällikön alaiseksi, jol—
le Ilm.VE. antaa määräyksensä ja-ohjeensa koulutussuhteessa".21  

Koulu siirrettiin Uttiin 1.6.32, kuten jo mainittiin. Laivue muut—
tui 30.6.33 Lentoasema 6:ksi, johon kuului Lentolaivue 44.22  Kun 
Immolaan rakennettiin lentokenttä ja kasarmit 1930—luvun puolivä—
lissä, siirrettiin sinne Viipurista Lentoasema 6 ja se aloitti toi—
mintansa 16.11.36.23  1.1.38 sen nimeksi tuli Lentorykmentti 4 ja 
siihen kuuluivat lentolaivueet 42, 44 ja 46.24  

Ilmailuosasto 3 (Sortavala), johon kuului esikunta, tiedustelulai—
vue ja pomminheittolaivue oli 1.3.24 alkaen Meritiedustelulaivue 2 
ja 9.4.26 nimi tuli muotoon 2.Erillinen Meritiedustelulaivue.26  

30.6.33 se muuttui Lentoasema 3:ksi ja laivueen numeroksi tuli 38:7  
Lentoasema menetti itsenäisyytensä 1.1.38 ja liitettiin samana päi—
vänä perustettuun Lentorykmentti 1:een, jonka esikunta sijaitsi 
Suur—Perijoella. Laivueen nimeksi tuli nyt Lentolaivue 16.26  

Myös kokonaan uusia yksiköitä perustettiin. Lyhytaikaisimpia oli 
Ilmavoimien Alokaskomppania, joka aloitti toimintansa, kaikkien 
joukko—osastojen alokkaiden kouluttamisen,10.6.26 Helsingissä ja 
lakkautettiin 1.4.28.29  Se toimi suoraan Ilmailuvoimien Esikunnan 
alaisena. 

Turkinsaareen, joka sijaitsee Viipurinlahdella kymmenkunta kilomet—
riä Viipurista lounaaseen, ruvettiin 1920—luvun puolivälissä raken— 
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tamaan lentoasemaa, jonne sijoitettaisiin 3.Erillinen Merilento-

laivue.30  Se aloitti toimintansa itsenäisenä joukko-osastona 

1.5.27 31  ja laajeni 1.4.28 kaksi laivuetta käsittäväksi Merilento-

eskaaderiksi.32  Toisen laivueen toiminta lakkautettiin 1.5.33 ja 

sen tilalle perustettiin Meriohjaajakoulu. Toinen laivue oli Meri-
yhteistoimintalaivue.33  Merilentoeskaaderi muuttui 30.6.33 Lento-
asema 4:ksi ja sen laivue sai numeron 34.34  Meriohjaajakoulu siir-
rettiin 1.3.34 Ilmailukoulun yhteyteen Kauhavalle.35  Laivue liitet-
tiin 1.1.38 Lentorykmentti 1:een Lentolaivue 14:n nimisenä.36  

1920-luvun loppupuolella ostettiin puolustuslaitokselle Suur-Meri-
12e2 kartano kymmenkunta kilometriä Viipurista luoteeseen ja sinne 
ruvettiin rakentamaan lentokenttää sekä tarvittavia rakennuksia. 
16.12.29 siellä aloitti toimintansa Erillinen Maalentolaivue, esi-

kunta ja 2 lentuetta.37  1.5.33 siihen lisättiin kolmas lentue.38  

30.6.33 nimeksi tuli Lentoasema 5.39  10.10.34 lentoasemalla oli jo 
tiedustelulaivue ja hävittäjälaivue, Lentolaivueet 12 ja 26.40  

1.1.38 alkaen nimeksi tuli Lentorykmentti 1 ja siihen kuuluivat nyt 
myös Lentoasemat 3 ja 4, Sortavala ja Turkinsaari. Lentolaivueet 
10 ja 12 olivat Suur-Merijoella, Lentolaivue 14 Turkinsaaressa ja 

Lentolaivue 16 Sortavalassa.41  

Käkisalmeen suunniteltiin 1930-luvun alussa lentoasemaa erillistä 
maalentolaivuetta varten, mutta tästä luovuttiin ja jo rakennetut 
rakennukset tulivat Savon 7ääkärirykmentin käyttöön.42  

Lentokoneitten huollosta vastasivat Ilmailuvarikko ja Ilmailutelak-

ka. Vuonna 1921 perustettu Lentokonetehdas rakensi uusia koneita ja 
suoritti vaurioituneiden koneiden korjauksia. Se sijaitsi aluksi 
Suomenlinnassa ja Santahaminassa, mutta siirrettiin vuonna 1937 
Tampereelle varta vasten rakennettuihin uusiin tiloihin. Ilmailu-
telakka oli 7.9.23 alistettu Ilmailupataljoonalle, mutta 1.3.24 se 

taas itsenäistyi.43  Vuonna 1928 se yhdistettiin Lentokonetehtaaseenj  

jolloin se lakkasi nhenkilökuntineen kuulumasta armeijan määrävah-
vuuteen°.44  Ilmailuvarikko, joka oli ollut yhdistettynä Valtion 

Lentokonetehtaaseen, irrotettiin siitä 1.4.33 ja alistettiin Ilma-
voimien komentajalle. Varikko seurasi Lentokonetehdasta Tampereelle 

5.10.36 samoinkuin 1.5.33 perustettu Koelentue.45  

******************* 
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Ilmatorjuntatykistön historia voidaan laskea alkaneeksi 18.6.26, 

jolloin Rannikkotykistörykmentti I:een Suomenlinnaan perustettiin 
Ilmapuolustuspatteri, 14.12.26 alkaen Kiinteä Ilmatorjuntapatteri. 
Viipuriin perustettiin 12.5.28 Rannikkotykistörykmentti 2:n yhtey-
teen 2.Kiinteä Ilmatorjuntapatteri ja Kenttätykistörykmentti 2:een 

Liikkuva Ilmatorjuntapatteri. Kaikki kOlme patteria yhdistettiin 

17.9.30 Ilmatorjuntapatteristoksi, joka vuonna 1934 laajeni Ilma-
torjuntarykmentiksi. Ilmatorjuntatykistö alistettiin 9.6.37 Ilma-
voimien komentajalle. Helsinkiä varten perustettiin vuonna 1938 
Erillinen Ilmatorjuntapatteristo, joka vuoden 1939 alusta laajeni 
rykmentiksi, saaden nimen Ilmatorjuntarykmentti 1. Viipurissa ole-
van rykmentin nimeksi tuli•samalla Ilmatorjuntarykmentti 2.46  

Valtakunnallista ilmapuolustusta varten jaettiin maa 12.6.37 seit-
semään ilmatorjuntapiiriin, joiden päälliköiksi määrättiin upseeri, 

jonka tuli hoitaa tehtävää oman toimensa ohella. Piiripäälliköistä 
yksi toimi Ilmavoimien esikunnassa, yksi Ilmatorjuntarykmentissä 
Viipurissa, muut sotilaspiirien esikunnissa. Koulutukseltaan kaksi 
oli rannikkotykistöstä, kaksi jalkaväestä, kaksi ilmavoimista ja 
yksi ilmatorjuntatykistöstä.47  

Saman aikaisesti komennettiin Ilmatorjuntarykmentin komentaja Ilma-
voimien esikuntaan hoitamaan "ilmatorjuntaupseerin" tehtäviä. Ilma-
torjuntajoukkojen tarkastajan virka perustettiin  1.1.39  ja siihen 
määrättiin Ilmatorjuntarykmentin komentaja, eversti F.E. Helminen, 

joka oli jo'edellisenä vuonna toiminut "ilmatorjuntajoukkojen ko-
mentajana".48  

Yhteenvetona todettakoon, että 
köt 1930-luvun lopulla olivat 

Ilmavoimien Esikunta 

Lentorykmentti 1 
- Lentorykmentti 2 

Lentorykmentti 4 
Erillinen Lentolaivue 

- Ilmasotakoulu 
Mekanikkokoulu 

- Ilmailuvarikko 

Ilmatorjuntarykmentti 1 
Ilmatorjuntarykmentti 2 

Ilmavoimien komentajan alaiset yksi- 

Helsinki 

Suur-Meri joki 
Utti 
Immola 
Santahamina 
Kauhava 

Santahamina 

Tampere 

Helsinki, Suomenlinna 
Viipuri 49 
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5.240  Sijoitus- ja majoituskysymyksiä  

Joukkojen majoitustilanne oli  1920-luvun puolivälissä varsinkin 
Kannaksella yhtä vaikea kuin alkuvuosinakin. Venäläiset eivät ol-
leet rakentaneet lainkaan kasarmeja Viipurin itäpuolelle, joten 

kaikki suojajoukot siellä olivat tilapäismajoituksessa lukuunotta-

matta Viipurin Rykmentin  III  Pataljoonaa, joka oli päässyt muutta-
maan Kiviniemeen rakennettuihin kasarmeihin  9.10.22 (II 107).  

fajoitusoloja kuvaa mm. Sotaväen ylilääkärin vuosikertomus vuodelta  
1923  seuraavasti: "... Raivolaan, muutamia kilometrejä Venäjän ra-
jasta sijoitettu P;P.P.2, majoitettuna hajoamaisillaan oleviin hu-
vilarakennuksiin, joissa sotilasta kohti tulee  7,5  m3:n ilmatila- 
vuus ja  2 m2  lattiapinta-alaa, ja joissa lämpömäärä kylmänä vuoden 
aikana alenee lähelle jäätymispistettä. Täytyy tosiaankin myöntää, 
että tämä joukko  on  lapsipuolen asemassa! Eivätkö nämä olosuhteet 
riitä herättämään miehistössä tyytymättömyyttä ja katkeruutta, 

joista voi olla vakavia seurauksia? Eikö ole maamme järkähtämättö-
mänä velvollisuutena oleva koittaa valmistaa mahdollisimman parhaat 

olot juuri niille joukoille, jotka tulevat rajaseudulla olemaan?"1  

Samaisen vuosikertomuksen mukaan ahtaus ei Raivolassa kuitenkaan 
ollut niin paha kuin Kenttälennätinpataljoonassa Riihimäellä, missä 
miestä kohti oli  vain 1,88 m2.  "Tähän lattiapinta-alaan pitää mah-
tua sotilaan sänky, kaappi, jakkara, vaatenaulakko y.m.s."  Kai  sii-
hen lisäksi piti sotilaankin mahtua.  PPP 2:n  "majoituskurjuuteen" 
kiinnittivät huomiota vuosien mittaan tietenkin erityisesti joukko-

osaston ja divisioonan komentaja.2  

Puolustusministeriön insinööriosasto kuitenkin totesi  24.2.24,  että 
ennen Polkupyöräpataljoona  2:n  kasarmeja oli Yleisesikunnan antaman 
ohjelman mukaan rakennettava kasarmit 

- Viipurin Rykmentin  I  Pataljoonalle Helylään, 
-'Savon Jääkärirykmentin  I  Pataljoonalle Paakkolaan, 
- Kenttätykistörykmentti  3:n I  Patteristolle Räisälään, 
- Polkupyöräpataljoona 3:lle Suistamoon ja 
- Viipurin Rykmentin  II  ja  III  Pataljoonalle Helylään. 

Rakenteille tulee ensimmäiseksi kolme aluetta: Suistamo, jonne 
oli varattu rakennushirsiäkin (sivu  II  108) sekä Helylä ja Terijo-
ki, Polkupyöräpataljoona 1:n kasarmialue. Näinollen tulee kulumaan 

useita vuosia ennen kuin Polkupyöräpataljoona 2:n kasarmeja voidaan 

jo  



- 155 - 

ruveta rakentamaan.3  

Yleisesikunnan suunnitelmatkin muuttuivat jossain määrin. Polku-
pyöräpataljoona 3 oli suunniteltu Suistamoon, kuten jo on mainittu. 

7.5.25 Yleisesikunta kuitenkin ilmoitti sen tulevan Rautuun, jota 
jo aikaisemminkin oli ajateltu varuskunnaksi (sivu  II  107). Patal-
joona jäi kuitenkin Mikkeliin. Polkupyöräpataljoona 1 majoitettiin 

alunperin Terijoelle - osaksi Kellomäelle - ja Terijoesta tulikin 
sen vakinainen sijoituspaikka.' 

Polkupyöräpataljoona 2:n uutta majoituspaikkaa suunniteltiin kauan 
• 
Kivennavalle.4  Yleisesikunta selitti 22.12.24 puolustusministeriöl- 
le kantaansa pataljoonan sijoituspaikkaan nähden seuraavasti. Sen 
on sovittava suojajoukkotehtävään eli pataljoonan on nopeasti pääs-

tävä toiminta-alueelleen. Etäisyys rajasta ei saa olla suurempi 
kuin 15 kilometriä. Toisaalta pataljoona ei saa olla niin lähellä 
rajaa, että sen varastot ovat vaarassa joutua vihollisen käsiin yl-
lätyshyökkäyksen sattuessa. Kasarmialueen on sijaittava kuivalla 
maalla järven tai joen rannalla ja lähellä rautatietä. Koska Kiven-
navalta oli rautatielle pitkä matka, ehdotettiin kapearaiteisen ra-

dan rakentamista Raivolasta. Ministeriön laskelmien mukaan tämä ei 

kuitenkaan olisi taloudellisesti kannattava ratkaisu, halvemmaksi 
tulisi autokuljetus rautatieltä kasarmialueelle.5  

Pataljoonan lääkäri tutki kysymykseen tulevia sijoituspaikkoja ja 
ilmoitti Sotaväen päällikölle 21.5.26, että Kivennavalle suunnitel-

tu kasarmialue on hygieniseltä kannalta aivan sopimaton, mm. on 
alueella oleva lampi niin pieni, että se ennen pitkää tulisi saas- 
tumaan pilalle. Sensijaan Valkjärvellä ja Raivolassa tarjolla ole-
vat paikat "täyttävät hygienian vaatimukset". Ensinmainittu paikka 
valittiinkin lopullisesti ja pataljoona pääsi muuttamaan sinne lo-
kakuun lopulla 1928. Rautatie Viipurista Valkjärvelle valmistui 
vuonna 1932.6  

Majoitusolot olivat pataljoonan vihdoin päästessä uudelle majoitus-

alueelleen vaikeutuneet jo niin pahasti, että divisioonan komenta-
jan mielestä olisi muuton pitänyt tapahtua edellisenä syksynä, oli-
han menneinä talvina osia pataljoonasta pitänyt tilapäisesti sijoit 

taa muualle, mm. Lahden Hennalaan. 15.12.25 hän oli ehdottanut, et-
tä pataljoona hajoitetaan, ellei "koko pataljoona upseereineen ja 
kapitulantteineen" pääse ensi syksynä pois nykyisistä asunnoistaan. 
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27.7.27  hän ilmoitti, että ellei muutto voi tapahtua ennen loka-
kuuta,  on  vähintään kaksi komppaniaa sijoitettava talveksi muihin 
joukko-osastoihin.7  

Suojajoukkoihin kuuluvan Viipurin Rykmentin sijainti Haminassa oli 
tietenkin täysin sopimaton, minkä vuoksi Yleisesikunta oli jo kau-
an ehdottanut sen -siirtämistä lähemmäksi toiminta-aluettaan, Sor-
tavalan lähelle Helylään (sivu  II 109). 17.1.25  perusteltiin asiaa 
seuraavasti. "Laatokan pohjoispuolella olevan  raja-alueen suoja-
joukoksi suunniteltu rykmentti  on  edelleen Haminassa, eikä meillä 
Viipurista itään ole ylipäänsä mitään garnisoonia".8  

Yleisesikunta esitti puolustusministeriölle  7.7.25  muistion jouk-
kojen rauhan aikaisesta sijoituksesta. Siinä todettiin, että suoja-

joukot, mm. Viipurin Rykmentti olisi majoitettava toiminta-alueel-

leen. Lisäksi ohjelmaan otettiin polkupyöräpataljoonat. "Th  män  ohel-
la  vain  sikäli kasarmirakennuksia, kuin inhimillisyyssyyt vaati-
vat. Suurta kasarminrakennusohjelmaa  on  alettava toteuttaa vasta 
kun perusasestus ja -varustus  on  hankittu".9  

Viipurin Rykmenttiä varten ostettiinkin jo maa-alue Helylästä, mut-
ta  4.7.30  Yleisesikunta ilmoitti puolustusministerille, että armei-
jan uudestijärjestelyä suunniteltaessa  on  rykmentin tehtävä muuttu-
nut.  —Koko  rauhan aikainen armeijahan tulisi suojajoukoiksi Kan-
naksella. Näin ollen olisi Helylä varsin kaukana ja sitäpaitsi ali 

alue osoittautunut liian pieneksi. Nyt ehdotettiin rykmentti sijoi-
tettavaksi Sortavalan eteläpuolelle, Jaakkiman Lahdenpohjan lähel-

lä olevalle Rauhalan tilalle, joka äskettäin oli ostettu puolustus-
laitokselle Rannikkotykistörykmentti  3:n  sijoittamiseksi. Molemmat-
kin  rykmentit mahtuisivat alueelle, jota myös voitaisiin tarvitta-
essa laajentaa.10  

Viipurin Rykmentin kasarmeja ei kuitenkaan rakennettu Rauhalaan, 
joka jäi  vain  Rannikkotykistörykmentti 3:lle, vaan hieman pohjoi-
semmaksi, Huuhanmäkeen. Yleisesikunta esitti  12.5.32  puolustusmi-
nisteriölle, että vuoteen  1934  mennessä olisi alueelle saatava ka-
sarmit koko rykmentille - nythän oli valmistumassa majoitus  vain  
yhdelle pataljoonalle. Rykmentti pitäisi saada kokonaisuudessaan 

Jaakkimaan, "osan jättäminen edelleen Haminaan tietäisi aluejärjes-
telmän perusedellytyksien syrjäyttämistä". Nykyiset kasarmit oli-
vat myös hyvin huonokuntoiset.11  
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Huuhanmäen rakennustyöt edistyivätkin niin, että syksyllä  1933  alu-

eelle pääsivät muuttamaan rykmentistä kaikki muut paitsi  II  Patal-

joonan esikunta ja kaksi komppaniaa. - Rykmentistä puuttui kummasta-

kin pataljoonasta yksi komppania, jotka tilanpuutteen vuoksi olivat 
olleet lakkautettuina. Ne voitiinkin perustaa vasta sitten, kun Huu-

hanmäessä vuonna  1934  valmistui uutta majoitustilaa. Lopullisesti 

rykmentti oli siellä kokonaan koossa vasta vuonna  1939.12  

Savon 3ääkärirykmentin kolme pataljoonaa olivat kukin eri paikassa, 
Viipurissa, missä myös esikunta oli, Kiviniemessä ja Käkisalmessa. 
Vuonna  1924  oli olemassa suunnitelma  I  Pataljoonan siirtämisestä 
Viipurista Paakkolaan, mutta  se  raukesi, olisihan sinne pitänyt ra-
kentaa kokonaan uudet kasarmit.13  Vuoden  1931  alussa saatiin prikaa-
tin aliupseerikoulu siirretyksi Viipurista Käkisalmeen siellä olevan 

pataljoonan yhteyteen, kun sitä varten saatiin rakennetuksi tarvit-
tavat majoitustilat.14  Vuoden  1934  uudestijärjestely edellytti ryk-
mentin, joka jo välillä oli ollut prikaatikokoonpanossa,(sivut  133-
134)  kokoamista Käkisalmeen. Viipurin Sorvalissa oleva pataljoona 
piti saada sieltä pois, tilalle oli tulossa Viestipataljoona.  
1.5.34  tapahtuneessa joukkojen siirrossa rykmentti koottiinkin Käki- 
salmeen ja muutettiin normaalikokoonpanoon kaksipataljoonaiseksi. 
Vuonna  1935  valmistuneet lentoaseman rakennukset luovutettiin ryk-
mentin käyttöön, jolloin sen majoitusolot tulivat tyydyttävälle kan-
nalle.15  Yleisesikunnan kirjelmästä puolustusministeriölle  12.5.32  
ilmenee, että "Savon Jääkäripataljoonan siirtäminen Viipurista muu- 
anne  on  edellytyksenä kaikille muille ennen aluejärjestelmään siir-
tymistä suoritettaville joukko-osastojen siirroille".16  

.Ratsuväkiprikaati oli  1920-luvun alkupuolella koottu Lappeenrantaan,. 
jossa oli jo vanhan väen ajoilta ratsuväelle sopivat majoitustilat 
talleineen. Yleisesikunta ei kuitenkaan pitänyt sijoitusta suoja-
joukkoprikaatille sopivana, olihan sieltä varsin pitkä matka tule-

valle toiminta-alueelle, mikä olisi edellyttänyt junakuljetuksia.  
Se  oli eri yhteyksissä esittänyt prikaatin sijoittamista Keski-Kan-
nakselle, Muolaan - Perkjärven seuduille,  18.9.33 se  ilmoitti puo 
lustusministeriölle, että Lappeenrannan kaupunki ei enää tunnu-ole-
van halukas "asettamaan omistamaansa harjoituskenttää Ratsuväkipri-

kaatin käyttöön siedettävillä ehdoilla". Näinollen tulisi .'vaihtoeh 
doksi siirtää prikaati pois ja rakentaa sille "uudet kasarmit, joi-
den sijoitukseen palaan myöhemmin", ilmeisesti siis.  Kannaksen keski- 
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osiin. Lappeenrantaan voitaisiin sijoittaa Kenttätykistörykmentti 3 

ja Viipurista pois siirrettäviä varastoja. Ilmeisesti kuitenkin 

saatiin aikaan "siedettävä" sopimus Lappeenrannan kaupungin kanssa 
ja niin siirtosuunnitelma raukesi.17  

1930-luvun rakentamiseen vaikutti olennaisesti aluejärjestelmään 
siirtyminen. Tarvittiin melkoinen määrä aluevarastoja ja näiden 
yhteyteen jonkin verran asuntojakin. mainittava  on  tässä yhteydes-

sä, että Kannakselle rakennettiin useita "harjoitustaloja", jotka 
palvelivat sekä suojeluskuntien tarpeita että alueellista varas-
tointia. Tällaisia taloja rakennettiin Rautuun, Antreaan, Pölläkkä-
lään, Kuolemajärvelle, Uudellekirkolle ja metsäpirttiin. Jossain 

määrin- näitä voitiin käyttää myös kertausharjoituksia järjestettä-
essä. Varsinainen kertausharjoituskeskus rakennettiin Kankaanpään 

Niinisaloon  1930-luvun puolivälissä. Puolustusministeriön koulutus-
osasto teki  6.10.38  esityksen talvikäyttöisten parakkien rakenta-
misesta Kannakselle, muolaanjärven länsirannalla sijaitsevaan Pälli-
län kruununpuistoon. majoitustilaa olisi tullut  1500  -  1800  miehel-
le ja lisäksi tarvittavat esikunta-, talous- ja kantahenkilökunnan 

asuinrakennukset. Kertausharjoituksia olisi siis voinut järjestää 
talvellakin ja rakennuksilla olisi ollut käyttöä myös sodan uhkan 
aikana Kannakselle siirrettävien joukkojen majoitukseen. Erityise-
nä perusteluna korostettiin, että Jääkäripataljoona  3  voitaisiin 

siirtää huomiota herättämättä oman" suojajoukkoalueensa kohdalle, 

kun siinä nyt oli aukko kahden Kannaksella olevan jääkäripataljoo-

nan välissä. Suunnitelmaa ei kuitenkaan ehditty ryhtyä toteutta- 
maan.  18  

Majoitusvaikeuksia ei ollut ainoastaan maavoimien joukoilla. Esi-
merkkinä rannikkotykistön tilanteesta selostettakoon merivoimien 

komentajan kirjelmää puolustusministerille 16.3.33. Sen mukaan ovat 
Rannikkotykistörykmentti 3:n olot "muodostuneet täysin sietämättö-

miksi. Aikoinaan rakennetut jpahvitalot' luhistuvat luhistumistaan". 
Vaikka ne ovat alun perin tarkoitetut 30 miehelle, on niihin ollut 

pakko majoittaa lähes 100 miestä. Peseytymis- ja kuivaushuoneita 
ei linnakkeilla ole, puhumattakaan luentohuoneista. maavoimien 

joukko-osastojen majoitus on nyt saatu "hyvään, jopa osaksi loista-
vaan kuntoon, mutta siitä huolimatta rannikkotykistön olot pysyvät 

yhtä alkeellisina kuin aikaisemmin", jopa ne ovat vuosi vuodelta 

huonontuneet. "Rannikkotykistön jatkuva sivuuttaminen herättää ... 
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vaikeissa olosuhteissa palvelevissa ... katkeruutta". Kirjelmässä 

selostetaan sitten yksityiskohtaisesti eri linnakkeideh oloja. 
Puolustusministeri on kirjelmään merkinnyt: "otettava mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon".19  

Kun ilmavoimat jouduttiin luomaan alun alkaen täysin tyhjästä, oli 
myös maaorganisaatio, lentokentät rakennuksineen, kasarmit_ja asun-
not uuden rakentamista. Varsinaisten lentoasemien, Utin, Santahami-
nan, Sortavalan, Suur-Merijoen, Turkinsaaren ja Immolan lisäksi ra-

kennettiin Kauhavalle Ilmasotakoulu. Luonetjärven lentoasema oli 
rakenteilla 1930-luvun lopulla, mutta'sinne ei ilmavoimia ehditty 
sijoittaa ennen talvisotaa. Lentokenttien rakentamisessa oltiin yh-
teistyössä kulkulaitostan ja- yleisten töiden ministeriön kanssa, 
joka suunnitteli ja rakensi siviilikenttiä, osittain myös työttö-

myystyönä. Ministeriö ilmoitti 12.10.39 tilanteesta seuraavaa. Ro-

vaniemen, Kemin, Porin, Petsamon, Sodankylän, Tampereen ja Suur-
Merijoen kentillä olivat rakennustyöt käynnissä, osittain oli ky-
symys kentän laajentamisesta. Vaikka ilmavoimilla ei rauhan aikana 
ollut toimintaa läheskään kaikilla kentillä, oli puolustusministe-
riö tiedustellut myös suunnittelun alaisten kenttien tilannetta. 

Kajaanin, Kuopion, Salmijärven, Nautsin ja Ivalon kentistä oli ole-
massa suunnitelmat ja kustannusarviot, mutta työt eivät olleet vie-
lä alkaneet. Maarianhaminan kentän laajentamisesta samoin kuin  Rau  

20  man  ja Kemijärven kentistä ei vielä ollut suunnitelmia. 
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5,24  R  A  J  A  V  A  R  T  I  0 L  A I  T 0 S 

5'241 Maarajojen vartiointi  

1920-luvun puoliväliin tultaessa oli rajan vartiointi jo vakiintu-

nut siten, että Laatokan pohjoispuolisesta rajasta vastasivat  Sal-
min,  Joensuun, Kainuun ja Lapin rajavartiostot (sivu  II  111). Puo-
lustuslaitos ja suojeluskuntajärjestö vakinaistettiin lailla vuo-

den 1928 alusta (sivut 26-27). Rajavartiolaitoksen vuoro tuli muu-

tamia vuosia myöhemmin. Laki rajavartiolaitoksesta annettiin 

17.4.31 ja asetus 22.1.32. "Rajavartiolaitokseen kuuluu rauhan ai-

kana rajavartiostojen johto ja sen alaisina neljä vakinaista raja- 
vartiostoa", edellä luetellut. Kannaksen rajavartiosto jäi edel-

leen väliaikaiseksi. "Rajavartiostojen johdon muodostaa rajavarti-

ostojen päällikkö esikuntineen. Rajavartiolaitos on, lukuunotta-

matta Kannaksen rajavartiostoa, sotilaallisesti järjestetty, vas-

taten itsenäistä prikaatia". "Vakinaiset rajavartiostot vastaavat 

kukin itsenäistä pataljoonaa".1  

Rajavartiolaitos jäi edelleen sisäministerin alaiseksi, mutta puo-

lustusministeri ja Sotaväen päällikkö saivat oikeuden antaa ohjei-

ta ja määräyksiä niistä tehtävistä, joihin rajavartiolaitoksen oli 

puolustusvoimien liikekannallepanon varalta valmistauduttava ja 

ryhdyttävä, ja heillä oli oikeus toimituttaa sotilaallisia tarkas-

tuksia rajavartiostoissa. 

Sisäasiainministeriö teki 11.2.33 aloitteen myös Kannaksen raja-

vartioston sotilaallistamisesta, koska sen mielestä sen ei enää 

tarvitsisi hoitaa tullipalvelusta, josta jo nyt vastasi Rajajoen 

tullikamari. Maan puolustukselle olisi suurempi hyöty sotilaalli-

sesti järjestetystä ja sotaväen rikoslain alaisesta rajavartios-

tosta.2  

Sotaväen päällikkö ja puolustusministeriö kannattivat aloitetta, 

koska sen toteuttaminen edistäisi rajavartioston käyttöä sodan ai-

kana liikekannallepanoon ja suojajoukkotoimintaan. Myös Etsivä 

keskuspoliisi puolsi aloitetta, koska se tehostaisi rajan valvon-

taa juuri Kannaksella, minkä kautta "tapahtuu vaarallisin ja suu-

rin kommunistinen etappitoiminta".3  

Sisäministeriö asetti neuvottelukunnan, jossa olivat edustettuina 

rajavartiolaitos, Yleisesikunta ja tullilaitos, tekemään ehdotuk- 
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sen käytännön toimista. Se jätti mietintönsä 16.4.34 ja esitti ra-

jan vartioinnin järjestettäväksi siten, että siitä vastaisi Kannak-

sen rajavartioston esikunta, jonka alaisena toimisi viiteen joukku-

eeseen jaettu komppania. Tullihallituksen edustaja ei tosin yhtynyt 

neuvottelukunnan enemmistön kantaan. Järjestely olisi toteutettava 

viimeistään vuoden 1935 alusta. Näin nopeasti ei asia kuitenkaan 

järjestynyt, vaan asetus Kannaksen rajavartioston vakinaistamisesta 

ja samalla myös sotilaallistamisesta annettiin vasta 17.4.36 ja se 

tuli voimaan 1.5.36.4  

Aluejärjestelmään siirryttäessä vuonna  1934  jäivät itärajan neljä 
sotilaspiiriä, Salmin, Lieksan, Kainuun ja  Lapin  piirit asianomai-
sen rajavartioston hoidettaviksi rajavartiostojen päällikön alaisi-

na (sivu  121).  Kannaksen Rajavartiostolle ei annettu tehtäviä alue-
järjestelmän puitteissa. 

Kannaksella tapahtui niin paljon rajarikkomuksia, että Rajavartios-

toa oli vahvennettava ja  1.6.38  alkaen siinä oli kolme komppaniaa, 
sijoituspaikkoina Terijoki, Kivennapa ja Rautu. Laatokan pohjoispuo-

lella ei sensijaan rajavartiostoja lainkaan vahvennettu, vaikka tä-

tä oli toistuvasti esitetty sekä sotilasjohdon että Rajavartiostojen 

Esikunnan taholta. Viimeinen yritys oli Puolustusneuvoston puheen-

johtajan kirjelmä  28.9.39,  jossa hän kiinnitti huomiota rajaseudun 
kasvaneeseen merkitykseen ja sen asettamiin vaatimuksiin. Pian alka-

nut Talvisota osoitti Mannerheimin huolestumisen aiheelliseksi.5  

Merirajojen vartiointi  5.242  
,Koko 1920-luvun huolehti tullilaitos merirajojen vartioinnista. Kun 

kieltolain aiheuttama suuri salakuljetus ei ollut sen voimin torjut-

tavissa, päätettiin perustaa merivartiolaitos, jonka päätehtäväksi 

tulikin aluksi alkoholin salakuljetuksen estäminen. Laki merivartio-

laitoksesta hyväksyttiin eduskunnassa 4.4.30 ja Tasavallan presi-

dentti vahvisti vastaavan asetuksen 24.5.30.. Se tuli voimaan 

1.6.30.6  

Merivartiolaitoksen tehtäväksi määrättiin "ylläpitää järjestystä ja 

turvallisuutta" merirajoilla ja Laatokalla. Sen oli määrä "estää se-

kä saattaa ilmi vesitse tapahtuvaa luvatonta tavarankuljetusta ja 

luvatonta rajanylikulkua". Salakuljetuksen ohella tapahtui tuohon 

aikaan vilkasta kommunistista liikehdintää Neuvostoliiton suunnalla 

paitsi maarajoilla myös meritse. Tämän tehtävän lisäksi merivartio- 
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laitoksen tuli suorittaa merenkulun valvontaa, tiettyä tullitoimin- 

taa ja poliisivalvontaa.7  

Merivartiolaitoksen toiminta-alue jaettiin merivartiopiireihin, 

joita aluksi oli kolme, Suomenlahden (Laatokka ml), Ahvenanmaan ja 

Pohjanlahden piirit. Vuodesta 1937 oli Laatokan vartioalue, Suomen-

lahden itäpiiri, Suomenlahden länsipiiri sekä Ahvenanmaan, Turun ja 

Pohjanlahden piirit.8  

Laki merivartiolaitoksesta määräsi, että sen sisäinen järjestys on 

sotilaallinen, mutta 29.6.33 annetun asetuksen mukaan se yhdessä 

puolustuslaitoksen, suojeluskuntajärjestön ja rajavartiolaitoksen 

kanssa muodosti puolustusvoimat. Merivartiolaitos ja rajavartiolai-

tos olivat siis rinnakkaisia, sisäministeriön alaisia sotilaallises-

ti järjestettyjä laitoksia, joilla oli kiinteä yhteys puolustuslai-

tokseen, mikä ilmeni mm. koulutuksessa, liikekannallepanovalmiste-

luissa ja jopa henkilöasioissakin.9  

12.10.39 annetulla asetuksella merivoimien komentaja määrättiin 

puolueettomuusvartioinnin toimeenpanijaksi ja hänelle alistettiin 

myös merivartiolaitos. Sen yksiköt alistettiin puolustuslaitoksen 

tietyille johtoportaille.10  

5.25 S U 0  J E  L U S KUN  N  A  T 

1920-luvun puolivälissä suojeluskunnat olivat vakiinnuttaneet ase-

mansa maanpuolustukseen olennaisesti kuuluvina. Niiden sisäinen ra-

kenne oli muotoutunut sellaiseksi, ettei siihen enää myöhemmin tul-

lut periaatteellisia muutoksia. 

Suojeluskuntajärjestön vakinaistaminen merkitsi siis vain järjestön 

aseman laillistamista. Tasavallan presidentti vahvisti lain suoje-

luskuntajärjestöstä 22.12.27 ja asetuksen 4.5.28. Pantakoon merkil-

le, että puolustuslaitoksen vakinaistaminen samoihin aikoihin tapah-

tui asetuksella (sivu 26). Lain mukaan järjestö "on olemassa isän-

maan ja sen laillisen yhteiskuntajärjestyksen puolustukseksi ja kuu-

luu osana tasavallan sotavoimaan". Tehtävän määrittely noudattaa 

hallitusmuodon ja asevelvollisuuslain sanontoja.1  Seuraavasta luet-

telosta ilmenee järjestön kokoonpano sen vakinaistamisen aikoihin, 

vuoden 1927 lopulla.2 
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Suojeluskuntapiiri Esikunnan 
sijoituspaikka 

Alueitten 
lukumäärä 

Suojelun-
kuntien luku. 
määrä  

Helsinki Helsinki  -  1  
Nylands Södra  Helsinki 9 34  

Pohjois-Uusimaa Kerava  9 21  

Varsinais-Suomi Turku 9 55  

Turunmaa  Turku 5 13  

Satakunta  Pori 7 44  

Etelä-Häme Hämeenlinna  12 36  

Pohjois-Häme  Tampere 11 34  

Kymenlaakso Kouvola  8 27  

Viipuri Viipuri  19 50  

Sortavala Sortavala  12 19  

Pohjois-Karjala Joensuu  10 23  
Mikkeli Mikkeli  6 30  
Pohjois-Savo  Kuopio  11 25  

Jyväskylä Jyväskylä  12 33 

Vasa Vaasa 12 41  
Etelä-Pohjanmaa Seinäjoki  15 31  
Keski-Pohjanmaa Kokkola  6 15  
Raahe Raahe  8 23  

Kainuu Kajaani  9 11 

Oulu Oulu 4 21 

I 	
Pohjola Kemi  10 19  

Yhteensä  204 606 	4  

Vaikkakin suojeluskunnat kuuluivat "tasavallan sotavoimaan", niil-

lä oli varsin pitkälle ulottuva, järjestön vapaaehtoisuuteen perus-

tuva itsenäisyys. Suojeluskuntain päällikkö oli suoraan Tasavallan 

presidentin, puolustusvoimain ylipäällikön alainen, mutta lain mu-

kaan hänet oli nimitettävä "järjestön luottamusta nauttivista hen-

kilöistä". Samaa edellytettiin myös Yliesikunnan esikuntapäälliköl-

tä. Suojeluskuntapiirin esikunnan jäsenet valitsi järjestö itse ja 

kun piirin päällikkö oli nimitettävä, oli asiasta hankittava piiri-

esikunnan lausunto. Ylimpäin virkain haltijat aina piiripäälliköitä 
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ja aluepäälliköitä myöten nimitti Tasavallan presidentti suojelus-

kuntain päällikön tai puolustusministerin esittelystä. 

Suojeluskuntain sisäinen itsenäisyys ei ollut pelkkä muodollisuus, 

mikä ilmeni mm. määritettäessä niiden asemaa siirryttäessä alue-

järjestelmään (sivu 93). Suojeluskuntajärjestön vuosikokouksessa 

27.3.31 esitettiin epäilyjä siitä, että "aluejärjestelmä hävittäi-

si suojeluskuntajärjestön". Kenraali Oeschin ja eversti Grandellin 

esitykset järjestelmän luonteesta ja suojeluskuntien osuudesta kui-

tenkin hälvensivät epäluulot ja edustajakokous hyväksyi suunnitel-

man suojeluskuntajärjestön osalta. Eduskunnan valtiovarain valio-

kunnassa oli vuonna 1934 seuraavan vuoden budjettia käsiteltäessä• 

esillä ajatus armeijan ja suojeluskuntien toimintojen yhdistämi-

sestä tavalla, joka olisi saattanut merkitä viimemainittujen itse-

hallinnon kaventumista, mutta se ei johtanut toimenpiteisiin.3  

30.12.37 annettu asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta antoi 

puolustusneuvoston puheenjohtajalle, puolustusministerille ja Sota-

väen päällikölle tiettyjä puolustusvalmiutta koskevia oikeuksia ja 

velvollisuuksia. Kun tämä kohdistui myös suojeluskuntajärjestöön, 

se herätti jossain määrin huolestumista suojeluskuntaväessä. Mieli-

alan rauhoittamiseksi suojeluskuntain päällikkö antoi lausunnon, 

jonka mukaan asetus oli "vahvistettu muodossa, joka kaikin puolin 

tyydyttää sk.järjestöä".4  

Laki suojeluskuntajärjestöstä määrää, että järjestö tai sen osa 

"älköön ottako osaa poliittista laatua olevaan toimintaan". Kun 

eräillä paikkakunnilla suojeluskunnat yritettiin vetää mukaan 

Mäntsälän kapinaan, Tasavallan presidentti Svinhufvud puuttui asi-

aan jyrkkäsanaisin julistuksin ja palautti ne laillisen järjestyk-

sen tielle. Samaan suuntaan vaikutti suojeluskuntain päällikön, 

Yliesikunnan ja piiripäälliköiden toiminta. Asiasta suoritetun tut-

kimuksen perusteella jouduttiin kuitenkin eräille suojeluskunta-

päällystöön kuuluville antamaan kurinpitorangaistuksia, jouduttiin-
pa  eräitten osallistumista käsittelemään tuomioistuimissakin. Kolme 
piiripäällikköä vaihdettiin ja muutamia paikallispäälliköitä vapau-

tettiin tehtävistään. Valtaosa järjestöä pysyi kuitenkin uskollise-

na lailliselle esivallalle ja tämä johtikin selkkauksen rauhanomai-

seen ratkaisuun ilman verenvuodatusta.s  

Suojeluskuntain ylimmän johdon muodostivat suojeluskuntain päällik-

kö ja Yliesikunta. Tämän koostumus oli seuraava: 
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Yliesikunnan päällikkö, 

Keskusjaosto: 

- hallinnollinen osasto, 

- tiliosasto ja 

- kirjaajakonttori. 

Sotilasasiain jaosto: 

- järjestelyosasto, 

- koulutusosasto, 

urheiluosasto, 

laivasto-osasto, 

- lääkintäosasto ja 

sotilastarkastajat. 

Talousjaosto: 

- intendenttiosasto ja 

- taisteluvälineosasto. 

Valistusosasto. 

Yliesikunnassa oli viitisenkymmentä upseerinvirkaa 

ylimääräisiä toimihenkilöitä ja kanslia-apulaisia. 

Suojeluskuntajärjestön keskijohtoportaana toimivat 

sekä joukko 

piiripäälliköi- 

den johtamat piiriesikunnat. Suojeluskuntapiirin vuosikokous va-

litsi piiriesikuntaan piiripäällikön avuksi ja neuvonantajiksi nel-

jä varsinaista ja kaksi varajäsentä "suojeluskuntien luottamusta 

nauttivista ja niiden toimintaa harrastavista henkilöistä". Varsi-

naista toimintaa johtivat kansliapäällikkö, sotilasohjaajat, ase-

mestari, urheiluohjaaja, valistusohjaaja ja lääkäri. Lisäksi oli 

eri piiriesikunnissa tarpeen mukaan muutakin henkilöstöä. - Piiri- 

esikunnan alaisia olivat aluepäälliköt sekä kunkin suojeluskunnan 

paikallispäällikkö apunaan suojeluskunnan valitsema paikallisesi-

kunta, neljä varsinaista ja kaksi varajäsentä. Palkatun henkilö-

kunnan lisäksi toimi johtotehtävissä valtaisa joukko vapaaehtoisia 

upseereita ja aliupseereita.6  

Aluejärjestelmään siirtyminen aiheutti lisähenkilöstön tarvetta 

sekä Yliesikunnassa että kentällä. Erityisesti tarvittiin sotilas-

ohjaajia ja aluepäälliköitä. Kokonaan uusi nimike oli alisotilas-

ohjaaja. Näitä tuli sekä kouluttajiksi että varastonhoitajiksi.7  

Järjestön kehitystä kuvastaa seuraava taulukko.8 
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f  
Vuosi Suojeluskunta-alueital

. 

 Suojeluskuntia Jäsenmäärä 

1916 524 59015 

1919 560 106885 

1920 571 94295 

1921 54 572 85152 
1926 183 622 77805 
1930 250 643 86012 

1935 271 655 95955 

1938  282 674  111494 

Suojeluskuntain historian mukaan oli Etelä-Suomen "punavaltaisissa 

maakunnissa ... lainalaisen yhteiskunnan merkitys tunnettu vallan-

kumouksesta lähtien kipeimmin" ja varsinkin vuoden 1918 syksyllä 

oli siellä perustettu suojeluskuntia tai ainakin niitä järjestetty 

uudelleen. Jäsenmäärä oli alkusyksystä alle 30000, mutta kasvoi no-

peasti. Alkuinnostusta seurasi kuitenkin lamaantuminen, toiminta 

suojeluskunnassa tuotti vaivaa, mutta ei henkilökohtaista hyötyä. 

Jäsenkatoon vaikutti osaltaan myös kommunistien harjoittama työmaa-

terrori, joka kohdistui vapaussotaan osaa ottaneisiin valkoisiin 

ja suojeluskuntalaisiin (sivut 14 - 15). Sitä mukaa kuin suojelus-

kuntien toiminta saatiin'sekä koulutuksellisesti kiinnostavaksi 

että mm. urheilu- ja ampumatoiminnan kautta virikkeitä antavaksi, 

myös jäsenmäärä rupesi kasvamaan. 1930-luvun puolivälistä alkaen 

kasvua rajoitti aseitten ja varusteitten puute. Edellä olevan 

luettelon kolmen viimeisen vuoden aikana oli tavoite lisätä jäsen-

määrää 15000 miehellä ja tavoite ylitettiinkin, kun tarvittaviin 

perushankintoihin saatiin varoja.9  

Jo ensimmäisinä vuosina Vapaussodan jälkeen havaittiin tarvittavan 

välijohtoporras piiriesikunnan ja suojeluskuntien välille ja niin-

pä vuonna 1921 ruvettiin jakamaan piirejä alueisiin, joihin kuului 

muutamia suojeluskuntia. Aluepäällikkö huolehti lähinnä koulutuk-

sesta ja liikekannalepanovalmisteluista. Alkuun päästyä alueitten 

lukumäärä lisääntyi nopeasti, mutta tasaantui jo 1930-luvun puoli-

välissä. Suojeluskuntien järjestelyssä tapahtui jatkuvasti pieniä 

muutoksia, perustettiin uusia ja jaettiin olemassa olevia suoje-

luskuntia. Myös rajoja tarkistettiin, osastoja siirrettiin yksi- 
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köstä toiseen. Kokonaislukumäärässä ei kuitenkaan tapahtunut kovin 

suurta vaihtelua.10  

Aluejärjestelmään siirtyminen ei merkinnyt olennaisia muutoksia 

suojeluskuntajärjestön muodolliseen organisaatioon, mutta se lisä-

si suuresti järjestön tehtäviä sekä liikekannallepanossa että kou-

lutuksessa (sivu 125). Se aiheutti myös entistä paljon kiinteämmän 

yhteistoiminnan puolustuslaitoksen ja suojeluskuntien välille. 

Voidakseen suoriutua laajentuneista tehtävistään järjestö tarvitsi 

lisää sekä henkilöstöä että määrärahoja. Siitäkin huolimatta, että 

suojeluskunnissa tapahtuva vapaaehtoinen toiminta olennaisesti pie-

nensi puolustusvalmisteluista aiheutuvia kustannuksia, ei eduskun-

ta myöntänyt järjestölle riittävästi varoja henkilökunnan palkka-

ukseen eikä myöskään perushankintoihin.11 
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PUOLUSTUSVOIMAIN  N  VARUSTAMINEN JA 

TALOUDELLINEN PUOLUSTUSVALMIUS 

Komiteoita 5.261  
Puolustusvoimien johto yritti kehittää sekä puolustusvoimien mate-

riaalista että valtakunnan taloudellista valmiutta sodan varalta 

jo puolustuslaitoksen perustamisesta alkaen. Tulokset jäivät varsin 

vaatimattomiksi 1920-luvun alkupuolella, kuten jo on esitetty  (II  
115-120). Komitea toisensa jälkeen pantiin selvittämään tarvetta 

ja keinoja sen tyydyttämiseksi, mutta kun poliittiset päätöksente-

kijät eivät tulleet vakuuttuneiksi esitysten tarpeellisuudesta, 

jäivät käytännön tulokset sellaisiksi, että puolustusvoimat joutui-

vat Talvisotaan heikommin varustettuina kuin niiden johto olisi pi-

tänyt välttämättömänä. 

Kun puolustusrevisionikomitea asetettiin 30.11.23 (sivu 19), sen 

tehtäväksi tuli maan puolustuskysymyksen kaikinpuolinen selvittämi-

nen. Revisionin 11.1.26 jätetyssä mietinnössä esitettiin myös suun-

nitelma sodan ajan puolustusvoimien varustamiseksi. Kustannukset 

olisivat olleet kymmenvuotiskaudella 1927 - 1936 vuosittain 658 

miljoonaa markkaa. Jos ohjelma olisi toteutettu, vuonna 1936 valta-

kunnalla olisi ollut 13 divisioonan vahvuinen, täysin varustettu 

ja aseistettu kenttäarmeija, kun Talvisotaan todellisuudessa läh-

dettiin vajaan yhdeksän puutteellisesti aseistetun ja varustetun 

divisioonan voimin.1  Ilmeisestikin revisionin laskemat kustannukset 

aiheuttivat sen, ettei hallitus missään vaiheessa antanut eduskun-

nalle ehdotuksen mukaista esitystä, vaikka sille olikin puolustus-

poliittinen tilanne täysin selvitetty revisionin mietinnössä. Ei 

eduskuntaakaan voida vapauttaa vastuusta, koska sekin tunsi tilan-

teen, olivathan poliittiset päätöksentekijät pääosana revisionin 

jäsenistöstä. 

Jo 10.4.24 asetettiin senaattori Kaarlo Castrenin johdolla toimiva 

sotatalouskomitea, siis ennen kuin puolustusrevisionin työ valmis-

tui. Tämän tehtävänä oli laatia ehdotus valtakunnan talouselämän 

järjestämiseksi sodanaikaisia oloja ja puolustuslaitoksen tarpeita 

silmällä pitäen. Se ehdotti 30.7.24 pysyvän sotatalousneuvoston pe-

rustamista. Kun valtioneuvosto ei ehdotusta hyväksynyt, komitea ar-

vioi muunkin työnsä turhaksi ja pyysi 22.5.25 vapautusta tehtäväs-

tään. 

Vuotta myöhemmin, 24.4.26 asetettiin uusi komitea, puheenjohtajana 
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professori Bernhard Wuolle, ja annettiin sille sama tehtävä kuin 

edelliselle. Tuloskin oli sama: vuonna 1927 komitea esitti pysyvän 

sotatalousneuvoston perustamista ja määrärahan ottamista sitä var-

ten seuraavan vuoden budjettiin. Hallituksen olisi myös pitänyt 

ryhtyä toimiin, että neuvosto olisi aloittanut työnsä vuoden 1928 

alusta. Vuotta myöhemmin eli 1.3.29 eduskunta myönsi määrärahan 

tähän tarkoitukseen. Puolustusministeriössä laadittu ohjesääntö. 

taloudelliselle puolustusneuvostolle vahvistettiin valtioneuvostos-

sa 6.6.29. 

Neuvoston tehtäväksi määrättiin "työskennellä mahdollisuuksien luo-

miseksi sekä sotilaallisen puolustuksen aineellisten tarpeiden tyy- 

dyttämiseksi että koko kansan toimeentuloa ja elatusta varten tar-

vittavien elin- ja muiden välttämättömien tarvikkeiden saannin sekä 

kansallisen työn jatkumisen turvaamiseksi sodan tai muun pulakauden 

aikana". Neuvoston varsinaisia jäseniä olivat kauppa- ja teollisuus-

ministeriön sekä sosiaaliministeriön edustajat, Yleisesikunnan 

päällikkö, puolustusministeriön keskusosaston päällikkö, maatalous-

hallituksen ylijohtaja, Suomen Pankin johtokunnan puheenjohtaja se-

kä kahdeksan valtioneuvoston määräämää henkilöä. Lisäksi neuvostoon 

kuului joukko ylimääräisiä jäseniä. Se edusti varsin monipuolista 

asiantuntemusta sekä valtion hallinnon että talouselämän aloilta. 

Neuvoston työskentely tapahtui pääasiallisesti jaostoissa. Aluksi 

asetettiin seuraavat jaostot: 

- maatalousjaosto, 

- teollisuusjaosto, 

- liikenne- ja kulkulaitosjaosto sekä 

- järjestelyjaosto, jonka tehtävänä oli selvittää tehtävien jako 

neuvoston sekä puolustusministeriön ja Yleisesikunnan kesken. 

Myöhemmin asetettiin vielä seuraavat jaostot: 

raha-asiainjaosto 26.9.29, 

- kansanravitsemisjaosto 19.5.31, 

- ulkomaankauppajaosto 10.4.35 ja samana päivänä vielä 

- nimeämisjaosto käsittelemään säännöstelyorganisaation henkilö-

kysymyksiä. 

Kaikki jaostot eivät jääneet pysyviksi ja tarvittaessa voitiin 

asettaa erikois- ja alajaostoja tiettyjä kysymyksiä käsittelemään. 

Neuvoston avuksi perustettiin tilapäinen toimisto, päällikkö, apu- 
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laispäällikkö ja kanslia—apulainen. 

Neuvosto oli vain selvittelevä, suunnitteleva ja neuvoa antava 

elin, jolla ei itsellään ollut mitään toimeenpanovaltaa ja siksi 

tulosten saaminen jäi vähäksi. Tämän vuoksi se esittikin 1.5.35 

ohjesääntönsä muuttamista siten, että neuvosto jäisi talouselämän 

eri alojen asiantuntemusta ja käsityksiä edustavaksi elimeksi, mut-

ta toimistosta tehtäisiin korkeimpaan sotilasjohtoon sijoitettu 

elin, jolla olisi toimivaltaa ja mahdollisuuksia taloudellisen 

puolustusvalmiuden kehittämiseksi. Puolustusministeri asetti toimi-

kunnan ministeriön keskusosaston päällikön johdolla selvittämään 

kysymystä. Se laati tätä tarkoittavan esityksen. Neuvottelukunta 

jäisi talouselämää edustavaksi orgaaniksi ja sen toimisto sijoi—

tettaisiin puolustusministeriöön. Neuvosto hyväksyi toimikunnan 

ehdotuksen ja piti tärkeänä, että toimiston päälliköksi tulisi 

maan elinkeinoelämää ja taloudellisia oloja erittäin hyvin tunteva 

henkilö. 

Ehdotus toteutettiin siten, että 10.1.36 annetulla asetuksella pe—

rustettiin puolustusministeriöön sotatalousosasto (sivu 57) ja 

30.12.36 vahvistettiin taloudelliselle puolustusneuvostolle uutta 

järjestelyä vastaava ohjesääntö. Asetuksessa määriteltiin neuvos—

ton ja toimiston suhteet seuraavasti. "Taloudellisen puolustusneu—

voston käsiteltäviin kuuluvista asioista, joilla on yleistä kanta—

vuutta ... on hankittava neuvoston lausunto ennenkuin asiat ote—

taan ratkaistaviksi. Sotatalousosasto toimii myös taloudellisen 

puolustusneuvoston apuna sekä huolehtii neuvoston käsiteltävien 

asiain valmistelusta ja sen juoksevien asiain hoitamisesta".2  

Lapuan liikkeen myötä muuttui valtion johdon suhtautuminen maan—

puolustukseen myönteisemmäksi. Niinpä Svinhufvudin hallitus, joka 

nimitettiin 4.7.30, asetti varsin pian eli jo 22.7.30 keskuudes—

taan ministerivaliokunnan valmistamaan "esityksen puolustuslaitok—

sen tehostamista koskevista kysymyksistä". Tähän valiokuntaan tu—

livat molemmat puolustusministerit, Manner ja Österman sekä ulko—

ministeri Procop6 ja kulkulaitosministeri  Witting.  Tehtävänä oli 
puolustusvoimain yleisen järjestelyn tehostamisen lisäksi käsitel—

lä erityisesti sodan ajan puolustusvoimain varustamiskysymystä. 

Komitea laati itselleen seitsemän sivua käsittävän työohjelman, 

mutta sen varsinainen toiminta lienee jäänyt vähäksi, koskapa sitä 

ei mainita lainkaan valtioneuvoston historiassakaan. Tosin halli— 
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tus  joutui ottamaan kantaa ns. hätäohjelmaan.3  

Jo vuoden 1924 puolustusneuvoston tehtäviin oli kuulunut antaa lau-

suntoja puolustuslaitoksen tulo- ja menoarviosta, joka sääteli sen _ 

taloudellista tilaa. Neuvostolla ei kuitenkaan ollut mitään päätös-

valtaa ja sen merkitys jäikin vähäiseksi (sivut 29-30). 

Vuoden 1931 puolustusneuvosto yritti edeltäjäänsä aktiivisemmin 

vaikuttaa puolustusvoimien materiaaliseen tilanteeseen ja varsin-

kin Talvisotaa välittömästi edeltävinä vuosina se koetti jatkuvasti 

saada valtiovallan tajuamaan varustautumisen tarpeellisuuden (sivut 

31 - 32). 

Varsinaisten suunnitelmien laatiminen ja varustelutarpeen määrittä-

minen kuului luonnollisesti Yleisesikunnalle ja puolustusministeri-

ölle ja perustamisensa jälkeen oli sotatalousosastolla tässä työs-

sä keskeinen osa. Kuitenkin asetettiin 1930-luvun lopulla kaksikin 

komiteaa suunnitelmia tarkistamaan ja erityisesti tekemään ehdotuk-

sia niiden rahoittamiseksi. Perushankintaohjelmakomitea 1 sai 

7.5.37 valtioneuvostolta tehtäväkseen vuosien 1934-1935 perushan-

kintaohjelman sekä taloudellisen puolustusvalmiuden suunnittelun 

tarkistamisen, laskelmien tekemisen aiheutuvista kustannuksista ja 

ehdotuksen laatimisen ohjelmien rahoittamisesta. Komitean puheen-

johtajaksi määrättiin kansanedustaja Jalo Lahdensuo, joka oli toi-

minut puolustusministerinäkin sekä jäseniksi kansanedustajia ja 

pankkimiehiä. Sotilaallista asiantuntemusta edustivat eversti  Gran- 
dell  ja sihteeri, majuri  E.  Kuusela.4  

Perushankintaohjelmakomitea 2 asetettiin 8.9.39 "kiireellisesti 

käsittelemään kysymystä muuttuneiden olojen puolustusvoimien perus-

hankintaohjelmaan aiheuttamista lisäyksistä ja tekemään ehdotuksen-

sa niiden rahoittamisesta". Nyt ei siis enää ollut puhetta ohjelman 

tarkistamisesta sitä karsimalla, kuten aina aikaisemmin, vaan nyt 

oli todettu viimeisten hetkien olevan käsillä sotavarustuksessa 

olevien puutteiden korjaamiseksi. Puheenjohtajaksi tuli Suomen Pan-

kin johtokunnan puheenjohtaja Ryti, joka oli ollut mukana jo edel-

lisessäkin komiteassa ja jäseninä oli kenraalit Grandell ja Oesch, 

kaksi pankinjohtajaa ja neljä poliitikkoa, yhtä vähemmän kuin edel-

lisessä komiteassa.5  

Taloudellista puolustusvalmiutta koskevien asiain hoitamista var- 

ten oli luotava myös kenttäorganisaatio, koska yhteyksien pitäminen 
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teollisuuteen ja talouselämään olisi ollut kovin hankalaa pelkäs-
tään Helsingistä käsin. Sotatalousosaston esityksestä puolustusmi-

nisteriö "näki hyväksi määrätä", että maa jaettiin 15.2.37 alkaen 

viiteen teollisuuspiiriin, aluksi väliaikaisesti. Kunkin piirin 

johtoon perustettiin esikunta, johon henkilökunta saatiin sotata-

lousosastosta ja puolustuslaitoksesta. Esikunta liitettiin sijoi-

tuspaikkakunnalla olevaan sotilaspiirin esikuntaan muualla paitsi 

Helsingissä, jossa se liitettiin sotatalousosastoon. "Komento- ja 

taloudellista puolustusvalmiutta koskevissa asioissa" esikunnat 

olivat suoraan sotatalousosaston alaisia. Ne aloittivat toimintan-

sa 1.2.37. Organisaatio ilmenee seuraavasta taulukosta.s  

Teollisuuspiiri  Esikunnan liittyminen 

Helsingin teollisuuspiiri 

Turun 	-"- 

Sotatalousosaston lkp.toimisto 

Turun pohjoisen sotilaspiirin esikunta 

Tampereen — rr— Tampereen läntisen —"- 
_n_ 

Seinäjoen _n_ Seinäjoen -n- 

Kuopion — Kuopion pohjoisen -"— 
_ rr_ 

Organisatorisena kysymyksenä on mainittava yritykset erityisen ase-

esikunnan aikaansaamiseksi, jotka aikanaan johtivat asesuunnittelu-

kunnan perustamiseen puolustusministeriöön. Kenraali Nenonen teki 

aloitteen tykistön tarkastajan toimiston ja puolustusministeriön 

taisteluvälineosaston yhdistämisestä luodakseen edellytykset tykis-

tön kehittämiselle. Puolustusneuvosto käsitteli asiaa vuonna 1927 

ja päätyi kielteiseen kantaan. Nenonen otti asian taas esille vuon-

na 1934 pyytäen puolustusneuvostoa käsittelemään asiaa uudelleen. 

Kysymys oli esillä useaan otteeseen, mutta sellaisenaan sitä ei 

kannatettu, koska tykistön tarkastaja olisi joutunut alistussuhtee-

seen sekä Sotaväen päällikköön että puolustusministeriin. Lisäksi 

todettiin, että taisteluvälineosaston alaan kuuluivat muutkin aseet 

kuin tykit. Asia ratkesi lopulta siten, että ministeriöön perustet-

tiin vuonna 1937 erityinen asesuunnittelukunta, jonka päälliköksi 

tuli kenraali Nenonen ja jonka tehtäväksi tuli kaiken aseistuksen 

kehittäminen. Tykistön aseteknillinen kehittäminen irrotettiin siis 

tykistön tarkastajan tehtävistä.7  
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Hätäohjelmat ja perushankintalaki  5.262   

Alkuvuosista lähtien puolustusvoimain johto yritti saada vuosittain 
valtion tulo- ja menoarvioon varoja aseistuksen ja varustuksen han-

kintaa varten, mutta edes sotasaaliina saadun materiaalin kunnosta-

miseen ei rahaa saatu kuin murto-osa tarpeesta.8  Tosin varustami-

selle välttämättömien tehtaiden perustaminen aloitettiin jo var-

hain. Ruutitehdasta ja patruunatehdasta päätettiin ryhtyä rakenta-

maan vuonna  1922  ja edellinen aloitti toimintansa vuonna  1926,  jäl-

kimmäinen jo vuonna  1924.  Kivääritehdas saatiin käyntiin vuonna  

1926.  Lentokonetehdas muutti ajanmukaisiin tuotantotiloihin Tampe-

reelle vuonna  1936  ja uusin varustelua palveleva laitos, tykkiteh-

das, valmistui vuonna  1937.  

Ensimmäinen yritys yhtenäisen, useille vuosille jakautuvan ohjelman 

aikaansaamiseksi sekä rauhan että sodan ajan puolustusvoimien  va-  

rustamiseksi oli puolustusrevisionin esitys vuonna  1926.  Tämän oh-

jelman toteuttaminen osoittautui kuitenkin heti alkuun mahdottomak-

si, koska eduskuntaa ei tuolloin olisi saatu myöntämään siihen tar-

vittavia varoja, vieläpä useiksi vuosiksi etukäteen. Näin ollen oli 

edelleen tyydyttävä yrittämään pahimpien puutteiden korjaamista 

vuosittain tehtävissä budjettiesityksissä.9  

Grandell, joka oli ollut puolustusrevisionin jäsenenä tekemässä 

sen edellä mainittua suunnitelmaa, tuli keväällä  1927  Yleisesikun-

nan järjestely- ja liikekannallepano-osaston päälliköksi.10  Hänen 

johdollaan laadittiin nyt suppeampi ohjelma, joka rajoittui varus-

tamisen minimitarpeisiin ja päättyi  vain  noin  700  miljoonaan mark-

kaan, kun revisioni oli ehdottanut  2642  miljoonaa. "Täydellä syyl-

lä sitä kutsuttiin 'hätäohjelmaksi'", kirjoittaa Grandell Sotilas-

aikakauslehdessä vuonna  1962.  Hän kuvaa sen syntyä seuraavasti. 

Kun aluejärjestön suunnittelutyö oli saatu tietylle asteelle (sivut  
118  seur.), oli välttämätöntä ryhtyä selvittämään sotavarustusti-

lannetta. tällöin ei ollut sotilasjohdossa elintä, jonka tehtäviin 

tällainen tutkimustyö olisi kuulunut, vaan  se  jouduttiin tekemään 

improvisoidusti Yleisesikunnan osasto 1:ssä. "Pian selveni, että 

sotavarustustilanne oli suorastaan kurja ja että näin ollen oli 

ryhdyttävä varsin suuriin perusluontoisiin hankintoihin, jotta 

edes huutavimmat sotavarustuspuutteet saataisiin poistetuiksi. 

Puolustusministeriössä ja myös Yleisesikunnassa oltiin kuitenkin 

sitä mieltä, ettei ollut mitään toiveita saada silloisia puolus- 
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tusmenoja kovinkaan paljon nostetuiksi. Se ohjelma jota joka tapa-

uksessa päätettiin ryhtyä kiireesti valmistamaan, oli täten saata-

va pysymään mahdollisimman ahtaissa puitteissa ... oli olemassa 

vain pieni määrä sellaisia perustietoja, jotka olivat tarpeen yksi-

tyiskohtaisen ohjelman laatimiseen ... päätettiin tyytyä käytettä-

vissä oleviin tietoihin ja esittää niiden mukainen ohjelma. Tilan-

ne oli siksi vakava, että pienetkin korjaukset olivat arvokkaat, 

kunhan ne vain saataisiin nopeasti tehdyiksi". - Ohjelma valmistui 

keväällä 1930.11  

Puolustusneuvosto käsitteli asiaa 4.6.30 ja esitti Tasavallan pre-

sidentille, että "puolustuslaitokselle varataan hätäohjelman edel-• 

lyttämät määrärahat ja että näistä puolustuslaitoksen perushankin-

noista jätetään eduskunnalle lakiesitys". Ohjelma olisi jaettava 

viidelle vuodelle. Hallitus sisällytti vuoden 1931 budjettiesityk-

seensä yhteensä 100 miljoonaa. lakiesitystä ei tehty, mutta halli-

tus esitti päätettäväksi, että seuraavina neljänä vuotena 1932 -

1935 vuosittain osoitettaisiin tarkoitukseen 150 miljoonaa. Esitel-

lessään hätäohjelman eduskunnalle puolustusministeri Österman sanoi 

mm. että se on "siinä määrin puristettuun minimitarpeeseen perustu-

va, että siitä voitaisiin, käsittääkseni, tinkiä ainoastaan sillä 

edellytyksellä, että puolustuslaitoksemme sodanaikaista tehtävää 

pakostakin muutetaan vähemmän vaativaksi". 

Eduskunta totesi, että sille oli selvitetty ohjelman tarpeellisuus, 

mutta "katsoen tulo- ja menoarvion rasittuneeseen tilaan", päätti 

kuitenkin pidentää hankinta-aikaa vuodella ja osoittaa vuodelle 

1931 75 miljoonaa markkaa sekä kutakin seuraavaa viittä vuotta var-

ten 125 miljoonaa, "sikäli kuin tulo- ja menoarvion järjestely ei 

tuota voittamattomia esteitä".12  

"Voittamattomia esteitä" ilmeni kuitenkin hyvin pian. Vuodelle 

1932 myönnettiin vain 100 miljoonaa 125 miljoonan asemesta, vuodel-

le 1933 vain 50 miljoonaa ja vuoden 1934 perushankintoihin 70 mil-

joonaa. Eduskunta ei kertaakaan muuttanut hallituksen esitystä. 

Kenraali Grandell käsitteli Sotilasaikakauslehdessä perushankinta-

ohjelmien kehittymistä myös vuonna 1963.13  Hän toteaa, että alku-

vuosina ei sotilasjohtokaan ollut perillä sotavarustustilanteesta. 

Varsinainen tutkimustyö perustarpeen eli määrävahvuuksien selvittä-

miseksi ja sodan ajan kulutuksen arvioimiseksi alkoi vasta Gran- 
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dellin  tultua Yleisesikunnan osasto  1:n  päälliköksi vuonna  1927.  
Pääsyyt, miksi aikaisemmin ei ollut tuota työtä tehty, olivat ylim-

män sotilasjohdon epätarkoituksenmukainen järjestely ja pätevän 

henkilökunnan puute, mikä osaltaan johtui myös upseerikunnan alhai-

sesta koulutustasosta. Ylimmässä johdossa vallitsi dualismi. Sota-

väen päällikkö alaisineen toimi korkeimpana sotilaallisena viran- 

omaisena ja puolustusministeriö ylimpänä hallintoviranomaisena. 

Näin ollen puolustusvalmiustyö oli jaettu kahtia eikä ollut yhteis-

tä johtoelintaä, joka olisi sitä koordinoinut ja siitä myös vastan-

nut. Yleisesikunnan päällikkö oli vuonna  1926  tehnyt esityksen toi-
mivaltansa laajentamisesta niin, että hän olisi voinut ohjata mi-

nisteriön hankkivien osastojen toimintaa, mutta esitystä ei hyväk-

sytty (sivu  41). 1920-luvun loppupuolella asiaa auttoi hyvä yhteis-
toiminta. Yleisesikunnan päällikkö ja ministeriön sota-asiain osas-

ton päällikkö sopivat keskenään, että viimemainitun alainen liike-

kannallepanotoimisto esittelisi sotamateriaalia koskevat asiat 

suoraan Yleisesikunnan päällikölle, joten  se  käytännössä toimi tä-
män johdolla. Sen voimat eivät kuitenkaan riittäneet varsinaisen 

perushankintaohjelman tekemiseen. Kuten edellä  on  useasti todettu, 
vallitsi upseereista suuri puute ja tämä oli erityisen tuntuva 

yleisesikuntaupseerien ja teknillisen koulutuksen saaneiden upsee-

rien osalta. Upseerien korkeakoulutusta ruvettiin maassamme anta-

maan vuonna  1924  ja ensimmäiset yleisesikuntaupseerit valmistuivat 
vuonna  1926.  Näistä syistä johtuikin, että vasta toista kymmentä 
vuotta vapaussodan päättymisen jälkeen sotilasviranomaiset ryhtyi-

vät valmistamaan eduskunnalle esitettävää perushankintaohjelmaa. 

Grandell toteaa aiemmin mainitussa artikkelissaan, että hänen  osas-  
tonsa joutui tekemään perushankintaohjelmien valmistelutyötä saman 

aikaisesti aluejärjestön suunnittelun kanssa.14  Kuitenkin saatiin 

kenttäarmeijan materiaalimäärävahvuudat valmiiksi niin, että ne 

voitiin jakaa aluejärjestön esikunnille vuonna  1932.  - Todettakoon 
tässä yhteydessä, että aikaisemmin vahvistetut määrävahvuudet oli-

vat vanhentuneet eivätkä kelvanneet aluejärjestön lkp.töiden poh-

jaksi. 

Huolestuneina seurattiin Yleisesikunnassa hätäohjelman osaksi tul-

lutta-kohtaloa voimatta sanottavasti vaikuttaa asiain kulkuun, 
kirjoittaa Grandell. Saman aikaisesti jatkettiin kuitenkin uuden, 

mahdollisimman täydellisen perushankintaohjelman laatimista. Vuon-

na 1934 valmistuikin ohjelma, joka käsitti muut välttämättömät pe- 
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rushankinnat lukuunottamatta sotatalousalan vaatimia hankintoja, 

joita ei vielä ollut pystytty selvittämään. Summittaiset arviot 

osoittivat pian, että ohjelman hinta nousisi niin suureksi, ettei 

ollut toiveita sen läpimenosta. Sen vuoksi laadittiin varsinaisten 

määrävahvuuksien rinnalle ns. supistetut määrävahvuudet, jotka 

esittivät ehdottomat minimitarpeat. "Eikä siinä vielä kylliksi: 

katsottiin välttämättömäksi monessa kohdin tinkiä myös näin saa-

duista tarveluvuista". Loppusumma ylitti siitä huolimatta 1,5  mil-

jaardia markkaa ja kuitenkin siitä puuttuivat vielä sotatalousalan 

menot. Ohjelma oli pakko supistaa äärimmilleen, koska "tarpeet oli-

vat menneiden vuosien laiminlyöntien johdosta niin valtavan suuret, 

ettei ollut mitään reaalisia mahdollisuuksia saada niitä tyydyte-

tyiksi kohtuullisessa ajassa, muutaman vuoden aikana. Oli pakko 

ryhmitellä hankinnat eräänlaiseen tärkeys- ja kiireellisyysjärjes-

tykseen". 

Osoituksena siitä, kuinka suuria supistuksia oli ollut pakko teh-

dä, mainittakoon, että Yleisesikunta heinäkuussa 1934 mainitsi 

"uusitun hätäohjelman yleisissä perusteluissa" mm. seuraavaa. 

"Henkilökohtaista asetta, kivääriä tai pistoolia, ei ole voitu va-

rata edes kaikille rintamalle lähteville, puhumattakaan kotiseudun 

joukoista. Ainoastaan niille sotilaille, jotka tulevat toimimaan 

jalkaväkirykmentissä ja siihen verrattavissa joukoissa, on annettu 

henkilökohtainen ase".15  

Samoihin aikoihin laatimassaan muistiossa Taloudellinen puolustus-

neuvosto totesi, että "tilanne puolustuslaitoksemme materiaaliva-

rustukseen nähden nykyjään on kriitillinen". Neuvosto pitää hankin-

taohjelman toteuttamista välttämättömänä siinäkin mielessä, että 

se loisi pohjan kotimaisen teollisuuden sodan aikaiselle toiminnal-

le, jonka tulee kohdistua sodassa kulutetun materiaalin korvaami-

seen. Jotta teollisuus tähän kykenisi, sen on hankintaohjelman to-

teuttamisen lisäksi varauduttava sodan aikaiseen toimintaansa 

hankkimalla tietyt koneistot sekä raaka-aineet ja puolivalmis-

teet.16  

Perushankintaohjelmalle koetettiin eri tavoin valmistaa maaperää. 

Pidettiin lukuisia yksityisluontoisia neuvotteluja vaikutusvaltais-

ten kansanedustajien kanssa. Myös Mannerheim järjesti tiedotusti-

laisuuksia lehdistön päätoimittajille ja eduskuntaryhmien edusta-

jille. Elokuussa 1934 hallitus antoikin eduskunnalle lisämenaar- 
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vioesityksen, jossa puolustusmenoja lisättiin  112  miljoonalla mar-

kalla. Tästä oli  85  miljoonaa perushankintamenoja, summa, joka oli 
jääty jälkeen edellä mainitusta hätäohjelmasta. Eduskunta hyväksyi 

hallituksen esityksen ja lausui vastauksessaan lisäksi, että oli 

"välttämätöntä saada yksityiskohtainen selvitys niistä perustehtä-

vistä ja hankinnoista, joiden toteuttaminen maan puolustusvalmiu-

den kannalta  on  kiireellinen ja ehdottoman tarpeellinen". Edelleen 
vaadittiin laadittavaksi rahoitussuunnitelma hankintoja- varten. Ne 

oli suunnattava kotimaahan niin suuressa määrin kuin mahdollista:?  

Puolustuskysymyksen ja muiden suurten taloudellisten ja sosiaalis-

ten pulmakysymysten ratkaisemiseksi hallitus asetti  11.2.35  valtio-
talouskomitean, jonka puheenjohtajaksi määrättiin valtioneuvos 

J.K. Paasikivi ja jäseniksi valtion hallinnon ja talouselämän asi-

antuntijoita. Komitean puolustusasiain jaostolle esitettiin nyt 

edellä mainittu ohjelma ja  se  syventyi siihen yksityiskohtaisesti 
todeten sen vastaavan  "vain  äärimmilleen tingittyjä vaatimuksia". 
Jaosto teki jopa eräitä lisäyksiäkin ohjelmaan.  Se  päättyi nyt  
1678  miljoonaan markkaan ja toteutettaisiin siten, että vuoden  
1935  lisämenoarvioon otettaisiin vähintään  100  miljoonaa ja sää-
dettäisiin laki, jonka mukaan vuosina  1936 -1942  myönnettäisiin 
vuosittain vähintään  210  miljoonaa niin, että koko summa tulisi 
käyttöön vuoden  1942  loppuun mennessä. Jaosto totesi myös saaneen-
sa "käytettäväkseen koko sen aineiston, jota  se on  pitänyt välttä-
mättömänä ohjelman eri menoerien tarpeellisuuden arvostelemiseen. 

Tutkittuaan täten ohjelman eri osat yksityiskohdittain, jaosto 

esittää vakaumuksenaan, että ohjelman mukainen tarve  on  välttämä-
tön.  Se on  yksimielisesti todennut, että sotilasviranomaiset ovat 
... esittäneet  vain  sellaisia hankintoja, joita  on  pidettävä eh-
dottoman tarpeen vaatimina". Komitea yhtyi jaostonsa kantaan ja 

piti ohjelman toteuttamista niin tärkeänä, että muiden uudistus-

suunnitelmien oli väistyttävä sen tieltä. Kuten aikaisemmin  on  
esitetty, myös ulkoministeri Hackzell vetosi jaoston lausuntoon 

selostaessaan sanomalehtimiehille Suomen pohjoismaista suuntausta 

ja sotilaspoliittista asemaa  4.9.35  (sivut  23  -  24).  

Hallitus hyväksyi komitean esityksen muuten, mutta ei halunnut an-

taa lakiesitystä. Vuoden  1936  budjettiesitys oli jaoston laatiman 
ohjelman mukainen. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä ohjelmaa selos-

tettiin yksityiskohtaisesti sekä eduskuntaryhmille että jaostoille. 
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Porvarilliset eduskuntaryhmät asettuivat hallituksen kannalle ja 

näin eduskunnan enemmistö hyväksyi esityksen. Maalaisliitto oli tä-

hän aikaan jo luopunut puolustusmenojen lisäämistä vastustavasta 

asenteestaan. Sosialidemokraatit pitivät edelleen kiinni kieltei-

sestä kannastaan, vaikka heidän edustajansa Paasikiven komiteassa 

olivatkin kannattaneet perushankintaohjelmaa. 

Uusitun perushankintaohjelman - myös 2. hätäohjelmaksi kutsutun - 

mukaisesti eduskunta myönsi perushankintoihin vuosina 1936 ja 1937 

kumpanakin 210 miljoonaa markkaa. 

Kun eduskunta oli hyväksynyt perushankintaohjelman, päästiin vih- 

doin "täyttämään eräitä aineellisen puolustusvalmiutemme arvelutta- 

vimmista aukoista", kirjoittaa Grandell. Ohjelman nopeaa toteutta- 

mista vaikeutti kuitenkin se, etteivät monetkaan kalusto- ja tarvi- 

ketyypit olleet selvitetyt. Marraskuussa 1935 asetettiinkin joukko 

tyyppitoimikuntia tehtäviä suorittamaan: 

jalkaväen ja keveitten ilmatorjunta-aseitten tyyppitoimikunta, 

tykistöasetyyppitoimikunta, 

viestialan tyyppitoimikunta, 

- pioneerialan tyyppitoimikunta, 

hävitysvälinetyyppitoimikunta, 

kaasualan tyyppitoimikunta ja 

lääkintäalan tyyppitoimikunta. 

Toimikunnat olivat asianomaisten aselajitarkastajien alaisia ja 

niiden jäsenet vapautettiin muista tehtävistä. Sotaväen päällikkö 

oikeutettiin "ylimpänä asteena hyväksymään työsuunnitelmat ja vai-

heselostukset sekä johtamaan ja valvomaan toimikuntien työskentelyä, 

ollen velvollinen jättämään lopulliset tyyppiesitykset puolustusmi-

nisterin vahvistettavaksi", sanottiin puolustusministeriön määräyk-

sissä. Toimikunnatkin tarvitsivat aikansa työnsä suorittamiseen, 

mikä pitkään hidastutti hankintoja. Vielä Talvisotaan mennessä ei-

vät kaikki suunnitelmat olleet valmiina. - Asetyyppien käsittely 

siirrettiin vuoden 1938 alusta asesuunnittelukunnalle.18  

Vuoden 1936 alussa perustettiin sotatalousosasto johtamaan teolli-

suuden ja muun talouselämän puolustusvalmisteluja. Vaikkakaan sen 

perustamisasetuksessa ei perushankintatehtäviä edes mainittukaan, 

pidettiin luonnollisena, että ne kuuluivat sen alaan, siirtyihän 

puolustusministeriön liikekannallepanotoimisto sotavarustustoimis- 
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ton  nimisenä uuteen osastoon. Käytännössä tämä tapahtuikin luonte-
vasti, kun Grandell siirtyi Yleisesikunnan Osasto 1:n päällikön 

paikalta sotatalousosaston päälliköksi, hänhän näitä töitä oli joh-

tanut tähänkin asti. 

Sotatalousosasto ryhtyikin heti selvittämään maan teollisuuden so-

dan aikaisia tuotantomahdollisuuksia, millä tietenkin oli merki-

tystä rauhan aikaistenkin hankintojen kannalta. Tähän työhön osal-

listuivat myös teollisuuspiirien esikunnat. Toinen tärkeä tehtävä 

oli sodan aikaisten kulutustarpeiden selvittäminen, mistä ei tähän 

saakka ollut olemassa käyttökelpoisia arvioita. Kun nämä molemmat 

tehtävät saatiin pääosiltaan valmiiksi vuoden  1937  alkupuolella, 
voitiin ryhtyä tarkistamaan vuoden  1935  perushankintaohjelmaa eli  
2.  hätäohjelmaa. Tähän aikaan oli jo saatu kehitetyksi suuri osa 
kalusto- ja materiaalityypeistäkin. Mainitun ohjelman jatkoksi laa-

dittiin nyt taloudellisen puolustusvalmiuden menoja kattava ohjel-

ma.  Koko  suunnitelma annettiin  7.5.37  1.perushankintaohjelmakomi-
tean tarkistettavaksi (sivu  175).  Komitea esitti ohjelman loppu-
summaksi  2910  miljoonaa markkaa käytettäväksi  6  vuodessa. Hallitus 
pienensi summaa  200  miljoonalla ja jatkoi hankinta-aikaa vuodella. 
Eduskunta hyväksyi esityksen  3.5.38.  Asiasta säädettiin laki, jon-
ka mukaan vuonna  1938  varattiin perushankintoihin enintään  460  mil-
joonaa markkaa, vuosina  1939  -  1943  vuosittain  400  miljoonaa ja 
vuonna  1944 250  miljoonaa, "jollei tulo- ja menoarviossa ole suu-
rempaa määrärahaa myönnetty".19  

Perushankintojen rahoittamiseksi säädettiin edellä mainitussa lais-

sa myös erityinen perushankintavero, lisävero, joka oli 20 % vuosi-

na 1937 - 1942 maksettavasta tulo- ja omaisuusverosta ja tuli siis 

mainitun veron mukaisesti progressiiviseksi. Sen laskettiin tuotta-

van noin 150 miljoonaa markkaa eli lähes puolet perushankintame-
noista. 

Tämäkin ohjelma selostettiin eduskunnan valiokunnille ja eduskunta-

ryhmillekin niin perusteellisesti, että kaikki tiesivät, mistä oli 

kysymys. Niinpä lakiesitys hyväksyttiinkin melkein yksimielisesti,  
vain 6  ääntä annettiin sitä vastaan. Asiaan tietysti vaikutti olen-
naisesti kiristynyt ulkopoliittinen tilanne. 

Grandell kirjoitti Sotilasaikakauslehdessä  1961 20,  että "... ai- 
neellinen puolustusvalmiutemme oli lyöty laimin niinä lähes  20  kal-

lisarvoisena vuotena, jotka olivat kuluneet maamme itsenäistyttyä, 
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siis maille myönnetystä armonajasta. Verrattomasti kohtalokkaampi 

oli kuitenkin se, ettei tällaisenkaan ohjelman (vuoden 1938 perus-

hankintaohjelman) toteuttamiseen jäänyt enää aikaa". Niinpä perus-

hankintaohjelmakomitea 2, jonka valtioneuvosto asetti 8.9.39 käsit-

telemään ohjelman lisäyksiä ja niiden rahoitusta, laati mietintön-

sä nopeasti  ja jätti sen jo 17.10.39, mutta ei voinut enää asialli-

sesti vaikuttaa mitään sen toteuttamiseen (sivu 175). 

Grandell puuttuu artikkelissaan vuonna 1963 arvosteluun, jota on 

esitetty sen vuoksi, että perushankintaohjelmakin oli vielä liian 

suppea eikä vastannut todellista tarvetta.27  Ensinnäkin hän toteaa, 

että ohjelma oli tehty sellaista sodan ajan organisaatiota varten, 

joka käsitti vain 9 divisioonaa ja siihen oli otettu vain "sotilas-

sektorin" menot ja nekin minimaalisina. Jos kaikki tarpeet olisi 

otettu mukaan täysimääräisinä, summa olisi ilmeisesti noussut lä-

helle 9 miljaardia. Suurempi sodan ajan organisaatio olisi nosta-

nut summan toiselle kymmenelle miljaardille "riippuen siitä kuinka 

rohkeasti tätä organisaatiota olisi tahdottu suurentaa". Kun tote-

uttamisajan tuli olla lyhyt, korkeintaan 5 vuotta, olisi perushan-

kintoihin tarvittu vuosittain 1,8 miljaardia jo 9 divisioonan mu-

kaan laskien. Puolustuslaitoksen muut menot olivat vuoden 1938 bud-

jettiesityksessä 0,8 miljaardia, joten vuotuiset menot olisivat ol-

leet 2,6 miljaardia eli noin 59 % koko budjetista, jonka loppusum-

ma oli noin 4,4 miljaardia. Todellisuudessakin puolustuslaitoksen 

osuus oli 1,1 miljaardia eli noin 25 %. "Menneiden vuosien laimin-

lyöntien johdosta tarpeet olivat niin mielikuvituksellisen suuret, 

ettei niitä voitu parhaimmalla tahdollakaan tyydyttää silloisissa 

oloissa ... Lienee perustelematta selvää, että vain olosuhteiden 

pakosta ja raskain mielin poikettiin sotilaan selvältä linjalta ja 

ruvettiin tinkimään tarpeista, joissa asiallisesti katsoen ei ollut 

mitään tinkimisen varaa". 

Todettakoon, että vuoden 1938 miljaardi vastaa vuoden 1985 rahana 

noin 1,29 miljaardia, joten edellä esitetty 4,4 miljaardia olisi 

nyt 5,7 miljaardia ja 2,6 vastaavasti 3,4 miljaardia. 

****************- 

Edellä on jo esitetty (sivu 77), että eduskunta hyväksyi vuonna 

1927 laivastolain. Sen mukaan laivaston rakentamiseen varattiin 

neljän vuoden aikana 215 miljoonaa markkaa. Jo tätä ennen eduskun- 
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ta oli myöntänyt vuoden 1926 menoarviossa laivaston rakentamisen 

aloittamiseen 47 miljoonaa ja vuonna 1927 töiden jatkamiseen 46 

miljoonaa, joten yhteensä varoja käytettiin 308 miljoonaa. - Tämän 

ensimmäisen "perushankintalain" jälkeen ei lakisääteisesti varoja 

sidottu puolustuslaitoksen varustamiseen ennenkuin vuonna 1938. - 

Osaltaan laivaston rakentamisohjelman hyväksymistä edisti  torpedo-

vene 52:n tuhoutuminen myrskyssä Pohjanlahdella vuonna 1925, mikä 

luonnollisesti vaikutti yleiseen mielipiteeseen ja siten myös edus-

kuntaan. Suuri merkitys oli varmasti myös Suomen Laivastoliiton 

voimakkaalla ja taitavalla propagandalla. - Väheksymättä laivaston 

merkitystä on kuitenkin todettava, että tuohon aikaan ei ollut ole-

massa kaikkia puolustushaaroja käsittävää, yleisesti hyväksyttyä 

ohjelmaa.22  

*****************  

Ilmavoimien osalta ei ollut olemassa sellaista yhtenäistä suunni-

telmaa kuin merivoimien eikä myöskään vastaavaa ulkopuolista vai-

kuttajaa, joka olisi ajanut erityisesti tämän puolustushaaran asi-

aa. Ilmailuvoimien johto oli tosin tehnyt omia esityksiään alansa 

kehittämiseksi, mutta vasta puolustusrevisioni laati ensimmäisen 

koko puolustuslaitosta koskevan suunnitelman, jossa ilmavoimilla 

oli tehtävänsä mukainen osuus (sivut  77-79).  Ensimmäinen varsinai-

nen määräraha ilmavoimien kehittämiseen  on  vuoden  1925  menoarvios-
sa,  35  miljoonaa markkaa, yhtä miljoonaa pienempi kuin hallitus oli 

esittänyt. Myös seuraavina vuosina oli menoarviossa oma määrärahan-
sa  tähän tarkoitukseen, vuosina  1925  -  1929  yhteensä  120  miljoonaa. 
Samaan aikaan käytettiin maavoimien taisteluvälineisiin  147  miljoo-

naa ja laivaston rakentamiseen noin  263  miljoonaa markkaa.23  

Vuoden  1930  hätäohjelmasta, joka sotilasjohdon esityksessä oli  720  

miljoonaa markkaa, oli ilmavoimien osuus  175  miljoonaa eli  24,3  %, 
maavoimien  51,7  ja merivoimien  24,0  %. Vuoden  1938  perushankinta-

ohjelmasta ilmavoimien osuus oli noin  15  %, mutta  on  huomattava, 

että taloudelliseen puolustusvalmiuteen käytettiin nyt melkoinen 

osa ohjelman loppusummasta.24 
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$.27  L  I I  K E K  A  N N  A 
 L L  E P  A  N  O  N  VALMISTELU 

Vapaussodan jälkeisinä vuosina liikekannallepano suunniteltiin suori-

tettavaksi puhtaasti kaaderijärjestelmän mukaisesti. Mannerheim mai-

nitsee muistelmissaan, että hänen suunnitelmansa olisi ollut suunnil-

leen sama kuin myöhemmin käyttöön otettu aluejärjestelmä. Sen mukaan 

olisi kylläkin ollut jo rauhan aikana rungot kenttäarmeijan joukoil-

le, mutta varsinainen liikekannallepano olisi tapahtunut kaaderiteit-

se (sivut 116 ja  I  8). 

Sitä mukaa kuin suojeluskuntajärjestö kehittyi, tuli liikekannalle-

panosuunnitelmiin aluejärjestelmän luontoisia piirteitä. Pian saksa-

laiskauden päätyttyä annettiin suojeluskunnille tehtäviä sekä liike-

kannallepanon avustamisessa että tiettyjen joukkojen perustamisessa 

omilla alueillaan (sivut  I  162 - 163,  II  142 - 155). 

Hornborgin komitea yritti lähteä suunnittelemaan aluejärjestelmän 

käyttöön ottamista, mutta päätyi lopullisessa ehdotuksessaan kuiten-

kin kaaderijärjestelmään (sivut 63 seur.). Tosin tässäkin on alueelli 

sen liikekannallepanon piirteitä. Nostoväkidivisioonien runkoina oli-

si käytetty suojeluskuntia. Näillä olisi ollut merkittävä osuus myös 

suojajoukoissa ja rannikon puolustuksessa (sivu 73). 

Päinvastoin kuin Grandellin esityksessä puolustusrevisionille (sivut 

93 ja  II  152 - 155), oli suojeluskuntajärjestö Airon suunnitelmassa 
jätetty pois liikekannallepanon suorituksesta. Tehtävä oli annettu 

erityiselle aluejärjestölle, joka ei olisi millään tavoin käyttänyt 

hyväkseen suojeluskuntia, suojajoukkoja lukuunottamatta (sivu 82 

seur.). 

Kun puolustusvoimat 1.5.34 siirtyivät aluejärjestelmään, tapahtui 

tässäkin suojajoukkojen perustaminen pääasiallisesti kaaderiteitse 

rauhan ajan puolustuslaitoksesta (sivu 111), kun taas kenttäarmeijan 

liikekannallepanon suoritti aluejärjestö. Suojeluskuntien itsenäisyy-

den säilyttämiseksi muodostettiin erillinen organisaatio (sivu 93), 

mutta Talvisodan kokemukset johtivat siihen, että suojeluskuntajär-

jestö sulautti aluejärjestön itseensä. 
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5°271  Sodan ajan puolustusvoimien muodostaminen  

Kesällä  1918  oli koko sotavoiman suuruus perustamisvaiheessaan  3  di—
visioonaa ja jääkäriprikaati eli noin kolme ja puoli divisioonaa ei—
kä liikekannallepano olisi sitä juuri suurentanut, koska koulutettu—

ja reservejä ei ollut (sivut  I 43  —  50).  Joukkojen täydentäminen oli 
tarkoitus suorittaa liikekannallepanossa perustettavien  T—joukkojen 
eli täydennysjoukkojen avulla (sivu  I 47). 

Jo  vuotta myöhemmin suunniteltiin liikekannallepanossa perustetta—
vaksi kaksinkertainen määrä yhtymiä, kun rauhan aikaisten eli  A—
joukkojen lisäksi tulisivat ns.  8—joukot (sivut  I 155  —  156).  Vuonna  
1921  Yleisesikunta laski, että nämä noin  7  divisioonaa eivät riittäi  
si  maan puolustamiseen, vaan tarvittaisiin vähintään  10  divisioonaa 
(sivut  II 144  ja  II 186  —  187).  Näitä puuttuvia kolmea ns.  C—divisi—
oonaa ei kuitenkaan otettu suunnitelmiin.  

1920—luvun puolivälissä liikekannallepanosuunnitelma edellytti kent—

täarmeijan vahvuudeksi 7 divisioonaa, joista 6 Karjalan kannakselle 
ja 1 Laatokan Karjalaan. Suojajoukkoina oli Kannaksella 2 polkupyörä-
pataljoonaa, ratsuväkiprikaati ja komppania Savon Jääkärirykmentistä 

sekä lisäksi 2400 suojeluskuntalaista. Laatokan pohjoispuolella oli 
suojajoukkoja polkupyöräpataljoona, rajavartiojoukot ja hieman yli 
2100 suojeluskuntalaista. Pielisen tasalta pohjoiseen ei suunnitel—

miin sisältynyt muita kuin rajavartio— ja suojeluskuntajoukkoja.1  
— Merivoimien ja rannikkotykistön lisäksi vastasivat rannikon puo—
lustuksesta liikekannallepanossa muodostettavat suojeluskuntajoukot 
(sivut 160 — 164). 

Puolustusrevisioni laski kenttäarmeijan vahvuudeksi 13 divisioonaa, 

minkä lisäksi tulivat suojajoukot sekä rannikon ja rajan puolustami—
seen tarvittavat joukot. Erityisesti korostetaan suojajoukkojen li—
säämisen välttämättömyyttä yhteensä noin kahden divisioonan ja ratsu-
väkiprikaatin vahvuuteen ja niiden liikekannallepanon nopeuttamista, 
mikä tapahtuisi sijoittamalla vakinaisen väen joukot lähelle toimin—
ta—aluettaan. Niiden muodostamien suojajoukkojen "pitää aina olla _ 

valmiina lähtemään sotaan (sivut 66 — 68).2  Sotaneuvosto oli myös 
kokouksessaan 6.11.23 vaatinut suojajoukkojen tuntuvaa vahventamista 
(sivu  II  242). 

Revisioni toteaa itsekin, ettei kaikkia sen suunnittelemia joukkoja 
vielä pystytä resurssien puutteessa muodostamaan. Yleisesikunta on 



Perustettava yksikkö Perustamispaikka 

1.Divisioonan Esikunta  

JR  2,  Porin Rykmentti  
JR  3,  Uudenmaan Rykmentti  
JR  13,  Etelä-Suomen Rykmentti 
Kenttätykistörykmentti  1  

2.Divisioonan Esikunta  

JR  4,  Karjalan Kaartin Rykmentti  
JR  5,  Keski-Suomen Rykmentti  
JR  14,  Kaakkois-Suomen Rykmentti 
Kenttätykistörykmentti  2  

3.Divisioonan Esikunta  

JR  7,  Savon Jääkärirykmentti  
JR  17,  Mikkelin Läänin Rykmentti  

Helsinki 

Turku 

Santahamina 

Suomenlinna 

Tuusula 

Kouvola 

Viipuri 

Kouvola 

Viipuri 

Viipuri 

Kuopio 

Käkisalmi 

Käkisalmi 
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lausunnossaan 31.5.27 samaa mieltä tarvittavista joukoista, mutta 

pitää esitystä vain päämääränä, johon on pyrittävä. Vielä ei ole 

siihen edellytyksiä, "ei riittävästi päällystöä, ei riittävästi kou-

lutettuja miehiä, eikä välttämätöntä materiaalia".3  Yleisesikunta 

esittää myös, että "hankintoja suoritettaessa ja hankintasuunnitel-

mia laadittaessa, teollisuuden ja talouselämän mobilisointia suunni-

teltaessa j.n.e. on jo nyt otettava perustaksi" revisionin suunnit-

teleman kenttäarmeijan suuruus. 

majuri martola laati 10.5.26 Yleisesikunnassa muistion toimenpiteis-

tä, joihin revisionin esityksen perusteella olisi ryhdyttävä. Hän 

ehdotti, että puolustuslaitos jaettaisiin kantajoukkoihin ja suoja-. 

joukkoihin. Viimemainittuihin tulisi kuulumaan Karjalan Kaartin 

Rykmentti, Savon Jääkärirykmentti ja kolme polkupyöräpataljoonaa, 

jotka ovat jo rauhan aikanakin sotavahvuiset sekä Kenttätykistöryk-

mentti 2, joka muodostetaan kaksi sotavahvuista patteristoa käsittä-

väksi. Lisäksi perustetaan liikekannallepanossa Kannaksella "suoje-

luskuntain avustuksella lisää yksi suojajoukkodivisioona määräämäl-

lä Kannaksella asuvat reserviläiset suojeluskuntien perustamiin 

joukkoihin (3 j.v.rykm., 1 tyk.rykm.)"4  

Vuoden 1927 perustamistehtäväluettelon mukaan oli tarkoitus perus-

taa seuraavat esikunnat, joukot ja muodostelmat.5  



JR  9,  Pohjois—Savon Rykmentti 

Kenttätykistörykmentti  3  

4.Divisioonan Esikunta  

JR  1,  Suomen Valkoinen Kaarti  

JR 11, Vaasan Rykmentti- 

JR 12, Turun Läänin Rykmentti 

Kenttätykistörykmentti  4  

5.Divisioonan Esikunta  

JR  6,  Tampereen Rykmentti  

JR 15, Jyväskylän Rykmentti  

JR 16, Hämeen Läänin Rykmentti 

Kenttätykistörykmentti  5  

6.Divisioonan Esikunta  

JR  8,  Viipurin Rykmentti  

JR 18, Itä—Suomen Rykmentti  

JR 19, Kuopion Läänin Rykmentti 

Kenttätykistörykmentti  6  

7.Divisioonan Esikunta  

JR - 21,  Kaartin Jääkärirykmentti  

JR 22, Pohjanmaan Jääkärirykmentti  

JR 23, Kajaanin Siäsirykmentti 

Kenttätykistörykmentti  7  

Ratsuväkiprikaatin Esikunta  

Uudenmaan Rakuunarykmentti 

Hämeen Ratsurykmentti 

Erillinen Ratsujääkäripataljoona 

Raskastykistörykmentti 1 

Raskastykistörykmentti 2 

Polkupyöräpataljoona 1 

Polkupyöräpataljoona 2 

Polkupyöräpataljoona 3 

Polkupyöräpataljoona 4 

Polkupyöräpataljoona 5 

Polkupyöräpataljoona 6  

Kuopio 

Riihimäki 

Turku 

Helsinki 

Helsinki 

Turku 

Turku 

Lahti 

Lahti 

Kouvola 

Lahti 

Viipuri 

Sortavala 

Sortavala 

Sortavala 

Kuopio 

Mikkeli 

Vaasa 

Vaasa 

Oulu 

Hämeenlinna 

Hämeenlinna 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Lappeenranta 

Viipuri 

Viipuri 

Terijoki 

Valkjärvi 

Mikkeli 

Mikkeli 

Mikkeli 

Mikkeli 
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Kussakin varuskunnassa oleva joukko—osasto perusti sieltä lähtevät 
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rykmentit. Ensimmäiset eli sodan ajan vahvuuteen täydennettävät va-
kinaisen väen jalkaväkirykmentit olivat yleensä keskitysvalmiina  

II  lkp.päivänä - suojajoukkoihin kuuluvat Karjalan Kaartin Rykment-
ti ja Savon Jääkärirykmentti jo valmistuspäivänä - muut  III  -  IV  

lkp.päivänä. Kenttätykistörykmentit valmistuivat samoin  III  -  IV  
päivänä. 

Divisioonien esikuntien perustajina toimivat asianomaisessa varus-
kunnassa olevat jalkaväkirykmentit ja ne valmistuivat  I  lkp.päivän 
iltana tai seuraavana päivänä. Kutakin divisioonaa varten tuli 

- erillinen polkupyöräkomppania, perustamispaikkana Mikkeli, 
- kaksi pioneerikomppaniaa, perustamispaikkana Koria ja 

- viestikomppania, perustamispaikkana Riihimäki. 
Perustajana toimi varuskunnassa oleva aselajin joukko-osasto ja 
komppaniatolivat valmiina  II  -  III  päivän aikana. 

Lisäksi perustettiin kullekin divisioonalle orgaaniset huoltomuodos-
telmat, lääkintäkomppania, kenttäsairaala, eläinlääkintäkomppania 
ja ampumatarvikekolonna. Nämä olivat yleensä valmiina  III  -  IV  lkp. 
päivänä. 

Kukin rauhan aikainen divisioonan esikunta ja Suojeluskuntain Yli-
esikunta perustivat sodan ajan armeijakunnan esikunnan, yhteensä 

siis neljä. Ne olivat valmiina  II  lkp.päivänä. 

Armeijakuntia ja Päämajaa varten perustettiin Hämeenlinnassa 2 
hyökkäysvaunukomppaniaa, Korialla 3 pioneerikomppaniaa, Riihimäellä 
4 viestikomppaniaa, Turussa 3 mittauspatteria ja Viipurissa 2  pans  
sarijunaa. Suojajoukoille alistetut joukot, hyökkäysvaunukomppania 

ja panssarijunat, valmistuivat viimeistään  I  lkp-päivänä, muut yleen  
sä III  -  IV  lkp-päivänä. 

Kuljetuksia varten perustettiin yhteensä 90 kuormastokomppaniaa eri 
puolilla maata. suojajoukkoihin tulevat valmistuivat  I  lkp.päivänä, 

muut  II  -  IX  päivän aikana. Perustamistehtäväluettelossa on lisäksi 
maininta autokomppanioista ja sairasautokolonnista, mutta ilmeises-

ti suunnitelmat olivat vielä kesken, koska lukumääriäkään ei ole il-
moitettu. 

Henkilötäydennystä varten tuli kuhunkin divisioonaan kenttätäyden-
nyspataljoona ja lisäksi perustettiin 7 pataljoonaa käsittävä kent-

tätäydennysprikaati. Nämä joukot perustettaisiin vasta varsinaisen 

liikekannallepanon jälkeen, joten niiden valmistumispäiviä ei 
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esiinny luettelossa. 

Perustamistehtäväluetteloissa ei ole eritelty suojajoukkaja, mutta 
saman aikaisissa Yleisesikunnan suunnitelmissa on niihin luettu 
kuuluviksi ratsuväkiprikaati, 2 jalkaväkirykmenttiä  å  3 pataljoonaa,  
(KKR  ja SJR), 3 polkupyöräpataljoonaa, 2 panssarijunaa sekä erikois-
aselajien ja huollon yksiköitä. Lisäksi suunnitelmassa mainitaan 2 
suojeluskuntarykmenttiä  å  3 pataljoonaa, 2 erillistä pataljoonaa ja 

8 suojeluskuntapatteria.6  

Suojeluskunnat eivät esiinny Yleisesikunnan perustamistehtäväluette-
laissa, mutta ne  on  otettu huomioon toimintasuunnitelmissa. Yleis-
esikunnan päällikön, everstiluutnantti Walleniuksen  14.5.26  vahvis-
taman suunnitelman mukaan suojeluskuntien tuli ottaa "osaa sekä maa-

rajan että rannikon puolustukseen". Tämän mukaisesti Määrättiin toi-
mimaan 
- kaakkoisrajalla Viipurin suojeluskuntapiiri, 
- itärajalla Sortavalan, Mikkelin, Jyväskylän, Joensuun, Kuopion, 

Kajaanin, Keski-Pohjanmaan, Raahen, Oulun ja Pohjolan suojelus-
kuntapiirit sekä 

- rannikolla Kyminlaakson, Helsingin,  "Nylands Södra",  Uudenmaan 
Pohjoinen, Turun, Varsinais-Suomen, Porin, Vaasan ja Etelä-Pohjan-
maan suojeluskuntapiirit. Etelä- ja Pohjois-Hämeen suojeluskunta-
piirit toimivat yleisenä rannikkovartioreservinä.7  

Erillisten joukko-osastojen ja yksiköitten lisäksi muodostettiin 
myös suojeluskuntayhtymä, Kevyt Suojeluskuntadivisioona, jonka ko-
koonpano oli poikkeuksellihen:  3  rykmenttiä, kevyt osasto, patteris-
ta ja eräitä divisioonajoukkoja. Kaikkiaan piti suojeluskuntien  
31.10.28  laaditun tilaston mukaan perustaa  7  rykmenttiä,  29  patal-
joonaa,  2  patteristoa ja kevyt osasto.8  

Suojeluskuntien toimintaa liikekannallepanossa kuvaa hyvin seuraava, 
22.9.25 laadittu tilasto Viipurin suojeluskuntapiirin henkilöstön 
suunnitellusta käytöstä: 
- Kannaksen suojajoukkoihin 	 2390 miestä 
- keskitysaseman varmistamiseen 

rannikkovartiointiin 

- päämajaan 
- jälkikuljetuksiin ja jakelupaikkojen miehitykseen 
- Viipurin vartiopataljoonaan 

474 -"- 

422 -"- 
70 -"- 

1661 -"- 
533 -"- 
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- muihin vartiotehtäviin 	 1545 miestä 

Yhteensä 	7095 miestä 
Ilmeisestikin samoihin aikoihin laadittu tilasto maan kaikista suo-

jeluskuntapiireistä ilmoittaa Viipurin piirin toimivien jäsenten 
luvuksi 9390. "Asetuksen mukaan paikalle jääviä" (virkamiehiä, rau-
tatieläisiä yms.) oli luettelon mukaan 557. "Varmuusprosentti" (sai-
raat, matkoilla olevat yms.) oli kaakkois-  jä  itärajan suojeluskun-
tapiireillä 18 - 20 %, koska niiden oli asetettava miehiä suojajouk-

kotehtäviin, muilla noin 4 - 5 %. Edellä mainitussa tilastossa on 
Viipurin piirin varmuusprosentiksi otettu 1714 miestä, joten "käy-
tettävissä" olisi 7056 miestä. Pieni ero edellä mainittuun lukuun, 
7095 miestä, johtunee tilastojen vähäisestä aikaerosta, jäsenmäärät 
nimittäin vaihtelivat ajan mukana. 

Samoihin aikoihin laadittu tilasto maan kaikista suojeluskuntapii- 
reistä erittelee liikekannallepanossa käytettävissä olevan henkilös- 
tön seuraavasti: 

armeijan reserviin kuuluvia 15468 miestä 
nostoväen  I  -  III  luokkaan kuuluvia 11862 -"- 

- asetuksen mukaan paikalle jääviä 4589 -"- 

- varmuusprosentti 6679 -"- 
vartiotehtäviin varattuja 14866 -"- 
käytettävissä suojeluskuntajoukkojen 
perustamiseen 25607 -"- 

Suojeluskuntien toimivia jäseniä yhteensä 79080 miestä 9 

Tilaston suhteen on huomattava, että kaakkois- ja itärajan suoje-
luskuntapiirit saivat käyttää reserviin ja nostoväkeen kuuluvat jä-
senensä suojajoukkojen muodostamiseen. Nämä luvut eivät ilmene ti-
lastosta, mutta edellyttäen lukumäärien olevan kautta maan suunnil-
leen samaa luokkaa, on pääteltävissä, että kun rajapiireissä oli 

toimivia jäseniä 	21405 miestä oli näistä 

reserviläisiä noin 	5780 miestä ja 
- nostomiehiä noin 	4500 miestä. 

Varsinkin suojajoukkojen perustamista vaikeutti suojeluskuntien 
aseiden ja varusteiden puute. Kuvaava esimerkki on Viipurin suoje-
luskuntapiirin 12.3.25 esittämä vetoomus Suojeluskuntain Yliesikun-

nalle. Perustettavilta joukoilta puuttui kivääreitä noin 3000 kap-

paletta. Piirin vuosikokous oli lähettänyt Yliesikuntaan arvovaltai- 
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sen lähetystön, johon kuului mm. senaattori P.E. Svinhufvud, kan-

sanedustaja  A. Manner  ja piiripäällikkö  A.  Karimo, pyytämään toimen-
piteitä tilanteen korjaamiseksi. 2.Divisioonan komentaja, kenraali 

Wetzer, jonka johtoon perustettavat joukot tulisivat, puolsi suoje-
luskuntapiirin esitystä."D  

Viipurin suojeluskuntapiirin tärkeää asemaa suojajoukkojen perusta-

misessa kuvaa mm.  12.9.27  Viipurissa pidetty neuvottelu, jossa 
Yleisesikunnan ja Suojeluskuntain Yliesikunnan edustajat keskuste-
livat suojajoukkoja varten perustettavan tykistön ja konekiväärien 
keskittämisestä tiettyihin yksiköihin sekä Vuoksen ylimenotoiminnas-
sa käytettävästä ponttonikalustosta.11  

Suojeluskuntain Yliesikunnan mielestä järjestölle liikekannallepa-
nossa annetut tehtävät saattoivat ylittää sen resurssit, mikä ilme-
nee mm. vuoden 1929 lopulla käydystä kirjeenvaihdosta. Puolustusmi-
nisteriö halusikin Yliesikunnan esittelevän, mitä annetuista tehtä-
vistä se saattaisi suorittaa, jos sille valtion budjetissa osoitet-
taisiin varoja ja mitä ei.12  

myös kaaderiteitse perustettavan kenttäarmeijan aseistus- ja varus-
tustilanne oli heikko, mm. kiväärejä puuttui 7.11.27 puolustusmi-
nisteriön ilmoituksen mukaan 57247 kpl. ministeriön ja Suojeluskun-
taan Yliesikunnan kesken sovittiinkin siitä, että suojeluskuntalai-
set tullessaan liikekannallepanossa kenttäarmeijan joukkoihin, otta-

vat mukaansa suojeluskuntavaatetuksensa ja aseensa. Suojeluskunta- 
joukkoja perustettaessa tämä tietenkin oli selviö.13  

Sotavarustustilanne oli niin huono, että harkittiin jopa liikekan-
nalle pantavan kenttäarmeijan supistamista. Yleisesikunta ehdotti 
puolustusministeriölle 23.3.31 luovuttavaksi divisioonien kenttä-
täydennyspataljoonien ja kenttätäydennysprikaatin yhteensä 13 patal-

joonan "varustamisesta ja keskittämisestä, t.s. että nämä joukot 

siirrettäisiin keskitettävästä kenttäarmeijasta kotiarmeijaan". Esi-
tystä ei toteutettu, nämä pataljoonathan olivat joka tapauksessa 

perustamisen kiireellisyysjärjestyksessä viimeisillä sijoilla ja 
saivat puutteellisimman varustuksen, joten sillä seikalla, kumpaan 

armeijaan ne kuuluivat, ei ollut käytännössä suurtakaan merkitys-
tä.14  
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Vuoden 1929 liikekannallepanosuunnitelma 5.272  

Yleisesikunta lähetti 29.5.29 puolustusministeriölle ehdotuksensa 

"Sota-ajan puolustusvoimien kokoonpanoksi" ja anoi sen hyväksymistä. 
Samalla kumottaisiin entinen "Suunnitelma sotavoimien liikekannalle 
asettamisesta" vuodelta 1926 (sivut 183 - 184). Myös pyydettiin lu-
paa "tarpeen vaatiessa muutosten tekemiseksi uusiin lkp.valmistelua 
koskeviin määräyksiin mikäli muutokset eivät ole periaatteellista 
laatua". Tasavallan presidentti vahvisti suunnitelman 16.11.29.1  

Asiasisällöltään uusi suunnitelma ei paljoakaan poikkea entisestä, 
mutta sen muoto ja organisaatio  on  kehittynyt selvemmäksi. Sota-ajan 
puolustusvoimien pääjaottelu  on  seuraava:  
I 	Armeijan yksiköt  
A. Suojajoukot  

B. Kenttäarmeija  
C. Kotiarmeija  

II  Itärajan suoja- ja rajansuojelujoukkojen yksiköt  
III  Rannikkopuolustuksen yksikött2  

Armeijan yksiköt luetellaan järjestyksessä johto, jalkaväki, kevyet 

joukot, tykistö, ilmavoimat, panssarijunat, pioneerijoukot, viesti-
joukot, sotakoirat, huoltomuodostelmat, koulut  je  kenttäpostikontto-
rit. Kussakin ryhmässä esitetään, paljonko yksiköitä kuuluu suoja-
joukkoihin, kenttäarmeijaan ja kotiarmeijaan. Samalla tavalla jaotel-
laan myös itärajan ja rannikkopuolustuksen yksiköt. 

Varsinaisen perustamistehtäväluettelon Yleisesikunta julkaisi puo- 

lustusministeriön luvalla 8.6.29, siis jo ennen organisaation viral-
lista vahvistamista. Sen jaottelu on seuraava:3  
i 	Kannaksen suojajoukot  
II  Kenttäarmeija  

A. Johto ja korkeimmat esikunnat  
B. Päämajan käytettävissä olevat joukot ja muodostelmat  
C. Armeijakuntien käytettävissä olevat joukot ja muodostelmat  

D. Divisioonien kokoonpano  
III  Kotiarmeija  
IV 	Rannikkopuolustusvoimat 
V 	Itärajan suoja- ja rajansuojelujoukot  
VI 	Ilmavoimat 
Kannaksen suojajoukoista luetellaan nyt sekä armeijan ettäsuojeluskun- 
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tien liikekannalle asettamat. Niiden johtoportaaksi perustaa 2.Divi-
sioonan Esikunta Viipurissa Kannaksen Suojajoukkojen Esikunnan. Vä-
lijohtoportaiksi perustetaan neljä ryhmän esikuntaan  joiden alaiset 

suojajoukot ovat pääasiallisesti entiset: 
- Muolaan Ryhmän (M-Ryhmän) runkona on Karjalan Kaartin Rykmentti, 

- Lipolan Ryhmän (L-Ryhmän) Ratsuväkiprikaati ja' 

- Raudun Ryhmän (R=Ryhmän) Savon Prikaati; 

- Uudenkirkon Ryhmän (U-Ryhmän) perustaa kokonaisuudessaan Viipurin 
Suojeluskuntapiiri ja siihen kuuluu esikunta, suojeluskuntarykment-
ti, 5 suojeluskuntapataljoanaa, 3 erillistä komppaniaa, suojeluskun-
tapatteristo, patteri ja  jaos  sekä pioneeri- ja viestiyksiköitä. 
Molemmat panssarijunat Viipurissa oli jo vuonna 1925 luovutettu suo-

jeluskunnille ja ne esiintyvät nyt tässä luettelossa.4  

Ylijohdon ja korkeimpien esikuntien perustamisluettelo on seuraava. 

Perustettava Perustaja Perustamis-
paikka 

Päämaja Yleisesikunta Helsinki 

Ilmavoimien Esikunta Ilmavoimien Esikunta Helsinki 
Meripuolustuksen Esikunta Meripuolustuksen Esikunta Helsinki 
Laatokan Meripuolustuksen 
Esikunta Rannikkotykistörykmentti 3 Sortavala  
I  Armeijakunnan Esikunta 1.Divisioonan Esikunta Helsinki  
II  Armeijakunnan Esikunta 3.Divisioonan Esikunta Mikkeli  
III  Armeijakunnan Esikunta Suojeluskuntain Yliesikunta Helsinki 
Kannaksen Suojajoukkojen 
Esikunta 2.Divisioonan Esikunta Viipuri 
Pohjois-Suomen Esikunta Rajavartiostojen Tarkas- 

tajan Esikunta 
Helsinki 

Lisäksi määrättiin Uudenmaan rykmentti perustamaan varalle yksi 

divisioonan esikunta. Kaikki kolme kenttätykistörykmenttiä ja Ras-
kastykistörykmentti saivat tehtäväkseen perustaa yhdessä yhteensä 
neljä tykistökomentajan toimistoa, joista tosin yksi oli "varalle". 

Keskijohdon esikuntien numerointi on muuttunut ja uutena on mukana 
suojeluskuntajärjestön perustama esikunta. Myös suojajoukkojen esi-

kunnat toistetaan luettelossa. Kokonaan uusia ovat täydennysdivisi-

oonien esikunnat. 
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Perustettava Perustaja Perustamispaikka  
J  

1.DE 	(ent. 	1.DE)  PR  Turku 

3.DE 	( 	" 	2.DE) KSR Kouvola 
5.DE 	( " 	3.DE) PSR Kuopio 
7.DE 	( " 	4.DE) SVK Helsinki 
8.DE HSk.piiri Helsinki 
9.DE 	( " 	5.DE) TR Lahti 

11.DE 	( 	" 	6.DE) VR Sortavala 
13.DE 	( " 	7.DE) JPr.E Vaasa 

KT—Pr.E Taistelukoulu Käkisalmi 

U—Ryhmän  E  Viip.Sk.Piiri Viipuri 
M—Ryhmän  E  KKR  Viipuri 
L—Ryhmän  E  RPr. Lappeenranta  
R—Ryhmän  E  SPr. Käkisalmi 

Karj.Ryhmän  E  Salm.RV_ Pitkäranta 
P.Karj.Ryhmän  E  P.Karj.Sk.Piiri Joensuu 
Kain.Ryhmän  E  Kain.RV Kajaani 
Lap.Ryhmän  E  Lap.RV Rovaniemi 

1.T—DE  1.DE Helsinki 
2.T—DE  2.DE Viipuri 
3.T—DE 	 - 3.DE Mikkeli 
4.T—DE  JPr.E Vaasa 

Päämajan ja armeijakuntien joukoissa ei ollut tapahtunut olennaisia 

muutoksia. Divisioonien kokoonpano on periaatteessa entinen, mutta 
jalkaväkirykmenttien numerointi on muuttunut ja vanhat nimet ovat 
jääneet pois. 

Suojeluskuntajärjestön perustama 8.Divisioona poikkeaa kokoonpanol—
taan muista, siinä on vain 2 jalkaväkirykmenttiä, mutta lisäksi ke—

vyt osasto polkupyöräkomppanian tilalla. Tykistöä on vain yksi pat—

teristo. Seuraava luettelo käsittää divisioonien tärkeimmät joukot 

ja on siten verrattavissa sivuilla 184 — 185 olevaan luetteloon 

(vrt. myös s.187). 



Perustamis- 
paikka 

Perustettava Perustaja 

1.Divisioonan  Esikunta  

JR  1  

JR  2  
JR  3  
KTR  1  

3.Divisioonan  Esikunta  

JR  7  
JR B 

JR  9  

KTR  3  

5.Divisioonan  Esikunta  

JR  13  

JR  14  
JR  15  
KTR  4  

7.Divisioonan Esikunta  

JR"19 .  

JR  20  
JR  21  (ruotsinkielinen) 

KTR  7  (ruotsinkielinen) 

PR 

PR 

PR 

UR 

KTR  1  

KSR 
KKR (suojajoukkona) 

KKR 
KSR 

KTR 2 

PSR 

SPr. (suojajoukkona) 

SPr. 

PSR 

KTR  3  

SUK 

SVK 

SVK 

UR' 

KTR  1 

Turku 
Turku 

Turku 

Helsinki 
Tuusula 

Kouvola 

Viipuri 

Viipuri 
Kouvola 

Viipuri 

Kuopio 
Viipuri, Käki-
salmi, Kiviniemi 

Käkisalmi 
Kuopio 
Riihimäki 

Helsinki 

Helsinki 

Helsinki 
Helsinki 

Turku 

8.Divisioonan  Esikunta  

JR  22  

JR  23  

I/KTR  8  

8.Kev.Os. 

9.Divisioonan  Esikunta  

JR  25  
JR  26  

JR  27  

KTR  9  

HSk.Piiri 	 Helsinki 

Kuop.Sk.Piiri (yksi patl. Kuopio 
P.Ham.Sk.Piiristä) 
Oulun, Keski-Pohj. ja 
Raahen Sk.Piirit 
E.Häm. ja P.Häm.Sk. 
piirit.  
E.Häm. ja P.Häm. 
Sk.Piirit 

TR 
TR 
TR 
KSR 

KTR 2 

Oulu, Ylivieska, 
Kokkola 
Hämeenlinna, 
Lahti, Tampere 
Hämeenlinna, 
Riihimäki, 
Toijala 

Lahti 
Lahti 
Lahti 
Kouvola 

Viipuri 
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11.Divisioonan Esikunta VR Sortavala, Hamina  

JR  31  VR Sortavala, Hamina  

JR  32 	 - VR Sortavala, Hamina  

JR  33  PSR Kuopio 

KTR  11  KTR  3  Mikkeli 

13.Divisioonan Esikunta JPr.E  Vaasa  

JR  37  KJP  Vaasa  

JR  38  PJP  Oulu  

JR  39  KSP Hämeenlinna 

KTR  13  JTR Hämeenlinna 

Päämajan joukkojen ja huoltomuodostelmien sekä kenttätäydennyspri—

kaatien ja armeijakuntajoukkojen perustamistehtävät ovat pääasial—

lisesti entiset, mutta tehtäväluettelot ovat kehittyneet yksityis—

kohtaisemmiksi. 

Kokonaan uusia huoltomuodostelmia ovat Posti— ja Lennätinhallituk—

sen perustamat kenttäpostikonttorit. Helsingin ja Viipurin sotilas—

sairaalat perustavat kenttäsairaaloita ja suojeluskunnatkin eräitä 

lääkintäyksiköitä. Kuormastokomppaniain perustaminen on keskitetty 

viiteen keskukseen: Lappeenranta, Sortavala, Seinäjoki, Kajaani ja 

Oulu. 

Maan autokannan kehittymisen myötä on luettelossa nyt 20 autokomp—

paniaa, jotka perustetaan seitsemässä autojoukkokeskuksessa. Nämä 

perustavat lisäksi 10 sairasautakomppaniaa, 10 korjauspajaa ja 10 

polttoaineosastoa.5  

Rautatiehallitus perustaa 3 sairasjunaa, 2 korjausjunaa, 5 rauta—

tierakennuskomppaniaa ja 5 liikennekomppaniaa.6  

Itärajan puolustusta varten perustavat rajavartiostot ja suojelus—

kuntapiirit seuraavat esikunnat ja joukot. 

Perustettava Perustaja Perustamispaikka 

Pohjois—Suomen Esikunta Rajavartiostojen 
Tarkastajan Esi—
kunta 

Lapin Rajavartios— 
to  ja Pohjolan 
Sk.Piiri 

Oulu 

Rovaniemi, Kuusamo,  
Salla, Petsamo 

Lapin Ryhmä 

Esikunta 

4 pataljoonan 
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2 erillistä komppaniaa 

Kainuun Ryhmä Kainuun Rajavartiosto 
ja Kainuun Sk.Piiri 

Kajaani, Suomussalmi 

Esikunta 

2 pataljoonaa 

Pohjois-Karjalan Ryhmä Pohjois-Karjalan 
Sk.Piiri_ 

Joensuu, Lieksa, 
Nurmes 

Esikunta 
2 pataljoonaa 

Erillinen komppania 
Pioneerikomppania 
Patteri 

Karjalan Ryhmä Salmin Rajavartiosto Pitkäranta, Sorta- 
ja Sortavalan vala, Suojärvi 

Esikunta Sk.Piiri 

4 pataljoonaa. 
Patteri 

E/JR 24 Mikkelin Sk.Piiri Savonlinna 
15.Sk.P Mikkelin Sk.Piiri Savonlinna 
24.Sk.P Jyväskylän Sk.Piiri Jyväskylä 

Rannikon puolustamista johtaaPeripuolustuksen Esikunta niin sadan 
kuin rauhankin aikana. Liikekannallepanossa sen käyttöön oli Ilma-

voimien perustettava Kotkan lentue ja Santahaminaan merilentolaivue. 
Suoraan Meripuolustuksen Esikunnan alaisiksi oli Etelä-Pohjanmaan, 
Pohjois-Uudenmaan ja Varsinais-Suomen suojeluskuntapiirien perustet-
tava kaksi pataljoonaa käsittävä suojeluskuntarykmentti Seinäjoelle 

sekä erilliset pataljoonat Keravalle ja  Saloon.  Suomenlahden ja Poh-
janlahden rannikon puolustus jakaantui seuraaviin lohkoihin (vrt. 
sivut  II 160  -  161):  

Vaasan lohko, esikunta Vaasassa,  9  vartioaluetta, joista kullakin 
aluekeskus ja muutamia vartioasemia; Ouluun oli lisäksi perustet-
tava alalohkon esikunta Perämeren rannikkoa varten; 

- Satakunnan lohko, esikunta Porissa,  9  vartioaluetta sekä Hangon 
alalohko, joka käsitti Russarön,  Örön,  Utön ja Lypertön linnak-
keet; 

- Uudenmaan lohko, esikunta Helsingissä,  6  vartioaluetta sekä Suomen. 
linnan rannikkotykistöryhmä (linnakkeet Ryssänkarista Villinkiin); 
johtamista varten lohko jaettiin Helsingin ja Loviisan alalohkoi-
hin; 
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Kotkan lohko, esikunta Kotkassa,  4  vartioaluetta sekä Kotkan ran-
nikkotykistöryhmä (Pukkion, Kirkkomaansaaren,  Rankin  ja Kilpisaa-
ren linnakkeet; 
Viipurin lohko, esikunta Viipurissa,  2  vartioaluetta sekä Viipu-

rin rannikkotykistöryhmä (Ravansaaren,  Tuppuran,  Härkölän, Saaren 

pään ja Humaljoen linnakkeet). 

Rannikkotykistö pani liikekannalle omat patterinsa ja niihin liitty-
vät lohkoesikunnat, suojeluskuntapiirit perustivat muut esikunnat ja 
yksiköt. Kullakin lohkolla oli sen tarpeen mukainen määrä rannikko-
puolustusjoukkoja, joiden vahvuus vaihteli suojeluskuntapataljoonas-
ta joukkueeseen. Niihin kuului myös polkupyöräjoukkoja ja kenttäty-

kistöä. 

Laatokan rannikon puolustusta johti Rannikkotykistörykmentti  3:n  pe-
rustama Laatokan Pieripuolustuksen Esikunta, jonka johdossa olivat 
kaikki linnakkeet käsittävä Laatokan rannikkotykistöryhmä sekä seu-
raavat lohkot: 
- Käkisalmen lohko, esikunta Käkisalmessa,  2  vartioaluetta, 
- Sortavalan lohko, esikunta Sortavalassa,  3  vartioaluetta ja 
- Saisin lohko, esikunta Pitkärannassa,  2  vartioaluetta. 

Rannikkotykistö perusti lohkoesikunnat, muista perustamistehtävistä 
vastasivat Viipurin ja Sortavalan suojeluskuntapiirit. 

Rannikkolaivaston liikekannallepanosuunnitelma sisälsi seuraavat 
laivueet: 
- 2 tykkilaivuetta, 
- sukellusvenelaivue, 
- torpedolaivue, 
- 2 miinalaivuetta ja 

- 2 miinanraivaajalaivuetta. 
Lisäksi tulivat sairaala-alukset, kuljetusalukset, hinaajat ja yhte-
ysveneet. Toimintaa johti Rannikkolaivaston esikunta. Laivasto tuke-
utui rauhan aikaiseen tukikohtaansa Helsinkiin ja lisäksi perustet-

tiin aputukikohdat Vaasaan, Turkuun, Kotkaan ja Viipuriin. 

Ilmavoimien Esikunta toimii johtoesikuntana sekä sodan että rauhan 
aikana. Se perustaa myös Päämajan Ilmavoimaosaston. Päämajaa varten 
perustetaan seuraavat yksiköt: 

- Plaalentoeskaaderi: 2 maalentolaivuetta (Suurmerijoki ja Käkisalmi) 

täydennyslaivue (Utti) 

- Hävittäjäeskaaderi: hävittäjäeskaaderi (Utti) 
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- Merilentoeskaaderi: merilentoeskaaderi (Turkinsaari) 

Kannaksen suojajoukkoja varten perustaa 1.Erillinen Merilentolaivue 
Raakolanjärvellä Suojajoukkolentueen. 

Meripuolustuksen Esikuntaa varten perustaa 1.Erillinen Merilento-

laivue Kotkan Lentueen ja Santahaminan Merilentoasema erillisen lai-

vueen asemapaikalleen.  

III  Armeijakuntaa varten 2.Erillinen Merilentolaivue perustaa laivu-
een Sortavalaan ja Santahaminan Merilentoasema lentueen Lieksaan. 

****+*********  

Kukin rauhan aikainen divisioonan esikunta perustaa täydennysdivisi-
oonan esikunnan (esimerkiksi 1.T-DE).  Kukin jalkaväkirykmentti pe-
rustaa täydennysrykmentin, esimerkiksi-  Suomen Valkoinen Kaarti Täy-
dennysrykmentti 1:n (T-R  1). Jääkäriprikaatin Esikunta perustaa'Täy-

dennysdivisioona 4:n esikunnan ja sen rauhan aikaiset pataljoonat 

kukin yhden jääkäri-täydennyspataljoonan, esimerkiksi PJP perustaa 
Jääk.T-P 2:n. 

Divisioonien joukko-osastot perustavat kukin omaa aselajiaan vastaa- 
van täydennysjoukon, esimerkiksi Kenttätykistörykmentti 2 T-Psto 

2:n ja Viestipataljoona 2  VT-P  2:n. 
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5.273 Vuoden 1934 liikekannallepanosuunnitelma 

Puolustusvoimien siirtyminen aluejärjestelmään 1.5.34 aiheutti olen-
naisen muutoksen liikekannallepanosuunnitelmiin (sivu 131), tulihan 
kenttäarmeijan perustaminen nyt aluejärjestön tehtäväksi ja rauhan 

aikainen puolustuslaitos muodosti suojajoukot. Aluejärjestön perus-
tamisesta käskettiin jo 23.1.32 (sivu 119). Uuden liikekannallepa-
non valmistelu pantiin varsinaisesti käyntiin Yleisesikunnan käskyl-
lä 1.6.33 (sivu 128).1  

Käskyn mukaan piti 2.Divisioonan Esikunnan muuttua Maavoimien Esi-
kunnaksi ja perustaa sodan aikaisen suojajoukkoarmeijakunnan esikun-

ta. Uuden 2.0E:n muodostaa lakkautettava Jääkäriprikaatin Esikunta. 
Se saa samalla tehtäväkseen uudessa kokoonpanossa perustaa yhden 
kolmesta suojajoukkoprikaatin esikunnasta. Muut kaksi muodostuvat 
1. ja 3.Divisioonan rauhan aikaisista esikunnasta. 

Kunkin suojajoukkoprikaatin yhden pataljoonan perustaa rauhan aikai-

nen jalkaväkirykmentti, patteriston vastaavasti kenttätykistörykment.  
ti.  Lisäksi perustetaan raskasta tykistöä, mittauspattereita, viesti 
ja pioneerikomppanioita sekä hyökkäysvaunukomppanioita asianomaisten 

aselajien joukko-osastoista. Ratsuväkiprikaati siirtyy sodan ajan 
kokoonpanoon. Huoltopataljoona perustaa huoltojoukkueita ja kenttä-

sairaalaosastoja, Ilmatorjuntarykmentti vastaavasti ilmatorjuntayk-

siköitä. Yleensä piti joukkojen pystyä jo sodanuhka-aikana siirty-
mään suojajoukkokokoonpanoon vakinaisen henkilöstönsä voimin, ylim-
pien esikuntien sekä Ilmatorjuntarykmentin ja Huoltopataljoonan tuli 
lisäksi saada henkilökuntaa disponibiliteettiteitse. Käskyn mukaan 

"lkp.valmistelutyöt on tarkoitettu loppuunsuoritettavaksi 1.3.34 
mennessä". 

Uuteen järjestelmään siirtyminen merkitsi myös asevelvollisten pal-
velukseenastumisjärjestelmän muuttumista. Tästä Yleisesikunta antoi 
käskyn 26.6.33. Eri joukoilla ja aselajeilla on omat järjestelmänsä. 
Esimerkiksi jalkaväkirykmentti saa kolmesti vuodessa hieman yli 300 

alokasta ja näistä annetaan kiväärikomppanioille 75 miestä kullekin 
8 kuukauden välein. Ne kolme kiväärikomppaniaa, jotka määrättynä 
vuonna saavat alokkaita tammi- ja syyskuussa saavat seuraavana vuon-
na alokkaita vain kerran eli toukokuussa ja päinvastoin. Kaksi ki-
väärikomppaniaa perusti yhdessä yhden suojajoukkokomppanian. Koneki-

väärikomppania, kranaatinheittäjäosasto ja viestiosasto saavat alok- 
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kaita kolme kertaa vuodessa ja perustavat liikekannallepanossa ku—

kin vastaavan yksikön. 

Polkupyöräpataljoonat saavat saman määrän alokkaita kuin jalkaväki—
rykmentit, mutta kun niissä on vain kolme kiväärikomppaniaa, saavat 

nämä alokkaita kolmesti vuodessa.2  

Vastaavasti kuin asevelvollisen miehistön jaosta, oli joukoille an—
nettava määräykset myös "rauhan aikaisen upseerikaaderin" sijoituk—
sesta liikekannallepanossa. Yleisesikunta julkaisi 1.11.33 luettelon 

suojajoukkojen sekä kenttä— ja kotiarmeijan "upseerivakansseista, 

jotka lkp:ssa pyritään täyttämään aktiiviupseereilla". Näitä olivat 
yhtymien komentajat, esikuntapäälliköt, aselajikomentajat ja enimmät 
toimistopäälliköt, joukoissa rykmentin, pataljoonan ja patteriston 
komentajat, patteristoupseerit, komppanian, eskadroonan ja patterin 
päälliköt, yleensä yksi nuorempi upseeri perusyksikköä kohti sekä 
eräät erikoiskoulutetut upseerit kuten rykmenttien huoltopäälliköt 

ja viestiupseerit. Sotaväen päällikkö määräsi sodan aikaiset komen—

tajat itsenäisen pataljoonan komentajasta (ml.) ylöspäin sekä yhtym- 
en esikuntien tärkeimmät upseerit. Varsin suuri osa aktiiviupseereis-
ta sijoitettiin rauhan aikaista upseeriarvoaan korkeampaan tehtävään, 
esimerkiksi pataljoonan komentaja rykmenti-n komentajaksi jne.3  

Edellä mainitun käskyn yhteydessä olevista taulukoista ilmeni, että 
rauhan aikaisten joukko—osastojen olisi pitänyt luovuttaa kenttä— ja 
kotiarmeijalle 498 upseeria, mutta todellisuudessa aktiiviupseeriva—
jaus oli 262 upseeria, joka pyrittiin jakamaan tasaisesti eri joukko-
jen kesken; suojajoukkojen oli kuitenkin saatava täysi määränsä. 

"Puolustuslaitoksessamme on vallinnut upseeripuute koko sen olemassa-

oloajan. Tämä epäkohta suureni entisestään aluejärjestelmään siirryt-
täessä, sillä kaaderipäällystötarve kasvoi enemmän kuin mitä tuolloin 
saatiin uusia vakansseja", kirjoitti Mannerheim puolustusministeril—
le 10.11.39, vähän ennen Talvisodan alkamista. — Samanlainen upsee—
ripuute muuten vallitsee nykyisinkin. 

Kirjelmä sisältää perustelut Mannerheimin ehdotukselle, että seuraa—

van vuoden menoarvioon otettaisiin varat 200 uutta luutnantin virkaa 
varten. Puolustuslaitos on kylläkin esittänyt vuosittain puutteen 
poistamista, mutta virkoja ei ale kuitenkaan saatu riittävästi. Esi—
merkkinä mainitaan, että hallitus on myöntänyt vuoden 1935 budjetin 

perusteluissa luutnantin virkojen lisätarpeen olevan 136, mutta ra—

hallisista syistä ehdotetaan perustettavaksi vain 18 uutta virkaa. 
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Ylimääräiset kertausharjoitukset eli "Talvisodan YH" oli juuri alka-
massa ja nyt on ilmennyt, että kenttäarmeijan perusyksikköjen pääl-

likkötarpeesta on voitu tyydyttää vain noin 40 %; kotijoukot ovat 

jääneet reserviupseerien varaan. Joukkojen esikuntiin on ollut pak-

ko ottaa aluejärjestön upseeristo melkein kokonaisuudessaan, vaikka 

puolet siitä olisi pitänyt jättää paikoilleen. 

Maavoimien sodanaikainen aktiiviupseeritarve on noin 1830, mutta 

rauhan aikainen vahvuus on vain noin 1100. Ottaen huomioon suojelus-

kunnista saatavat noin 330 upseeria, jää vajaukseksi noin 400 upsee-

ria. Vaikka näistä ehkä puolet voidaan saada reservistä, on rauhan 

ajan upseerivirkojen minimipuute noin 200. Tämä vajaus olisi täytet-

tävä "kiihdyttämällä upseerien koulutusjärjestelmää", mikä jo onkin 

tapahtunut lyhentämällä koulun normaalia kurssiaikaa. - Todettakoon, 

että 1930-luvulla Kadettikouluun voitiin ottaa vain noin kolmannes 

pyrkijöistä, joten upseeripuutteen poistamiseen olisi ollut hyvät 

mahdollisuudet.4  

Puolustusministeriön järjestelytoimistossa 27.1.39 laaditun tilas-

ton mukaan oli puolustusministeriössä, puolustuslaitoksessa, raja-

vartiolaitoksessa (merivartiolaitos pl.) ja suojeluskuntajärjestös-

sä vuonna 1934 yhteensä 2121 upseerin virkaa ja vuonna 1939 vastaa-

vasti 2322, joten lisää oli saatu 201 virkaa. Kun tehtävät kuiten-

kin olivat lisääntyneet enemmän kuin virkoja oli saatu, oli vajaus 

sitä luokkaa kuin edellä mainitussa kirjelmässä oli esitetty.5  

Aluejärjestelmään siirtyminen laajensi suojeluskuntajärjestön tehtä-

viä varsinkin liikekannallepanossa. "Tärkeimpiä niistä toimenpiteis-

tä, jotka tätä varten ovat tarpeen, on järjestön edelleenkin vielä 

riittämättömän kaaderihenkilökunnan lisääminen ja varusteiden saat-

taminen sekä määrältään että laadultaan tehtävien vaatimalle tasol-

le. Tässä suhteessa on rajaseutusuojeluskuntiin kiinnitettävä eri-

koista huomiota", todetaan Puolustusministeriön esityksessä budje-

tin perusteluiksi 24.1.38.6  

Yleisesikunta esitti vuonna  1929,  että asetuksella säädettäisiin 

siviiliviranomaisille velvollisuus ottaa virkatoimissaan huomioon 

maanpuolustuksen vaatimukset, mutta aloite ei johtanut tulokseen. 

Aluejärjestelmään siirtyminen aiheutti tarpeen entistä kiinteämpään 

yhteistoimintaan sotilas- ja siviiliviranomaisten kesken. Tämän 

vuoksi esitti Yleisesikunnan päällikkö maaherrain neuvottelukokouk-

sessa  7.-8.12.33,  että sotilasläänin esikuntapäällikkö tai sotilas- 
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piirin yleisesikuntaupseeri toimisi sotilasasiain esittelijänä maa-
herroille. Tällaisia asioita olisivat mm. asevelvollisten valvonta, 
hevosten ja'kulkuneuvojen varaus, erilaiset hankinnat, väestönsuoje-
lu ja evakuointi, epäluotettavien ainesten valvonta sekä järjestyk-
sen ja turvallisuuden ylläpito. Maaherrat suhtautuivat asiaan myön-
teisesti ja halusivat järjestelyn tulevan voimaan jo seuraavan vuo-

den alusta.?  
Ainakaan kaikissa lääninhallituksissa ei asia vielä vuoden alussa 
järjestynyt, sillä 4.9.34 sisäasiainministeriö kehotti maaherroja 
"siinä tapauksessa, ettei sotilasasiain käsittelyä alaisessanne lää-

ninhallituksessa vielä ole ... järjestetty, ryhtymään niihin toimen-
piteisiin, joihin asia aihetta antaa, sekä niistä sitten tänne il-
moittamaan". Kirjelmä johtui puolustusministeriön vetoomuksesta, 
jonka mukaan puolustuslaitoksen etu vaatii asian kiireellistä jär-
jestämistä.s  
YH:n aikana tuli yhteystarve niin suureksi, että asetuksella määrät-

tiin 13.10.39 yhteysupseeri asetettavaksi lääninhallituksiin "sillä 

alueella, jolla sotilasviranomaisilla ei sota-aikana ole määräämis-
valtaa paikallisiin hallinto- ja itsehallintoviranomaisiin nähden". 
Tällainen valta sotilasviranomaisilla on sotanäyttämöllä, joten mää-
räys tarkoittaa kotiseutua. Yhteysupseerin asettaa suojeluskuntapii-
rin esikunta.

"a 

************  

Yleisesikunta antoi 10.4.34 käskyn (sivu 131), jonka mukaan uudet 
suunnitelmat "tulevat astumaan voimaan maa-, meri- ja ilmavoimissa 
sekä aluejärjestössä kuluvan vuoden toukokuun 1 päivästä alkaen".10  

Armeijakunnan joukkojen oli pystyttävä muodostamaan suojajoukot, 

vaikka ne jäisivät vajaavahvuisiksi sekä henkilöstön että materiaa-
lin osalta. Molempien siirtojahan tapahtuisi huomattavassa määrin 
toukokuun alkupuolella (sivu 133). Merivoimissa oli laadittava loh-
koille ja suojeluskunnille suorituskäskyt 1.5.34 mennessä ja samaan 
aikaan oli ilmavoimienkin saatava valmiiksi uuden reserviläisjaon 
edellyttämät valmistelut ja suorituskäskyt. 

Aluejärjestön oli jaettava 1.5.34 mennessä uudet liikekannallepanoa 
koskevat kuulutukset asianomaisille säilyttäjille, ja nämä oli pe-
rehdytettävä tehtäviinsä. Sopimusteitse otettavien hevosten, ajoneu-
vojen ja moottorikulkuneuvojen ottosopimukset oli saatettava uuden 
järjestelmän mukaisiksi. 

Uusi rauhan ajan organisaatio poikkesi jossain määrin 1.6.33 esite- 
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tystä suunnitelmasta, mutta päälinjat säilyivät (sivut 131 — 134). 
Yleisesikunnan 17.10.34 julkaisemasta käskystä "Maavoimien sota—
jaoitus sekä niiden perustaminen ja keskitysvalmius" ilmenevät sekä 

rauhan aikaisten joukkojen että aluejärjestön liikekannallepanoteh—
tävät.11  Kenttäarmeijan osalta se on varsin samantapainen kuin van—

ha, vuoden 1929 suunnitelma, joskin perustajana nyt on aluejärjes—
tö. Suojajoukot taas luonnollisestikin poikkeavat olennaisesti sekä 
kokoonpanoltaan että perustamistavaltaan entisestä organisaatiosta. 

Taistelujoukkojen lisäksi aluejärjestön piti perustaa suuri määrä 
huoltomuodostelmia sekä Päämajaa että sotatoimiyhtymiä varten. Teh—
tävän antaminen sotilaspiireille merkitsi toiminnan hajauttamista, 

enää sitä ei keskitetty kuormasto— ja autojoukkokeskuksiin. Auto—
komppaniain lukumäärä on noussut kahdella ja myöhemmin se oli jopa 
39. Kuormastokomppanioita on noin 90 kuten ennenkin (sivu 194). 

Varsinaisia armeijajoukkoja olivat 
— 4  polkupyöräpataljoonaa, perustajana aluejärjestö, 
— 4  raskasta patteristoa, perustajana Kenttätykistörykmentti  4,  
— 6  mittauspatteria, perustajana Kesnttätykistörykmentti  1  ja 
— 3  pioneeri— ja  2  viestikomppaniaa, perustajana aluejärjestö. 

Luettelossa  on  lisäksi  5  hyökkäysvaunukomppaniaa ja  2  kaasusuojelu—
komppaniaa, joiden kohdalla  on  merkintä "Jää toistaiseksi perusta—
matta",  eihän niille ollut kalustoa. Kolmen mittauspatterin kohdal—
la  on-merkintä "Poistettu perustamistehtävistä. Pl.M:n kirj. ...  
27.9.39",  tietenkin sama syy kuin edellä.  

I  Armeijakunnan eli Kannaksen suojajoukot ilmenevät seuraavasta 
taulukosta. 

Perustettavat Perustajat Perustamispaikat 

I  AKE AKE Viipuri 
5 erillistä pataljoonaa Kan.sp. ja Käk.sp. Uusikirkko, Kyyrölä, 

Valkjärvi,  Sakkola,  
Kuolemajärvi 

9 erillistä komppaniaa " Kellomäki, Terijoki, 
Kivennapa, Lipola, 
Rautu, Mletsäpirtti 

Erillinen kk.osasto Kan.sp. Kuolemajärvi 
2 patteria Käk.sp. Rautu, Metsäpirtti 
2 panssarijunaa Kan.sp. Viipuri 

3 pioneerikomppaniaa Pion.P, Kan.sp.  Koria, Antrea 



Helsinki 
Helsinki 

Santahamina 
Turku 
Hämeenlinna 

Viipuri 

Viipuri 
Kouvola 
Lahti 
Viipuri 

Mikkeli 

Käkisalmi 

Lahdenpohja 
Kuopio 
Riihimäki 

Viipuri 

Viipuri 
Viipuri 
Äyräpää, Pölläkkälä 

Lappeenranta 
Lappeenranta 

Lappeenranta 
Mikkeli 

Terijoki 
Lappeenranta 

Viestikomppania 
Huoltomuodostelmia, mm. 
5 kuormastokomppaniaa 

VP 
HuoltoR, sp:t  

Viipuri 

1.DE 
SUK 
UR' 
PR 
KTR  1  

2.DE 

KKR 
KSR 
TR 
KTR 2 

3.  DE  
S7R 

VR 
Pohj.R 
KTR 3 

Kan.sp. 
Kan.sp. 
Kan.sp. 
Kan.sp.  

Sama 
Sama 

Sama 

Sama 
Sama 
Sama 

1.Pr.E  
I  Pataljoona  
II  Pataljoona  
III  Pataljoona 
Patteristo 

2.Pr.E  
I  Pataljoona  
II  Pataljoona  
III  Pataljoona 
Patteristo 

3.Pr.E  

I  Pataljoona  
II  Pataljoona  
III  Pataljoona 
Patteristo 

4.Pr.E 

Er.P 1 
Er.P 2 
Patteristo 

RPr.E 

URR  
HRR  
Rats.Patteri 
PPP 1 
VEsk. 
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Kuhunkin prikaatiin perustetaan pioneerijoukkue ja viestiosasto 

vastaavan aselajin joukko-osaston toimesta sekä tarpeelliset huol—
tojoukkueet, 4.Prikaatilla ei tosin ole viesti— ja pioneeriäsela—
jin yksiköitä. 

Prikaatien taisteluosien laskettiin olevan keskitysvalmiina sodan-
uhkan aikana 10 tuntia käskyn saapumisesta, 4.Prikaati tosin vasta 
15 — 20 tunnin kuluttua. Huoltoelimet valmistuivat vuorokauden ku—

luessa. 
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3.Prikaati muodosti  R-Ryhmän ja Ratsuväkiprikaati U-Ryhmän rungon, 
muut prikaatit toimivat ryhmiin kuulumattomina suoraan suojajoukko-
armeijakunnan esikunnan alaisina. "4.Pr. muodostaa yleisen reser-

vin". lnuolaan Ryhmän runkona oli Jääkäripataljoona 3 ja Lipolan Ryh-

män Jääkäripataljoona 2. Kannaksen sotilaspiirit perustivat joukko-

ja kaikille ryhmille. 

Aivan Talvisodan kynnyksellä, 5.9.39, Sotaväen päällikkö antoi Ar-
meijakunnan komentajan tehtäväksi laadituttaa suunnitelma "sen mah-
dollisuuden varalta, että lkp:ssa tullaan Sj.AK:n esikunnan asemas-
ta perustamaan Armeijan esikunta tai että Sj.AK:n esik. tullaan myö-

hemmässä vaiheessa laajentamaan Armeijan esikunnaksi". Suunnitelma 
toteutettiin YH:n aikana siten, että Helsingissä  II  Armeijakunnan 
Esikuntaa runkona käyttäen perustettiin Kannaksen Armeijan Esikunta. 
Se sai lisähenkilökuntaa nimenomaan johtotehtäviin alkuperäisen 

suunnitelman ulkopuoleltakin, niinpä komentajaksi tuli Sotaväen 

päällikkö, kenraali Österman. Kannakselle esikunta siirtyi 15.10.39 
alkaen. - Rauhan aikainen Armeijakunnan Esikunta muuttui YH:n aika-
na ensin  I  AKE:ksi, mutta pian  II  AKE:ksi.12  

************,  

Kenttäarmeijan johtoesikunnat, jotka aikaisemmin oli muodostettu 
rauhan aikaisten yhtymien esikunnista, perustetaan nyt sotilaspii-
rien toimesta seuraavasti: 

- II  AKE Helsingissä Helsingin sotilaspiirin toimesta, 

- III  AKE Seinäjoella Seinäjoen sotilaspiirin toimesta ja 

- Iv  AKE Sortavalassa Jaakkiman sotilaspiirin toimesta. 

Armeijajoukot, pioneeri-, viesti-,  it-  ja kss-komppaniat peruste-
taan kaikki aluejärjestön piirissä ja useinkin varsin kaukana esi-
kunnasta, samoin huoltomuodostelmat. Niinpä esimerkiksi helsinkiläi-
nen  II  Armeijakunta saa kuormastokomppaniansa Lahdesta ja Mikkelis-

tä, Sortavalassa perustettava  IV AK  viestivarasto-osastonsa Helsin-

gistä ja kenttäsairaalansa Mikkelistä. 
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Kenttäarmeijan divisioonien pääasiallinen kokoonpano ilmenee seu-

raavasta taulukosta. 

Perustettava  Perustaja Perustamispaikka 

4.DE 	Hel.sp. 	 Helsinki  
JR  10 	Hel.sp. 	 Helsinki  
JR  11 	Hel.sp. 	 Helsinki  
JR  12 	Tuu.sp. 	 Järvenpää  
KTR  4 	Hel.sp., Tuu.sp. 	 Helsinki,  Tuusula  
Kev.os.  4 	Hel.sp. 	 Helsinki  

5.DE 	Tur.P.sp. 	 Turku  
JR  13 	Tur.P.sp. 	 Turku  
JR  14 	Tur.E.sp. 	 Turku  
JR  15 	Häml.sp. 	 Hämeenlinna  
KTR  5 	Tur.P.sp. 	 Turku  
Kev.Os.5 	Häml.sp., Tur.P.sp. 	 Hämeenlinna,  Turku  

6.DE 	Tam.I.sp. 	 Tampere  
JR  16 	Tam.I.sp. 	 Tampere  
JR  17 	Tam.L,sp. 	 Tampere  
JR  18 	Koke.sp. 	 Pori  
KTR  6 	Tam.I. ja L.sp., Koke.sp. 	Tampere,  Pdri 
Kev.Os.6 	Tam.I.sp., Koke.sp. 	 Tampere, Pori  

8.DE 	Sei.sp. 	 Seinäjoki  
JR  22 	Vaa.sp. 	 Vaasa  
JR  23 	Sei.sp. 	 Seinäjoki  
JR  24 	Kokk.sp. ja Sei.sp. 	Kokkola,  Seinäjoki  
KTR  8 	Sei.sp. ja Vaa.sp. 	 Seinäjoki,  Vaasa  
Kev.Os,8 	Sei.sp., Kokk.sp. 	 Seinäjoki,  Kokkola  

9.0E 	Oul.sp. 	 9.Divisioona  jää  
JR  25 	Oul.sp., Kai.sp. 	 toistaiseksi  koko- 
JR  26 	Yliv.sp. 	 naan perustamatta 
JR  27 	Kem.sp. 
KTR  9 	Oul.sp.Yliv.sp.,Kem.sp. 
Kev.0s.9 	Oul.sp.,Yliv.sp. 

10.DE 	Jyv.sp. 	 Jyväskylä  
JR  28 	Jyv.sp. 	 Jyväskylä  
JR  29 	Jyv.sp.,Keu.sp. 	 Jyväskylä,Kankaanpää 



JR  30  
KTR  10  
Kev.Os.  10  

11.DE 
JR  31  

JR  32  - 
JR  33  
KTR  11  

Kev.Os.  11  

12.DE 
JR  34  

JR  35  
JR  36  
KTR  12  

Kev.0s.12  

13  DE 
JR  37  
JR  38  
JR  39  
KTR  13  
Kev.Os.  13  

Keu.sp. 
Jy v.sp., Keu.sp. 
Keu.sp. 

Ham.sp. 
Vii.sp. 

Ham.sp. 
Lah.sp. 
Vii.sp.,Ham.sp.,Lah.sp. 

Lah.sp., Vii.sp. 

Jaa.sp. 
Jaa.sp. 

Savl.sp. 
Joe.sp. 
Jaa.sp. 

Savl.sp., Joe.sp. 

Kuo.E.sp. 
Mik.sp. 
Kuo.E.sp. 
Kuo.P.sp. 
Kuo.E.sp., Mik.sp. 
Kuo.P.sp., Mik.sp.  

Keuruu 

Jyväskylä,Kankaanpää 

Keuruu 

Kouvola 

Lappeenranta, Tien- 
haara 

Hamina, Kouvola 

Lahti 

Lappeenranta,Hamina, 
Lahti 
Lahti, Lappeenranat 

Sortavala 

Lahdenpohja, Sorta- 
vala 

Savonlinna 

Joensuu 

Lahdenpohja, Savon- 
linna, Joensuu 
Savonlinna, Joensuu 

Kuopio 

Mikkeli 

Kuopio 

Kuopio 

Kuopio, Mikkeli 

Kuopio, Mikkeli 
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Edellä .  lueteltujen joukkojen lisäksi kuului divisioonaan 

- 2 pioneerikomppaniaa ja työasevarasto, 

- 2 viestikomppaniaa, 

huoltomuodostelmia: ampumatarvikevarastokomppania ja ampumatarvi- 

kekolonna, talouskomppania, lääkintäkomppania, kenttäsairaala, 

eläinlääkintäkomppania, liikennekomppania 

- kenttätäydennyspataljoona. 

Aluejärjestön divisioonille ei ole vastinetta kaaderiteitse perus-

tetuissa, joista enimmät muodostettiin Salpausselän eteläpuolella. 

Vain kaksi oli pohjoisempana, Kuopiossa ja Vaasassa (sivut 192 -

194 ). 

Divisioonien taisteluosien laskettiin olevan valmiina  II  -  III  lkp.-

päivänä ja viimeisetkin joukot ja muodostelmat  IV  - V päivänä. 

ja 



ja 2 paikallista viestiosastoa, 
autojoukkuetta sekä 3 kuormastokomp- 

kenttämakasiinia,  
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Itärajan puolustukseen varatuista joukoista on Kainuun Ryhmä ja Laa-
tokan Ryhmä sulautettu Pohjois-Suomen Ryhmään. Johtoportaiden lisäk-
si on joukkojenkin määrä pienentynyt. Vanhan suunnitelman mukaan pi-
ti perustaa 12 pataljoonaa ja 3 komppaniaa, uudessa on 10 pataljoo-
naa ja 1 komppania. Organisaatio on seuraava: 

Karjalan Ryhmä: 
esikunta, 
4 erillistä pataljoonaa, 
patteri, 

- pioneerikomppania, 

3 lääkintäjoukkuetta ja 3 kenttäsairaalaosastoa sekä tukivyöhyke-
sairaala, joka myöhemmin muutettiin sotasairaalaksi sekä 

4 kuormastokomppaniaa. 

Pohjois-Karjalan Ryhmä: 
esikunta, 
3 erillistä pataljoonaa, 

patteri, 
3 erillistä pioneerijoukkuetta, 

- lääkintäjoukkue ja kenttäsairaalaosasto sekä 
- autokomppania ja 3 kuormastokomppaniaa. 

Pohjois-Suomen Ryhmä: 

esikunta, 
3 erillistä pataljoonaa, 
erillinen komppania, 
2 erillistä viestijoukkuetta 

▪ autokomppania ja 2 erillistä 
paniaa, 
2 varikonhuolto-osastoa ja 3 
4 tukivyöhykesairaalaa, jotka myöhemmin muutettiin sotasairaa-
loiksi. 

Perustamisen suorittavat rajan pinnassa olevat Salmin, Joensuun, 
Lieksan, Kainuun ja Lapin sotilaspiirit varsin lähellä rajaa olevis-

sa perustamispaikoissa aina Pitkärannasta Petsamoon. myös muualta 
Suomesta tulisi huoltojoukkoja. Turun Pohjoinen sotilaspiiri lähet-
tää autokorjaamon ja Tampereen Läntinen sotilaspiiri 2 sairasauto-
joukkuetta ja polttoainevaraston. Taistelujoukkojen piti valmistua 
jo sodan uhkan aikana, Manssilan ja Uomaan komppanioiden 6 - 7 tun-
tia käskyn saapumisesta, muut 2 - 3 vuorokautta myöhemmin, eräät 
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huoltomuodostelmat jopa vasta  III  - U lkp.päivänä. 

Aikaa myöten määrättiin aluejärjestölle kokonaan uusiakin perusta-
mistehtäviä. Neuvostoliiton sotilaallisen toiminnan vilkastuminen 
itärajan takana aiheutti itärajan joukkojen vahventamista, mm. Pet-

samon erillisestä komppaniasta tehtiin Erillinen Pataljoona 18. Ilo-
mantsissa, Lieksassa, Kuhmossa ja-  Kuusamossa perustettiin uudet 
erilliset komppaniat. Sodan jo alettua muodostettiin Lapin Ryhmän 
Esikunta. Pitkin itärajaa perustettiin 11 tiedusteluosastoa YH:n 
aikana. Petsamon Kolosjoelle 
Aloitteet itärajan joukkojen 

vartiostojen Esikunnasta.13  

Kokonaan uutta joukkotyyppiä 
tavaa tienkorjaus-, sillan-, 

perustettiin vapaaehtoinen komppania. 
vahventamiseen lähtivät yleensä Raja- 

olivat 21 erikoisammattimiehistä koot-
lentokentän- ja linnoituksenrakennus- 

komppaniaa, joihin  Tie-  ja vesirakennushallinnon piti luovuttaa 
erikoisammattimiehet ja työkalusto, mutta perustamisen suorittaisi 

aluejärjestö, joka myös täydentäisi komppaniat. Saman tyyppinen oli 
Kannaksen sotilaspiirin perustettavaksi määrätty linnoitusrakennus-
pataljoona, johon ammattimiehet ja kalusto tulisivat Kannaksen lin-
noitustyömailta.14  Ensinmainitut komppaniat saatiinkin YH:n aikana 
perustetuiksi, viimeksimainitusta pataljoonasta  vain  yksi korjaus-
komppania. 

YH:n aikana annettiin uusia perustamistehtäviä varsin tiheään, mm. 
erilaisia huoltomuodostelmia tarvittiin laskettua enemmän, mainitta-

koon myös raskas aurausosasto, moottoriponttonipataljoonan esikun-
ta ja  16  "kuljetuksen esikuntaa" erilaisten kuljetusmuodostelmien 
johtamista varten.15  

Panssariaseen merkitys nousi 1930-luvun loppupuolella yhä tärkeäm-
mäksi. Meillä oli varautuminen sekä panssarien eli sen aikaisen ter-
minologian mukaan hyökkäysvaunujen käyttöön että panssarintorjuntaan 
hyvin kehittymätöntä johtuen toisaalta varojen puutteesta hankinto-

ja varten ja toisaalta myös siitä, ettei ollut päästy selvyyteen 
hankittavista tyypeistä. Niinpä keskustelu panssarijoukkojen orga-

nisaatiosta oli lähinnä teoreettista, mm. Yleisesikunnassa tutkit-
tiin "moto-mekanisoidun pataljoonan" perustamista käyttäen runkona 

Jääkäripataljoona 3:a. Konkreettisia perustamistehtäviä ei voitu an-
taa kuin kahdelle panssarikomppanialle, joiden kalusto jo oli maas-

sa olemassa, vanhimmat vaunut vuodelta 1919.16  
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Loppuvuodesta 1939 ruvettiin panssarintorjuntatykkejä saamaan oman 

tykkitehtaan tuotannosta ja myös ulkomaisin hankinnoin. Organisaatios-

sa ei kuitenkaan ollut näitä varten riittävästi yksiköitä eikä myös-

kään koulutettua miehistöä. Niinpä YH:n aikana aluejärjestölle annet-

tiinkin sekä koulutuskeskuksen että erillisten panssarintorjuntatykki-

joukkueiden perustamistehtäviä. Pikakoulutuksen jälkeen näitä joukku- 

eita lähetettiin yhtymille. Yleisesikunta tiedotti 26.10.39 että "pe-

rustettavat ja alkukoulutuksensa saavat pt.joukkueet luovutetaan sitä 

mukaa kun ne tulevat keskitysvalmiiksi Kan.A:11e, sen ... esittämässä 

kiireysjärjestyksessä edelleen sotatoimiyhtymiin liittämistä varten". 

Vielä sodan alettua lähetettiin joukkueita rintamalle yksi kerrallaan, 

mutta määrittämättä kuuluivatko ne joukkoihin orgaanisesti vai oliko 

kysymyksessä tilapäinen alistus. Myöskään eivät kaikki yhtymät saa-

neet niitä yhtä paljon.17  

Aluejärjestelmään siirryttäessä annetun peruskäskyn  (10.4.34)  mukaan 
"9.divisioona jää kokonaan perustamatta" (sivu  205).  Sen perustamista 
kuitenkin valmisteltiin. Syksyllä  1938  annettiin käskyt, joiden mukaar 
yksi rykmentti oli saatava keskitysvalmiiksi 4.lkp.päivänä ja tultai-

siin alistamaan Etelä-Pohjanmaan sotilasläänille (8.Divisioona).17a  

YH:n alkaessa divisioona pantiin liikekannalle, vaikkakaan sitä ei 

vielä tällöin keskitetty rintamalle lukuunottamatta yhtä rykmenttiä  
(JR  26),  joka liitettiin 8.Divisioonaan ja kuljetettiin Kannakselle. 
Päämaja antoi  6.9.39  divisioonalle käskyn varautua uudestijärjeste-
lyyn: "Sen johdosta, että  (se)  myöhemmin saattaa käydä välttämättö-
mäksi". Päämajan suunnitelmassa divisioona jaettaisiin kahteen vahven-

nettuun jalkaväkirykmenttiin. Divisioona lähetti esityksensä Päämajal-
le  10.11.39.  Sen mukaan. Jalkaväkirykmenttien  25  ja  27  esikunnat olivat 
täysvahvuiset, mutta ehdotettiin suurennettaviksi suojajoukkoprikaati-

en määrävahvuuksiin. Rykmentissä oli kummassakin  3  pataljoonaa. Vah-
vennuksia oli kenttätykistöpatteristo, noin puolet kevyestä osastosta, 

pioneerikomppania, viestiosasto sekä suojajoukkovahvuuksien mukaiset 

huoltojoukkueet ja kenttäsairaalaosasto.  JR  25  oli Oulun seudulla, 
missä myös divisioonan esikunta ja jäljelle jääneet osat divisioonas- 

ta olivat, lähinnä kenttätykistörykmentin ja kevyen osaston esikunnat 
sekä huoltomuodostelmien rungot.  JR  27  ja sen patteristo olivat Kemis-
sä. 
Kotijoukot saivat  30.11.39  käskyn perustaa 9.Divisioonaå varten kol-
mannen jalkaväkirykmentin,  JR  40.  Henkilökunnan luovuttavat Oulun, 
Raahen, Kemin ja Satakunnan suojeluskuntapiirit. Mainitut piirit, Sa-
tekurtaa lukuunottamatta, luovuttavat myös hevoset, ajoneuvot ja 

ocottcriajoneuvot. Soteverustuksen toimittaa puolustusministeriö. 
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Perustamisvalmistelu on aloitettava viipymättä, mutta rykmentin kut-
sumisesta ylimääräisiin harjoituksiin käsketään erikseen. Käsky an-
nettiinkin pian ja rykmentti osallistui jo joulukuun puolivälissä 
Pelkosenniemen taisteluihin. Se ei siis joutunutkaan oman divisioo-

nansa yhteyteen.18  

Heti sodan alkaessa sotatoimet pohjoisessa kehittyivät niin, että 
kaikki joukot tarvittiin. 2.12.39 divisioona sai käskyn: "Järjestä-
kää  Oulun rykmentti prikaatikokoonpanoon ja valmistakaa se toiminta-
kelpoiseksi ja kuljetuskuntoon 3.12.39 mennessä ... Prikaati aliste-

taan P-S.R:n Komentajalle ...° 19  

Talvisodan alettua keskitettiin 9.Divisioonan kaikki joukot yksitel-
len rintamalle ja ennenpitkää koottiin välillä hajoitettu divisioona 
taas yhtymäksi. 

************ 

Divisiooniin orgaanisesti kuuluvien kenttätäydennyspataljoonien li-
säksi on perustamistehtäväluettelossa kenttä armeijaan kuuluva kenttä-
täydennysprikaati, johon kuului 9 pataljoonaa. Esikunnan perustaa 

Jaakkiman sotilaspiiri Lahdenpohjaan ja pataljoonat on hajoitettu ym-

päri maan. Lisäksi tulee 3 kranaatinheitinkomppaniaa. 

Kotiarmeijaan kuuluu esikunta ja 3 täydennysdivisioonaa, jotka kaikki 
Ovat kokoonpanoltaan erilaisia. Suojeluskuntain Yliesikunta perustaa 
armeijan esikunnan ja divisioonien perustaminen on sotilasläänien 

tehtävänä. 1.T-Divisioona on maan etelä- ja lounaisosissa, 2.T-Divi-
sioona Pohjanmaalla ja 3.T-Divisioona Itä- ja Kaakkois-Suomessa. 20  

Ilmatorjuntajoukot kuuluvat kenttäarmeijaan tai ovat kiinteitä eli 
alueellisia. Edellisiä on 
- 4 raskasta patteria, 
- 6 kevyttä patteria ja 
- 4 ilmatorjuntakonekiväärikomppaniaa. 

Kiinteitä  it-joukkoja ovat 
9 raskasta patteria, 
5 kevyttä patteria ja 

- 29 erisuuruista it-konekivääriosastoa. 

Perustamistehtävät ovat sekä vakinaisilla joukko-osastoilla että so- 
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tilaspiireillä. Luettelossa on myös 3 it.piirikeskusta ja 26  it.-
aluekeskusta, joita ei ole yksilöity. Kesäkuussa 1939 on lisätty 

9 raskasta liikkuvaa it.patteria. 

Ilmavoimien ja merivoimien liikekannallepanoa ei aluejärjestelmään 

siirtyminen olennaisesti muuttanut, koska ne olivat pääasiallisesti 

kaaderiperusteisia. Niiden valmistelutyö jatkui entiseltä pohjalta 

(sivut 195 - 197) ja kehitys riippui varsin suuresti uuden kaluston 

saamisesta käyttöön. Eräitä perustamistehtäviä siirtyi suojeluskun-

nilta aluejärjestölle, kuten edellä on esitetty. 

Ilmavoimien perustamistehtäivät olivat 1.7.39 seuraavan taulukon 

mukaiset.21  

Perustettava Perustaja Perustamispaikka 

Ilmapuolustuksen esikunta Ilm.UE Helsinki 

Lentoryhmän esikunta 

3 armeijakunnan ilmakomentajan 
toimistoa 

4 maayhteistoimintalaivuetta 

Alaayhteistoimintalaivueiden 
täydennysrykmentti (T-LentoR 1) 

10 kenttähuoltojoukkuetta 

2 ilmailuvarikkokomppaniaa 

LentoR 1 

LentoR 1 

LentoR 1 

LentoR 1 

LentoR 1 

LentoR 1 

Suur-Meri joki 

Suurmerijoki, 
Sortavala 

Suurmaerijoki, 
Sortavala 

Karvia (kesällä) 
Parkano (talvella) 

Suurmerijoki, 
Sortavala 

Suurmerijoki, 
Sortavala 

Hävittäjärykmentin esikunta 

2 hävittäjälaivuetta 

Hävittäjälaivueiden täydennys- 
rykmentti (T-LentoR 2) 

3 kenttähuoltojoukkuetta 

Ilmailuvarikkokomppania 

LentoR 2 

LentoR 2 

LentoR 2 

LentoR 2 

LentoR 2 

Utti 

Utti 

Pori 

Utti 

Utti 

Kaukotoimintarykmentin esikunta 

3 kaukotoimintalaivuetta 

Kaukotoimintalaivueiden täydennys-LentoR 
rykmentti (T-LentoR 4) 
8 kenttähuoltojoukkuetta 

Ilmailuvarikkokomppania 

LentoR 4 

LentoR 4 

4 

LentoR 4 

LentoR 4 

Immola 

Jyväskylä, Immola 

Jyväskylä 

Jyväskylä, Immola 

Immola 
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Merivoimien ilmakomentajan toimisto Er.LLv. Santahamina 

Meriyhteistoimintalaivue Er.LLv. Santahamina 

Meritäydennyslaivue Er.LLv. Turku 

4 kenttähuoltojoukkuetta _ Er.LLv. Santahamina, 
Turku 

mekanikkokoulu, Ilmasotakoulu ja Ilmailuvarikko jatkavat toimintaan-
sa sodankin aikana. Vain T—LentoR 1 perustetaan määrävahvuisena, 
muihin tulee toistaiseksi vain yksi laivue, ilmeisestikään ei ollut 

toivoa riittävän kaluston saannista. Perustamiseen käytetään kaikkia 
reservin vuosiluokkia ja aluejärjestö luovuttaa henkilöstön joukko—
osastojen nimellisesti ilmoittamista, ilmavoimissa palvelleista 

asevelvollisista.Z2  

Merivoimien komentajan johdossa oli YH:n aikana rannikkolaivasto ja 

meren rannikon rannikkolohkot. Laatokan meripuolustus oli suoraan 

ylipäällikön alainen (vrt. sivut 195 — 196). 

Rannikon lohkojako oli seuraava: 
Pohjanlahden meripuolustus: 

Oulun lohko, vain vartioelimiä, 
Vaasan lohko, 4 lähipuolustuspatteria, 

Lounais—Suomen meripuolustus: 
Ahvenanmaan puolustus, toistaiseksi miehittämättä, joukot val— 
miina mantereella, 
Satakunnan lohko, 2 patteria, 

Turun lohko, 5 linnaketta, 
Hangon lohko, 2 linnaketta, 

Helsingin lohko: Isonsaaren, Ryssänkarin ja Porkkalan alalohkot, 
keskuslinnoitus ja 10 linnaketta, 

— Pellingin lohko, 2 linnaketta, 
Kotkan lohko, 6 linnaketta, 
Viipurin lohko: Koiviston ja Säkkijärven alalohkot, 7 linnaketta. 

Rannikkolaivastoon kuuluivat seuraavat laivueet: 
Panssarilaivue, 2 panssarilaivaa, 

— Varmistuslaivue, 4 tykkivenettä ja 7 vartiomoottorivenettä, 

— Raivaajalaivue, pääasiallisesti ottoaluksia, 
— Sukellusvenedivisioona, 2 sukellusvenettä, 

— miinalaiva Louhi. 

Merivoimien komentajan alaisina suoraan olivat: 
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- Sukellusvenelaivue, 3 sukellusvenettä, 

- Miinalaivue, ottoaluksia, 

- Moottoritorpedovenelaivue, 6 moottoritorpedovenettä. 

Lounais-Suomen meripuolustukselle alistettuja olivat: 

- Jäänsärkijälaivue, 4 jäänsärkijää, 

- Saattolaivue, 2 jäänsärkijää ja ottoaluksia, 

- Sukellusvenehävittäjälaivue, 6 vartiomoottorivenettä. 

Laatokan meripuolustukseen kuului 6 lohkoa, Kannaksen, Kurkijoen, 

Jaakkiman, Sortavalan, Salmin ja Valamon lohkot sekä yhteensä 13 

linnaketta. Laivasto-osastoon kuului tykkilaivue, miinalaivue, rai-

vausosasto ja kuljetuslaivue. Varsinaisia sota-aluksia ei ollut ai-

noatakaan (vrt. sivut 149 ja 163). 

Aluskantaa kuvaa, että rannikoitten vartiointiin käytetyistä 100 

aluksesta oli ottoaluksia 53, puolustuslaitoksen 18, suojeluskunnan 

4 ja Merivartiolaitoksen.25.23  

Merivoimat samoinkuin ilmavoimatkin oli vahvasti kaaderivoittoinen, 

kuten seuraavasta taulukosta (16.9.39) ilmenee." Erityisesti lai-

vastossa oli reservin osuus varsin pieni. 

Vahvuus Upseereita Aliups. Miehistöä Yhteensä 

Rannikkolaivasto: 

Kaaderi 94 353 864 1311 
Reservi 18 97 294 409 

Yhteensä 112 450 1158 1720 
•Merivoimat: (kaikkiaan) 

Kaaderi 261 905 2770 3936 

Reservi 89 772 2472 3333 

Yhteensä 350 1677 5242 7269 

Vihollisuuksien alkaessa oli laivaston vahvuus kuitenkin jo 247 up-

seeria, 699 aliupseeria ja miehistöä 2598 eli yhteensä 3544 henkeä. 
Lisäys oli luonnollisestikin saatu reservistä. 25 

Liikekannallepanon valmisteluihin kuului luonnollisesti suunnitel-

mien tekeminen kaaderiyksiköiden siirtymiseksi rauhanajan kokoonpa-

nosta sodanajan kokoonpanoon. Reservistä vahvennettiin rannikkoty-

kistön linnakkeita, laivaston aluksia, laivastoasemia, sisältyipä 

suunnitelmiin myös "siirrettävä tukiasema". Ottoteitse tulevat aluk- 
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set  oli varustettava ja aseistettava sotilaskäyttöön sopiviksi. 

Esimerkiksi jäänsärkijöihin tulisivat  102  -  120  mm:n meritykit ja  

40  mm:n ilmatorjuntatykit sikäli kuin kalustua riittäisi. 

Merivoimien rannikkopuolustusjoukkoihin  kuului 

- 8  erillistä jalkaväkipataljoonaa,  

1  erillinen polkupyöräpataljoona,  

1  erillinen konekiväärikomppania ja  

6  erillistä polkupyöräkomppaniaa. 
Ennen aluejärjestelmään siirtymistä nämä joukot perustettiin ranni-
kon suojeluskuntapiireistä ja niiden miehistö "osallistui suureksi 
osaksi rannikkosotaharjoituksiin. Aluejärjestelmän aikana nämä jou-

kot kootaan eri sotilaspiirien ylijäämästä ... lukuunottamatta A.loh-
kon (Ahvenanmaan) ja Kan.sp:n pataljoonia ... päällystön ja miehis-
tön perehtyneisyys rannikkotaistelutoimintaan olematon ... Haittana  

on  näiden yksikköjen myöhäinen saapuminen toiminta-alueilleen". 
Suojajoukkoja lukuunottamatta nämä yksiköt kuuluivat  VII  kiireelli-
syysjärjestykseen. Kritiikki  on  Yleisesikunnan merivoimatoimiston  

9.9.39.26  

Rannikkopuolustusjoukot koottiin seuraavan taulukon mukaisestie
27  

Alistus ja 
yksikkö 

Keskitys- 
paikka 

Perustamis- 
paikka 

Perustaja 

Merivoimien 
komentaja: 
Er.P 22 Inkeroinen Joensuu Joensuun sp. 

Er.P 18 Kerava Helsinki Helsingin sp. 

Er.P 20 Karjaa Vaasa Vaasan sp. 

Laatokan mp: 
Er.P 23 Valamo Joensuu Joensuun sp. 

Viipurin lohko: 
Er.P 7 Koivisto Kuolemajärvi Kannaksen sp. 

4.Er.KKK Koivisto Kuopio Kuopion sp. 

Kotkan lohko: 
Er.P 24 Virolahti Savonlinna Savonlinnan sp. 

Er.P 21 Pyhtää Oulu P.-Pohj:n sl. 

Pellingin lohko: 

Er.P 19 Porvoo Porvoo Helsingin sp. 

Helsingin lohko: 

1.Er.PPK Espoo Tikkurila Helsingin sp, 
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Hangon lohko: 
2.Er.PPK Inkoo Tikkurila Helsingin sp. 
7.Er.PAK Lappohja Mikkeli Mikkelin sp. 
1.Er.KKK Lappohja Tampere Tampereen sp. 
Turun lohko: 
3,Er.PPK Turku  Hämeenlinna Hämeenlinnan sp. 
4.Er.PPK Uusikaupunki Tampere Tampereen sp. 
2.Er.KKK Turku  Tampere Tampereen sp. 
Ahvenanmaan lohko:  
APP 8  Maarian— 

hamina 
Turku  Turun E.sp. 

Satakunnan lohko: 
5.Er.PPK Rauma Jyväskylä Jyväskylän sp. 
3.Er.KKK Pori Oulu Ylivieskan sp. 
Vaasan' lohko: 
6.Er.PPK Närpiö Oulu  Ylivieskan sp. 



Perustettava Perustaja 

Yleisesikuntaosastot  
Osasto 1  

- Järjestelytoimisto 

- Tilasto- ja vahvuustoimisto 
- Henkimasiaintoimisto 
Osasto 2  

- Tiedustelutoimisto 
- Valvonta- ja vastavakoilutoimisto 
- Sanomalehtitoimisto 

- Salakielitoimisto 

Osasto 3  
- Operatiivinen toimisto 

- Koulutustoimisto 
- Sotahistoriallinen toimisto 

- Topografitoimisto 
Osasto 4  

- Huoltotilastotoimisto 

Järjestelytoimisto (VIII) 
Lkp.toimisto (III) 
Henkilötoimisto (XI) 

Tilastotoimisto (V) 
Valvontatoimisto (VI) 

Ulkomaatoimisto (IV) 

Tilastotoimisto (V)  

Operatiivinen toimisto 
Koulutustoimisto  (X)  
Sotahistoriallinen 
toimisto  (IX)  
Topografikunta 

Määrätty henkilöstö  

(I) 
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.274  Ylimmän johdon liikekannallepanosuunnitelma 

Vuodelta 1924 peräisin oleva Päämajan ja Kotiarmeijan Esikunnan 

liikekannallepanosuunnitelma  (II  168 - 173) uusittiin vuonna 1931. 
Vuoden 1929 Liikekannallepano-Ohjesääntö toteaa vain, että "Ylipääl-
likön käytettäväksi muodostetaan päämaja ja kotiarmeijan päällikön 
käytettäväksi kotiarmeijan esikunta, jolloin yleisesikunta ja suo-
jeluskuntain yliesikunta lakkaavat olemasta". Tarkemmat ohjeet näi-

den esikuntien perustamisesta sisältyvät Yleisesikunnan toimeenpano-
käskyyn N:o 27/11.1.31.1  

Käskyn mukaan tuli Yleisesikunnan, tarkastajiston, Ilmavoimien Esi-
kunnan, sotaylioikeuden, rautatiehallituksen sekä posti- ja lennä-
tinhallituksen asettaa henkilöstörungot Päämajaa varten. Perustami-
sen valmistelutyö eli suunnitelmien ja käskyjen laatiminen on Yleis-

esikunnan kansliatoimiston tehtävänä. Sodan ajan toimintaa varten 
tarvittavien suunnitelmien ja työohjeiden tekeminen kuuluu kaikille 
rauhan ajan osastoille ja toimistoille. 

Päämajan perustamistehtävät jakautuvat seuraavan taulukon mukaises-
ti. 



Aselajien komentajat ja huoltohaaro en 

päälliköt  

Taisteluvälineosasto  
- Tykistökomentajan toimisto 

- Ase- ja ampumatarviketoimisto 

- Tykistömateriaalitoimisto 
- mittaustoimisto 
Viestiosasto  
- Viestikomentajan toimisto 
- Teknillinen toimisto 
Ilmailuosasto  

- Ilmajoukkojen komentajan toimisto 
- Teknillinen toimisto 
Insinööriosasto  

• Pioneerikomentajan toimisto 
- Pioneeritoimisto 

- Teknillinen toimisto 
Kuormastovälineosasto  

- Kuormastovälinetoimisto 
- Moottorivälinetoimisto 
- Polttoainetoimisto 
Lääkintäosasto  

Ylilääkärintoimisto 

- Lääkintämateriaalitoimisto 
Eläinlääkintäosasto  

- Ylieläinlääkärin toimisto 
- Remontti- ja materiaalitoimisto 
Intendenttiosasto  

- Elintarviketäydennystoimisto 
- Materiaalitäydennystoimisto 
Kuljetusosasto 
- Rautatietoimisto 

- maa- ja vesitietoimisto 

- Kuljetusvälinetoimisto 
Sotarautatiehallitus  

Hallinto-osasto  
- Yleinen hallintotoimisto 
- Oikeudellinen toimisto 

Tykistön tarkastajan 
toimisto 

1

Teknillisten ja huoltajouk-
kojen tarkastajan toimisto 

Ilmavoimien Esikunta 
Ilmavoimien Esikunta 

Teknillisten ja huoltojouk-
kojen tarkastajan toimisto 

Teknillisten ja huoltojouk-
kojen tarkastajan toimisto 

Sotaväen ylilääkärin 

toimisto 

Sotaväen ylieläinlääkärin 
toimisto 

Talousasiain esiupseeri 
Talousasiain esiupseeri 

Kulkulaitostoimisto  (II)  
Kulkulaitostoimisto 
Kulkulaitostoimisto 

Rautatiehallitus 

Reservistä tuleva henkilöstö 
Sotaylioikeus 
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- Kenttäpoliisitoimisto 

- Sielunhoidollinen toimisto 

- Kenttäpostitoimisto 

Kassaosasto 

Kemiallinen osasto  

Kaasutaistelutoimisto 

Kaasusuojelutoimisto 

Kemiallinen laboratorio 

Meteorologinen osasto  

- Yleismeteorologinen toimisto 

- Sade- ja jäätoimisto 

- Pilvistötoimisto 

- Ylempien ilmakerrosten toimisto 

- Kalustotoimisto 

Keskuskanslia  

Komendanttitoimisto  

- Toimituskomppania 

- Viestikomppania 

- Meteorologinen keskusasema 

Sivilikanslia  

Lainopillinen neuvonantaja 

Sotarovastin toimisto 

Posti- ja lennätinhallitus 

Reservistä tuleva henkilöstö 

Tsto X:n kaasusuojelu-

upseeri 

Tykistön tarkastajan tsto 

Kansliatoimisto  (VII)  
Kansliatoimisto 

Helsingin komennuskomppania 

Viestipataljoona 2 

Sotilasmeteorologinen keskus-
asema 

Reservistä tuleva henkilöstö 
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Oheinen kaavio havainnollistaa Päämajan muodostumista eri organi-

saatioista.2  
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Puolustusvoimain ylimmän johdon järjestely vuonna 1937 (sivu 48) 
muutti olennaisesti Yleisesikunnan ja puolustusministeriön suhdetta, 

edelliseen jäi vain operatiivinen osasto ja ulkomaanosasto. Kun 
YH:n aikana oli perustettava Päämaja, siihen oli kuitenkin koottava 
pääosat vanhasta Yleisesikunnasta, kuten jo on esitetty (sivut 49 - 

51 ).  
Puolustusministeriö antoi 22.9.39 toimeenpanokäskyn Päämajan, puo-
lustusministeriön ja Kotijoukkojen Esikunnan liikekannallepanosta.3  
Sen mukaan Päämajan perustavat pääasiallisesti Yleisesikunta ja 
puolustusministeriö sekä eräitä sen osia mm. puolustushaarain esi-

kunnat ja aluejärjestö. Perustaminen voi tapahtua liikekannallepa-
non julistamisen jälkeen, mutta oli varauduttava myös siihen, että 
Päämaja olisi pantava toimintaan jo ennen sitä erikseen annettaval-

la käskyllä. Ensinmainitussa tapauksessa sen piti olla valmiina 
osin jo valmistuspäivänä, pääosa kuitenkin  I  -  II  lkp.päivänä. Jäl-
kimmäisessä tapauksessa ensimmäisten osien oli oltava toiminnassa 
3 tuntia käskyn antamisesta. 

Käskyssä on yksityiskohtaiset määräykset henkilöstöstä ja sen vas-
taanotosta, majoituksesta, muonituksesta ja sotavarustuksestakin, 
jonka tuli olla "supistetun määrävahvuuden" mukainen. Tätäkään ei 
ollut riittävästi, jonka vuoksi Helsingin sotilaspiirin tehtäväksi 
annettiin "varausteitse hankkia tarvittava henkilökohtainen sotava-
rustus ottamalla huomioon paikalliset varausmahdollisuudet ja Pää-

majan varustamistärkeysjärjestys ... muiden joukkojen suhteen". 

Rauhan aikana oli Teknillinen tarkastaja johtanut sekä pioneeri-
että viestiaselajia. Päämajan sodan aikaisissa kokoonpanoissa oli-
vat aselajit kuitenkin erillään. Ilmeisesti jo YH:n aikana kävi il-
mi, että niiden luonteen ja erilaisten tehtävien vuoksi yhteinen 
johto ei ollut mahdollinen. Puolustusministeriö antoikin 4.10.39 
määräyksen "pioneeriosaston ja viestiosaston väliaikaisesta perus-

tamisesta puolustusministeriöön". Perusteluna esitetään, että kun 
linnoitustöitä tullaan laajennettuina jatkamaan, keskitetään niiden 

johto pioneeriaselajille, joka samalla vapautetaan viestiaselajin 
johtamisesta. Tätä varten muodostetaan 

- pioneeriosasto, jossa on linnoitustoimisto ja pioneeritoimisto 
sekä 

- viestiosasto, jossa on viestitoimisto ja viestivälinetoimisto. 

Pioneeriaselajin johtoon määrättiin teknillinen tarkastaja, jonka 



Perustettava Perustaja 

Komento-osasto  

Komento- ja henkilöasiain 
toimisto 	• 
Komendantin toimisto 

Esikuntakomppania 
Igonistamo ja piirtämö 

Viestitystoimisto 
Kirjaamo 
Viestikomppania 

Jaosto  I  
Järjestelyosasto  

Järjestelytoimisto 
Henkilötäydennystoimisto 
Hallinnollinen toimisto 

Koulutusosasto  
Yleinen koulutustoimisto 

Sotarovasti 
Ylikapellimestari 

Taktillinen toimisto 

Jaosto  II  
Ulkomaatoimisto 

Sotilasasiamiehet 
Kielenkääntäjät 

Tiedusteluosasto  
Tiedustelutoimisto 

Salaiset tiedusteluelimet 
Kuvalaboratorio 

Viestitiedustelutoimisto 
Viestitiedusteluelimet 

Valvontaosasto  
Vastavakoilutoimisto 
Ilmoitustoimisto 
Sensuuritoimista 

Jaosto  III  

P1M:n komento-osasto 

P1P1:n komento-osasto 
P1P1:n kansliatoimisto 
Hel.KK ja Hel.AutoK 
P11n:n. kansliatoimisto 
P1P1:n tekn.tark.tsto 
P1M:n kansliatoimisto 
Mikkelin sotilaspiiri 

P1P1:n järj.- ja lkp.os. 
P1P1:n järjestelytsto 
P1M:n lkp.toimisto 
P1P1:n järjestelytoimisto 
P1M:n koulutusosasto 
P1M:n koulutusosasto 
P1M:n koulutusosasto 
P1P1:n koulutusosasto 
P1P1:n koulutusosasto 

YE:n ulkomaaosasto 
YE:n ulkomaatoimisto 
YE:n ulkomaatoimisto 
YE:n ulkomaatoimisto 

YE:n tilastotoimisto 
YE:n tilastotoimisto 
YE:n tilastotoimisto 
YE:n tilastotoimisto 
YE:n tilastotoimisto 
YE:n tilastotoimisto 

YE:n valvontatoimisto 
YE:n valvontatoimisto 
YE:n valvontatoimisto 

ym. 

Operatiivinen osasta 
Mlaavoimatoimisto 

YE:n  operatiivinen  os. 
YE:n maavoimatoimisto 
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samalla piti toimia pioneeriosaston väliaikaisena päällikkönä. 

Viestiaselajin johtoon eli "viestialan tarkastajaksi" määrättiin 

viestiosaston päällikkö.4  

Edellä mainitussa käskyssä Päämajan liikekannallepanosta (22.9.39) 

sen kokoonpano on puolustusministeriön 16.6.39 vahvistamien sodan-

ajan määrävahvuuksien mukainen ja perustamistehtävät ilmenevät seu-

raavasta taulukosta.5  - Päämajan laajuutta ja sen tehtävien moni-

naisuutta kuvaa, että sen työjärjestys käsittää 25 sivua.6  



Merivoimatoimisto 
Ilmavoimatoimisto 

Huolto-osasto  

Yleinen huoltotaimisto 
Rautatietoimisto 
Maan- ja vesitietoimisto 

Topografikunta  
Karttavarastot 
Kenttämonistamo 
Topografikomppania 

Sotahistoriallinen toimisto 

Proeagandaosasto  
Yleinen propagandatoimisto 
Ulkopropagandatoimisto 
Sisäpropagandatoimisto 
Propagandakanslia 

Aselajien komentajat 

Tykistökomentaja . 

Pioneerikomentaja 
Pioneeritoimisto 
Linnoitustoimisto 
Tie- ja vesirakennustoimisto 

Viestikomentaja 
Viestitoimisto 
Salakirjoitustoimisto 

Kaasusuojelukomentaja 

Sotapoliisikomentaja. 

Ilmapuo7ustuskomentaja  

Merivoimien komentaja  

YE:n merivoimatoimisto 
YE:n ilmavoimatoimisto 

YE:n huolto- ja kulkulaitos- 
toimisto _„_ 

- ~~- 

P1M:n topografikunta 
P1M:n topografikunta 
P1M:n topografikunta 
Hel.sp. ja Top.K 

P1M:n sotahist. toimisto 

P1M:n sanomatoimisto 
P1M:n sanomatoimisto 
P1P1:n sanomatoimisto 
P1P1:n sanomatoimisto 
P1M:n sanomatoimisto 

P1M:n tykistön tarkastajan 
toimisto 
P1M:n teknillisen tarkastajan 
toimisto 	-n- 

-n- 

_n_ 
_ "- 
_"_ 

P1M:n kaasusuojelutoimisto 

YE:n valvontatoimisto 

Ilmavoimien Esikunta 

Merivoimien Esikunta 

Huoltolajien päälliköt ja tarkastajat 

Taloushuollon tarkastaja 
Tilitoimisto 

Lääkintäpäällikkö  

Eläinlääkintäpäällikkö  

Sotapostipäällikkö  

P1M:n intendenttiosasto 
P1M:n tiliosasto 

P1M:n lääkintäosasto 

P1M:n eläinlääkintäosasto 

Posti- ja lennätinhallitus 
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Kun puolustusvoimat oli tosiasiallisesti pantu liikekannalle kutsu-

malla joukot ylimääräisiin kertausharjoituksiin (YH), puolustusmi-

nisteri Juho Niukkanen esitti kabinettiesittelyssä 17.10.39 Tasa-

vallan presidentille, että "puolustusneuvoston puheenjohtaja, sota-

marsalkka vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheim määrättäisiin ny-

kyisten reservin ylimääräisten harjoitusten aikana toimimaan Tasa-

vallan puolustusvoimain komentajana", ja että "puolustusministeri- 



- 223 -  
Puolustusministerin 

ESITTELY 

Tasavallan Presidentille 

Helsingisså, 	laka-  kiwi: 17  pnivnna  19 39  

Esitetään, että puolustusneuvoston puheen- Hyväksyn: 

johtaja, sotamarsalkka vapaaherra Carl Gustaf 

Emil  äl a  n n e  r  h e i  m määrättäisiin nykyis-

ten reservin ylimääräisten harjoitusten aikana 

toimimaan Tasavallan puolustusvoimain komenta- 

jana. 

Esitän hyväksyttäväksi. 

Luolustusministeri 
i' 

 /fr  

Puolustusministerin 

ESITTELY 

Tasavallan Presidentille 

Helsingiss[t, loka- kuun %7  päivlina 19 39. 

Esitetään, että puolustusministeriölle annet-

taisiin käsky perustaa Päämaja, joka määrättäisi 

toimimaan Tasavallan puolus tisv o ima  in  komentajan 

esikuntana.  

Esitän hyväksyttäväksi. 

2eg 

Puolustusministeri  
/v

. 
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ölle annettaisiin käsky perustaa Päämaja, joka määrättäisiin toimi-

maan Tasavallan puolustusvoimain komentajan esikuntana". Presidentti 

Kallio hyväksyi esitykset ja seuraavana päivänä ministeriö antoi 
käskyn, jonka mukaan Päämajan oli aloitettava toimintansa 18.10.39. 

Perustamisessa noudatetaan 17.6.39 vahvistettuja määrävahvuuksia ja 

22.9.39 annettua tp.käskyä (sivu 221).7  

Valtioneuvoston päätös 23.11.39 "puolustusvoimain johdon väliaikai-

sesta järjestelystä" säilytti Päämajan kokoonpanon melkein sellaise-

na kuin edellä on esitetty. Hallinnollinen toimisto on laajentunut 

osastoksi, jossa on hallinnollinen toimisto ja sotapoliisitoimisto. 

Ulkopropaganda- ja sisäpropagandatoimistot on sulautettu yleiseen 

propagandatoimistoon (sivut 49 - 51).8  

Edellä mainittu toimeenpanokäsky (22.9.39) määrää, että "Sodanajan 

Puolustusministeriö muodostetaan rauhanajan Puolustusministeriöstä 

laajentamalla eräitä sen osia sekä perustamalla lisää tai lakkautta-

malla eräitä toimistoja". Suunnitelman yksityiskohdat sisältävä lii-

te luvataan lähettää myöhemmin, mutta  se on  ilmeisestikin jäänyt te-
kemättä.  22.10.39,  Päämajan perustamisen jälkeen (sivu  222),  puolus-
tusministeriö antoi määräyksen kokoonpanostaan sota-aikana.9  Se on  
pääasiallisesti samanlainen kuin Valtioneuvoston päätöksellä  23.11. 
1939  annettu määräys puolustusvoimain ylimmän johdon järjestelystä 
(sivu  61).  



Perustettava Perustaja 

Hankkivat ja puoltavat osastot 

Muut osastot  

Osasto 1  

- Järjestelytoimisto 

- Tilastotoimisto 

- Henkilöasiain toimisto 

- Kutsunta-asiain toimisto 

Osasto 2  

Valvontatoimisto 

Salakirjoitustoimisto 

Yleinen valistustoimisto 

Osasto 3 

Osasto 4 

- Ilmailutoimisto 

- Ilmatorjuntatoimisto 

Suo jeluskuntaosasto  

- Henkilötoimisto 

- Järjestely- ja koulutuststo 

- Taloustoimisto 

- Lotta-Svärd toimisto 

Kulkulaitostoimisto  

Lääkintätoimisto  

Eläinlääkintä- ja remonttitsto 

Topografikunta 

Sota-arkisto  

Puolustusministeriö 

Puolustusministeriön sota-asiain 
osasto  

Yleisesikunnan Henkilötoimisto  (XI)  

Puolustusministeriön sota-asiain 
osasto 

Yleisesikunnan valvontatoimisto  
(VI)  
Yleisesikunnan tilastotoimisto (V) 

Yleisesikunnan ulkomaatoimisto  
(IV)  
Yleisesikunnan koulutustoimisto  
(X),  Sotarovastin toimisto ja Yli 
kapellimestari 

Ilmavoimien Esikunta 

Ilmavoimien Esikunta ja Yleisesi-
kunnan koulutustoimiston kaasu-
suojelu-upseeri 

Suojeluskuntain Yliesikunta 
_n_ 

_n_ 

:-n- 

Yleisesikunnan kulkulaitostoimist•  
(II)  
Sotaväen ylilääkärin toimisto 

Sotaväen ylieläinlääkärin toimisto 

Yleisesikunnan topografikunta 

Sota-arkisto 

-n_  
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Kotiarmeijan ja Kotijoukkojen liikekannallepanosuunniteimat  5.275  

Edellä mainitun Yleisesikunnan toimeenpanokäskyn (11.1.31) mukaan 

asettavat Kotiarmeijan Esikunnan rungon Yleisesikunta, tarkastajis-

to, Ilmavoimien Esikunta, puolustusministeriö ja Suojeluskuntain 

Yliesikunta (sivu 216). Sen kokoonpanoa ja perustamista esittää 

seuraava taulukko. 
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Kansliatoimisto 	 Puolustusministeriön keskusosasto 

Taloustoimisto 	 -"- 

Esikunnan toimitusjoukkue 	Helsingin Komennuskomppania 

Oheinen kaavio havainnollistaa Kotiarmeijan Esikunnan muodostumis-

ta eri organisaatioista.1 

Yleisesikunnassa laadittiin 23.3.36 päivätty laajahko muistio "So-

danaikaisten kotiseudun puolustusvoimiemme järjestelystä, alistus-

suhteista ja yhteydestä siviiliviranomaisiin".2  Sen mukaan "Puolus-

tusministeri on se henkilö, joka johtaa koko toimintaa kotiseudulla 

ja vastaa siitä sekä järjestää välttämättömän yhteistoiminnan koti-

seudun siviiliviranomaisten kanssa". Ylipäällikkö ja Päämaja taas 

johtavat toimintaa sotanäyttämöllä. 

Edellä esitettyyn pääsääntöön on kuitenkin poikkeuksia. "Kotiarmei-

ja ... on koulutuselimenä alistettu päämajalle, joka johtaa sen kehi-

tystä ja vastaa siitä. Huollollisesti taas kotiarmeija on samassa 

asemassa kuin rauhanaikainen armeijamme"eli se on hallinnollisesti 

ja huollollisesti puolustusministeriön alainen. 

Puolustusministeriön johtoon kuuluu Kotiarmeijan lisäksi myös alue-

järjestö ja suojeluskunnat. Koska johdettavia näin tulisi kovin 

paljon, ehdotetaan muistiossa, että täydennysdivisioonien esikunnat 

otettaisiin välijohtoportaiksi ja ne nimettäisiin esimerkiksi so-

tilasmaakuntien esikunniksi. Näitä tulisi olemaan kolme ja maa jaet-

taisiin siis kolmeen osaan. Kotiarmeijan joukko-osastot voisivat 

olla suoraan Kotiarmeijan Esikunnan alaisia. - Sotanäyttämöllä 

olevat suojeluskunnat ja aluejärjestön osat olisivat Päämajan alai-

sia. 

Puolustusministeriön ja Yleisesikunnan johtosuhteiden uudestijär-

jestelyn jälkeen laadittiin ministeriön järjestelytoimistossa  

5.5.38  luonnos käskyksi "sotilaspiirien esikunnan sodanajan kokoon-

panosta ja työskentelystä sekä valtakunnan sodanajan alueellisesta 

järjestelystä". Sen mukaan Suojeluskuntain Yliesikunnasta muodos-

tetaan Kotiarmeijan Esikunta, jolle alistetaan välittömästi soti-

laspiirit, siis ilman edellä esitettyjä sotilasmaakuntien esikun-

tia, kun sotilasläänien esikunnat lakkautetaan. Suojeluskuntapiiri-

jako muutetaan sotilaspiirijakoa vastaavaksi ja paikalliset suoje- 
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luskunnat alistetaan sotilaspiirin päällikölle suoraan; aluejako 

lakkautetaan. Lotta—Svärd—järjestö alistetaan Kotiarmeijan päälli—

kölle.3  

Sotilaspiiri voidaan määrätä tukipiiriksi ja alistaa operatiivisen 
yhtymän komentajalle. Sotilaspiirien on määrättävä sopiva upseeri 
lääninhallituksiin-sotilasasiain esittelijäksi, Viipurin lääninhal—
litukseen tämän asettaisi kuitenkin Päämaja. 

Luonnoksessa määritetään aluejärjestön suhteet järjestysviranomai—
siin, ilmatorjuntaan ja väestönsuojeluun sekä esitetään käskyvalta—
suhteet piirin alueella oleviin joukkoihin ja muihin sotilaslaitok—
siin. Sotilaspiirin pääasialliset tehtävät ilmenevät sen esikunnan-
toimisto jaosta: 

— komentotoimisto (tsto  I)  
— asevelvollisuusasiaintoimisto (tsto  II)  
— ye—asiaintoimisto (tsto  III)  
— huoltoasiaintoimisto (tsto  IV)  
— suojeluskunta—asiaintoimisto (tsto  V)  

Luonnoksesta pyydettiin lausunto yhtymien, puolustushaarojen ja so—
tilasläänien esikunnilta  1.9.38  mennessä. Näiden saavuttua laadit—
tiin järjestelytoimistossa uusi ehdotus käskyksi "kotialueen esi—
kuntien sodanajan kokoonpanosta ja työskentelystä sekä valtakunnan 
sodanajan alueellisesta järjestelystä". Tämänkin mukaan Suojelus—
kuntain Yliesikunta  on  runkona Kotijoukkojen Esikunnalle, kuten  ni--  

mi nyt kuuluu. Esikunta liitetään puolustusministeriöön.4  

Välijohtoportaaksi on palautettu sotilasmaakunnan esikunta, joita 
on kolme: 
— Lounais—Suomen eliISn:n Esikunta, 
— Pohjanmaan eli  II  Sm:n Esikunta ja 

— Sisä—Suomen eli  III  Sm:n Esikunta. 

Sotilasmaakuntiin kuuluu yhteensä  20  lueteltua sotilaspiiriä, loput 

alistetaan tukipiireinä asianomaisille operatiivisten yhtymien ko—
mentajille. Sotilasmaakuntien komentajat ovat Kotijoukkojen päälli—
kön alaisia ja tälle ovat sotilaspiirit suoraan alistetut, sotilas—

läänit lakkautetaan. Edellisestä luonnoksesta poiketen suojeluskun—
tajärjestö säilyy ja  se on  aluejärjestön rinnalla alistettu Koti—
joukkojen päällikölle, jolle myös Lotta—Svärd—järjestö alistetaan. 
Kotijoukkojen esikuntaan perustetaan suojeluskuntaosasto hoitamaan 

suojeluskuntien asioita ja vastaavasti sotilasmaakunnan esikuntaan 
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suojeluskuntatoimisto. Suojeluskuntapiirien esikunnat liittyvät so- 

tilaspiirien esikuntiin ja niiden piirijako sopeutetaan sotilaspiiri 

jakoon. Suojeluskunta-alueet lakkautetaan. Eri johtoportaiden keski- 

näiset suhteet ovat pääasiallisesti edelleen luonnoksen mukaiset. 

Sotilasmaakunnan esikunta jakaantuu seuraaviin toimistoihin: 

komentotoimisto (tsto  I)  
koulutustoimisto (tsto  II)  
ye-asiaintoimisto (tsto  III)  
huoltotoimisto (tsto  IV)  
suojeluskunta-asiaintoimisto (tsto V) 

suojelutoimisto (tsto  VI)  
hallinnollinen toimisto (tsto  VII)  
ilmapuolukustoimisto (tsto  VIII).  

Sotilaspiirin esikunta  on  muuten entisenlainen, mutta siihen  on  lisät.  
ty  suojelutoimisto (tsto  VI).  

Kun puolustusministeriön-  toimeenpanokäsky Päämajan, puolustusminis- 

teriön ja Kotijoukkojen Esikunnan liikekannallepanosta julkaistiin  
22.9.39,  siinä annettiin  vain  yleisluontoiset ohjeet perustamisteh-
tävistä ja todettiin, että viimeksi mainitun perustaa Suojeluskun-

taan Yliesikunta.5  

Kotijoukkojen Esikunnan kokoonpanokaavio ja määrävahvuus on päivätty 

16.9.39, käsky "johtosuhteiden sekä alue- ja suojeluskuntajärjestö-

jen sodanajan järjestelyistä kotiseudulla" 26.9.39. Esikunnan kokoon. 

pano on olennaisesti erilainen kuin vuonna 1931 (sivu 225) ja ilme-

nee seuraavasta luettelosta.6  

Esikuntapäällikkö  

' Esikuntapäällikön apulainen 

Komento- ja järjestelyosasto (Kom.os.) 
Komentotoimisto (Kom.1) 
Henkilöasiaintoimisto (Kom.2) 
Järjestelytoimisto (Kom.3) 

Koulutusosasto (Koul.os.) 
Koulutustoimisto (Kou1.1) 
Urheilutoimisto (Kou1.2) 
Valistustoimisto (Kou1.3) 
Kotijoukkojen rovasti 

Ilmavoimatoimisto (Ilm.tsto) 

Kansliatoimisto (Kansliatsto) 
Kirjaamo 
Monistamo 
Kassa 
Esikuntakomppania 
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Hallinnollinen osasto (Hall.os.) 
Hallinnollinen toimisto (Ha11.1) 
Tilitoimisto (Hal1.2) 
Revisiotoimisto (Hal1.3) 

Huoltolajit  

Asetoimisto (Asetsto) 

Intendenttiosasto (Int.os.) 	- 
muonitustoimisfo (Int.1) 
Vaate— ja varustetoimisto (Int.2) 
Rakennus— ja majoitustoimisto (Int.3) 

Lääkintätoimisto (Lääk.tsto) 

Eläinlääkintätoimisto (El.lääk.tsto) 

Ilmatorjuntakomentaja (It.kom.) 
Ilmatorjuntatoimisto (It.tsto) 

Lotta—Svärd keskusjohtokunta  

Puolustusministeriön 26.9.39 antaman käskyn mukaan varsinaisten so—

tilaallisten tehtävien johtaminen kotiseudulla kuuluu Päämajalle ja 

muiden hallinnollista laatua olevien sotilaallisten tehtävien johto 

puolustusministeriölle sekä muille asianomaisille ministeriöille. 

Kotijoukkojen Esikunta on varsinaisten sotilaallisten tehtävien joh—

toon nähden alistettu Päämajalle ja hallinnollista laatua olevien 

tehtävien johtoon nähden puolustusministeriölle. Esikunnan välittö—

mään johtoon kuuluvat kotitäydennysjoukot (Koti—T—joukot) ja suoje—

luskuntajärjestö, mutta hallinnollisesti ne ovat alistetut puolus—

tusministeriölle. 

Koti—T—joukkojen perustamisen ja vahvuudet määrää puolustusministe—

riö. Niiden tehtävänä on puolustusvoimien täydentäminen, uusien yk—
sikköjen perustaminen, henkilöstön koulutus sekä yhdessä suojelus—

kuntien kanssa "turvata vihollisen toimintaa vastaan ne valtakunnan 

osat, joihin varsinaiset sotatoimet eivät ulotu". 

Kun sotatila on julistettu, lakkautetaan sotilasläänit ja sotilas—

piirit ja niiden tehtävien hoito siirtyy suojeluskuntajärjestölle, 

jonka "toiminnan ja järjestelyn perusta säilyy sodan aikana samana 

kuin rauhan aikana". Tähän astisissa suunnitelmissa oli aina alue—

järjestö ajateltu johtavaksi organisaatioksi, johon tavalla tai toi—

sella liitettiin suojeluskuntien toiminta. 

Sodanaikainen piirijako perustuu rauhanaikaiseen suojeluskuntapiiri—

jakoon, jossa kuitenkin otetaan huomioon sotilaspiirien liittäminen 

niihin, tässä yhteydessä mm. lakkautetaan Turunmaan suojeluskunta— 
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piiri. Suojeluskunta-alueet ja paikalliset suojeluskunnat pysytetään, 

mutta useita alueita voidaan yhdistää samaan johtoon. Myös Lotta-

Svärd-järjestö säilyy entisellään. - Sotanäyttämöllä olevat suoje-

luskunnat alistetaan asianomaisille operatiivisille yhtymille. Käs-

kyssä annetaan suojeluskuntajärjestölle aikaisemmin aluejärjestölle 

ja Koti-T-joukoille kuuluneet tehtävät, kuten kotiseudun turvaaminen 

vihollisen toimintaa vastaan, osallistuminen yleisen järjestyksen 

ylläpitoon, asevelvollisuusasiain hoitaminen sekä erinäiset huolto-

tehtävät. 

Kotijoukkojen Esikunnan perustaa Suojeluskuntain Yliesikunta ja jär-

jestön on huolehdittava sodanaikaiseen organisaatioon siirtymisen 

valmistelusta. Varsinaisten Koti-T-joukkojen perustamisen edellyte-

tään tapahtuvan aluejärjestön toimesta, siis ennen sen sulautumista 

suo jeluskuntajärjestöön. 

Tasavallan presidentin käskystä luovutti Sotaväen päällikkö 9.10.39-

"Suojeluskuntain päällikön komentoon" rauhan aikaisen armeijakunnan 

joukko-osastojen varuskuntiin jäävät osat. Samoin siirtyisivät soti- 
•lasläänit hänen johtoonsa sitä mukaa kuin perustettavat joukot lähte-

vät perustamispaikoiltaan. Suojeluskuntain päällikkö otti samana päi-

vänä päivätyllä käskyllään johtoonsa luovutetut joukot "kiinteistöi-

neen ja irtaimistoineen" sekä määräsi niiden toiminnasta.?  

************+  

Käsky kotijoukkojen perustamisesta annettiin 17.10.39,8  siis YH:n jo 

alettua ja tosiasiallisen liikekannallepanon tapahduttua, vaikkakin 

ilman virallista lkp.julistusta. Käskyn mukaan toimii Suojeluskuntain 

Yliesikunta Kotijoukkojen Esikuntana niin kauan kuin liikekannalle-

panoa ei ole julistettu ja kaikki Koti-T-joukot alistetaan heti Koti-

joukkojen päällikölle eli siis Suojeluskuntain päällikölle. 

Koti-T-joukot muodostetaan niistä reserviläisylijäämistä, jotka jää-

vät perustamispaikkoihin sen jälkeen kun kenttäarmeijan joukot on 

perustettu sekä rauhanaikaisten joukkojen jäljelle jääneestä henkilö-

kunnasta. Perustamista johtaa Kotijoukkojen päällikkö. 

Kuten aikaisemminkin oli suunniteltu, perustetaan nytkin kolme täy-

dennysdivisioonaa. Niiden kokoonpano on kenttäarmeijan määrävahvuuk-

sien mukainen muuten-, paitsi että huoltomuodostelmat on koottu patal-

joonaksi. Käskyn liitteenä on luettelo perustettavista joukoista ja 
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niiden sijoituspaikoista. Sotaväen päällikkö  on  jo nimennyt divisi—
oonien komentajat ja esikuntapäälliköt sekä rykmenttien komentajat, 

muu päällystö  on  sotilasläänien ja —piirien määrättävä. Divisioonat 
sijoitetaan maan etelä—, pohjois— ja itäosiin siten, että niiden esi-
kunnat tulevat seuraavan luettelon mukaisesti: 
— 1.1—Divisioonan Esikunta Riihimäelle, perustajana Uudenmaan soti- 

laslääni, 

— 2.T—Divisioonan Esikunta Ouluun, perustajana Perä—Pohjolan soti—
laslääni ja 

— 3.1—Divisioonan Esikunta Pieksämäelle, perustajana Savon sotilas—
lääni. 

Täydennysdivisioonien lisäksi oli perustettava joukko sotakouluja, 
tärkeimpänä Sotakoulukeskus Kankaanpäähän, mihin palataan jälempänä. 

Suojeluskuntain Yliesikunta antoi  31.10.39  edellistä käskyä täyden—
täviä määräyksiä joukkojen perustamisesta sekä niiden siirtymisestä 
perustamispaikoiltaan lopullisille sijoituspaikoilleen.9  

Talvisodan jo alettua,  1.12.39,  Päämaja antoi käskyn täydennysdivi—
sioonien muuttamisesta prikaateiksi, minkä tosin piti tapahtua vasta 

eri käskystä. Prikaatiin tulisi esikunnan lisäksi kuulumaan  2  jalka—
väkirykmenttiä, kevyt osasto ja prikaatijoukkoja, mutta ei tykistöä. 
Lisäksi oli muodostettava kenttätäydennysprikaatin pataljoonia,  2.1—
Divisioonan oli näiden sijasta perustettava 9.Divisioonaa varten 

jalkaväkirykmentti  (JR  40),  divisioonahan oli joutunut luovuttamaan 
pois yhden alkuperäisistä rykmenteistään. Yhtymien aseistamisen kii—

reysjärjestys määrättiin seuraavaksi: 
— 3.T—Divisioona, 
— 1.T—Divisioona, 
— 2.T—Divisioona.10  

Kotijoukkojen Esikunta antoi  4.12.39  käskyn organisaatiomuutoksen 
valmistelusta, jonka mukaan 9.Divisioonaa varten määrätty  JR  40  oli 
jo käsketty perustaa — taisteluthan olivat jo alkaneet. Nyt  on  aseil-
la varustamisen kiireellisyysjärjestys muuttunut: 

— 2.Koti—T—Prikaati, 

— 1.Koti—T—Prikaati, 
— 3.Koti—T—Prikaati.11  

Päämaja tiedotti 7.12.39 määränneensä prikaatit perustettaviksi ja 

niiden miehistö kutsuttavaksi viipymättä palvelukseen sekä hevoset 

ja ajoneuvot otettaviksi. Muutamaa päivää myöhemmin, 11.12.39, Pää— 
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maja kumosi edelliset käskynsä ja määräsi prikaatien sijasta perus- 

tettavaksi divisioonat, 1. - 3.Koti-T-Divisioona, joitten piti olla 
normaalien määrävahvuuksien mukaiset muuten, paitsi että 2.Koti-T-

Divisioonassa oli vain kaksi jalkaväkirykmenttiä, kolmashan oli jo 
määrätty 9.Divisioonalle. Kotijoukkojen Esikunta antoi seuraavana 
päivänä asiasta oman käskynsä. - Lähteistä ei selviä, mistä suunni-
telmien muuttuminen tiheässä tahdissa johtui.12 
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5.276 
Ohjeita ja ohjesääntöjä  

Aluksi liikekannallepanon valmisteluja johdettiin erillisillä käs-

kyillä, joita antoivat sekä Yleisesikunta että puolustusministeriö. 

Esimerkkinä voidaan mainita "Suojeluskuntain operatiivinen toimin-

tasuunnitelma", jonka Yleisesikunnan päällikkö vahvisti 14.5.26 

"rauhanaikaisissa valmistelutöissä noudatettavaksi ja liikek. sattu-

essa välittömästi voimaan saatettavaksi" (sivu 187). Kullekin suoje-

luskuntapiirille oli tämän perusteella laadittava oma yksityiskoh-

tainen suunnitelma "siihen liittyvine liikekannallepano-, kuljetus-, 

keskitys-, täydennys- j.n.e. suunnitelmineen".1  

Suojeluskuntain Yliesikunta antoi oman "Yleisohjeen" liikekannalle-

panovalmisteluista  30.6.28.2  Siinä käsitellään sekä yksityisen jäse-
nen että järjestön tehtävät sodan uhatessa, liikekannallepanossa ja 

sodan aikana. Toiminnassa kysymykseen tulevat käsitteet ja nimityk-

set määritellään ja selostetaan: esimerkiksi mitä tarkoitetaan val-

miusvaiheella, sodanuhkalla ja liikekannallepanovaiheella. Tehtävät 

jaetaan kolmeen sarjaan: 

- Sarja  A,  operaatiot maarintamilla ja rannikkopuolustuksessa, 
- Sarja  R,  raja-  ja rannikkovartiopalvelus sekä 
- Sarja  B,  sodanaikaisen, paikallisen  sk.-järjestön tehtävät. 
Kuhunkin sarjaan kuuluvien joukkojen perustaminen ja sen jälkeiset 

johtosuhteet selostetaan, esimerkiksi sarjan  A  joukot alistetaan 
suojajoukkokomentajille sekä keskityksen tapahduttua Päämajalle, 

armeijakunnille ja divisioonille sekä Pleripuolustuksen komentajalle. 

Ohjeen laajin osa,  13  sivua kaikkiaan 21:stä, käsittelee rauhan ai-
kaista valmistelutyötä suunnitelmien laatimisesta aina käskyjen ja-

kamiseen sekä luetteloiden ja kortistojen pitämiseen asti. 

Puolustusministeriössä keskitettiin liikekannallepanon valmistelu-

työt  1.4.27  Sota-asiain osaston järjestely- ja liikekannallepano-
toimistoon (sivu  55).  Sen tärkeimpänä tehtävänä oli "Yleisesikunnan 
laatimien ehdotusten lopullinen käsittely ja vahvistettavaksi saat-

taminen". Lisäksi sen tuli hoitaa lkp.käskyt ja -kuulutukset sekä 

eri viranomaisille annettavat ohjeet, upseerien ja erikoishenkilös-

tön lkp.määräykset, vapautukset ja sotateollisuuden varustaminen 

työvoimalla. Hankintaosastojen tuli edelleen vastata oman alansa 

valmistelutöistä, mutta toiminnan koordinointi kuului mainitulla 

toimistolle. Laajakantoiset asiat oli annettava "osastopäälliköiden 

ja Yleisesikunnan edustajan yhteisessä neuvottelukokouksessa valmis- 
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tavasti käsiteltäväksi".3  

Yleisesikunnalla oli edelleenkin vain valmisteleva osuus, ratkaisut 
tapahtuivat ministeriössä. Kuten jo on mainittu, Yleisesikunnan pääl-
likkö yritti turhaan saada päällekkäistä työtä vähennetyksi ja omaa 
osuuttaan päätöksenteossa kohotetuksi (sivu 41). 

Joukko-osastojen ja laitosten omien liikekannallepanotöiden lisäksi 
oli varuskunnissa yhteisiä asioita, joiden valmistelua varten perus-
tettiin varuskuntien lkp.toimikunnat. Yleisesikunta laati niitä var-

ten toimintaohjeet, jotka esitettiin 4.6.28 puolustusministeriön hy-

väksyttäviksi. Toimikunnan puheenjohtajana oli yleensä varuskunnan 
päällikkö ja siihen kuului lisäksi päällikön apulainen ja kaksi jä-
sentä, toinen talousupseeri ja toinen suojeluskunnan määräämä. 
Erään luettelon mukaan oli 1930-luvun alkupuolella armeijan varus-
kunnissa 26 toimikuntaa ynnä lisäksi 8 rajavartiostojen ja 29 suoje-

luskuntien asettamaa lkp.toimikuntaa.4  

Koska Kaakkois-Suomessa esiintyi sellaisia lkp.töitä, jotka ylitti-
vät varuskuntienkin rajat, Yleisesikunta asetti 21.11.28 erityisen 
"Kaakkois-Suomen toimikunnan" koordinoimaan "alueelliset sotavalmis-
telutyöt, joiden valmistaminen vaatii yhtenäistä johtoa ja joiden 

määrääminen Helsingistä käsin paikallisia olosuhteita vastaaviksi 
on vaikeata". Paikalliset lkp.toimikunnat alistettiin tälle toimi-
kunnalle. Päälliköksi määrättiin everstiluutnantti K.R. Heiskanen 
Yleisesikunnasta ja jäseniksi kolme Taistelukoulun upseeria. Se toi-
mi suoraan Yleisesikunnan päällikön alaisena, mutta sijoituspaikaksi 

määrättiin "Viipuri, Viipurin linna" eli 2.Divisioonan esikunta. 

Toimikunta tekikin esityksiä Kaakkois-Suomea koskevista kysymyksistä, 

mm. Vuoksi - Suvantolinjan ylimenomahdollisuuksien parantamiseksi. 
Kun toimikunnalle ei voitu osoittaa vakinaista työvoimaa, eversti-
luutnantti Heiskanen ehdotti 3.2.30 sen lakkauttamista. Tähän pää-
dyttiinkin 7.8.31 ja tehtävät annettiin 2.Divisoonan Esikunnalle.5  

Paitsi yksittäisin kirjelmin, ohjattiin lkp.työtä myös "kiertokir-
jein", joita lähettivät sekä Yleisesikunta että puolustusministeriö. 
Niiden jakelu ei ollut aina kovinkaan suuri, jopa vain viraston si-
säinen, mutta niiden asiasisältö oli pysyväisluontoinen. Niinpä 
kiertokirjeellä tiedotettiin puolustusministeriön osastoille lkp.-
asiain keskittämisestä 1.4.27, mistä edellä mainittiin. Toisenlai-
nen esimerkki on Yleisesikunnan kiertokirje 12.5.27, jolla tiedotet-

tiin yhtymille ja vastaaville jalkaväkirykmenttien uudesta jaosta 
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kenttäarmeijan divisioonien kesken (sivu 184). 

Liikekannallepanoa koskevia määräyksiä saattoi olla erillisinä 

kirjelminä ja käskyinä hyvinkin monenlaisia. Erään ilmeisestikin 

alkuvuodesta 1928 laaditun muistion mukaan oli esimerkiksi liike-

kannallepanokäskyn tiedoksi saattamisesta annettu kahdeksan eril-

listä ohjetta. Asioiden keskittämiseksi laadittiin puolustusminis-

teriön sota-asiain osastossa Liikekannallepano-ohjesääntöehdotus  

(Lkp.Q) "tiedoksi ja ohjeeksi suoritettavia valmistelutöitä varten, 

joiden tulee tapahtua voimassaolevien lakien ja asetusten sekä 

myönnettyjen määrärahojen puitteissa". Se jaettiin 24.4.29 

Liikekannallepano-ohjesääntö osittain vain vakiinnutti olemassa 

olevan käytännön, osittain sitä selkiinnytti. Sen selostaminen an-

taa kuvan kaaderiperusteisesta liikekannallepanosta ennen aluejär- 

jestelmään siirtymistä. Se jakautui seuraaviin lukuihin:  
I 	Liikekannallepanon käsite ja julistaminen 	 2 sivua  
II 	Yleisiä määräyksiä liikekannallepanon valmistelu- 

töistä 17  -"- 
III  Yleisiä määräyksiä liikekannallepanosta 10  -"- 
IV  Henkilötäydennys 25 -"- 

V Hevos- ja ajoneuvotäydennys 16  -"- 
VI  Kuormastokomppaniat 7  -"- 
VII  Autokaluston ja tarvikkeiden täydennys 14  -"- 
VIII  Sotavarustus 17  -"- 
IX  Elintarvikkeet 4 -"- 

15 liitettä 56  -"— 
Yhteensä 168 sivua  

I  luvussa selostetaan lakien ja asetusten termejä ja käsitteitä. 
"Tasavallan presidentti antaa valtioneuvostossa määräyksen sotavoi-

mien liikekannallepanosta". Sen julistamisen tiedottaa puolustus-

ministeri liikekannallepanokäskyllä viranomaisille ja liikekannalle• 

panokuulutuksilla valtion asukkaille. Liikekannallepanoajan jakau-

tuminen määritetään: julistamispäivä, valmistelupäivä,  I, II, III  
jne. liikekannallepanopäivä.  

II  luvussa selostetaan varuskuntien liikekannallepanotoimikunnat, 
niiden määrääminen, tehtävät ja kokoonpano. Valmistelutöiden perus-

tana ovat tämän ohjesäännön lisäksi puolustusministeriön ja Yleis-

esikunnan julkaisemat toimeenpanokäskyt (sivu 121). Liikekannalle-

panosuunnitelma on"laadittava jäykistymättä kaavamaisiin muotoi- 
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hin n.  Sen  on  oltava niin joustava, että "sen toteuttaminen sattu-
vista häiriöistäkin huolimatta  on  aina mahdollinen".  Se  laaditaan 

työlajeittain: majoitus, hevostäydennys, varustus jne. Suunnitelma 

pannaan toimeen suorituskäskyjen perusteella. Näiden nojalla laadi-

taan erilaiset liikekannallepanokalenterit, joissa esitetään, mitä 

kussakin yksikössä, elimessä ja paikassa kunakin aikana tehdään. 

Suojeluskuntajärjestön lkp.valmistelut selostetaan omana ryhmänään.  

III  luku, yleisiä määräyksiä, toteaa aluksi, että perustettavien 

joukkojen sotajaoitus määrätään Yleisesikunnan toimeenpanokäskyil-

lä. Joukot perustetaan armeijan, rajavartiostojen ja suojeluskunta-

järjestön toimin ja tässä luvussa luetellaan kunkin tehtävät liike-

kannallepanon eri vaiheissa.  

IV  luku käsittelee henkilötäydennystä. Ensimmäiseksi todetaan, mit-

kä henkilöstöryhmät kutsutaan palvelukseen, miten heidät otetaan 

vastaan ja jaetaan eri joukkoihin ja. tehtäviin. Seuraavaksi määrä-

tään rauhan aikaisten valmistelutöiden suorittamisesta ja toimen-

piteistä liikekannallepanon eri vaiheissa sekä lopuksi vielä esite-

tään suojeluskuntien henkilökuntaa koskevat erityiset määräykset.  

V  luku, hevos- ja ajoneuvotäydennys, käsitellään samoin jaoteltuna 

kuin henkilötäydennys.  Se  sisältää sekä sopimus- että pakko-otto-

järjestelmän.  VI  luku selostaa vastaavalla tavalla kuormastokomppa-

niain perustamisen,  VII  luku autojen ottamisen,  VIII  luku sotavarus-
tuksen ja  IX  luku elintarvikkeiden täydentämisen. Näiden lukujen 

kohdalla todetaan, että edullisinta olisi varata jo rauhan aikana 

kaikki, mitä liikekannallepanossa joukoille tarvitaan, mutta han-

kintavarojen niukkuus ja erinäisten tarvikkeiden pilaantumisvaara 

ym. käytännölliset seikat tekevät tämän mahdottomaksi. Sen vuoksi  

on  kalustoa ja materiaalia otettava perustettaville joukoille pal-

jon myös omien varastojen ulkopuolelta.  Otto on  tarkoin säänneltävä 

ja oton sekä jaon kiireellisyysjärjestys määrättävä. 

Joskin ohjesääntö pääasiallisesti käsittelee kaaderiperusteista 

liikekannallepanoa, siinä kuitenkin todetaan, että "sodanaikaiset 

suojeluskuntajoukot kootaan aluejärjestelmän mukaisesti". Tämä ta-

pahtuu siten, että "suojeluskunnissa muodostetaan liikekannallepano-

käskyn saavuttua ... perustettaviin suojeluskuntajoukkoihin liitet-

tävät osastot  (a-osastot). Mukanaan ... hevoset ja ajoneuvot siirty-

vät  a-osastot rauta- tai maanteitse perustamispaikoille, joissa ne 

yhdistetään suuremmiksi sotajaotuksen mukaisiksi joukoiksi liike- 
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kannallepanosuunnitelman mukaisesti". Suojeluskuntiin jää  b—henkilö-

kunta jatkamaan vartio— ym. palvelusta (Lkp.0, kohdat 41, 42 ja 
72). — Myöhemmin, aluejärjestelmään siirtymisen jälkeen, kaikki jou-
kot perustettiin tällä tavalla, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Ohjesäännön liitteiden sisältö ilmenee niiden luettelosta: 

1. Lkp,toimikunnan toimintaohjeet 
2. Eri asteisten valvojain ja suorittajain kalenterit sekä työ—

luettelot 
3. Lkp.asiakirjojen porrastus 
4. Päällystön sijoitusluettelo 
5. Korttien ym. asiakirjojen kulku liikekannallepanossa 
6. Jakotaulukko (esimerkki) 

7. Jakohuoneen järjestely 

8. Taulukko sk.palvelukseen määrätyistä ja palvelukseen saapu—
neista henkilöistä 

9. Autonkuljettajasopimuksen kaavake 
10. Autokalustosopimuksen kaavake 
11. Liikekannallepanoryhmän sotavarustustaulukko 

12. Perustettavan itsenäisen joukon sotavarustustaulukko 
13. Yksikön sotavarustustaulukko 
14. Varastotaulukko 
15. Selvityksiä Lkp.O:n sanastoon ja asiaviittauksia 

Aluejärjestelmään siirtymisen vuoksi oli ohjesääntö perusteellises—

ti uusittava. Tämä tapahtui luku kerrallaan ja usein ne otettiin 
käyttöön väliaikaisina ja vahvistettiin lopullisesti vasta, kun 
niistä oli saatu riittävästi kokemusta. Samoin oli myös suojeluskun—
tajärjestön erikoisohjeet liikekannallepanosta uusittava.?  

Liikekannallepano—ohjesääntö edellytti sen täydennykseksi Yleisesi—
kunnan toimeenpanokäskyjä eli Tp.käskyjä (sivu 236). Sarjaa alettiin  
kin  pian julkaista ja ensimmäinen käsky ilmestyi 8.6.29.8  Siinä to—
dettiin aluksi, että "ohjesääntöehdotus on tuonnottain jaettu soti—
lasviranomaisille ja on se astunut heti voimaan lkp.valmistelutöissä 

käytettäväksi". 

Ohjesääntöä soveltaen ja tämän käskyn mukaisesti määrättiin nyt laa—
dittavaksi puolustusvoimia varten uusi liikekannallepanosuunnitelma 
(sivu 190 seur.) Entinen on kuitenkin voimassa siihen saakka kunnes 

uusi suunnitelma ja uudet keskityskäskyt ovat valmiit. Voimaan saat—

tamisesta antaa Yleisesikunta aikanaan määräyksen. 
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Valmistelut on suoritettava loppuun 1.11.29 mennessä, mutta jo kuu-

kautta aikaisemmin on YE:lle ilmoitettava, milloin uuden suunnitel-

man mukaiset joukot ovat keskitysvalmiit. 

Liikekannallepanoa edeltävät käskyt ja tiedonannot lähetetään yhty-

mille ja joukoille sähkö- tai puhelinsanomana. Peitekieliset muodot 

ovat seuraavat: 

valmiustiedonanto: "Huomiojärjestys määrätty. Yleisesikunnan 

päällikkö (nimi)"; 

- sodanuhkatiedonanto: "Maastojärjestys määrätty. Yleisesikunnan 

päällikkö (nimi)"; 

liikekannallepanokäsky: "Lkp.käsketty. Ensimmäinen lkp.päivä ... 
(numerot kirjaimilla) 	 kuuta. Puolustusministeri (nimi)". 

Käskyssä on seuraavana lkp.toimikuntien määrääminen ja niiden toi-

minta-alueet (sivu 234). Poikkeuksellisina alistuksina määrättiin 

mm. itärajan suojeluskuntienikp.työt asianomaisten rajavartiostojen 

komentajien johtoon. 

Lkp.O:n mukaan on erikseen määrättävä, mitkä nostoväen  I  luokkaan 

kuuluvat ikäluokat on kutsuttava palvelukseen. Nyt otetaan "ne ase-

velvolliset, jotka eivät vielä ole tulleet tai kuluvana, kysymykseen 

tulevana vuonna eivät tule 32 vuoden ikään". 

Liitteenä  on  taulukko täydennyshenkilöstön saapumisesta varuskun- 

tiin. Tätä taulukkoa pidettiin jatkuvasti ajan tasalla ja esimerkik- 

si tilannetta  7.2.30  kuvaavat seuraavat luvut.  
Helsinki:  

SUK,  UR,  Rut.P,  UP 1,  HKK, Ilm.U, RT  1  ja LKK, varuskunnasta  8848  

miestä, rautateitse  27056  miestä eli yhteensä  35904  miestä.  
Turku: 

PR  ja KTR  1,  varuskunnasta  2684  ja rautateitse  7769  miestä eli yh- 
teensä  10453  miestä. 

Viipuri:  

KKR,  KTR  2,  RTR, Huolt.P2, RT  2,  varuskunnasta  3046  miestä,rauta- 
teitse  18403  miestä eli yhteensä  21449  miestä. 

Melkoisia lukuja ilmoitetaan muistakin varuskunnista, tapahtuihan 

joukkojen perustaminen pääasiallisesti Salpausselän eteläpuolella. 

Esimerkiksi Suomen Valkoinen Kaarti sai kaikki  8655  miestään juna-

kuljetuksin.Kokoontuminen tapahtui  I  -  IV  lkp.päivänä.9  

Sota-ajan joukkojen perustamisperiaatteet kuvataan käskyssä seuraa 
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vasti: "...,tapahtuu armeijan-joukkojen toimesta yleensä siten, et-

tä kutakin perustettavaa ... joukkoa vastaa rauhanaikainen runko-
joukko, josta se saa  k  antahenkilöstönsä. Tällaisen runkojoukon muo-
dostavat div.esik:t sota-ajan ylijohtoon kuuluville esikunnille 
(AKE:t), jv.rykmenttien esik:t perustettaville div.esik:lle ... Sa-
maten ovat rauhanajan pataljoonat runkojoukkoja määrätyille perus-
tettaville jv.rykmenteille, patteristot tyk.rykmenteille ja aliup-
seerikoulut kotiarmeijan T-joukoille".10  

Käskyyn sisältyy lisäksi joukko yksityiskohtia säänteleviä määräyk- 
siä sekä 212 sivua liitteitä, joiden sisältö selviää oheisesta 
luettelosta. Varsinainen käsky on 10 sivua. 

Liitteet 1 - 3: Lkp.toimikunnat ja niiden toiminta-alueet 6 sivua 
4:  Reserviläisten ja nostomiesten saapuminen 

varuskuntiin 50 -"- 
5:  Perustamistehtävät joukko-osastoittain ja 

varuskunnittain 88 -"- 
S: Sodan ajan puolustusvoimien kokoonpano 49 -"- 
7: Tuntolevyjen numerointi 7 -"- 
8: Lyhennykset lkp.sanastoon 1 -"- 

Edellä esitetyn laajan yleiskäskyn lisäksi saatettiin Yleisesikun-
nan tp.käskyillä määrätä vähäisistäkin yksityiskohdista, kuten seu-
raavat esimerkit osoittavat, 7.11.29 julkaistiin kaksi tp.käskyä. 
N:o 14:n mukaan "suojajoukot vahvistetaan keskityksensä jälkeen 

sota-ajan määrävåhvuuksien mukaiseen vahvuuteen lkp.aikana saapu-
villa reserviläisillä". Karjalan Kaartin Rykmentille, Savon Prikaa-
tille, Ratsuväkiprikaatille ja kaikille polkupyöräpataljoonille lu-
vataan yhteensä 2450 reserviläistä  I  -  III  lkp.päivänä. Muuta täy-
dennystä ei suojavaiheen aikana suoriteta.11  

Tp.käsky N:o 15 antaa rajavartiostojen tehtäväksi selvittää, pal-
jonko itäisillä rajaseuduilla sekä Peräpohjolassa ja Lapissa on 
metsä-, uitto- ja maantietyöläisiä eli "jätkiä" eri paikoissa ja 
vuoden eri aikoina. Näiden joukossa olevat reserviläiset on varau-
duttava kuljettamaan "ikp.tiedonantojen edellyttämiin varuskuntiin, 

Lapin miehet kuitenkin Oulun reserviläiskeskukseen. - Tuohon aikaan 
oli etenkin talvisavotoissa ja uitoissa paljon reserviläisikäisiä 
miehiä, joten asialla oli melkoinen merkitys. Tämä väki oli lisäksi 

tottunut toimimaan erämaissa, joten se oli erinomaista sotilasai-
nesta.12  



Osa  Sivu-
mää rä  

Sisällys  

Maan alueellinen jako 
Liite 1: Kuntien jako sotilaspiirien kesken 

Sotilaspiirien sisäisessä järjestelyssä noudatetta-
vat yleiset periaatteet 
Liite 2: Alue-esikuntien henkilövahvuudet valmiste-

luvaiheen aikana 

Sodanaikaisten joukkojen reserviläistarve ja sen 
tyydyttäminen aluejärjestelmässä 
Liite 3: Reserviläistarvelaskelma 
Liite 4: Huoltojoukkojen erikoishenkilöstövahvuudet 

Sotilaspiirien jako ala-alueisiin sekä nykyisen re- 
servin jako perustettavien joukkojen kesken 
Liite 5: Sotilaspiireissä perustettavien joukkojen 

kiireellisyysjärjestys 
Liite 6: Suojeluskuntakaaderit 

Ruotsinkielisen reservin jako perustettavien jouk-
kojen kesken 

Kortistot 
Liite 7: Kiväärikomppanian johtokortin malli 

Sodanajan määrävahvuudet 

Kutsunta-asiat 

Sotilaspiirin jako hevos- ja moottorikulkuneuvo-
ottoalueisiin sekä hevosten, ajoneuvojen ja moot-
torikulkuneuvojen varaaminen perustettaville jou-
koille 
Liite 8: Raja-armeijakunnan muodostamille suoja-

joukoille varattavat hevos- ja ajoneuvo-
määrät 

Liite 9: Raja-armeijakunnan muodostamille suoja- 
joukoille varattavat moottorikulkuneuvot 

II 

IV 

VI 

30 

4 
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2 
3 

10  

6 

4 

6 
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Yleisluontoisten tp.käskyjen lisäksi lkp.asioista määrättiin  nor-
maalein kirjelmin. Näin Yleisesikunta mm. tiedotti  27.10.30  jaka-
neensa joukkojen käytettäväksi perustamistehtäviin  3754  reservin 
upseeria majurista reservivänrikkiin.13  

Kuten jo  on  esitetty (sivu  119),  julkaistiin aluejärjestön valmis-
telutöitä koskevat käskyt ja ohjeet  23.1.32.14  Tätä laajaa asiakir-
jaa  (96  sivua ynnä liitteitä  58  sivua) ei voitu kutsua ohjesäännök-
si, koska  se  käski suoritettavat työt yksityiskohtaisesti ja kon-
kreettisesti.  Se  ei kumonnut vanhaa Liikekannallepano-ohjesääntöä, 
jonka monet periaatteet tulivat käyttöön myös uudessa järjestelmäs-

sä. Seuraava taulukko antaa kuvan valmistelutöitä koskevan käskyn 

sisällöstä. 
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X  

XI  

9 

4 

Sotavarustus 
Liite 10: Sotilaspiireissä perustettavien joukkojen 

varustamisen tärkeysjärjestys 
Liite 11: Taulukko osoittava miltä Raja-AK:n joukko-

osastolta mikin sotilaspiiri saa lkp;ssa 
R-int.ylijäämän 

Liite 12: Ohjeita varastoimissuunnitelmien laatimises-
sa huomioonotettavista seikoista  

Hallinnolliset määräykset 
Liite 13: Hallinnollisesti itsenäiset alue-esikunnat; 

hallinnollisesti liitetyt esikunnat 
Liite 14: Alue-esikuntien määrärahat v. 1932 
Liite 15: Kutsuntalaitoksesta komennettavien palkkaus 
Liite 16: Alue-esikuntien kansliakalustot, jotka 

Pl.m.Int. toimittaa 
Liite 17: Kutsuntatoimistoilta alue-esikunnille siir-

rettävä kalusto 
Liite 18: Kalustot, jotka joukko-osastot luovuttavat 
Liite 19: Kutsuntatoimistojen kantaluettelokaappien 

(Roneokaappien) jakelu sotilaspiirien esi-
kunnille 

Liite 20: Kutsuntatoimistojen hakemistokaappien jake-
lu sotilaspiirien esikunnille 

Liite 21: Alue-esikuntien huoneustot 
Liite 22: Alue-esikuntien liittäminen kasarmihoidon, 

lämmityksen, valaistuksen ja puhtaanapidon 
suhteen; vuokrahuoneustojen vuokrat 

Liite 23: Luettelo alue-esikuntien puhelimista 

XII 12 Aluejärjestön töiden suoritusjärjestys v. 1932 

Konkreettisesti pääsivät uuden järjestelmän mukaiset liikekannalle-

panovalmistelut käyntiin, kun Yleisesikunta 1.6.33 julkaisi Tp.käskyn 

N:o 1 (sivu 198).15  Käskyssä selostetaan uusi rauhan aikainen kokoon-

pano ja joukkojen väliaikaiset ja lopulliset sijoituspaikat, rauhan 

aikaisten ja sodan aikaisten joukkojen perustamisvastuu sekä lkp.val-

mistelujen suorittajat ja johtajat. Kuten jo on mainittu, lopullinen 

rauhan ajan organisaatio poikkesi hyvin vähäisessä määrin tässä käs-

kyssä esitetystä, lähinnä joidenkin nimien kohdalla. Niinpä Polku-

pyöräpataljoona 3 ei muuttanut Kivennavalle eikä siitä tehty Kaartin 

Jääkäripataljoonaa (vrt. s. 156). 

Rauhan aikaiset maavoimien joukot ryhmitetään perustamistehtäviensä 

ja perustamistavan mukaan seuraavasti: 

- vakinaisen henkilökuntansa avulla suojajoukkokokoonpanoon sodan-

uhka-aikana siirtyviin joukkoihin, 

- disponibiliteettihenkilöstön ja vakinaisen henkilöstön avulla so-

danuhka-aikana suojajoukkoja perustaviin joukkoihin ja 
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- liikekannallepanossa kaaderiteitse eräitä kenttäarmeijan joukkoja 

perustaviin joukkoihin. 

Pääosa rauhan ajan joukoista kuului ensimmäiseen ryhmään, toisessa 

olivat yhtymien esikunnat, Ilmatorjuntarykmentti ja Huoltopataljoo-

na sekä eräät eläinlääkintämuodostelmat, kolmannessa Kenttätykistö-

rykmentti 4, KTR 1:een liitetty mittausosasto ja Erillinen Hyökkäys-

vaunukomppania. 

Disponibiliteettihenkilöstön oli määrä tulla varuskuntiin ylimääräi-

siin kertausharjoituksiin kutsuttuna 12 tunnin kuluessa käskyn saa-

pumisesta varuskunnan päällikölle. 

Uutta liikekannallepanojärjestelmää luotaessa pidettiin vanha voi-

massa, kunnes uusi olisi valmis. Käsky uuteen järjestelmään siirty-

misestä annettiin valmistavasti 25.11.33 ja lopullisesti 10.4.34 

(sivut 131 ja 198). Ilmeisestikin oli viimeksi mainittua käskyä an-

nettaessa otettava riski, etteivät valmistelut olisi täysin lopulli-

sessa kunnossa, koska siinä on tältä varalta ohje keskittää joukot 

vajaavahvuisinakin. 

17.4.34 jaettu "maavoimien sotajaoitus sekä niiden perustaminen ja 

keskitysvalmius" on koonnos jo aikaisemmin käsketystä eikä muuta jo 

käytännössä olevaa liikekannallepanojärjestelmää.16  Kuten jo mainit-

tiin, se säilyi melkein muuttumattomana Talvisotaan saakka. 

Järjestelmän toimivuuden tutkimiseksi suoritettiin tarkastuksia ja 

järjestettiin koulutustilaisuuksia. Esimerkkinä voidaan esittää Tam-

pereen sotilaspiirin liikekannallepanoharjoitus 7.2.37, jossa tar-

koituksena oli "kiväärikomppanian puitteissa kokeilla reserviläis-

ten vastaanottoa, muodostamista ja varustamista". Siihen osallistui 

kolmatta sataa vapaaehtoista suojeluskuntalaista ja lottaa. Harjoi-

tusta seurasi myös majuri L. Haanterä Yleisesikunnasta ja hänen ker-

tomuksestaan ilmenee, että vastaavanlaisia kokeiluja olisi syytä 

jatkaa.17  

Kun jalkaväkirykmenttien rauhan aikaista kokoonpanoa muutettiin ke-

väällä 1937, oli myös lkp.asiakirjat uusittava (sivu 141). Divisi-

oonien esikunnat vaativat joukoilta ilmoituksen uuteen kokoonpanoon-

siirtymisestä ja mainittujen asiakirjojen uusimisesta.18 
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5'277 Sodanajan määrävahvuudet  

Kun Yleisesikunta 23.1.32 julkaisi käskyn ja ohjeet aluejärjestön 

valmistelutöitä varten,1  sisältyi niihin omana lukunaan esitys sekä 

henkilökunta- että materiaalimäärävahvuuksista, olivathan ne perus-

tana joukkojen kokoonpanoa ja varustamista suunniteltaessa (sivut 

121 - 122 ja 241). 

Käskyn mukaan oli kenttäarmeijan henkiltk untamäärävahvuudet esitetty 

seuraavissa neljässä kirjassa "Suomen Sotavoimien Sodanajan määrä-

vahvuudet": 

- 5.määräv.  I 	- 2.9.27 

- S.määräv.  II 	- 27.7.29 

- 5.määräv.  III 	- 12.6.30 

- S.määräv.  IV 	- 30.12.31 

Ensimmäinen kirja on perusteos, jonka vahvistaessaan Tasavallan pre-

sidentti samalla kumoaa eri yhteyksissä annetut määrävahvuudet. Seu-

raavissa kolmessa kirjassa näitä osittain muutetaan ja täydennetään, 

osittain julkaistaan uusiakin. Pääasiallisesti mämä vahvuudet pysyi-

vät voimassa aina Talvisotaan asti, joskin muutoksia ja lisäyksiä 

tuli myöhempinäkin vuosina, ainakin silloin kun kokonaan uusia jouk-

kotyyppejä perustettiin. Neljännessä kirjassa on luettelo voimassa 

olevista vahvuuksista ja maininta siitä, missä kirjassa kunkin jou-

kon määrävahvuus on esitetty. 

Vahvistaessaan määrävahvuudet Tasavallan presidentti samalla oikeut-

ti puolustusministerin tekemään niihin "tarpeellisiksi katsomiansa 

muutoksia, mikäli ne eivät ole periaatteellista laatua". Myöhemmät 

määrävahvuudet onkin vahvistanut puolustusministeri tai hänen val-

tuuttamanaan Sotaväen päällikkö. Seuraavat neljä kaaviota esittävät 

divisioonan sekä jalkaväki-, ratsuväki- ja kenttätykistörykmentin 

kokoonpanon vuoden  1927  määrävahvuuksien mukaan.2 
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Talvisodan alkuun mennessä oli divisioonan sodanajan kokoonpano 

muuttunut edellä olevassa taulukossa esitetystä seuraavan luette-

lon mukaiseksi: 

- Divisioonan esikunta 

Esikuntakomppania 

- 3  jalkaväkirykmenttiä  å  3  p"ataljoonaa (kussakin esikunta ja esi-

kuntakomppania sekä  3  kiväärikomppaniaa ja konekiväärikomppa-

nia) sekä kranaatinheitinkomppania ja rykmentin kolonnat 

Kenttätykistörykmentti  å  3  patteristoa (kussakin esikunta ja esi-

kuntapatteri,  2  kanuunapatteria, haupitsipatteri ja kolonna) 

Kevyt osasto: esikunta, polkupyöräkomppania, eskadroona, koneki-

väärijoukkue ja kevyt kolonna  

2  pioneerikomppaniaa  å  3  pioneerijoukkuetta ja toimitusjoukkue 

sekä divisioonan työasevarasto-osasto 

Viestikomppania: divisioonan esikunnan viestijoukkue,  3  puhelin-

joukkuetta, radiojoukkue, puhelukuuntelujoukkue, varastojouk-

kue ja toimitusjoukkue 

Linjanrakennuskomppania:  3  -  4  rakennusjoukkuetta ja toimitus-

joukkue 

- Huoltomuodostelmat: 

liikennekomppania 

ampumatarvikevarastokomppania 

talouskomppania 

lääkintäkomppania 

kenttäsairaala 

eläinlääkintäkomppania ja 

ampumatarvikekolonna 

Kenttätäydennyspataljoona sekä 

Kenttäpostikonttori 

Seuraavassa luettelossa on esimerkinluontoisesti vertailtu eräiden 

määrävahvuuksien kehittymistä. Yleisenä piirteenä näkyy niiden tai-

pumus kasvamiseen, mikä johtui osaltaan käyttöön saadusta materiaa-

lista, osittain myös toimintakokemusten soveltamisesta yksiköiden 

kokoonpanoon. 
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Jalkaväkipataljoona 
1927 Kenttäarmeija 27 121 672 820 
1931 Kenttäarmeija 27 128 690 845 
1927 Suojajoukot 31 107 721 859 
1933 Suojajoukot 32 135 688 855 
1933 Disp.suojajoukot 35 151 820 1006 
1934 Itärajan  A—pataljoona 35 152 819 1006 
1934 Itärajan  B—pataljoona 36 154 840 1030 

Polkucyöräpataljoona 
1927 Suojajoukot 31 107 721 859 
1931 Kenttäarmeija 32 144 764 940 
1931 Suojajoukot 30 136 675 841 
1933 Suojajoukot 30 136 675 841 

Jalkaväkirykmentti 
1927 Kenttäarmeija 98 409 2255 2762 
1931 Kenttäarmeija 103 444 2407 2954 

Kenttä tykistörykmentti 
1927 Kenttäarmeija 75 307 1639 2021 
1931 Kenttäarmeija 90 359 1914 2363 

Viesti joukko ja 
1930 Viestikomppania 7 32 192 231 

Linjanrakennuskomppania f 	5 20 138 163 
1939 Divisioonan viestipataljoona( 20 81 355 456 

1930 Pioneerikomppania  6 32 242 280 

Divisoonan esikunta 
1927 Kenttäarmeija 23 23 60 106 
1931 Kenttäarmeija 34 20 62 116 

Armeijakunnan esikunta 
1929 Kenttäarmeija 43 35 88 166 
1931 Kenttäarmeija 48 26 80 154 
1930 Kannaksen suojajoukkojen 

esikunta 31 17 62 110 
1932 Suojajoukko—Armeijakunnan 

Esikunta 46 23 81 150 
1933 Suojajoukkojen Armeijakunnan 

Esikunta 45 23 81 149 

Suojajoukkoryhmän esikunta 
1930 Ryhmå  A  19 19 85 123 
1930 Ryhmä  B  19 18 78 115 
1930 Ryhmä  C  18 10 40 68 
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1932 Suojajoukkoprikaatin esikunta 30 17 68 115 

Itärajan esikunnat 
1934 Karjalan Ryhmän Esikunta 18 30 144 192 
1934 Pohjois-Suomen Ryhmän esikunta 22 16 48 86 
1939 Lapin Ryhmän Esikunta 17 10 32 59 

1939 Päämaja 338 

Huomautuksia: 

1. Upseereihin on luettu myös lääkintä- ja eläinlääkintäupseerit se-

kä sotilas- ja siviilivirkamiehet. 

2. Esikuntien vahvuuksiin sisältyvät esikunta- ja toimituskomppaniat, 

Päämajaa lukuunottamatta. 

3. Suojajoukkojalkaväkiprikaatin esikunta voi toimia myös ryhmän esi-

kuntana. 

Aluejärjestelmään siirtymisen jälkeen ei olennaisia muutoksia määrä-

vahvuuksiin kovin herkästi tehty, koska pienikin muutos aiheutti 

aluejärjestön lukuisissa työpisteissä suuren työn sen toimeenpanossa. 

Kuitenkin tapahtui vuonna  1939  melkoisia muutoksia varsinkin sellais-
ten vahvuuksien suhteen, jotka eivät heijastuneet koko kenttäarmei-

jaan. Päämajan määrävahvuus vahvistettiin  17.6.39,  jolloin kauan voi-
massa ollut kokoonpano muuttui oleellisesti (sivu  221).  Pienehkö muu-
tos tapahtui vielä YH:n aikana, jolloin  18.10.39  annetulla käskyllä 
perustettiin Jaosto I:een Hallinnollinen osasto, osastopäällikkönä 

entinen sotapoliisikomentaja, joka siirtyi tehtävään "aselajikomen-

tajien" joukosta. Samalla muutettiin sotapoliisiorganisaatiota myös 

kenttäarmeijan yhtymissä.3  

Panssarintorjuntaorganisaatiossa tapahtuneet muutokset (sivu 209) 

aiheuttivat uusien määrävahvuuksien tarpeen sekä henkilöstön että 

materiaalin osalta. Hevosvetoinen tykkijoukkue liitettiin kranaa-

tinheitinkomppaniaan, moottoroitu joukkue jäi rykmenttijaon ulkopuo-

lelle ja laskettiin kuuluvaksi divisioonajoukkoihin.4  

Viesti- ja pioneeriaselajien yksiköt olivat Talvisotaan läft ttäessä 

vielä erillisiä komppanioita. Juuri ennen sodan alkamista piti armei-

jakuntien ja divisioonien komppanioista muodostaa pataljoonia. Näitä 

varten laadittiin määrävahvuudet. Pataljoonan komentaja toimisi sa-

malla yhtymän aselajikomentajana ja hänen esikuntansa yhtymän esi-

kunnan osastona tai toimistona. Kun sodan aikana perustettiin uusia 

divisioonia, noudatettiin uusittuja määrävahvuuksia, vanhoissa yhty- 
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missä niihin siirryttiin osittain sodan aikana.5  

Johtuen vielä YH:nkin aikana tapahtuneista muutoksista, ei Talviso—

dan perusyhtymän, divisioonan, tarkkaa määrävahvuutta voitane mää—

rittää, semminkin kun eri yhtymät eivät olleet täysin samanlaisia. 

Esimerkiksi panssarintorjuntajoukkoja niissä saattoi olla eri määrät 

(sivu  209).  Vuoden  1927  vahvuuksien mukaan divisioonaan kuului upsee-

reita, erikoisupseereita ja virkamiehiä  476,  aliupseereita  1895  ja 

miehistöä  10B54  eli yhteensä  13255.  Kun jo vuoteen  1931  mennessä 

henkilöstön lisäys jalkaväki— ja tykistörykmenttien osalta oli  918,  

voidaan arvioida divisioonan keskimääräisen vahvuuden nousseen Talvi. 

sodan alkaessa lähelle  15000  henkilöä. — Erään 1.Divisioonan Esikun- 

nassa tehdyn laskelman mukaan divisioonan kesävahvuus oli  558  upsee—

ria ja virkamiestä sekä aliupseereja ja miehistöä  14316  eli yhteensä  

14874,  talvivahvuus oli  55  henkilöä suurempi.6  

Eri divisioonien vahvuudet vaihtelivat myös melkoisesti johtuen sii—

tä, että niihin jo liikekannallepanossa liitettiin erilaisia yksiköi.  

tä  ja YH:n alettua niitä myös tilapäisesti alistettiin. 

YH:n aikana ja sotatoimien alettua perustettiin uusiakin johtoesikun-

tia kuten esimerkiksi  Lapin  Ryhmä ja Ryhmä Talvela. Asiaan palataan 

myöhemmin. 

Henkilöstömäärävahvuuksien lisäksi tarvittiin myös materiaalimäärä—

vahvuudet. Vuonna  1935  todettiin, että "kun sekin sotavarustus, jon—

ka puolustusministeriö aikoo lähivuosina hankkia ja toimittaa soti—

laspiireille ja joukko—osastoille, ei tule riittämään perustettavien 

joukkojen varustamiseen sota—ajan määrävahvuksien mukaisella sotava—

rustuksella ja kun toiselta puolen  on  tärkeätä, että tämä puutteelli-

nen sotavarustus jaetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja sa-

malla tavoin eri perustettavien yksiköiden kesken,  on  laadittu nämä 

supistetut materiaalimäärävahvuudet". Kuten jo  on  mainittu, ei lii—

kekannallepanossa joukoille riittänyt edes näiden mukaista sotavaruai 

tusta (sivu  177).7  

Materiaalimäärävahvuudet julkaistiin yleensä eri materiaalit käsittä-

vinä kirjoina, mutta henkilöstömäärävahvuuksien yhteydessä lueteltiin 

hevoset ajoneuvoineen, moottoriajoneuvot sekä henkilökohtaiset ja 
ryhmäaseet. Varsinkin 1930—luvun loppupuolella julkaistiin määrävah—

vuuksia erillisinä luetteloina sitä mukaa kuin perushankinnat edis—

tyivät ja materiaalia pystyttiin jakamaan. 
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5.278  Liikekannallepano vuosina  1938  ja  1939  

liikekannallepanon käynnistämistä jouduttiin kokeilemaan pienessä 

mittakaavassa parikin kertaa ennen vuoden  1939  varsinaista liikekan-
nallepanoa eli YH:ta. Vuoden  1938  ns. syyskuun kriisin (sivu  9)  tul-
tua varsin vakavaksi, puolustusneuvoston puheenjohtaja esitti  20.9.38  
puolustusministerille, että Ahvenanmaan puolustukseen tarkoitetut 

joukot kutsuttaisiin viipymättä kertausharjoituksiin, sillä niiden 

saaminen Turkuun kuljetusta varten vaatisi aikaa  7  -  8  vuorokautta. 
Kankaanpäähän olisi koottava jalkaväkirykmentti ja patteristo, Tur-

kuun polkupyöräpataljoona. Näistä paikoista joukot voidaan siirtää 

Ahvenanmaalle heti kun "Valtioneuvosto toteaa sellaisen toimenpiteen 

välttämättömyyden". Mannerheim ehdottaa samalla, että  200  entistä ak-
tiiviupseeria viipymättä kutsuttaisiin palvelukseen, koska armeijas-

sa vallitsee erittäin suuri upseeripuute. Puolustusministeri Niukka-

nen  on  merkinnyt kirjelmään  "21/9  Valtion.(euvoston) neuvottelu. 
Kaikki valmistavat työt tässä esitetyille toimenpiteille suoritetta-  

va.  Kutsu harjoituksiin annetaan vasta sitten kun tilanteen ehkä 
edelleen kärjistyessä siitä päätetään.  7.N."1  

Tilanne kärjistyikin niin nopeasti, että jo  22.9.38  puolustusminis-
teriö "asian oltua käsiteltävänä valtioneuvostossa" antoi käskyn, 

jonka mukaan oli kutsuttava ylimääräisiin harjoituksiin reserviläi-

set Vaasan sotilaspiirissä perustettavaan jalkaväkirykmenttiin ja KTR  
4:n  toimesta perustettavaan patteristoon sekä Turunmaan sotilaspii-
rissä perustettavaan polkupyöräpataljoonaan.2  

Seuraavana päivänä puolustusministeriö antoi yksityiskohtaisemmat oh-

jeet, joiden mukaan jalkaväkirykmentin kertausharjoitus toimeenpan-

naan Kankaanpäässä ja rykmentin nimeksi tulee  3K 4.  Harjoitusta joh- 
taa Etelä-Pohjanmaan sotilasläänin komentaja ja  se  alkaa  27.  ja  28.9., 
1938.  Turussa perustetaan Er.PPP/T (= Turun erillinen polkupyöräpa-
taljoona)  24.9.38  ja harjoitusta johtaa Turunmaan sotilasläänin ko-
mentaja.3  

Mannerheim esitti  22.9.38,  että Etelä-Suomen ja Laatokan rannikkoloh-
kojen reserviläisiä kutsuttaisiin ylimääräisiin harjoituksiin ja loh-

kojen torjunta- ja vartioelimet miehitettäisiin. Täten saataisiin 

"kokeiluun perustuvaa varmuutta siitä, miten nopeasti ja tehokkaasti 

maamme meririntama voidaan saattaa toimintavalmiiksi ... Voimme hy-

vällä syyllä uskoa, että tämä rajoitettu sotilaallinen toimenpide 
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yhdessä eräiden maarajan varmistustoimenpiteiden kanssa tulee monis-

sa tapauksissa olemaan riittäväkin". Sekä puolueettomuuden suojaami-

seksi että yllätysten ehkäisemiseksi oli meririntaman puolustusta 

voitava nopeasti täydentää. Kirjelmässä esitetään toimimista "nyky-

ään voimassa olevien suunnitelmien mukaisesti". - Nämä kuitenkin 

edellyttivät miehityksen tapahtuvan vakinaisella väellä, suojelus-

kuntalaisilla ja merivartiolaitoksen henkilöstöllä. Tästä ns. su-

eli sodanuhkamiehityksestä annettiin käsky 23.9.38, ja se sujui 

suunnitelmien mukaisesti, joskin nimenomaan suojeluskuntalaisten 

kohdalla ilmeni vajausta. Samana päivänä annettiin myös käsky, että 

oli ruvettava valmistelemaan rannikkotykistön reserviläisten kutsu-

mista ylimääräisiin kertausharjoituksiin.4  

Tilanteen jännittyneisyyttä kuvaa se, että Yleisesikunta pyysi 

23.9.38 Puolustusministeriötä tehostamaan alaistensa tehtaiden, va-

rastojen ja varikkojen vartiointia, koska oli jo todettu ainakin yk-

si vahingontekotapaus. Ministeriö antoikin vastaavat ohjeet.5  

Mannerheim vaati jatkuvasti puolustusvalmiuden kohottamista. Hän 

esitti puolustusministerille 26.9.38, että rannikkolohkoille kutsut-

taisiin palvelukseen noin 3600 reserviläistä. Perusteluna oli, että 

edellä mainittu su-miehitys oli sujunut heikosti, keskimäärin vain 

noin 70 % su-vahvuudesta oli saatu kokoon suojeluskuntien avulla. 

Reserviin kuulumattomat suojeluskuntalaiset voitaisiin vapauttaa ja 

"sodanuhkamiehitys saavuttaisi sille tarkoitetun tehokkuuden". Niuk-

kanen on merkinnyt kirjelmään: "Hyväksytään siten että Laatokalla 

1/2 lasketusta määrästä".6  

Puolustusministeriö antoi samana päivänä käskyn etelärannikon ja 

Laatokan rannikon sotilaspiireille valmistautua kutsumaan palveluk-

seen yhteensä 3680 reserviläistä. Toimeenpanosta käskettäisiin erik-

seen. Kutsut oli toimitettava henkilökohtaisesti ja myös niille suo-

jeluskuntalaisille, jotka reserviläisinä jäisivät palvelukseen, kun 

muut suojeluskuntalaiset vapautettaisiin ylimääräisten harjoitusten 

alkaessa. Seuraavana päivänä eli 27.9.38 sotilaspiireille annettiin 

määräys toimeenpanna kirjelmässä käsketty reserviläisten palveluk-

seen kutsuminen.?  

Samana päivänä annettiin myös käskyt joukko-osastojen ja sotilas-

piirien varastojen vartioinnin tehostamisesta sekä käsky Jääkäripa-

taljoona 3:n siirtymisestä suojajoukkokokoonpanoon 30.9.38 mennessä 

ja valmistautumisesta siirtymään Mikkelistä Kannaksella. Todetta- 
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koon, että juuri tuona päivänä oli nähty Neuvostoliiton laivasto-

osaston olevan Suursaaren kohdalla matkalla länteen (sivu  9).  Seu-

raavana päivänä pataljoonan käskettiin ottaa sopimushevoset ja -ajo-

neuvot sekä myös moottoriajoneuvot ja siirtyä yöllä  30.9./1.10.  Kan-

nakselle "AK:n komentajan tarkemmin määräämään paikkaan varustustöi-

hin ja harjoituksiin". Pioneeripataljoonalle Korialla annettin  

29.9.38  käsky lähettää Kannaksella kolme pioneerijoukkuetta suoja-

joukkokokoonpanossa AK:n komentajan määräämänä aikana "varustustöi-

hin ja harjoituksiin". - Sotilaspiireihin oli määrätty jatkuva up-

seeripäivystys.8  

Kun 29.9.38 illalla todettiin neuvostolaivaston palaavan kotisata-

miinsa, oli kriisi lauennut ja joukkoja voitiin ryhtyä kotiuttamaan 

(sivu 9). 30.9.38 keskeytettiin joukkojen varustaminen ja ryhdyttiin 

jo palauttamaan varustusta entisiin varastoihin. 1.10.38 annettiin 

ohjeet ylimääräisten harjoitusten lopettamisesta. Kokemuksista ja 

havainnoista oli ilmoitettava.9  Kotiuttamiset alkoivatkin välittö-

mästi tämän jälkeen, mutta Kannaksella lähetetyt joukot palasivat 

varuskuntiinsa vasta 18. - 20.10.38.10  

Eri esikuntien laatimien kertomusten mukaan olivat kokemukset yli-

määräisistä harjoituksista enimmäkseen myönteisiä. Merivoimat tote-

sivat, että reserviläisistä saapui palvelukseen 80 - 90 %, mutta 

vain 1 - 1,5 % oli jäänyt saapumatta ilman pakottavaa syytä.  Enna-  

kolta valmistelemattomana ja puutteellisesta sotavarustustilanteesta 

huolimatta harjoitus sujui suurin piirtein katsoen hyvin. "Miehitys 

saatiin toteutettua ilman mainittavia hankauksia nopeasti ja siinä 

laajuudessa kuin Pl.M:n käsky edellytti". 

Turunmaan sotilasläänin komentaja huomautti, että reserviupseerit, 

joitakin poikkeuksia lukuunottamatta, eivät pysty muodostamaan ja 

johtamaan komppaniaa, vaan olisi aktiiviupseeri jokaiseen komppani-

aan välttämätön. Puolustusministeriön järjestelytoimisto totesi, et-

tä 25 %:lle Er.PPP/T:n reserviläisistä ei kutsua harjoituksiin saa-

tu toimitetuksi, koska saaristopitäjien miehistä melkoinen osa oli 

merillä. Everstiluutnantti Haaki seurasi Vaasan sotilaspiirin har-

joitusta ja totesi, että suuren upseerireservin ansiosta vajaus saa- 

tiin täytetyksi, vaikka lykkäystä oli eri syistä myönnettävä noin 

20 %:lle ja vain 80 % palvelukseen määrättävistä saapui harjoituk-

seen. Kannaksen sotilaspiirin mielestä su-miehitys onnistui yli odo-

tusten ja se kiitti suojeluskuntien nopeata ja täsmällistä toimin- 
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taa.11  

Puolustusneuvoston puheenjohtaja puolestaan totesi kriisin antaneen 

puolustusvoimista "sangen lohduttoman kuvan". "Ei ainoastaan huo-
nosti aseistettuna ja varustettuna, mutta myös riittämättömästi kou-

lutettuna sekä lisäksi riittämättömän päällystön johtamana joutuisi 

Suomen nykyhetken armeija vihollista vastaan ja nämä todennäköiset 

viholliset ovat tällä hetkellä ei ainoastaan lukumääräisesti, mutta 

myös laadullisesti joka suhteessa ylivoimaiset, mikä saattaa armei-

jamme yhä avuttomampaan asemaan". Mannerheim kiinnitti pitkässä 

kirjelmässään presidentin huomion puolustuslaitoksen puutteisiin 

aseistuksen, varustuksen, koulutuksen, upseeriston lukumäärän ja jo-

pa palkkauksenkin suhteen. "Toivottavaa olisi, että nyt viimeksi 

kuluneet viikot olisivat olleet omiaan laajentamaan ymmärrystä puo-

lustusvalmiudessa olevien puutteiden pikaisen poistamisen välttä-

mättömyydestä".12  

Vaikkakin akuutti kriisi näytti menneen ohi, oli poliittinen tilan-

ne edelleen kireä. Tämän vuoksi pidettiin tarpeellisena lisätä ni-

menomaan suojajoukkojen valmiutta. Puolustusministeriön 14.10.38 

antaman käskyn mukaan maavoimissa ja ilmatorjuntajoukoissa palvel-

leet asevelvolliset jätettiin joukko-osastojensa reserviin 3 kuukau-

deksi palveluksesta kotiutumisensa jälkeen, ja vasta sitten he siir-

tyivät sotilaspiirin eli siis kenttäarmeijan reserviin. Näin saatiin 

suojajoukkoja vahvennetuiksi kutsumalla äsken kotiutuneet omaan 

joukko-osastoonsa ylimääräisiin kertausharjoituksiin.13  

Keväällä 1939 oli kansainvälinen tilanne varsin epävakaa ja tämä 

kosketti myös Suomea. Olihan Neuvostoliitto mm. ehdottanut Suomen-

lahden ulkosaarten vuokraamista (sivu 11).14 Mannerheim esittikin 

puolustusministerille 4.4.39, että "yhä jatkuvan kriittisen poliitti-

sen tilanteen johdosta" huhtikuun lopulla kotiutuvat asevelvolliset 

jätettäisiin palvelukseen joksikin aikaa. Muussa tapauksessa ovat 

joukot suojavalmiuden kannalta varsin heikot, kun koulutetut miehet 

ovat lähteneet ja alokkaat astuneet palvelukseen. Tällä toimenpi-

teellä tuo heikkous voitaisiin siirtää "poliittisesti rauhallisem-

paan" aikaan. "Mahdollista on, että poikkeukselliset toimenpiteet 

osoittautuvat tarpeettomiksi, mutta pidän valmistautumisen pahimman-

kin  varalle välttämättömänä".15  

Mannerheim palasi asiaan 17.4.38 esittäen, että Uudenmaan Rykmen-

tissä ei kotiuttamista suoriteta, "koska rykmentin on oltava valmii- 



- 257 - 

na Ahvenanmaalle keskittämistä varten". Myös muiden asevelvollisten 

kotiuttamisesta olisi luovuttava "yleisen suoja- ja toimintavalmiu-

den pysyttämiseksi tilanteen vaatimalla tasolla".16  

Puolustusministeriö antoikin 19.4.39 käskyn Uudenmaan Rykmentin ko-

tiutuvien asevelvollisten jättämisestä ylimääräisiin harjoituksiin 

ja 20.4.39 käskyn sen siirtymisestä suojajoukkokokoonpanoon. 3.5.39 

käskyt peruutettiin ja kotiuttaminen määrättiin suoritettavaksi 

4.5.39.17  

***************  

Poliittisen tilanteen jatkuva kiristyminen johti lopulta siihen, et- 

tä 1.9.39 Saksa hyökkäsi Puolaan ja 2.maailmansota alkoi 	 18  (sivu 9). 

Tähän asti oli sotilaalliset varotoimet voitu varsin nopeasti purkaa. 

nyt ne päättyivät sodan alkamiseen, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suo-

meen 30.11.39. 

"Ottaen huomioon nykyisen tilanteen ja erikoisesti siinä vallitsevan 

sotatilan joka alueellisesti voi laajentua jopa yleiseurooppalaisek-

si ja voi ulottaa vaikutuksensa Suomeen saakka suoranaisten sotatoi-

mienkin muodossa", aloittaa Mannerheim  1.9.39  kirjelmän puolustusmi-
nisterille. Hän pyytää siinä valtuuksia harkintansa mukaan aloittaa 

sotilaalliset varotoimet lähinnä suojajoukkojen vahventamiseksi sekä 

etelärannikon ja Ahvenanmaan puolueettomuuden tehostamiseksi.19  

Hallitus ei uskonut tuolloin Suomen voivan joutua sotaan, eikä anta-

nut Mannerheimille hänen pyytämiään valtuuksia - eihän Ribbentrop-

sopimuksen salaista pöytäkirjaakaan tunnettu. Kuitenkin varauduttiin 

Ahvenanmaan puolueettomuuden varmistamiseen ja Turkuun annettiin 

1,9.39 käsky perustaa Er.PPP/T ja tykistöpatteristo, kuten vuotta 

aikaisemminkin. Tosin nämä joukot pari viikkoa myöhemmin hajoitet-

tiin eli ylimääräiset harjoitukset lopetettiin 13.9.39 annetulla käs-

kyllä. Polkupyöräpataljoonan tilalle tultaisiin Turkuun lähettämään 

Uudenmaan Rykmentin muodostama suojajoukkopataljoona. Kenttätykistö-

rykmentti 4 Vaasassa sai käskyn perustaa erillinen raskas kanuuna-

patteri Turkuun,2°  

Uudenmaan Rykmentti siirrettiin Turkuun 16.9.39 siltä varalta, että 

Ahvenanmaalle olisi pitänyt lähettää joukkoja ennenkuin Turkuun saa-

taisiin sinne varsinaisesti tarkoitetut joukot, Vaasan sotilaspiirin 

jalkaväkirykmentti, Porin piirin polkupyöräpataljoona ja Oulun piirin 
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patteristo. Kun nämä joukot lokakuun alkupuolella siirettiin Turkuun, 

voitiin Uudenmaan Rykmentin suojajoukkopataljoona lähettää Kannak-

selle.21  

Tilanteen kiristyminen johti siihen, että puolustusvalmiutta ruvet-

tiin vähitellen nostamaan. Puolustusministeriö käski 9.9.39 seuraa-

vat toimenpiteet: 

- Etelärannikon ja Laatokan puolueettomuusmiehityksen 1. vaihe pan-

tiin toimeen, 

Maavoimien ja ilmavoimien viimeksi kotiutettu palveluserä kutsut-

tiin palvelukseen, 

- Jääkäripataljoona 3 pantiin suojajoukkokokoonpanoon ja käskettiin 

siirtää Mikkelistä Kannakselle, minne se saapui 14.9.39 mennessä 

ja otti vastatakseen rajatähystyksestä suojajoukkoalueellaan, 

- Pioneeripataljoonan käskettiin muodostaa pioneerikomppania (Pion.K 

27) ja siirtää se Kannakselle. 

Turhan levottomuuden välttämiseksi ei reserviläisiä saanut hälyttää 

kello 23 - 6 välisenä aikana ja heille oli varattava aikaa kotoa 

lähtöön 12 tuntia.22  

Pian tämän jälkeen rajavartiostojen, Ratsuväkiprikaatin, Huoltoryk-
mentin, Helsingin Autokomppanian ja Reserviupseerikoulun käskettiin 

kutsua takaisin palvelukseen viimeksi kotiutettu saapumiserä. Pio-

neeripataljoonan piti lähettää Kannakselle lisää yksi pioneerijouk-

kue.23  

Merivoimien Esikunta antoi 10.9.39 oman käskynsä rannikon puolueet-

tomuus- ja turvallisuusvartioinnin tehostamisesta: Johtoelimenä toi-

mii Merivoimien Esikunta ja toimeenpanijoina sen joukko-osastot, 

rannikon suojeluskuntapiirit, Merivartiolaitos, Merenkulkulaitos ja 

Lapin Rajavartiosto. Uudeksi välijohtoportaaksi perustetaan Turkuun 

Lounais-Suomen meripuolustuksen esikunta johtamaan Turun - Avenan-

maan aluetta, muualla johto jää pääasiallisesti rannikkolohkoille. 

Rannikkolaivasto siirtyy pääosin Turun saaristoon "tehtävänä toimia 

turvallisuus- ja puolueettomuusvartioinnin tukivoimana sekä osallis- 

tua muuten tarpeen vaatiessa Lounais-Suomen turvallisuus- ja puolu-

eettomuusvartiointiin.24  Petsamon rannikolla piti Lapin Rajavartios-

ton vastata puolueettomuusvartioinnista, "mutta saa sitä varten oh-

jeita Merivoimien esikunnasta". 

Syyskuun loppupuolella valmiutta taasen kohotettiin. Jääkäripatal-

joonien käskettiin ottaa niille sopimusteitse varatut moottoriajo- 
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neuvot. Varikkojen, S-varastojen ja puolustusministeriön alaisten 

teollisuuslaitosten vartiointia tehostettiin. Salmin Rajavartios-

ton viimeksi kotiutunut varusmieserä kutsuttiin palvelukseen. Sa-

malla tavoin vahvennettiin Petsamon rajan vartiointia, mutta lisäk-

si sinne lähetettiin erikoiskoulutuksen saaneita rannikkotykistön 

reserviläisiäkin.25  

Aluejärjestölle annettiin 28.9.39 "hallituksen päätöksen" mukai-

sesti käsky kutsua edellisenä vuonna reserviin siirretyt 1250 up-

seeria ja 6000 aliupseeria ylimääräisiin harjoituksiin niihin jouk-

ko-osastoihin, missä he olivat suorittaneet varusmiespalveluksensa. 

Kutsuminen tapahtuisi kolmessa erässä noin kuukaudeksi kerrallaan 

alkaen 25.10.39 ja heidät oli määrättävä "mahdollisuuksien mukaan 

joukon määräosan vastuunalaisiksi johtajiksi ja varajohtajiksi 

niin sisä- kuin ulkopalveluksessakin". Toisaalta oli kysymys johta-

japuutteen helpottamisesta, toisaalta reserviläisten jatkokoulutuk-

sesta. Järjestelyä ei kuitenkaan tilanteen kehittymisen vuoksi pan-

tu toimeen, vaan se peruutettiin 9.10.39.26  

Lokakuun alkupäivinä jatkettiin valmiuden kohottamista.  4.10.39  
käskettiin siirtää Porin Rykmentti ja Pohjan Rykmentti suojajoukko-

kokoonpanossa ilman  kolonnia  kenttälinnoittamistöihin Karjalan kan-

nakselle.  5.10.39  annettiin 1.Divisioonan Esikunnalle, Suomen Val-
koiselle Kaartille, Porin Rykmentille sekä Kenttätykistörykmenteil-

le  1  ja  3  käsky siirtyä "viipymättä suojajoukkokokoonpanoon kolon-
nat  m.1."  Nämä joukot kuljetettaisiin Kannakselle linnoitustöihin. 
Uudenmaan Rykmentin piti muodostaa kolonna ja valmistautua siir-

toon, mistä käskettäisiin erikseen. Ratsastava Patteri siirretään 

suojajoukkokokoonpanossa Lappeenrantaan. 

Kuolemajärven pataljoona, Disp.pataljoona  7  käskettiin perustaa 
huomiota herättämättä ja ilmoittaen "asianomaisille, että tämä kos-

kee linnoitustöitä". Kannaksen rajakomppaniain reserviläisille oli 

jaettava sotavarustus.27  

Lokakuun alkupäivinä Neuvostoliitto sai Baltian mailta oikeuden 

perustaa tukikohtia niiden alueille ja 5.10.39 se pyysi Suomea lä-

hettämään neuvottelijat Moskovaan keskustelemaan "konkreettisista 

poliittisista kysymyksistä". Tämä ja tapahtumat Baltian maissa an-

toivat Suomen hallitukselle aiheen ryhtyä varotoimiin. 

Kaikki armeijakunnan joukot käskettiin 6.10.39 suojajoukkokokoon- 
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panoon ja samana päivänä määrättiin Kannaksen ja itärajan sotilas—

piirit kutsumaan joukkonsa ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Ilma-
valvonta— ja —torjuntaelimet miehitettiin, "mutta ainoastaan vaki—
naisen väen, suojeluskunnan ja lottajärjestön henkilökunnalla". 
Radankorjauskomppaniat kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoituk—
siin. Uudenmaan Rykmentti, joka oli 16.9. siirtynyt Turkuun, jäi 
edelleen odottamaan Sotaväen päällikön käskyä, mutta muut alaisensa 

joukot oli AKE:n käskettävä siirtymään Yleisesikunnan määräämiin 
paikkoihin.26  

Yleisesikunta antoi samana päivänä Armeijakunnan komentajalle käs—
kyn "valmistautua  UK  2:n mukaisen tehtävän suoritukseen ja tätä var-
ten keskittää saapuvien suojajoukkojen pääosa alueelle Kuolemajär—
vi — Perkjärvi — Kyyrölä — Valkjärvi — Kiviniemi". Saavuttuaan oli 

joukkojen "ryhdyttävä suunnitelmien mukaisiin varustustöihin ja 
aluehävitysten valmisteluun. Osa joukoista on käytettävä takarajan 
vahvistamiseen kenttälinnoituslaittein".29  

Samana päivänä ryhdyttiin panemaan liikekannalle jo myös reservin 
joukkoja. Puolustusministeriö antoi käskyn Vaasan sotilaspiirin 

jalkaväkirykmentin, Porin sotilaspiirin polkupyöräpataljoonan ja 
Oulun sotilaspiirin kenttätykistöpatteriston kutsumisesta ylimääräi-
siin harjoituksiin. Jääkäripataljoonien alokkaat koottiin Mikkeliin, 
heitähän ei voitu vaillinaisesti koulutettuina ottaa suojajoukkoi—
hin.30  

Yleisesikunta antoi 6.10.39 käskyn myös itärajan suojajoukoista. 
Karjalan Ryhmän oli koottava joukkonsa  "UK  2:n mukaista suoritusta 
varten alueelle Salmi — Uomaa — Suojärvi — Kuolismaa" ja ryhdyttävä 
"suunnitelmien mukaisiin kenttävarustustöihin ja hävitysten valmis—
teluihin". Pohjois—Karjalan Ryhmän joukot oli perustettava ja pää—
osat keskitettävä Lieksaan. Joensuun sotilaspiirin oli perustettava 

ryhmää varten Erillinen Pataljoona 12 ja 4.Erillinen Patteri.31  

Mannerheim halusi valmiutta nostettavan siten, että kolme kenttäar—
meijan divisioonaa pantaisiin liikekannalle ja näistä kaksi keski—
tettäisiin Kannakselle ja yksi Laatokan Karjalaan. Kirjelmässään 
7.10.39 hän perusteli esitystään sillä, että "Neuvostoliiton miljoo-

na—armeija (on) jo viikkoja sitten liikekannallepantu" ja voi siten 
nopeasti hyökätä maahamme, jos alkaneet neuvottelut eivät sitä tyy—
dytä. Meidän kenttäarmeijamme liikekannallepano ja keskitys vievät 

aikaa lähes 2 viikkoa ja Neuvostoliitto voi ilmavoimillaan tehdä 
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sen mahdottomaksi. Näin ollen olisi välttämätöntä, että ainakin osa 

kenttäarmeijaamme saataisiin rajoille jo ennen yleistä liikekannal-
lepanoa.32  

Valmiutta kohotettiin jatkuvasti.  8.10.39  annettiin käsky perustaa 
Ahvenanmaata varten samanlainen esikunta kuin edellisenäkin vuonna. 

Esikunnan perustaa Sotakorkeakoulu ja komentajaksi tulee kenraali-
majuri E.F. Hanell, Sotakorkeakoulun johtaja. Esikunta siirretään  
9.10.39  mennessä Turkuun ja sille alistetaan edellä mainitut Vaasan 
sotilaspiirin jalkaväkirykmentti, Porin polkupyöräpataljoona ja  Ou-  

lun patteristo, jotka kaikki kuljetetaan Turkuun.33  

13.10.39 annetun käskyn mukaan Ahvenanmaan puolustuksen komentaja 
toimii sodan aikana suoraan Ylipäällikön alaisena, mutta huollolli-
sesti Ahvenanmaan joukot liitetään Merivoimiin. "Ahvenanmaan puolus-
tuksen komentaja on velvollinen pitämään kiinteätä yhteyttä Merivoi-

mien komentajaan" ja vastaavasti tämä velvoitetaan tukemaan Ahvenan-

maan puolustusta.34  

Edellä mainittujen joukkojen siirtämiseen Ahvenanmaalle antoi Valtio-
neuvosto luvan vasta 1.12.39, siis vihollisuuksien jo alettua.35  

Suojajoukkojen johtoesikuntana toimiva rauhanajan Armeijakunnan Esi-

kunta käytti tässä vaiheessa nimitystä  I  Armeijakunnan Esikunta ja 
sen käskystä 9.10.39 ilmenee, että suojajoukot ovat jo ryhmittyneet 
paikoilleen siten, että edessä ovat U-Ryhmä, M-Ryhmä, L-Ryhmä ja  R-
Ryhmä sekä hieman taempana pääaseman seuduilla 1., 2. ja 4.Prikaa-
ti.36  

Myöskin Mannerheimin esittämät kolme divisioonaa kutsuttiin ylimää-
räisiin harjoituksiin. Yleisesikunnan 9.10.39 antaman käskyn mukaan 

5.Divisioona keskitettiin Länsi-Kannakselle, 10.Divisioona Itä-Kan-
nakselle ja 12.Divisioona Laatokan Karjalaan. Johtoesikunniksi tuli-
vat Kannaksen Armeijan Esikunta (sivut 203 - 204), alaisinaan  II  Ar-
meijakunnan Esikunta (entinen rauhanajan AKE, aluksi  I  AKE) ja  III  
Armeijakunnan Esikunta sekä Laatokan Karjalassa  IV  Armeijakunnan Esi-
kunta. Käskyn mukaan 1.lkp.päivää vastaava ensimmäinen YH-päivä on 
10.10.39.36  

Mannerheim esitti 11.10.39 koko kenttäarmeijan liikekannallepanoa, 
tosin YH:n muodossa ja henkilökohtaisin kutsuin. "Nykyisen tilanteen 

huomioonottaen ja erikoisesti kiinnittämällä huomiota siihen etumat-
kaan, mikä venäläisillä jo mobilisoiduilla joukoilla on ja kun lisä-

si on todettu, että nämä joukot ovat liikkeessä Suomeen päin, pidän 
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tarpeellisena, että  me  nyt jo viipymättä ryhdymme kaikkiin yleisen 
liikekannallepanon edellyttämiin toimenpiteisiin". Kirjelmään  on  
Niukkanen kirjoittanut:  "11/10 Olen  esittänyt asian valtioneuvostol—
le joka  on  toimenpiteen hyväksynyt ja asia  on  pantu toimeksi  J N".  
— Niukkanen mainitsee muistelmissaan, että "siihen asti oli tuo  val  
tava koneisto toiminut ilman valtioneuvoston pöytäkirjoja puolustus—

ministerin vastuulla".37  

Samana päivänä annettiinkin aluejärjestölle puhelinsanomina käskyt 

kaikkien perustettavien joukkojen sekä muualle luovutettavien reser—

viläisten kutsumisesta ylimääräisiin harjoituksiin. Myös kaikki tar— 

vittavat hevoset, ajoneuvot ja moottoriajoneuvot oli otettava ja 	, 
jaettava joukoille. Armeijakunnan joukoista ja sotakouluista komenne-

taan kantahenkilöstö aluejärjestöön. — Täydellinen liikekannallepa—

no alkoi, joskin YH:n nimisenä.  I  lkp.päiväksi eli ensimmäiseksi YH—
päiväksi määrättiin 14.10.39.38  

Päämajassa jaettiin 12.10.39 "virka— ja asetiesuhteiden aloittamista 

varten" seuraava selvitys toteutetusta komentosuhteiden järjestelys—

tä: 

Päämajan (= Yleisesikunnan) alaisia ovat  
I.  Maavoimat: 

1. Kannaksen Armeija 

- II  Armeijakunta 
— III  Armeijakunta 
— Koiviston alalohko ja Laatokan meripuolustuksen Kannaksen 

lohko 

2. IV  Armeijakunta 
3. Pohjois—Suomen Ryhmä 

4. Ahvenanmaan Ryhmä  
II.  Ilmapuolustusjoukot  
III.  1.Merivoimat 

2. Laatokan meripuolustus  
IV.  Kotijoukot 39 

**************  

Suomen puolustusvoimat oli saatu panna liikekannalle ja keskittää 

rajoille tulevan vihollisen häiritsemättä. Tämän vaiheen jälkeen al—

koi joukoissa tiivis koulutus ja puolustusasemien kenttälinnoittami—

nen. Joukkojen varustamista jatkettiin ja vähitellen saatiin tehtail- 
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ta virkapukujakin siinä määrin että "malli Cajander" (siviilipuku 

sekä vyö ja kokardi) poistui käytännöstä melko tyystin. 

Hallitus ei uskonut neuvottelujen katkeamisenkaan johtavan sotaan 

eikä "vieläkään myöntänyt sotilasmäärärahoja pahimpien puutteiden 

korjaamiseksi. Puolustusneuvoston puheenjohtaja, sotamarsalkka Man-

nerheim pyysikin 27.11. jo toisen kerran samana vuonna eroa tehtä-

västään", todetaan Talvisodan virallisessa historiassa (sivu 42). 

Tilanteen näennäisestä rauhoittumisesta oli seurauksena, että asu-

tuskeskuksista evakuoitu väestö alkoi palailla koteihinsa ja jopa 

koulutkin aloittivat toimintansa. 

Liikekannallepano aiheutti rasitusta kansantaloudelle ja myös yksi-

tyisille kansalaisille. Joukoista ruvettiinkin myöntämään vähäisessä 

määrin lomia palvelukseen kutsutuille reserviläisille, ja marraskuun 

jälkipuoliskolla päämajassa suunniteltiin vakavasti kenttäarmeijan 

lomauttamista niin että vain kolmannes olisi kerrallaan palvelukses-

sa.  41  

Suunnitelman luonnoksen mukaan oli tarkoitus suorittaa lomauttaminen 
seuraavien periaatteiden mukaan. YH:n aiheuttama rasitus  on  jaettava 

tasaisesti maan eri osien kesken. Joukkojen valmius palata täyteen 

vahvuuteen  on  säilytettävä mahdollisimman suurena. Suojajoukot jäte-

tään paikoilleen täysvahvuisina, mutta kenttäarmeija lomautetaan si-
ten, että  vain  noin kolmannes jää palvelukseen. Ilmatorjuntajoukois-

ta, merivoimista ja ilmavoimista lomautus olisi huomattavasti pienem-

pi. Reserviläiset lomautetaan henkilökohtaisine varusteineen ja aseet 

varastoidaan perustamispaikoille. Kaikki halukkaat reserviläiset saa-

vat jäädä palvelukseen. 

Lomautus tapahtuisi siten, että korkeimmat esikunnat jäävät supistet-

tuina toimintaan, divisioonien esikunnat lomautetaan melkein kaikki. 

Kuhunkin divisioonaan jätetään palvelukseen yksi jalkaväkirykmentin 

esikunta ja tälle alistetaan yksi pataljoona divisioonan kustakin 

rykmentistä sekä saman rykmentin kranaatinheitinkomppania ja rykmen-

tin kolonnat. Näin muodostuisi taistelukelpoinen rykmentti. Tykistöä 

jätettäisiin palvelukseen divisioonaa kohti rykmentin tai patteris-

ton esikunta ja kustakin rykmentistä koottu patteristo, johon esikun-

nan lisäksi kuuluu yksi patteri kustakin patteristosta ja patterin 

kolonna. Palvelukseen jätetään lisäksi kaikki panssarintorjuntajou-

kot ja armeijakuntaa kohti yksi kevyt osasto, kaksi pioneerikomppa-

niaa, yksi viesti- ja yksi linjanrakennuskomppania, kenttätäydennys- 
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pataljoona sekä huoltojoukkoja tarpeen mukaan. Lomautuksissa nouda-

tetaan vuorottelua, joten aikaa myöten kaikki pääsevät siitä osalli-

siksi. Lomauttaminen tapahtuisi perustamispaikoilla, jota kautta 

myös joukot koottaisiin uudelleen palvelukseen. 

Lomautussuunnitelmaa ei päästy käytännössä toteuttamaan tilanteen 

kiristyessä marraskuun lopulla, 26.11.39 Neuvostoliitto suoritti 

provokaation, joka tunnetaan Mainilan laukausten nimellä. 28.11.39 

se sanoi irti hyökkäämättömyyssopimuksen ja 30.11.39 aloitti hyökkä-

yksen koko itärajan pituudelta ja pommitti siviilikohteita useilla 

paikkakunnilla, mm. maan pääkaupungissa. Talvisota alkoi. 

*******************  

Joukko-osastoissa järjestettiin koulutuksena liikekannallepano-

harjoituksia, joiden tarkoituksena ennen aluejärjestelmään siir-

tymistä oli sodan aikaisen joukko-osaston ja vuodesta 1934 läh-

tien suojajoukkoyksikön tai -yksiköiden perustaminen. Normaalises-

ti tiedotettiin henkilöstölle, että kysymyksessä on harjoitus. So-

taväen päällikkö antoi syyskuussa 1932 käskyn Kannaksen suoja-

joukkojen koeliikekannallepanosta tätä kertomatta, mutta pian se 

kuitenkin tiedotettiin joukoille.42 
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5.28 K  ou  L U T us 

Upseerikoulutus 5•281  

1920—luvun puolivälissä oli puolustusvoimien koulutus jo pääasialli—

sesti saavuttanut vakiintuneet muotonsa. Useimmat sotakoulut olivat 

toiminnassa ja Sotakorkeakoulun perustaminen vuonna  1924  oli nosta—
nut koulutuksen muissa maissa vallitsevalle tasolle (sivut  121  seur.)  

Koko 1920—luvun saivat kaikkien puolustushaarojen aktiiviupseerit  

peruskoulutuksensa Kadettikoulussa, joskin sen meripuolustusosasto 

sijaitsi Katajanokalla, koulun pääosan ollessa Munkkiniemessä. Kun 

hlerisotakoulu perustettiin vuonna  1930,  liitettiin siihen Kadetti—

koulun meripuolustusosasto. Rannikkotykistön upseerit koulutettiin 

Kadettikoulun yleisellä tai tykistölinjalla vuoteen  1927  asti, jol—

loin opetus siirrettiin meripuolustusosaston yhteyteen. Ilmavoimien 

upseerit saivat peruskoulutuksensa Kadettikoulun yleisellä linjalla 

vuoteen  1927  asti, jolloin perustettiin ilmasotalinja. Erikoiskoulu—

tus annettiin Ilmavoimissa. 

Kadettikoulusta valmistui vuosittain 50 — 60 upseeria koko 1920—lu—

vun ajan, 1930—luvun lopulla luku lähenteli 90. meriupseereita val—

mistui vuosittain hieman toista kymmentä. Talvisotaan mennessä oli 

Kadettikoulusta tullut yhteensä 1559 ja sen meripuolustusosastolta 

sekä Merisotakoulusta 204 eli yhteensä 1763 upseeria. Puolustusvoi—

mien tarve olisi ollut paljon suurempi, mutta resursseja koulutuksen 

lisäämiseksi ei ollut, oppilaita oli kylläkin tulossa. Puute oli up—

seerinviroista (vrt. sivut 199 — 200), koulutustiloista ja opetus—

henkilöstöstä. 

Koulutuksen tehostumista kuvaa, että kun ensimmäinen kadettikurssi 

kesti 14 kuukautta, olivat viimeiset täysimittaiset kurssit ennen 

Talvisotaa jo 23 kuukautta. Koulutuksen tasoa nosti sekin, että pää—

syvaatimukseksi jo vuonna 1924 tuli reserviupseeritutkinto ja vuonna 

1930 ylioppilastutkinto — siihen saakka oli vaadittu vain oppikoulun 

lähinnä ylimmän luokan oppimäärä. Samaan suuntaan vaikutti opettaja—

kunnan pätevyyden nousu upseerikoulutuksen yleisen kehityksen muka- 
1 na. 

Kadettikoulussa järjestettiin aina vuoteen 1935 asti erilaisia poik—

keuksellisia kursseja alkuvuosina puutteellisen koulutuksen saaneil—

le aktiiviupseerin pätevyyden saavuttamiseksi. Yhteensä valmistui 

näiltä kursseilta 515 aktiiviupseeria-. 
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Upseerien jatkokoulutus tuli ajankohtaiseksi jo 1920—luvulla. Tämä 
tapahtui pääasiallisesti erikoiskoulutuksena puolustushaarojen ja 
aselajien puitteissa, aluksi vain joukko—osastoissa. Ensimmäiset 
ohjeet tästä annettiin jo vuonna 1919. Tämän laatuinen koulutus 
jatkuikin aina Talvisotaan saakka. Siihen sisältyi kirjallisia tut—

kielmia, taktillisia harjoituksia kartalla ja maastossa sekä myös 

maastontiedustelutehtäviä. 

Joukko-osastossa tapahtuvan koulutuksen lisäksi järjestettiin mitä 
moninaisimpia kursseja, jotka saattoivat kestää muutamista päivistä 
useisiin kuukausiin. Tällaisia olivat mm. pedagogiset, viesti—, pio-
neeri— ja kaasukurssit sekä erilaiset ampumakurssit. Vakinaisluon 
teisiksi tulivat luutnantti— ja kapteenikurssit sekä tämän jälkeen 

joko sotakorkeakoulu tai komentaja— eli esiupseerikurssi. Selvimpä—

nä tämä  tie  ilmeni pääaselajin kohdalla, jonka koulutus annettiin 
vuonna  1927  perustetun Taistelukoulun tehtäväksi. Myös muiden ase—
lajien upseereita oli melkoisesti mukana tässä koulutuksessa. Upsee-
riston varsin kirjavan pohjakoulutuksen takia ei ennen sotia vielä 
päästy jatkokoulutuksessa säännölliseen rytmiin. 

Erikoisaselajeja varten oli omia kouluja ja kursseja. Tykistön am—
pumakurssi vastasi luutnanttikurssia ja sen suorittivat kaikki kent- 
tätykistön, ilmatorjuntatykistön ja rannikkotykistön upseerit. En—
ne  n  sotia ei tykistöllä ollut kapteeni— ja esiupseerikursseja oman 

aselajin puitteissa, vaan sen upseerit osallistuivat koulutukseen 

Taistelukoulussa ja Sotakorkeakoulussa. 

Viesti— ja pioneeriaselajeja varten perustettiin vuonna  1927  Sota—
teknillinen täydennyskurssi, josta vuonna  1931  tuli Sotateknillinen 

Koulu.  Se  rinnastettiin muodollisesti luutnanttikurssiin, vaikka 

sen kestoaika olikin  2  vuotta, kun tavallinen luutnanttikurssi oli  

vain 3  —  4  kuukautta. myöskään ei näiden aselajien upseereille jär—
jestetty kapteeni— tai esiupseerikursseja, vaan heillä oli tilai—
suus jatkaa opintoja Sotakorkeakoulussa normaalissa järjestyksessä. 
Aselajien yhteisen koulutuksen ansiosta voitiin upseereja helposti 

siirtää aselajista toiseen, joten nämä kaksi pientä aselajia muo—
dostivat yhteisen nylennysryhmän' mikä helpotti sekä upseerien si—

joittelua että urakiertoa. 

Huoltoupseerien erikoiskoulutus käynnistyi vuonna  1926,  jolloin en—

simmäinen talousupseerikurssi alkoi. Vuodesta  1933  alkaen koulutus 

tapahtui Sotilashallinnollisessa Koulussa, jossa opetus jakaantui 
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kahteen jaksoon: talousupseerikurssiin ja huoltopäällikkökurssiin; 

yhteensä ne kestivät vajaan vuoden. 

Komentaja- eli esiupseerikoulutus alkoi jo ennen Taistelukoulun pe-

rustamista Sotakorkeakoulussa rinnan yleisesikuntaupseerien koulu- 

tuksen kanssa ja jatkui aina vuoteen 1930, jolloin opetus siirtyi 

Taistelukouluun. Siellä alkoi majurikurssi vuonna 1931 ja se jäikin 

tässä vaiheessa ainoaksi, koska oppilaita ei voitu enää vuoden 1932 

jälkeen irrottaa riittävästi aluejärjestön valmistelutöiden alkami-

sen takia. Tällaiseen koulutukseen soveliaat upseerit tarvittiin 

kaikki virkapaikoillaan (vrt. 123 - 124). 

Merivoimien upseerien jatkokoulutus tapahtui osittain oman puolus-

haaran puitteissa, osittain nimenomaan yleissotilaallisen koulutuk-

sen osalta maavoimien yhteydessä. Koulutusta annettiin erikoiskurs-

seilla sekä luutnantti- ja kapteenikursseilla. Säännöllistä esiup-

seerikoulutusta ei järjestetty, vaan siinä tukeuduttiin Sotakorkea-

kouluun; tosin järjestettiin vanhemmalle päällystölle myös opetus-

tilaisuuksia taktillista jatkokoulutusta varten. Koulutuksen keskuk-

sena toimi vuonna  1930  perustettu Merisotakoulu. 

Ilmavoimien perinteisen ohjaaja- ja tähystäjäkurssien lisäksi lentä-

jät osallistuivat Taistelukoulun eri upseerikursseille, mutta myös 

omaa koulutusta annettiin Ilmavoimien kapteeni- ja komentajakurs-

seilla. Lisäksi järjestettiin tiettyjä erikoiskursseja ja lentäjät 

osallistuivat moniin maavoimien koulutukseen. 

Sotakorkeakoulun aloittaessa toimintansa vuonna 1924 oli opettaja-

kunta tärkeimpien sotilasaineiden osalta ulkomaalaisia, mutta vuo-

desta 1927 alkaen se oli jo täysin suomalaista. Koulussa oli alusta 

alkaen yleinen osasto ja sotateknillinen osasto, vuosina 1925 ja 

1935 alkoi myös merisotaosaston ja vuonna 1937 ilmasotaosaston kurs-

si. Yleisen osaston suoritti 265 upseeria, sotateknillisen osaston 

54, merisotaosaston 38 ja ilmasotaosaston 13. Kaikkiaan valmistui 

siis 370 yleisesikuntaupseeria ja heitä voitiin sijoittaa huomatta-

vasti useammille virkapaikoille kuin kenraali Enckellin laskelmat 

alunperin edellyttivät (sivu  II  120).2  

Oman koulutuksen alettua väheni ulkomaisten korkeakouluopintojen 

tarve, mikä ilmenee seuraavasta luettelosta. 
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Vuodet Komennukset ulkomaille 

1919 - 1924 42 upseeria 

1925— 1929 20 -"- 

1930 - 1934 13 -"- 

1935 - 1939 3 -9- 

Yhteensä 78 upseeria 

Ulkomailla ei olisi voitu kouluttaa läheskään sitä määrää, mikä 

omassa Sotakorkeakoulussa. Vielä tärkeämpää kuin lukumäärän nousu,, 

oli  se,  että siellä luotiin omaa sotilasdoktriinia ja kehitettiin 

suomalaista taktiikkaa. Tässä yhteydessä  on  mainittava koulun pitkä-

aikainen taktiikan opettaja, everstiluutnantti Valo Nihtilä. Suuri 

merkityksensä oli myös sillä, että sotien alkaessa maan yleisesikun-

taupseerikunnalla oli yhtenäinen koulutus ja ajattelutapa. 

Reserviupseerien koulutus alkoi vuonna  1920,  mutta kun kurssit oli-

vat pieniä ja niitä oli  vain  kaksi vuodessa, saatiin upseeristoa 

reserviin varsin vaatimattomat määrät. Tämä oli osaltaan myös syynä 

erimielisyyksiin, jotka johtivat upseeriston joukkoirtisanoutumisam 

vuonna  1924  (sivu  II 73).  Vuoteen  1924  mennessä olikin koulutettu 

seitsemällä kurssilla  vain  vajaa tuhat upseeria, kun tarve oli mo-

ninkertainen. Vertailun vuoksi todettakoon, että Talvisodan YH:n al-

kaessa kutsuttiin palvelukseen lähes  10000  reservin upseeria. 

Kurssien vahvuus nostettiinkin vuodesta  1925  alkaen  kolmin-  tai ne-
linkertaiseksi ja niinpä Talvisotaan mennessä saatiinkin koulutetuk-

si yhteensä  14536  upseeria. mainittuna vuonna perustettiin yleisen 

linjan lisäksi tykistölinja ja vuonna  1927  myös pioneeri- ja viesti-

linjat. 

Vuonna  1927  alkoi Reserviupseerikoulussa Haminassa myös rannikkoty-

kistön reserviupseerien koulutus ja vuonna  1930  se siirrettiin tuol-

loin perustettuun Merisotakouluun, missä myös laivaston reserviup-

seerit saivat koulutuksensa. Eräät reserviupseerikurssit toimeen-

pantiin koululaiva Suomen Joutsenella. Yhteensä koulutettiin meri-

voimiin  696  reservin upseeria. 

Ilmavoimien reserviupseerikoulutus tapahtui Haminassa aina vuoteen 

1931 asti, jolloin Ilmasotakoulun ensimmäinen reserviupseerikurssi 

alkoi. Tähän saakka reserviupseereille oli ohjaaja- ja tähystäjä- 
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koulutus annettu joukko—osastoissa tai Ilmailukoulussa, mutta mai—

nitusta vuodesta alkaen reserviupseerit saivat kaiken koulutuksensa 

Kauhavalla Ilmasotakoulussa. Kaikkiaan se ehti kouluttaa 266 reser—

vin upseeria Talvisotaan mennessä. 

Suojeluskunnat olivat jo vuonna  1920  ryhtyneet kouluttamaan suoje—

luskuntaupseereita päällystötarpeensa tyydyttämiseksi. Tämä koulu—

tus jatkui aina vuoteen  1935  saakka ja kaikkiaan noin  1200  miestä 

saavutti tämän arvon vapaaehtoisen opiskelun kautta.  Monet  suoritti-

vat myös reserviupseerikurssin Haminassa ja vuonna  1935  järjestet—

tiin aluejärjestelmään siirtymisen yhteydessä erityiset tutkinnot 

useilla paikkakunnilla. Näiden perusteella ylennettiin  547  suoje—

luskunta— ja merisuojeluskuntaupseeria reservivänrikeiksi. 

Myös melkoinen  asa  maan reserviupseeristosta osallistui suojelus—

kuntajärjestössä vapaaehtoiseen jatkokoulutukseen. Näitä upseereita 

oli vuonna  1931  yhteensä  2573  ja vuonna  1937  jo  6569.  Tämä koulutus 

nousi oikeaan arvoonsa sodan alkaessa, sillä kertausharjoituksissa 

oli ehditty kouluttaa  vain  pientä osaa reserviupseerikunnasta. Kou—

lutus jakaantui joukkueenjohtaja— ja komppanianpäällikkötasoihin. 

Kun sodan alkaessa suurin osa komppanianpäälliköistä oli reservi—

upseereita, oli suojeluskunnassa saadulla, monenkin kohdalla vuosi—

kausia kestäneella harjoittelulla hyvinkin suuri merkitys. 

Erikoisupseereista  vain  lääkärien osalta voitaneen puhua järjestel—

mällisestä koulutuksesta.  1920—luvun alkupuolella asevelvolliset 

lääkärit saivat yleisen upseerikoulutuksen Reserviupseerikoulussa. 

Vuonna  1925  alettiin jo järjestää myös sotilaslääketieteellistä 

opetusta ja vuodesta  1929  ruvettiin Huoltokoulussa antamaan erikois-

koulutusta reserviupseerikurssin suorittaneille lääkäreille, jotka 

tämän jälkeen ylennettiinkin reservilääkintäupseereiksi. Vastaavaa 

vapaaehtoista koulutusta annettiin myös suojeluskuntajärjestössä. 

Aktiivilääkintäupseerin piti suorittaa erityinen tutkinto. 

Eläinlääkärit voivat saada elänlääkintäupseerin arvon suoritettuaan 

reserviupseerikurssin ja erityisen tutkinnon. Myöhemmin ruvettiin 

kertausharjoitusten yhteyteen järjestämään kursseja, joiden perus—

teella näitä arvoja voitiin myöntää. Aktiivieläinlääkintäupseeriksi 

nimittäminen edellytti erityisen tutkinnon suorittamista. 

Insinööriupseerin arvo tuli aluksi käyttöön vain laivastossa, mutta 

jo 1920—luvun puolivälissä myös muissa puolustushaaroissa. Reservi— 
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upseerikoulutuksen saanut insinööri voitiin ylentää reservi—insi—

nööriupseeriksi. Jos ei ollut reserviupseerikoulutusta, oli suori—
tettava erityinen reservi—insinööriupseeritutkinto. Aktiivi—insi—
nöörin arvon saaminen edellytti diplomi—insinöörin koulutusta ja 
erityistä aktiivi—insinööriupseerin tutkintoa. 

Musiikkiupseerin arvo voitiin myöntää alan tutkinnon suorittaneel—

le, jolla todettiin olevan tarpeelliset sotilaalliset tiedot. Myö—

hemmin edellytettiin näiden osalta reserviupseerikurssin suoritta—
mista. Suojeluskunnilla oli oma musiikkiupseerin arvonsa.3  

Kaasusuojelukoulutus tuli ajankohtaiseksi 1930—luvun alussa. Erään 
14.4.32 laaditun muistion mukaan olisi kaikkiin rauhanajan joukko—, 
osastoihin koulutettava kaasusuojelu—upseerit erikoiskursseilla. 
Lisäksi olisi annettava erikoiskoulutus niille upseereille, jotka 
tulisivat toimimaan kenttäarmeijan vastaavissa tehtävissä sekä täy—
dennyskoulutus joukko—osastojen komentajille, sotakoulujen opetta—
jille sekä lääkintä— ja eläinlääkintäupseereille. Tämän jälkeen 
voitaisiin kaasusuojelukoulutus antaa myös aliupseereille ja mie—

histöllekin, tavoitteena, että kenttäarmeija pystyisi suojautumaan 
vihollisen mahdollisesti käyttäessä taistelukaasuja.4  
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5.282 Aliupseerikoulutus  

Reservin aliupseerien koulutus oli jo  1920-luvun alkupuolella va-
kiintunut tapahtuvaksi joukko-osastoissa, mutta vasta vuonna  1928  

organisaatioon tuli vakinainen aliupseerikoulu (sivut  140  -  145),  

vuodesta  1937  alkaen nimeltään reservialiupseerikoulu. Eräitten 
pienten joukkojen aliupseerien koulutus oli keskitetty niin, että 
esimerkiksi Jääkäriprikaatilla samoinkuin Ratsuväkiprikaatilla oli 
yksi yhteinen aliupseerikoulu kaikkia joukko-osastojaan varten. 

Kanta-aliupseerit koulutettiin aselajeittain ja puolustushaaroit-
tain. Jalkaväen, ratsuväen, kenttätykistön ja rannikkotykistön kapi-
tulanttikoulut perustettiin vuonna  1924.  Jalkaväen kapitulanttikou-
lu liitettiin vuonna  1927  aliupseeriosastona Taistelukouluun, johon 
pian yhdistettiin myös kenttätykistön ja ratsuväen kapitulanttikou-

lut. Siitä tuli näin ollen kaikkien maavoimien aselajien kanta-ali-
upseereille yleissotilaallista koulutusta antava oppilaitos. P1eri-
sotakouluun ja Ilmasotakouluun tuli alun alkaen myös kanta-aliupsee-
riosastot. Rajavartiostojen aliupseerit koulutettiin Taistelukou-
lussa.1  

Eräät erikoisalojen koulut, kuten huoltokoulu, lääkintäkoulu, ase-
seppäkoulu ja kengityskoulu kouluttivat sekä reservin aliupseereita 
että kanta-aliupseereita tai tälle uralle aikovia. Kanta-aliupseeri-
en jatko- ja erikoiskoulutus annettiin joukko-osastoissa tai tie-
tyillä erikoiskursseilla, esimerkiksi viestialiupseerikursseilla 
viestiaselajin joukko-osastoissa. 

Suojeluskunnissa annettiin vapaaehtoista aliupseerikoulutusta, mutta 
näin saatuja arvoja ei rinnastettu vakinaisen väen aliupseeriarvoi-
hin. Varhaisimpina aikoina saattoi suojeluskuntalaisella olla ali-
upseeriarvo jo tullessaan suorittamaan varusmiespalvelusta, mutta  
1930-luvulla kiellettiin ylentämästä  III  luokan nostomiehiä suoje-
luskunta-aliupseereiksi. Sotaväessä saavutettu aliupseeriarvo hyväk-
syttiin suojeluskunnassakin.2 



-  272- 

5.283  miehistön koulutus  

Vuoden 1922 asevelvollisuuslain mukaan palvelusaika vakinaisessa 

väessä oli vuosi, upseeriksi ja aliupseeriksi koulutettavilla sekä 

tietyn erikoiskoulutuksen saavilla 3 kuukautta pitempi. Uusi ase-

velvollisuuslaki vuodelta 1932 määräsi palvelusajaksi yleensä 350 

päivää, upseeriksi ja aliupseeriksi koulutettaville 440 päivää. 

Alokkaat tulivat palvelukseen aluejärjestelmään siirtymiseen saakka 

kaksi kertaa vuodessa, sen jälkeen kolmena saapumiseränä, mitä pi-

dettiin edullisempana suojajoukkovalmiuden kannalta. Kuitenkin suun-

niteltiin kesällä 1939 "koulutuksellisista syistä" palaamista taas 

kahden saapumiserän järjestelmään, jolloin alokkaat maavoimien, jo-

ta suunnitelma lähinnä koski, tulisivat huhtikuussa ja lokakuussa.1  

Yleiskoulutuksen lisäksi miehistölle annettiin erikoiskoulutusta 

koulutussuhdelaskelmien perusteella. Aluejärjestelmään siirtymisen 

myötä oli mahdollista määrittää yksityiskohtaisesti perustettavien 

joukkojen tarpeet, joiden mukaan joukko-osastojen oli koulutettava 

täydennysalueensa sotilaspiirien asevelvolliset. Nimenomaan siirtymä-

vaiheessa tuli perustettavien joukkojen koulutustaso olemaan varsin 

kirjava, kun aikaisemmin ei koulutusta ollut annettu uusien perusta-

mistehtävien tarvetta vastaavasti. Puutetta yritettiin korjata muut-

tamalla suojeluskuntien koulutusta perustettaville joukoille sopi-

vaksi (sivu 125). myös kertausharjoitukset pantiin toimeen uusien 

koulutusvaatimuksien mukaisesti, mutta läheskään kaikkia joukkoja 

ei ollut Talvisotaan mennessä ehditty kouluttaa niiden tehtävien 

vaatimalla tavalla. 

Suojeluskunnilla oli merkittävä osuus miehistökoulutuksessa sekä en-

nen varusmiespalvelua että sen jälkeen, mutta  se  kohdistui  vain  

tiettyyn osaan reserviä. Varusmiehille voitiin myöntää kuntoisuus-

lomaa aina  30  vuorokauteen saakka palveluksen alussa suojeluskunnas-

sa saadun koulutuksen perusteella. 

Koulutusta häiritsi varsinkin miehistön osalta varuskuntien joka-

päiväisen toiminnan vaatima raskas vartin- ja työpalvelu (vrt. sivu 

140). Tätä koetettiin helpottaa käyttämällä komennustehtävissä 

aseettomaan palvelukseen määrättyjä ja  B-miehiä. Komennusten paljous 

johtui varuskuntien epätarkoituksenmukaisesta rakenteesta: lämmi-

tys-, siivous-, keittiö- ja tallipalvelu jne. ja määrärahojen puut-

teesta siviilityövoiman palkkaamiseksi tämänlaatuiseen työhön. 
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YH:n aikana todettiin, että asevelvollisten siviilikoulutusta ei 

ollut riittävästi otettu huomioon sijoitettaessa heitä tehtäviin 
kenttäarmeijassa. "On esimerkiksi sattunut, että korkeamman teknil—

lisen sivistyksen saaneita on sijoitettu tavallisiksi rivimiehiksi 

jalkaväkeen, vieläpä ajomiehiksi kuormastoon, kun taas toiselta puo—
len teknillisiä välineita hoitamaan on asetettu sellaisia henkilöi—

tä, joilla ei ole siihen tarpeellisia edellytyksiä". Epäkohta joh—
tui siitä, että sijoitukset tapahtuivat varusmiespalvelussa saadun 

koulutuksen perusteella, mikä merkittiin asianomaisen kantakorttiin. 
Varsin suuri määrä asevelvollisista hankki kuitenkin ammattikoulu—
tuksensa vasta myöhemmin. Kun valvontakokouksia tai kertausharjoi—
tuksia ei ollut läheskään kaikkien kohdalle sattunut, ei sotilas- 
piiri voinut tietää tästä mitään eikä ottaa sitä huomioon sijoitus—
ta määrättäessä.2  Epäkohtaa yritettiin korjata YH:n aikana "ei aino—

astaan pienempien yksikköjen, vaan koko puolustusvoimain puitteis—

sa", kuten koulutusosaston ohjeissa käskettiin. 
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Kertausharjoitukset  5'284   
Vuoden  1922  asevelvollisuuslain nojalla asevelvollinen voitiin kut-
sua kertausharjoituksiin enintään  63  päiväksi. Ensimmäiset harjoi-
tukset järjestettiin vuonna  1925  ja ne koskivat  vain  upseereita: 
vuonna  1890  tai sen jälkeen syntyneet, vuosina  1918-21  vakinaisesta 
palvelukseta kotiutetut reserviupseerit ja vuosina  1918-19  vakinai-
sesta palveluksesta eronneet aktiivivänrikit. Laivaston reservissä 
olevia ei kutsuttu palvelukseen. Ensimmäinen koulutusjakso kesti  30  
päivää. Toinen jakso,  20  päivää, toimeenpantiin vuonna  1929.  Ne jot-
ka eivät tällöin voineet saapua, kutsuttiin kertausharjoituksiin 
seuraavana vuonna. Vuosina  1926-28  ei harjoituksia järjestetty. 

Vuonna  1925  harjoituksiin osallistui  517  upseeria.1  Ne pidettiin 
yleensä niissä joukko-osastoissa, joiden perustamiin yksikköihin 
reservin upseerit olivat sijoitetut. 

Vuosina  1931  ja  1932  järjestettiin upseerien kertausharjoituksia sa-
mojen periaatteiden mukaan kuin edellä  on  selostettu. Niihin osal-

listui yhteensä  515  upseeria. 

Reservissä olevien aliupseerien kertausharjoituksiin kutsuttiin sekä 
kanta- että reservialiupseerit. Vuoteen  1931  mennessä oli koulutettu 
vuosiluokat  1925  saakka, tämä mukaanluettuna ja koulutusta jatket-
tiin eteenpäin yksi vuosiluokka vuosittain aina aluejärjestön ker-

tausharjoitusten alkamiseen asti. 

Yleisesikunnassa valmistui  6.11.33  laaja mietintö kertausharjoitus-
ten  järjestelystä. Sen  12  lukuun sisältyi ehdotukset eri aselajien 
koulutuksesta aina viimeisen luvun aseistukseen, työaseisiin ja vaa-
tetukseen. Mietintöä täydennettiin ja uusittiin  7.5.34.  Sen mukaan 

koottaisiin pääaselajit, jalkaväki ja tykistö, sotilaslääneittäin 

erityisiin kertauskoulutuskeskuksiin, kun taas muiden kertauskoulu-
tus tapahtuisi vakinaisten joukkojen yhteydessä.2  

Laajassa mitassa ruvettiin järjestämään kertausharjoituksia vasta 
aluejärjestelmään siirtymisen jälkeen, ensimmäiset vuonna 1935. Ne 

olivat nyt perustettavien sodanajan joukkojen puitteissa, joten nii-
hin osallistui myös miehistöä. Harjoitukset ajoitettiin ensimmäisten 
kokeilujen jälkeen siten, että aluksi olivat upseerit valmennettavi-
na 5 päivää, sitten tulivat aliupseerit ja taas 5 päivän kuluttua 

miehistö, jonka harjoitusaika oli 20 päivää. Kouluttajiksi komennet-

tiin upseereita ja aliupseereita joukko-osastoista, aluejärjestöstä, 
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suojeluskunnista ja sotakouluista. Niissä olivat johtotehtävissä ne 

upseerit, jotka liikekannallepanossa tulisivat johtamaan asianomais-
ta yksikköä. Harjoitukset järjestettiin yleensä sotilasläänien tai 
piirien puitteissa, erikoisaselajeissa sekä meri- ja ilmavoimissa 
yleensä joukko-osastoissa. Kankaanpäähän rakennettiin 1930-luvun 

puolivälissä erityinen kertausharjoituskeskus, jossa harjoituksia 
voitiin järjestää talvellakin, kun se muualla majoitusmahdollisuuk-
sien vuoksi voi tapahtua yleensä vain kesäisin. Harjoitusten laa-

juutta kuvaa, että vuosina 1935-39 niihin osallistui yhteensä 4211 
reservin upseeria, kun aikaisempina vuosina oli saatu kokoon vain 
vajaa neljännes.3  Palvelukseen kutsuttujen lisäksi kertausharjoituk-

siin osallistui myös pieni määrä vapaaehtoisia upseereita. 

Kertausharjoituksia järjestettiin myös erityisille yksiköille, kuten 

"erillisille esikunnille", joita olivat mm. sodanaikaisten armeija-

kuntien ja divisioonien esikunnat. Syksyllä 1938 olivat koolla 1., 
2., 3. ja Er.E, joita vastasivat  I  AKE sekä 6., 7. ja 8.0E. Toisena 
esimerkkinä mainittakoon Raudun Kertausharjoituskeskuksessa järjes-
tettävät radankorjauskomppanioiden kertausharjoitukset, "harjaitus-
maastona" Raudun - Raasulin rautatie.4 
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Ohjesäännöt 5'285  

Jo ensimmäisinä vuosina alkanut ohjesääntöjen ilmestyminen jatkui 

yhä laajempana. Erityisen tärkeä oli uuden Kenttäohjesääntösarjan 

ilmestyminen vuodesta 1927 alkaen, koska siihen sisällytettiin kan-

sallisen sotilasdoktriinin periaatteet, jotka määräsivät seuraavien 

vuosien koulutuksen suuntaviivat sekä sotakouluissa että joukoissa. 

Kunkin aselajin ja puolustushaaran puitteissa julkaistiin omia ohje-

sääntöjä. Erityisen tärkeiksi tulivat luonnollisesti pääaselajin 

ohjesäännöt (Jalkaväen Ohjesäännöt), koska niitä noudatettiin kaikki 

alla. Talvisotakäsikirja (1928), K.A.Tapolan Talvitaktiikka (1929) 

ja Talvisotaopas (1939) olivat erityisen tärkeitä maavoimille. Jot-

ta näissä esitetyt talvisodankäynnin periaatteet eivät tulisi ulko-

valtojen tietoon, kirjat julkaistiin salaisina. 

Varsinaisten ohjesääntöjen lisäksi ilmestyi joukko oppaita ja käsi-

kirjoja, mm. eri aselajien varusmiehille tarkoitettuja kirjasia, 

joihin oli koottu tärkeimmät niistä asioista, jotka miehen oli pal-

velusaikanaan opittava. Oppikirjoja julkaistiin myös sotakouluja 

varten, Reserviupseerikoulusta aina Sotakorkeakouluun asti. Niitä 

käytettiin laajassa mitassa myös suojeluskunnissa ja reserviupseeri-

kerhoissa tapahtuvassa koulutuksessa sekä valmentautumisessa eri so-

takouluihin. - Suojeluskuntajärjestö julkaisi myös omia ohjesääntö-

jään ja koulutusohjeitaan. 

Ohjesääntöjen kieleen kiinnitettiin suurta huomiota ja parhaita 

asiantuntijoita käytettiinkin niiden sekä terminologian että muun 

kieliasun kehittämiseen. Erityisesti pyrittiin synnyttämään suoma-

laista sotilassanastoa, jota varten etsittiin esiin jo käytöstä ehkä 

poistuneitakin nimityksiä, joille annettiin uusi, täsmällinen soti-

laallinen merkitys. Esimerkkinä mainittakoon sana korsu, joka alun-

perin on tarkoittanut lähinnä riihen kylkiäistä, jossa säilytettiin 

olkia ja ruumenia. Sotilaskielessä se tuli merkitsemään maahan kai-

vettua miehistön ja aseiden suojusta. - Kaikki esitetyt uudissanat 

eivät kuitenkaan päässeet vakiintumaan. Esimerkistä käynee sana 

"sotailu", joka esiintyy Yleisesikunnan 27.8.29 päivätyissä ohjeis-

sa seuraavaa koulutuskautta varten. Sen mukaan upseerikoulutus jouk-

ko-osastoissa käsittää luentojen, kotitöiden ja esitelmien lisäksi 

"sotailuharjoituksia ja sotailua". Näissä on huomiota kiinnitettävä 

tilanteen arvosteluun, käskynantoon, joukkojen käsittelyyn ja johta-

miseen. Sana ei esiinny myöskään Nykysuomen sanakirjassa.1  
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Sodanaikaisen koulutuksen suunnittelu  5.286  

Sodan aikana koulutus suunniteltiin tapahtuvaksi täydennysjoukoissa 

ja tietyissä sotakouluissa. Edellisiä olivat kotijoukkoihin kuulu-

vat täydennysdivisioonat ja kunkin kenttäarmeijan divisioonan kent-

tätäydennyspataljoonat. Täydennysdivisioonien piti kouluttaa koti-

seudulla sekä uudet palvelukseen kutsuttavat ikäluokat että myös 

kutsunnoissa eri syistä nostoväkeen siirretyt, joiden uusintatarkas-

tuksissa katsottiin olevan sodan aikana palvelukseen kelpaavia (vrt. 

sivut 137-138). Talvisodassa täydennysdivisioonat kuitenkin muodos 

tettiin rintamalle lähetettäviksi sotatoimiyhtymiksi. Ensimmäisenä 

liitettiin kenttäarmeijaan 20.12.39 annetulla käskyllä 22.T-Divisi-

oona, joka sai 9.Divisioonan nimen ja tehtäväkseen Suomussalmelle 

edenneiden vihollisvoimien lyömisen (sivu 233).1  

Yleisesikunnassa vuonna 1931 laaditun muistion mukaan on sodanaikai-

sen upseerikoulutuksen tehtävänä kouluttaa palvelukseen astuvasta 

kouluttamattomasta upseeriaineksesta sellainen määrä upseereita, et-

tä todennäköiset upseeritappiot voidaan täyttää ja täten ylläpitää 

sodanaikaisen armeijan upseerikaaderit täysivahvuisina. Jatko- ja 

erikoiskoulutusta on annettava siinä määrin kuin sodankäynti, tek-

niikan kehitys jne. vaativat. Tämä tarve on kuitenkin niin epämää-

räinen, ettei siitä voida esittää mitään lukuja, vaan koulutusta on 

järjestettävä aikanaan. 

Täydennystarvetta laskettaessa on otettu huomioon vain kenttäarmei-

ja, koska kotiarmeijan tappiot tähän verrattuna ovat merkityksettö-

mät. Vaikka koulutus aloitetaankin heti sodan sytyttyä, kestää aina-

kin 6 kuukautta ennen kuin ensimmäiset upseerit valmistuvat. Näin 

ollen on rauhan aikana koulutettava niin paljon yli ensimmäisen lii-

kekannallepanotarpeen, että tämän ajan tappiot voidaan korvata. 

Varsinaiset tappiolaskelmat perustuvat saksalaisiin kokemuksiin 

maailmansodassa, omiahan ei tuolloin ollut. Näiden mukaan päädytään 

muistiossa siihen, että vuosittain olisi koulutettava noin 1800 up-

seeria. Eri koulutushaaroihin tämä määrä olisi jaettava seuraavasti: 

- jalkaväki ja kevyet joukot 	 80 % 
- tykistö sekä viesti- ja pioneerijoukot 13,4 

- huoltojoukot 	 5,6 %.2 

Muutamaa vuotta myöhemmin, 5.4.37 päivätyn muistion mukaan koulutus- 
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tarve  on  melkein yhtä suuri, noin  1750  uutta joukkueenjohtajaa vuo- 
dessa, mutta koulutusjakautuma hieman erilainen: 	- 

- jalkaväki ja kevyet joukot 	 BO  
- tykistö sekä viesti- ja pioneerijoukot 	17,5  

• - huoltojoukot 	 2,5  %  3  

Sotakoulujen sodan aikaista toimintaa sääntelevä Tp.käsky julkais- 
tiin  9.10.39.  Sen mukaan perustettaisiin Kankaanpään kertausharjoi-
tuskeskukseen Sotakoulukeskus kouluttamaan reserviupseereita jalka-
väkeä, tykistöä, viesti- ja pioneerijoukkoja varten. Keskus aloittaa 
toimintansa vasta liikekannallepanossa ja silloin lakkautetaan Sota-
korkeakoulu, Sotateknillinen Koulu, Taistelukoulu, Kadettikoulu, 
Sotilashallinnollinen Koulu, Suojeluskuntain Päällystökoulu,  Reser-  
viupseerikoulu ja Kaasusuojelukoulu. Kengityskoulu ja Aseseppäkoulu 
jatkavat toimintaansa. Liikekannallepanossa perustdaan uutena Sota-
koirakoulu. Sotakoulujen oppilaat siirtyvät koulujen muun henkilös-

tön mukana Sotakoulukeskukseen, ellei heitä ole sijoitettu muihin 
tehtäviin. Aktiiviupseerien oppilaitokset kuitenkin tyhjenivät, kos-
ka heidät oli sijoitettu koulutustaan vastaaviin tehtäviin kenttä-
armeijassa. - Sotakorkeakoulun opettajakunnasta muodostettiin Ahve-
nanmaan puolustuksen esikunta.4  

Toimeenpanokäskyä tarkistettiin 13.11.39, jolloin määrättiin, että 
Kadettikoulu, Reserviupseerikoulu, Aseseppäkoulu, Kengityskoulu ja 
Ratsukoulu jatkavat toimintaansa osittain; muut koulut on lopetettu 

ja henkilökunta määrätty toisiin tehtäviin. Edellä mainitut koulut 
alistetaan Kotijoukkojen esikunnalle ja siirtyvät vasta liikekannal-
lepanossa Kankaanpäähän. Talvisodan alkaessa tämä käskettiinkin.5 
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Kenttäarmeijan koulutustaso  5.267   

Yleisesikunnassa vuonna 1931 laaditussa muistiossa todetaan, ettei 

"liikekannallepantu kenttäarmeijamme ankarasti arvostellen vastaa 

koulutuksellisesti niitä vaatimuksia, jotka nykyaikaiselle armeijal-

le asetetaan". Syitä on monia. Korkeimmalta päällystöltä puuttuu 

rauhan aikaisissa harjoituksissa saatu kokemus johtaa sen kokoisia 

operatiivisia yksiköitä, joita he sodan aikana tulevat johtamaan. 

Samaa tottumattomuutta on alemmilla johtajilla komppanian päälliköi-

tä ja joukkueen johtajia myöten. Yleisesikuntaupseerit eivät tunne 

riittävästi vieraita aselajeja ja monilta puuttuu joukko-osastokoke-

mustakin. 

Niinhyvin upseeriston kuin aliupseeristonkin heikko koulutustaso 

johtuu hyvin useilla puutteellisesta peruskoulutuksesta, onhan se 

varsinkin alkuvuosina ollut perin kirjavaa. Määräävä on kuitenkin 

reservin ja nostoväen koulutustaso, ts. millaisen peruskoulutuksen 

ne ovat saaneet ja millaista jatkokoulutusta myöhemmin. Peruskoulu-

tus ei ole ollut yhtenäistä vaan eri vuosiluokilla hyvinkin erilais-

ta ja vaihtelevaa. Varojen puutteessa on kertauskoulutusta voitu an-

taa ainoastaan upseereille ja aliupseereille, näillekin vain rajoi-

tetussa määrin; miehistöä ei ole koulutettu lainkaan. Suojeluskunta-

järjestö on jossain määrin korvannut koulutuksen puutteita, mutta 

sekin on kohdistunut vain osaan reserviä.1  

Kaikista ponnisteluista huolimatta koulutustasoa ei saatu nostetuksi 

sellaiseksi, että  se  olisi tyydyttänyt ylintä johtoa. Puolustusneu-
voston puheenjohtaja esitti puolustusministerille  1.7.39,  että ker-
tausharjoitusajat olisi vähintään kaksinkertaistettava.  Lain  mukaan 
ne olivat miehistön osalta kaikkiaan  40  päivää, aliupseerien  50  päi-
vää ja upseerien kohdalta  60  päivää. Kokemus  on  osoittanut, että ni-
menomaan upseerien ja aliupseerien palvelusvelvollisuus reservissä 

olon aikana  on  "riittämätön heidän sodanaikaisen johtajakoulutuksen-
sa saattamiseksi tarkoitustaan vastaavalle tasolle". Miehistönkin 

koulutusaikaa olisi pidennettävä, mutta aktiivikaaderin puutteen 

vuoksi olisi ensin koulutettava reservipäällystöä, jotta heitä sit-

ten voitaisiin käyttää kouluttajina. Näin päädytään siihen, että 

maa- ja merivoimien upseerien kertausharjoitusaika olisi nostettava  
150  päivään ja ilmavoimien jopa  200  päivään. Alipäällystön osalta 
aika olisi  100  päivää. Lakia olisi muutettava ensi tilassa ja jo 
seuraavaa vuotta varten olisi budjettiin otettava tarvittavat varat. 
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Kokemukset kuluneiden neljän vuoden aikana pidetyistä kertaushar-

joituksista "ovat osoittaneet, ettei kenttäarmeijamme ole kenttä-

kelpoinen. Tämä johtuu ennenkaikkea siitä, ettei kenttäarmeijan 

johtajisto, s.o. reservipäällystö, josta kenttäarmeijan kenttäkel-

poisuus ensisijassa riippuu, ole riittämättömän koulutuksen takia 

tehtäviensä tasalla". Tähän seikkaan kiinnittivät huomiota myös so-

tilasläänien komentajat kertomuksissaan. Esimerkiksi Turunmaan so-

tilasläänin Esikunnan kirjelmässä 5.1.39 todetaan, että reserviup-

seerien ja reservialiupseerien koulutustaso on ollut epätasainen, 

ja että komppanian päälliköiden pitäisi olla aktiiviupseereita ja 

vääpeleiden kanta-aliupseereja.2  

Muistelmissaan Mannerheim mainitsee kiinnittäneensä presidentin 

huomiota siihen, että koulutusmäärärahat ovat jatkuvasti vähenty-

neet, kun niiden olisi pitänyt suurentua. Seuraukset ilmenevät 

"koulutustason ilmeisenä huononemisena". Etenkin kouluammunta- se-

kä leiri- ja taisteluharjoitusmäärärahat ovat pienentyneet.3  

Koulutusosasto totesi 20.7.39, että koulutus kertausharjoituksissa 

kärsii "hevosten ja moottoriajoneuvojen puutteen takia siinä mää-

rin, ettei heitä lyhyenä kert.harj.aikana voida edes tyydyttävästi 

perehdyttää niihin tehtäviin, joita he sodan sattuessa joutuvat 

hoitamaan".4  

Vuoden 1939 budjettiesityksen perusteluissa puolustusministeriö 

esitti kertausharjoitusajaksi upseereille 120 ja aliupseereille 

75 päivää ja määrärahoja vastaavasti korotettaviksi, mutta esitys 

ei johtanut tuloksiin. Samassa budjettiesityksessä esitetään myös 

suojeluskuntajärjestön määrärahoja lisättäväksi järjestön laajentu- 

neiden tehtävien vuoksi. Erityisesti painotetaan riittämättömän 

kaaderihenkilökunnan lisäämistä, sehän olisi tarpeen sekä liikekan-

nallepanon että koulutuksen takia.5  

Arkistoaineistosta ilmenee selvästi, että koulutustason heikkou-

teen oli perussyynä määrärahojen riittämättömyys, josta oli seura-

uksena koulutushenkilökunnan puute ja se, ettei voitu järjestää ni-

menomaan suuria sotaharjoituksia tarpeellisessa määrin. Talvisodan 

alkutåistelut jo osoittivat, että johtajilla ei ollut tarpeellista 

kokemusta suurten ja suurehkojenkaan operaatioiden johtamisessa. 

Surkuhupaisena esimerkkinä todettakoon, että kun Turunmaan sotilas-

läänin kertausharjoituksissa vuoden 1938 lopulla ei miehille ollut 
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- jakaa selkäreppuja, oli varusteet sotaharjoitukseen lähdettäessä 

pitänyt kääriä pakettiin, joka narulla kiinnitettiin selkään. Har—

joituksen aikana ei paketteja enää saatu pysymään koossa.6 
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5.3  PUOLUSTUSSUUNNITELMAT 

5.31  V  E N  A  J  A  N  KESKITYS 1  J  A  VENÄJÄN  
K E  S  K  I  T  Y  S 2 

Puolustussuunnitelmat olivat 1920-luvun puolivälissä saavuttaneet 

vakiintuneet muotonsa, alkuvuosinahan niitä oli tiheässä tahdissa 
uusittu. Nimitykset V.K. 1 ja U.K. 2 tulivat käyttöön alkuvuodesta 

1921 (sivu  II  142), joskin niiden sisältö aikaa myöten vaihteli. 
Näiden rinnalla oli myös R.K. 1 eli Ruotsin keskitys, mutta tämä jäi 
pois käytöstä, kun Ahvenanmaan kysymys oli saanut rauhanomaisen rat-

kaisunsa (sivut  II  16 ja  II  234). Kun puolustuksen ylin johto vuoden 

1924 lopulla siirtyi jääkäriupseerien käsiin (sivut  II  77-78), jäi-

vät puolustussuunnitelmat toistaiseksi ennalleen, olihan puolustus-' 

revisionikomitea aloittanut työnsä selvittääkseen perusteellisesti 

valtakunnan puolustuskysymyksen (sivut  II  19 ja  II  63). 

Puolustukseen oli käytettävissä kaikkiaan 6 jalkaväkidivisioonaa ja 
yksi jääkäridivisioona ynnä suojajoukoiksi ratsuväkiprikaati ja 3 
polkupyöräpataljoonaa. Lisäksi tuli melkoinen määrä suojeluskunta-

joukkoja, joilla varsinkin suojajoukkojen apuna sekä rannikon ja 
itärajan puolustuksessa oli tärkeä osuus. Yleisesikunnan laskelmien 
mukaan olisi tosin tarvittu vähintään 10 divisioonaa, mutta puuttu-
vien kolmen ns.  C-divisioonan perustamiseen ei ollut resursseja (si-
vut  II  145 ja  II  186-187). 

Karjalan kannaksella oli puolustuksen ehdoton painopiste ja sinne 
suunniteltiin sijoitettavaksi koko kenttäarmeija lukuunottamatta 
Laatokan Karjalaan suunnattavaa 3.Divisioonaa. U.K. 1:n mukaan oli 
puolustuksen pääasema linjalla Humaljoen lahti - Summa - muolaan-

järvi - Vuoksi - Suvanto(sivu  II  187), jonne kenttäarmeija oli pyrit-

tävä keskittämään. Siltä varalta, että tässä ei onnistuttaisi, vaan 

vihollinen ehtisi mainittuun asemaan ensin, oli olemassa suunnitelma 
V.K. 2. Tämän mukaan oli taempana puolustusasemana linja Nuoraa - 
Säiniö - Lyykylänjärvi - Noskuanjärvi - Vuoksi - Suvanto (sivu  II  
198), jonne joukot keskitetään ja josta käsin suoritetulla hyökkäyk-

sellä pyritään ottamaan takaisin edellä mainittu U.K. 1:n puolustus-

asema. 

U.K. 1:n mukaan piti puolustusasema miehittää siten, että Suomenlah-
den ja Vuoksen väliin tulivat 1.Divisioona oikealle ja 2.Divisioona 

vasemmalle sekä Vuoksen rintamalle 6.Divisioona. Näiden tehtävänä 

oli "pysähdyttää ja pidättää vihollisen eteneminen ainakin yli pää- 



— 283 —  

puolustuslinjan, siksi kunnes maan koko puolustusvoima on suoritta—
nut rintamaanmarssinsa". Vasta tämän jälkeen olisi vihollisen lyö—
minen mahdollista ja tähän voitaisiin lisäksi käyttää reservinä ole—
via 4. ja 5.Divisioonaa sekä Jääkäridivisioonaa (sivut  II  197 ja  II  
225). Tosin ei tämän tapaista offensiivia 30.6.24 laaditussa muisti—

ossa juuri pidetä mahdollisena (sivu  II  226). 

Suunnitelmaan ei enää tehty olennaisia muutoksia, mutta esimerkiksi  
20.2.25  vaihdettiin 2.Divisioonan rykmenttien paikkaa siten, että 
kun ne olivat olleet vasemmalta lukien  UR  —  PR  — SUK, ne nyt tulivat 
olemaan  PR  — SVK —  UR.  Tämä tapahtui siksi, että Summan lohko, jonka 
miehittämistä pidettiin kiireellisimpänä, näin sai rykmenttinsä päi—
vää aikaisemmin kuin ennen.1  

V.K.  2:n  mukaan miehittäisivät taemman puolustusaseman oikealta lu—
kien 1.Divisioona, Jääkäriprikaati ja 2.Divisioona Suomenlahdesta 
Vuokseen. Vuoksen rintamaa puolustaisi 6.Divisioona kuten V.K. 1—
suunnitelmassakin (sivut  II 201-202).  Kun reservinä olevat  4.  ja 
5.Divisioona saataisiin keskitetyksi Repolan — Noskuan seuduille, 
ne hyökkäisivät sieltä Viipuria kohti etenevän vihollisen oikeaan 
sivustaan. Lopullisena tavoitteena oli U.K.  1:n  pääaseman saavutta—
minen vihollisen lyömisen jälkeen. 

Suojajoukoiksi oli varattu kummankin toimintasuunnitelman mukaisesti 
Ratsuväkiprikaati ja Kannaksella olevat polkupyöräpataljoonat sekä 
paikalliset suojeluskunnat. Joukot ryhmitettiin seuraavasti. Oikeal—
la oli Ryhmä  A,  Polkupyöräpataljoona  1,  eskadroona ratsuväkeä, pans—
sarijuna ja suojeluskuntajoukkoja. Keskellä oli Ryhmä  B,  Ratsuväki—
prikaatin pääosa ja Polkupyöräpataljoona  2  sekä suojeluskuntajoukko—
ja. Vasemmalla, Vuoksen — Laatokan suunnalla oli komppania, myöhem—
min pataljoona Savon jääkäreitä, Uudenmaan Rakuunarykmentti, panssa—
rijuna ja suojeluskuntajoukkoja, Ryhmä  C.  Suojajoukkojen viivytys—
toiminta tapahtuisi samaan tapaan kummankin toimintasuunnitelman 
mukaan, viivytysalue olisi tietenkin U.K.  2:n  mukaan paljon syvempi 
kuin V.K. 1:ssä (sivut  II 306-319).  Suojajoukkojen reservinä oli 
suo jeluskuntapataljoonia. 

Laatokan Karjalan puolustuksesta Laatokasta Pielisjärveen asti vas—
tasi 3.Divisioona. Painopiste tuli olemaan alueella Laatokasta Tol—
vajärveen; tästä pohjoiseen ei suuria operaatioita uskottu olevan 
❑dotettavissa. Kysymykseen tuli  vain  U.K.  1,  mutta tässä oli otetta—
va huomioon kaksi eri tapausta sen mukaan, oliko vihollinen ehtinyt 
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tunkeutua maahan ennenkuin puolustajan joukot oli saatu keskite-

tyiksi vai vasta tämän tapahduttua. Suunnitelma U.K.  2  koski itse 
asiassa  vain  Karjalan Kannasta (sivu  II 375).  

Pääasema oli määrätty linjalle Jänisjoki - Äimäjärvi - Tolvajärvi 

- Oinassalmi, mutta sen leveyden vuoksi yhtenäinen puolustus tuli 

kysymykseen  vain  eteläosalla, lähinnä Jänisjokilinjalla. Muualla 
puolustus oli keskitettävä sellaisiin kohtiin, joita valtaamatta 

vihollinen ei pääse etenemään. Divisioonan pääosat suunniteltiin 

keskitettäväksi suoraan pääasemaan, mutta niiden oli työnnettävä 

osastoja myös etumaastoon, jossa suojajoukkoina aluksi toimivat 

rajavartiojoukot sekä Polkupyöräpataljoona  3  viivyttivät vihollis-
ta. Tilanteen salliessa oli suojajoukot työnnettävä rajan ylikin 

(sivut  II 375-380).  

Itärajan pohjoisosan puolustus Pielisjärven tasalta alkaen oli 

suojeluskuntajoukkojen ja rajavartiostojen varassa.  Se  jakaantui 
Kajaanin ja Kemijärven lohkoihin, jotka kumpikin olivat suoraan 

Päämajan johdossa. Lohkoilla oli alaisinaan erillisiä pataijoonia, 

komppanioita ja tykistöosastojakin. Niiltä edellytettiin tiettyä 

aktiviteettiakin niin, että ne saattaisivat edetä rajan yli ja ot-

taa haltuunsa tärkeitä asutuskeskuksia ja tienristeyksiä (sivut  
II 384-388).  

Rannikon puolustamisessa oli laivaston ja rannikkotykistön tehtä-

vänä ulomman saariston ja mantereelle johtavien väylien puolusta-

minen. Mannermaan rannikon silmälläpito ja vihollisen maihinnousu-

yritysten torjuminen kuului suojeluskunnille. Rannikko oli tätä 

varten jaettu viiteen lohkoon, joilla kullakin oli käytettävissään 

suojeluskuntayksiköitä tehtävän asettamien vaatimusten mukaisesti 

(sivut  II 159-161  ja  II 391-392).  

Puolustussuunnitelmien täydentämiseksi, upseerien tutustuttamisek-

si tulevaan sotamaastoon ja heidän edelleen kouluttamisekseen, ku-

ten esimerkiksi Jääkäriprikaati  7.10.26  asiaa perusteli, lähetet-
tiin yhtymien upseereita eri tavoin järjestettyihin harjoituksiin 

tuleville operaatioalueille.2  Samanlainen perehdyttämis- ja koulu-

tustoiminta jatkui tietenkin aina Talvisotaan saakka.3 



• 

- 285 - 

5.32 V  E N Ä J Ä N  KESKITYS 27 

Sotaneuvoston kokouksessa marraskuussa 1923 Yleisesikunnan päällik-
köä arvosteltiin maan puolustussuunnitelmien liiallisesta passiivi-
suudesta. Myös suojajoukkoja olisi pitänyt vahventaa. Kenraali 

Enckell puolusti kantaansa ja vetosi käytettävissä oleviin vähäi-
siin resursseihin (sivut  II  241-243). 

Yleisesikunnan muistio puolustusministerille 30.6.24 tarkasteli 
puolustuskysymystä ottaen huomioon aktiivisiakin vaihtoehtoja, mm. 

suojajoukkojen vahventamista kahdella erillisellä prikaatilla (si-

vut  II  316-317). Plyös puolustusrevisionikomitea päätyi mietinnössään 
vuonna 1926 korostamaan aktiivisen toiminnan välttämättömyyttä. 
Offensiiviin olisi päästävä heti sodan ensi viikkoina ja tämänkin 
edellytyksenä olisi suojajoukkojen tuntuva vahventaminen (sivut 65-
66).1  Yleisesikunta piti revisionin esityksiä oikean suuntaisina, 

joskin totesi resurssien olevan toistaiseksi riittämättömät niiden 
toteuttamiseen (sivut 79-80). 

Puolustussuunnitelmaa U.K. 27 voidaan pitää puolustusvoimien johtoon 
nousseiden jääkärien reaktiona kenraali Enckellin heidän mielestään 
liian passiivista ajattelua vastaan. Näitä käsityksiä ilmentää hy-

vin esimerkiksi kenraali Öhquist muistelmissaan.2  "Puhtaasti defen-
siivinen sodankäynti pakostakin johtaa varsin pian tappioon ja ... 
vastahyökkäys on myös heikommalle kaikkein parhain puolustuskeino 
... kenraali Enckellin aikaisista operaatiosuunnitelmista puuttui 
melkeinpä tykkänään toimivia, aktiivisia piirteitä". Everstiluutnant-
ti  P.  Talvela korostaa Sotakorkeakoulun diplomityössään vuonna 1926 
offensiivisen hengen merkitystä.3  

U.K.27:n perusajatuksena on pian sodan alettua lyödä vihollisen 
Viipuria kohti etenevät voimat Vuoksen eteläpuolelle keskitetyin 
joukoin sivustaan kohdistuvalla hyökkäyksellä, minkä jälkeen voitai-
siin puolustautua Kannaksen kapeimmalla kohdalla. Laatokan pohjois-

puolella offensiivi ulottuisi itärajan yli aina järvikannaksille 
asti, jonne syntyisi edullisemmat puolustusasemat kuin itärajan 

tuntumassa olevat. Suunnitelma muistuttaa suuresti sekä puolustus-
hyökkäyssuunnitelmaa vuodelta 1919 että V.K.3:a vuodelta 1923 (si-
vut 1179-161 ja  II  215-223). Tosin Yleisesikunnan muistiossa 
30.6.24 todetaan, että offensiivisuunnitelmat on pakko resurssien 
puutteessa hylätä. "Probleemi oli vaikeimpia, mihin kukaan Yleis- 
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esikunnan päällikkö on koskaan joutunut etsimään ratkaisua" (sivu  

II  226). 

V.K.27 perustuu vuoden 1927 lkp-suunnitelmaan, jonka mukaan sodan-
ajan puolustusvoimiin tulee 7 divisioonaa ja Ratsuväkiprikaati; 

puolustusrevisionin ehdottamaan 13 divisioönaa käsittävään kenttä-

armeijaan eivät resurssit riittäneet (sivut 184-189). Uuden puolus-
tussuunnitelman rinnalle jäivät kuitenkin voimaan vielä vanhat 
V.K.1 ja V.K.2. Näitäkin keskitystapauksia on käsiteltävä edelleen 
"keskityssuunnitelman variantteina".4  

Kaikissa Yleisesikunnan suunnitelmissa lähdettiin siitä, että vihol-
linen voi aloittaa hyökkäyksensä yllättävästi, nimenomaan Karjalan' 

kannaksella. Kuitenkaan ei päinvastaistakaan tapausta jätetä valmis-
teluissa huomioon ottamatta. "Sodanavausta" saattaa edeltää kriisi-
kausi, jota on käytettävä hyväksi pyrkimällä asteittain suojajoukko-
jen liikekannallepanoon ja keskityksen toteuttamiseen sekä kenttä-
armeijan liikekannallepanon tehokkaaseen varmentamiseen.5  

Kysymykseen, missä määrin mahdollisuus saada aktiivista apua Ruot-
sista on vaikuttanut Yleisesikunnan suunnitteluun, palataan myöhem-
min. Sen jakamissa käskyissä, yhtä vähän kuin omaan käyttöön valmis-
tetuissa muistioissakaan tästä ei näy jälkiä.6 
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V.K.27 Karjalan kannaksella 5°321  
Sekä puolustusrevisionin että Yleisesikunnan käsityksen mukaan 
maalla oli vain yksi mahdollinen vihollinen, Venäjä. Uhka oli suu-
rin Karjalan kannaksella, jonne se saattoi suunnata 8 divisioonaa 

ja hyökkäyksen se saattoi aloittaa yllättävästikin (sivut 21 ja 79). 
Ei ole ilmeteltävää, että käsitykset uhkasta olivat samanlaiset, 

perustuivathan ne samoihin lähteisiin. 

Keskityskäskyt yhtymille ja joukoille on päivätty 24.7.27. Äärimmäi-

seksi oikealle tulee Summan - Huumolan alueelle (karttapiirros si-
vulla 288) 4.Divisioona, joka perustetaan rauhan aikaisen 1.Divisi-
oonan joukoista pääasiallisesti Helsingissä ja Turussa. Todettakoon,, 
että samat joukot on aikaisemmissakin suunnitelmissa suunniteltu 
toimimaan näillä alueilla. 

Divisioonan tehtävänä on "muodostaa suoja Kannaksen armeijan oikeal-
le sivustalle ja Viipurille" Suomenlahden ja linjan Muolaanjärvi - 
Suulajärvi - Kaukjärvi välisellä alueella. Sillä on siis puolustus-
tehtävä ja se tukeutuu tässä entiseen pääasemaan, "Enckellin lin-
jaan" (sivu  II  443); tosin suojajoukkojen vetäytymisen takarajaksi 
on määrätty linja Makslahti - Karhula - Summa - Leipäsuo. Sille 

alistetaan Polkupyöräpataljoona 5, joka keskitetään Makslahteen. - 
Divisioona toimii suoraan Imatralle sijoitettavan. Päämajan alaisena 
(vrt. sivut  II  186 seur.) 

Divisioonasta oikealla on Rannikkopuolustuksen alainen Koiviston 
lohko.1  

Rauhan aikaisen 1.Divisioonan Esikunnan  29.11.29  päivätyn muistion 
mukaan 4.Divisioonan tehtävä oli ratkaistavissa kolmella tavalla:  
"1,  puolustautua määrätyllä, mahdollisesti jo rauhanaikana valmis-
tetulla maastolinjalla, joka  on  valittava  D:n  nykyisen keskitysalu-
een eteläpuolella tai sen korkeudella;  
2. vetäytyä viivytystaistelua käyden, jatkuvasti vasemmalla sii-

vellään Muolaanjärveen nojautuen aina yleiselle linjalle: Nuora - 

Ala-Säiniö - Säiniön asema - Ryövelinsuo - Leipäsuo - Muolaanjärvi 
saakka, pyrkien sitomaan mahdollisimman suuret vihollisvoimat;  
3. toimia hyökkäävästi, pyrkien voimakkailla jatkuvilla iskuilla, 
kootuin voimin tuottamaan vihollisen eteneville voimille osatappioi-

ta. Laajempaan operatiiviseen hyökkäystoimintaan ... ei ,.. voimat 
riitä". - Tilanteen mukaan tultaisiin yhdistämään kaikki kolme toi-
mintatapaa. 
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Kohdan  1  mukaista puolustustaistelua varten voisi tulla kysymyk-
seen viisi eri mahdollisuutta, jotka olisi tiedusteltava yksityis-
kohtaisesti maastossa. Ehdotuksen mukaan käytettäisiin hyväksi se-
kä Enckellin linjan rakenteita että V.K.2:n suuniteltua asemaa. 
Viivytystaistelu tapahtuisi etupäässä teiden Uusikirkko - Viipuri 

ja Terijoki - Humaljoki - Viipuri suunnassa. Sekä puolustuksessa 
että viivytyksessä  on  painopiste lohkon itäisellä osalla. Offen-
siivista todetaan, että "minkäänlaisten suuntaviivojen esittäminen 
tätä tapausta varten ei voine tulla kysymykseen". Etenemismahdolli-

suuksia eri suunnissa olisi kuitenkin tiedusteltava.2  

4.Divisioonasta vasemmalle keskitetään  I  Armeijakunta, esikunta 
Kaukilassa. Siihen kuuluvat  5.  ja 2.Divisioona, edellinen Muolaan-
järven - Kirkkojärven välissä ja jälkimmäinen alueella Kirkko järvi 
- Valkjärvi - Vuoksi (karttapiirros  s. 288).  Molemmat divisioonat 
varautuvat hyökkäämään Kivennavan suuntaan.3  2.Divisioona peruste-

taan alueella Viipuri - Kouvola ja 5.Divisioona alueella  Lahti  - 
Kouvola. 

Äärimmäiseksi vasemmalle tulee  II  Armeijakunta. Sen ensimmäiseen 
linjaan tulee 3.Divisioona alueelle Rautu - Petäjärvi ja  se  varau-
tuu hyökkäämään etelään Lempaalanjärven pohjoispään tasalle. Divi-

sioonalle alistetaan Polkupyöräpataljoona  4  Raajussa. 7.Divisioona 
keskitetään välittömästi 3.Divisioonan taakse alueelle Kiviniemi -  
Sakkola  ja  se  varautuu yhtymään armeijakunnan hyökkäykseen Lempaa-
lanjärven suuntaan. 3.Divisioona perustetaan Kuopiossa ja Käkisal-
messa, 7.Divisioonan perustaa rauhanaikainen 7ääkäriprikaati Vaa-
sassa, Hämeenlinnassa ja Oulussa.4  Armeijakunnan esikunta sijoite-

taan pohjoisen Valkjärven maastoon Kiviniemestä viitisen kilometriä 
luoteeseen.  

I  ja  II  Armeijakunnan väliin, alueelle Valkjärvi - Nurmijärvi -
Oravaniemi, keskitetään suoraan Päämajan alainen 1.Divisioona ja 
se varautuu hyökkäämään Lipolaan tai Rautuun. Divisioona peruste-
taan Helsingissä ja Turussa.5  

Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

Vuonna 1931 laaditussa muistiossa1  todetaan, että alkuperäiset 
suunnitelmat ja laskelmat kenttäarmeijan liikekannallepanosta ja 

keskitysvalmiudesta eivät joka suhteessa pitäneet paikkaansa. Ne 

oli tarkistettava ja syksyllä 1929 tämä laaja työ oli pääpiirteis- 



Vanhat yhtymät ja perustamispaikat Uudet yhtymät ja perustamis-
paikat 

Päämajan alaiset: 

4.0, Helsinki, Turku 

1.0, Helsinki, Turku  
I  Armeijakunnan alaiset: 

5.D, Lahti, Kouvola 
2.D, Kouvola, Viipuri  
II  Armeijakunnan alaiset: 
3.D, Kuopio, Käkisalmi 
7.D, Vaasa, Oulu, Hämeenlinna 

7.0, Helsinki, Turku 
9.0, Lahti, Kouvola 

1.0, Helsinki, Turku 
3.0, Kouvola, Viipuri 

5.0, Kuopio, Käkisalmi 
11.D, Sortavala, Hamina, 

Kuopio 
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sään valmis. Nyt voitiin ryhtyä laatimaan uutta keskityssuunnitel-
maa, jossa oli otettava huomioon sekä liikekannallepanojärjestel-
mässä tapahtuneet muutokset (sivut 190-194) että äskettäin valmis-
tuneet uudet rautatiet (Oulu - Kontiomäki - Nurmes ja Viipuri - 

Valkjärvi). 

Varsinainen puolustussuunnitelma säilyy ennallaan, mutta yhtymät 
vaihtuvat seuraavan taulukon mukaisesti. Näin voidaan jouduttaa 
Kannaksen armeijan operatiivisesti tärkeimmän vasemman siiven kes-

kitystä. Armeijakuntien esikuntien rauhan aikainen valmistelutyö 
tulee keskitetymmäksi. - Karttapiirroksessa on yhtymien numerointi 
vuoden 1929 jälkeen merkitty sulkuihin. 

Luettelosta ilmenee, että muutamat yhtymät ovat vaihtaneet paikkaa, 
jopa sotatoimialuettakin. Jääkäriprikaatin perustama 7.Divisioona 
on siirretty Laatokan Karjalaan (13.D) ja siellä ollut Viipurin 

Rykmentin perustama 6.Divisioona on palannut Kannakselle 11.Divisi-
oonana (vrt. sivut  II  /92-193).2  

Uudet keskityskäskyt on päivätty 29.10.30. Ne ovat periaatteessa 
entisten kaltaiset, joskin hieman täydellisemmät, sisältäen määräyk-

siä mm. keskityskuljetuksista ja -marsseista sekä ilmavalvonnasta. 
Åärimmäisinä sivustoilla oleville yhtymille tiedotetaan, että ne 
voivat "toivoa rannikkotykistön tuliavustusta". Kaikki yhtymät saa-
vat käyttöönsä alueillaan olevat "vakinaiset maalinnoitukset". 

7.Divisioonalle, jolla on puolustustehtävä, huomautetaan, että 

"maastoa on vahvistettava kenttälinnoituksilla".3  
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Päämajan paikka on edelleen Imatralla, mutta armeijakuntien esikun-

nat siirtyvät hieman eteenpäin,  I  AKE Äyräpäähän ja  II  AKE Kivinie-

men kasarmialueelle. 

V.K.27:n operatiivinen idea ilmenee armeijakunnille 29.10.30 anne-
tuista toimintaohjeista.4  Neuvosto-Venäjän arvioidaan suuntaavan 

joukkoja Kannakselle seuraavasti: 

- siihen mennessä kun omat operaatiomme voivat alkaa, 4 jalkaväki-
ja 2 1/2 ratsuväkidivisioonaa sekä 

- operaation ensimmäisen vaiheen aikana lisäksi S jalkaväkidivisi-

oonaa, yhteensä siis lähes 12 divisioonaa, joista 8 Valkeasaaren ja 

4 Raasulin suunnassa. - Tosin myös todetaan, että laskelmassa on 
"otettu huomioon viholliselle kaikkein suotuisin tapaus" liikekan-
nallepanon ja kuljetusten suhteen ja "Venäjällä on ollut täysin va-
paat kädet Suomea vastaan". 

Puolustusrevisionin laskelmien mukaan vihollinen voi suunnata Kan-
nakselle  vain 8  divisioonaa (sivu  65).  Syksyllä  1930  valmistui 

Yleisesikunnassa kaksi laajaa muistiota Venäjän keskitysmahdolli-
suuksista:  "Suomi-keskitys" ("S.K.")  25.9.30  ja "Läntinen keskitys" 
("L.K.")  15,11.30.  Edellinen tarkoittaa "sotatapausta, jolloin Ve-
näjä avaa sodan ja suorittaa keskityksen  vain  Suomea vastaan tyyty-

en varmistamaan rajansa toisiin reunavaitioihin". Jälkimmäinen  "si-  
sältää samanaikaisen keskityksen sen kaikkia reunavaltioita  (Suomi,  
Eesti,  Latvia,  Puola ja  Romania)  vastaan".  

Suomi-keskityksen mukaan arvioidaan ensimmäisen portaan joukoiksi 
Valkeasaaren suunnalla  5-6  ja Raasulin suunnalla  2-3  divisioonaa, 

taemmassa portaassa edellisessä suunnassa enintään  2  ja jälkimmäi-
sessä "tuskin kokonaista divisioonaakaan". Yhteensä lasketaan vah-
vuudeksi noin  11  divisioonaa, joista ratsuväkeä  2 1/2. "Jos  tähän 
lukuun lisätään maihinnousudivisioona Koivistolla, tullaan varmasti 
voimien maksimiin". Suojajoukoillaan venäläiset voivat jo mahdolli-
sesti saavuttaa linjan Humaljoki - Kuolemajärvi - Kaukjärvi - Suula-

järvi - Vuotjärvi - Kirkkojärvi - Suontaka - Punnusjoki - Nirkkola - 
Yläntölä - Rautu - Taipaleenjoki, minkä jälkeen heillä onkin tilaa 
keskittää alueelle niin paljon joukkoja kuin mahtuu operoimaan Vii-
puri - Vuoksi - Suvanto linjan eteläpuolella. 

Läntisessä keskityksessä  Suomi on  sivusuunta ja todennäköisintä  on,  

että täällä asetutaan defensiiviin ainakin aluksi. Kuitenkin jo suo-

javaiheessa pyritään tietyllä offensiivilla turvaamaan keskitys. 
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Sivustauhkan eliminoimiseksi riittäisi tällöin linjan Viipuri - 
Vuoksi - Suvanto tai vain Makslahti - Muolajärvi - Vuoksi saavutta-
minen. Joukkoja tarvitaan 5-6 divisioonaa. - Hieman myöhemmin, alku-
vuodesta 1934, Läntisestä keskityksestä erotettiin vielä "Baltian 

keskitys", ("B.K."), hyökkäys Viroa, Latviaa ja Suomea vastaan. Täl-
löin arvioidaan Kannakselle suunnattavan 13 divisioonaa.6  

Alkuvuodesta 1933 laaditussa muistiossa kiinnitetään huomiota venä-
läisten panssarijoukkojen kehitykseen viimeksi kuluneitten vuosien 
aikana ja todetaan heidän voivan heti alussa suunnata Kannakselle 

120 panssarivaunua, mitä ei ollut lainkaan otettu huomioon uhka-ana-

lyysissa vuonna 1930.7  

"Operatiosuunnitelman mukaan alkaa Kannaksen armeija hyökkäyksensä 
ensiksi valmiiksi tulevalla vasemmalla siivellään, jonka muodostaa  

II AK  sekä sille  operation  alkuvaihetta varten todennäköisesti alis-
tettava 9.D". Viimeksi mainittu etenee Valkjärveltä Lipolan suuntaan 
ja avustaa tarvittaessa armeijakuntaa hyökkäämällä osilla voimistaan 

Nurmijärveltä Raudun suuntaan. 9.Divisioonan eteneminen alkaa vii-
meistään samanaikaisesti armeijakunnan hyökkäyksen kanssa eli 9. 
lkp.päivän aamulla. 11.Divisioonan on hyvissä ajoin siirryttävä 

Vuoksen eteläpuolelle (sivu 288).8  

II  Armeijakunnan tehtävänä on 1.vaiheessa lyödä Raasulin suunnalle 
keskitetyt vihollisvoimat ja estää niitä "saamasta vahvaa jalansijaa 
linnoitetulla linjalla Vaskelovo - Putkelovo - Nikulaasi" eli Lem-
paalanjärven pohjoispään tasalla. Tämä operaatio luo edellytykset 
Viipuria kohti etenevien päävoimien sivustaan ja selkään kohdistuval-

le hyökkäykselle. 

Armeijakuntaan kuuluvien 5. ja 11.Divisioonan keskityskäskyt uusit-

tiin 14.2.33. Keskityksessä erotetaan tilanteesta riippuen kolme 
vaihtoehtoa (karttapiirros sivulla 293): 

- Tapaus  I:  suojajoukot ovat pysäyttäneet vihollisen valtakunnan 

rajalle tai itse ylittäneet sen. 

- Tapaus IIa: suojajoukot ovat vihollisen painostuksesta vetäyty-
neet takaisin, jolloin niiden on pysäytettävä vihollisen eteneminen 
viimeistään kenttälinnoitetun linjan Saijanjoki - mäkrälä - Raudun 
kirkonkylä - Kirkkojärvi - Kaskaala - Raaju - Taipaleenjoki etelä-
puolella. Vuodenaika: talvi. 

- Tapaus  II  b:  Vuodenaika: kesä. Suojajoukot kuten tapauksessa IIa. 
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I  AK:n ja  II  AK:n keskitysvariantit vuonna 1933 
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Armeijakunnan esikunta määrää viimeistään ensimmäisen kuljetusjunan 
saapuessa purkausasemalle, mikä keskitystapaus astuu voimaan. 

Keskitystapaus  I:  Vasemmalla 11.Divisioona alueella Leinikylä -  Rau-

dun  asema - Palkeala - Vehmainen ja oikealla 5.Divisioona alueella 

Orjansaari - Vepsä - mäkrälä. 

Keskitystapaus IIa (talvi): Vasemmalla 11.Divisioona alueella  Sakko-
la  - Ojaniemi — Lapinlahti - Kelja ja oikealla 5.Divisioorm alueella 
Kiviniemi - Saijanjoki - Rautjärvi - Arkuntanhua. 
Keskitystapaus IIb (kesä):Vasemmalla11.Divisioona alueella Sakkolan 
asema - Kiviniemi - Petäjärvi -  Sakkola  (karttapiirroksessa katko-
viivoin) ja oikealla 5.Divisioona alueella Saijanjoki - Rautjärvi - 

Petäjärvi. 

Keskittämisen tarkoituksena on ryhmittää divisioonat hyökkäystä var-
ten Lempaalanjärven pohjoispään tasalle. Kuljetukset tapahtuvat Hii-
tolan - Raasulin rautatietä myöten ja purkausasemat määräytyvät kes-

kitysalueiden mukaan.9  

I  Armeijakunnan lasketaan olevan valmiina 10.lkp.päivän aamulla, 
mutta hyökkäyshetkeä ei voida etukäteen määrätä, ei myöskään operaa-
tion suuntaviivoja. Jos vihollinen on edennyt suurin voimin Kannak-
sen länsiosasssa Viipuriin päin, on armeijakunnan edettävä päävoimin 
Suulajärven itäpuolitse Kivennavan suuntaan ja lyötävä yhdessä 9.Di-

visioonan kanssa vastassa oleva vihollinen. Sen jälkeen on pyrittä-

vä katkaisemaan vihollisen Viipurin suuntaan edenneitten voimien pe-
rääntymistiet Raivolan - Valkeasaaren alueella. Tarvittaessa on 
7.Divisioonan puolustustaistelua tuettava hyökkäämällä osilla voimis-
ta Kyyrölästä Perkjärveä kohti; tämän on puolestaan sidottava vihol-
lisen päävoimat rintaman suunnassa. 

Jos vihollinen on odotellut Raudun suunnassa taistelujen tulosta ja 
pidätellyt päävoimiaan taempana, esimerkiksi Vuottaan - Kivennavan - 
Raivolan tasalla, on 7.Divisioona mahdollisesti voitu keskittää ete-
lämmäksi, suunnitelmien mukaan Perkjärven aseman tasalle. Tällöin 
se saatetaan alistaa  I  Armeijakunnalle. Näin vahvennettuna tämän 

tehtäväksi tulee sitoa rintamahyökkäyksellä Suomenlahden ja Lipolan 
välillä olevat vihollisvoimat ja estää ne uudelleen ryhmittymästä 

sekä vetäytymästä Siestarjoen - Lempaalanjärven väliselle linnoitus-
linjalle, ennenkuin  II  Armeijakunta on murtanut Lempaalanjärven itä-

puolella olevat linnoitetut asemat. 
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Suunnitelmia kehitetään 

Keväällä 1927 uusittiin sekä liikekannallepano- että puolustussuun-
nitelmat. Lähettäessään keskityskäskyt rauhan aikaisille yhtymille, 

Yleisesikunta nimenomaan mainitsee niiden olevan puutteelliset. 
"Monet aikaa vievät järjestely- ja liikekannallepanokysymykset (ku-
ten sotamäärävahvuudet, kenttäarmeijan kokoonpano) ... ovat hidas-
tuttaneet ... toimeenpanokäskyjen laatimista ..." Valmiina olevat 
käskyt on kuitenkin haluttu lähettää yhtymille, koska ne selventä-

vät uutta puolustussuunnitelmaa, jota oli selostettu komentajille 

Yleisesikunnassa 11.3.27.1  

Selityksestä huolimatta käskyjen puutteellisuus aiheutti epätietoi-
suutta. Esimerkiksi 3.Divisioonan Esikunta pyysi 8.6.27 selitystä 
omien käskyjen ja suunnitelmien laatimiseksi, kun ei tiedetä, mil-

loin joukot saapuvat toimintalueilleen ja minne ne kuljetetaan. Mil-

loin saadaan kuljetussuunnitelmat? Alistussuhteet ovat epäselvät 
eikä näinollen voida tietää, missä laaditaan  II  Armeijakuntaa koske-
vat käskyt.2  

Yleisesikunta myönsi divisioonan kysymykset aiheellisiksi, mutta 
ilmoitti pitäneensä tarpeellisena lähettää käskyt "yleistä orien-

toimista sekä kesällä mahdollisesti suoritettavia tiedusteluja y.m. 
samankaltaisia valmistelutöitä varten". Konkreettisina tietoina mai-

nitaan, että väliaikainen kuljetussuunnitelma valmistuu heinäkuun 
puolivälissä ja  II  Armeijakuntaa koskevat käskyt laaditaan Yleis-
esikunnassa. Tämä ei "suuremmassa määrin vaikuttane divisioonan si-

säiseen ryhmitykseen heti keskitysalueelle saavuttua", koska keski-
tyksen tarkoitus, suojajoukot ja naapurit on jo käskyssä mainittu.3  

Yleisesikunta jatkoikin suunnitelman kehittämistä ja jakoi sitä kos-
kevia käskyjä sitä mukaa kuin ne valmistuivat - aina siihen saakka 
kunnes V.K.27 poistui käytännöstä aluejärjestelmään siirtymisen ja 
uusien puolustussuunnitelmien valmistumisen myötä. Luonnollisesti-

kin liikekannallepanojärjestelmän muutos vuonna 1929 aiheutti paljon 

työtä sekä Yleisesikunnassa että kentällä. Käskyjen päiväyksistä 
päätellen eivät puolustussuunnitelmat aina pystyneet ajallisesti 
seuraamaan liikekannallepanojärjestelmän muutosta.4  

Karjalan kannaksen evakuoimissuunnitelma käskytettiin 29.10.28. Sen 

mukaan oli "sotatapauksessa Venäjää vastaan evakuoitava se alue, jo-

ka välittömästi joutuu sotatoimien piiriin", ensimmäiseksi suunnil- 
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leen Enckellin linjan itäpuolinen alue.5  

Yleisesikunnassa 19.10.32 laaditun muistion mukaan evakuoinnilla 
pyrittiin takaamaan väestön turvallisuus, varaamaan kenttäarmeijal-

le vapaattoimintamahdollisuudet ja estämään vihollista käyttämästä 
hyväkseen alueen väestöä ja sellaista materiaalia, joka oli pois 

kuljetettavissa.6  

Kenttäarmeijan toimintaan panon kannalta oli lkp.valmistelujen no-
peudella tärkeä merkitys. Tämän kehitystä seurattiin jatkuvasti ja' 

esimerkiksi 2.Divisioona ilmoitti  5.9.29  Yleiikunnalle seuraavaa. 
- Karjalan Kaartin Rykmentin perustama Jalkaväkirykmentti  S on  val-
miina 3.lkp,päivänä kello  17.  Tätä ennen  on  jo perustettu ja lähe-
tetty suojajoukkotoimintaan Jalkaväkirykmentti  7.  Tämä valmistuisi  
9  tunnissa käskyn saapumisesta. 
- Savon Prikaatin perustama Jalkaväkirykmentti  14 on  valmiina 3.lkpa. 
päivänä, esikunta jo edellisenä. Myös tämä joukko-osasto  on  pannut 
liikkeelle suojajoukkorykmentin,  JR  13, 7  tunnissa. 
- Keski-Suomen Rykmentin perustama Jalkaväkirykmentti  9  valmistuu 
pääosin 2.lkp.päivänä, yksi pataljoona seuraavana päivänä. Nopeus  
on  suunnilleen sama kuin aikaisemmin laskettu. Sensijaan samaan 
lkp.ryhmään kuuluva Jalkaväkirykmentti  27  oli aikaisemmin laskettu 
saatavan lähtövalmiiksi 3.lkp.päivänä, mutta nyt sen ilmoitetaan 
valmistuvan vasta  4.  ja 5.lkp.päivänä.7  

**************34  

Kenttäarmeijan operaatio- ja taistelukyky askarrutti suuresti Yleis-
esikuntaa. Näistä kysymyksistä laadittiin syksyllä  1931  kaksikin 
laajaa muistiota.S  Sotamateriaalin kannalta tilanne todettiin hei-
koksi. Aseistus oli vielä suurimmaksi osaksi Vapaussodan ajoilta pe-

räisin. "Pyrkimys kenttäarmeijan materiaalin saattamiseen sellaisek-
si, että  se  vastaisi edes  operatio-  ja taistelukyvylle asetettavia 
minimivaatimuksia ...  on  kohdannut varojen puutetta siinä määrin ... 
että hankintaan kenttäarmeijan tarvetta varten jäänyt osa puolustus-

määrärahoista  on  vastannut  vain  pientä murto-osaa todellisesta tar-
peesta". Edes hankintaohjelmaa ei ole saatu aikaan. 
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Vertailu Suomen ja Venäjän kenttäarmeijain operaatio- ja taisteluky-

vyn välillä  on  antanut muistion mukaan tulokseksi, että joskin sekä 

päällystön että miehistön sivistystaso  on  meillä korkeampi, niin re-

surssien puutteessa ei meillä ole voitu antaa sellaista koulutusta 

kuin olisi ollut tarpeen. Kuitenkin voidaan armeijaamme pitää kvali-

tatiivisesti korkeammalla tasolla olevana.  

Vain murto-osa venäläisestä miehistöstä on vakaumuksellisia kommunis-

teja ja armeijassa on melkoisesti "keskenään tai hallitsevaa väestöä 

kohtaan vihamielisiä vieraita kansallisuuksia". Armeijaan on saatu 

vakiinnutetuksi luja kuri ja nähtäväksi jää, kykeneekö se "neutrali-

soimaan ... hajoittavien tekijäin vaikutuksen" sodassa. 

Ainakin kaaderidivisioonat ovat paremmin varustetut kuin meikäläiset. 

"Oma jalkaväkemme on tottuneempi liikkumaan maastossa, paremmin kou-

lutettu pienempien yksikköjen itsenäiseen toimintaan ja ... päävoimi-

emme suurempi manöveerauskyky on omiaan tasoittamaan venäläisten lu-

kumääräistä ja materiaalista ylivoimaa. Talvella nämä edut ovat puo-

lellamme tuntuvammassa määrin kuin kesällä". 

Jälkeenpäinkin arvosteltuna Yleisesikunnan käsitys osapuolten ominai-

suuksista näyttää varsin realistiselta eikä sitä ainakaan voida syyt-

tää vihollisen aliarvioinnista. 

***************•  

"Kannaksen puolustuskysymyksen tullessa ratkaistuksi offensiivisesti, 

vaatii  se  luopumaan Vuoksi - Suvanto linjan valitsemisesta passiivi-

seksi puolustuslinjaksi ja kenttäarmeijan päävoimien keskittämisen 

mainitun linjan eteläpuolelle .,. Tällöin muodostaa n.s. eteläisten 

järvikannasten, Muolaanjärvi - Yskjärvi - Kirkkojärvi - Punnusjärvi -

Valkjärvi, omistaminen sen avaimen, mitä ilman tämä manööveriajatus  
on  vaikeasti toteutettavissa". Lainaus  on  Yleisesikunnan  12.8.27  päi-

vätystä muistiosta, jossa ehdotetaan mainittujen kannasten linnoitta-

mista, tärkeimmiltä osiltaan jopa vakinaisin laittein.  30.8.27  ehdo-
tetaan aseman länsipään työntämistä eteenpäin jopa Suulajärven etelä-

pään tasalle. Linnoittamiseen ei kuitenkaan ryhdytty eräitä Kannaksel•  
la  olevien joukkojen suorittamia kenttälinnoittamistöitä lukuunotta-

matta. Vuonna  1931  päätettiin nimittäin  "se  linja, jonka kenraali 

Enckell aikanaan valitsi puolustusasemaksi" edelleen pitää pääasema-

na,  se  kun "vihollisen todennäköisellä pääoperaatiosuunnalla ...  on  
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VK 2:ta lukuunottamatta yhteinen kaikille tähän asti laadituille ja 
tutkituille suunnitelmille. Tämä aseman osa on Muolaanjärven ja Suo-
menlahden välinen maasto". - Talvisodan YH:n aikana tosin pääasema - 
sodan aikana Mannerheimlinjana tunnettu, työnnettiin järvikannaksil-

le, vanhan Enckellin linjan etupuolelle.9  

Pääaseman eteläpää työnnettiin eteenpäin Kipinolanjärven - Kuolema-

järven tasalle ja sinne rakennettiin betonikorsujakin. V.K.27:n mu-
kainen puolustusasema oli paljon taempana, linjalla Plakslahti - Sum-
ma, joten ratkaisu merkitsee varautumista myös toisenlaiseen puolus-

tussuunnitelmaan.10  

Yleisesikunnan päällikkö ja tykistön tarkastaja suunnittelivat ke-

sällä  1931  Kannakselle tekemällään matkalla jonkinlaisen linnoitus-
tykistön sijoittamista sekä suojajoukkojen asemiin että varsinaiseen 
pääasemaan. Tähän tarkoitukseen olisi käytetty lähinnä vanhahkoa  6"  

kalustoa pattereina sekä monin paikoin  87  mm:n kenttäkanuunoita "yk-

sityisinä tykkeinä etulinjassa ampumaan vihollisen jalkaväen tuli-
elimiä". Raskainta kalustoa, kuten  9"  ja  11"  mörssäreitä ei ole tar-

koituksenmukaista sijoittaa puolustusasemiin ainakaan suojavaihees-

sa, koska niille ei ole sopivia maaleja, vaan  "on  parempi säästää ne 
offensiivista varianttia varten linnoituslaitteiden hävittämistä sil-

mällä pitäen".71  - Suunnitelmaa ei kuitenkaan ryhdytty toteuttamaan. 

*************  

Esimerkkinä suunnitelmien kehittämisen esille nostamista kysymyksis-
tä esitettäköön 1.Divisioonan Esikunnan ja Yleisesikunnan kirjeen-

vaihto alkuvuodesta  1933.  Ensinmainittu pyysi vastausta kaikkiaan 
kymmeneen kysymykseen, jotka liittyivät sodan aikaiseen  I  Armeija-
kunnan toimintaan. Tällaisia asioita olivat Kannaksen länsi- ja kes-
kiosan väestön evakuointi ja siitä mahdollisesti muodostettavien työ-
osastojen käyttö, suojajoukkoryhmien estetyöt, suunnitellut rauhan-
aikaiset tietyöt ja viestiyhteyksien rakentaminen, purkausasemien 

asemakaavat yms. Yleisesikunta pystyi jo noin puolentoista kuukauden 
kuluttua antamaan vastaukset kysymyksiin, osittain varsin seikkape-

räisestikin, olihan kirjelmässä yhteensä  14  liitettä. Esimerkiksi 
työvoimaa tulisi viiteen eri paikkaan koottavaksi  200  miestä ja  50  
hevosta ajoneuvoineen käsittävät työkomppaniat, jotka alistetaan ar-
meijakunnalle ja annetaan sen huoltoon.12  

************* 
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Yleisesikunta antoi 29.10.30 käskyn suunnitelmien valmistelun johta—

misesta. Siinä painotettiin salassa pitämisen tärkeyttä ja tässä mie-

lessä vastuu oli asianomaisen valmistelutyön johtajalla. Seuraava 

taulukko osoittaa johdon ja vastuun määräytymisen.13  
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5.322 V.K.27. Kannaksen suojajoukot 

Kuten jo on mainittu, oli eri yhteyksissä suojajoukkoja pidetty 

liian heikkoina. Tämän huomioon ottaen laadittiin V.K. 27 varten 

"Keskityssuunnitelman edellyttämä suojasuunnitelma" erikseen Kannas-

ta ja Laatokan Karjalaa varten. Muistiot on päivätty 9. ja 10.3.27. 

Kannaksen suojajoukoista todetaan aluksi, että yllätysvaaran vuoksi 

ne on otettava rauhan aikaisesta armeijasta ja vieläpä Kannakselle 

tai sen läheisyyteen sijoitetuista joukoista. Niiden määrää rajoit-

taa se, ettei kenttäarmeijan liikekannallepano saa tämän vuoksi sa-

nottavasti kärsiä. Kolmanneksi todetaan, että rauhan ajan joukot ei-

vät yleensä ole liikunta- ja taistelukykyisiä ilman täydennystä.1  

Nykyiset suojajoukot, Ratsuväkiprikaati, polkupyöräpataljoonat sekä 

Viipurin suojeluskuntapiirin joukot (vahvuudeltaan noin 5-6 patal-

joonaa) vastaavat yhteensä noin kymmentä pataljoonaa, mitä siis on 

pidetty liian pienenä määränä. Ainoat joukot, jotka edellisten li-

säksi ovat taistelukelpoisessa vahvuudessa ilman liikekannallepanoa, 

ovat Karjalan Kaartin Rykmentti ja Savon 7ääkärirykmentti. Ne on nyt 

siis otettava suojajoukoiksi, vaikkakin asianomaisten divisioonien 

liikekannallepano siitä jossain määrin kärsiikin. Lisäksi todetaan 

voitavan Hyökkäysvaunupataljoonasta ottaa yksi komppania suojajouk-

koihin. Yhteensä laskettiin näin saatavan 16 - 17 pataljoonaa; tar-

kan vahvuuden arviointia vaikeutti Viipurin suojeluskuntapiirin 

osuus. 

Muistion perusteella laadittu "ryhmityskäsky Kannaksen suojajoukoil-

le" jaettiin samanaikaisesti kenttäarmeijan keskityskäskyjen kanssa, 

24.5.27.2  Operaatioajatuksen muuttumisesta ja vahvuuden lisääntymi-

sestä johtuen on suojajoukkojen sekä ryhmitys että tehtävä olennai-

sesti toinen kuin ennen. Kolmen taisteluosaston  (A,  B  ja  C,  sivut  
II  311-316) sijasta on nyt neljä: Uudenkirkon, Muolaan, Lipolan ja 
Raudun ryhmät. 

Suojajoukkojen komentajaksi suoraan ylijohdon alaisena määrätään 

2.Divisioonan komentaja ja hänen esikunnakseen Ratsuväkiprikaatin 

Esikunta, joka keskitetään Valkjärvelle. - Divisioonan rauhan aikai-

nen esikunta jätetään muodostamaan armeijakunnan esikuntaa kenttä-

armeijaa varten. Suojajoukkoesikunnan käyttöön tulee hiljattain pe-

rustettu Erillinen Kenttälennätinkomppania ja puoli tiedustelulai-

vuetta. 
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Suojajoukkojen on "ehdottomasti säilytettävä tarpeeksi tilaa Vuoksi-

Suvannon eteläpuolella armeijan päävoimien keskitystä varten maini-
tun virran eteläpuolelle sekä samaa tarkoitusta varten pidettävä 

hallussaan eteläiset järvikannakset Muolaanjärven, Uskjärven, Kirk-

kojärven, Punnusjärven ja Valkjärven välillä". Myös on "säilytettä-
vä Viipurin etelä- ja kaakkoispuolella tarpeeksi tilaa sinne keski-
tettäviä joukkoja varten". 

Eri suojajoukkoryhmien koostumus ja tehtävät määritetään seuraa-

vasti (piirros sivulla  288).  

Uudenkirkon Ryhmä  (U-Ryhmä): 
Komentaja: suojeluskuntain asettama. 
Joukot: Viipurin suojeluskuntapiirin suojeluskuntajoukkoja, jotka 

keskitetään Vammelsuun - Raivolan linjalle, Inon ja Koivis-
ton suojeluskuntavartiot, Panssarijuna N:o  1  sekä mahdolli-
sesti Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin perustama suoje-

luskuntarykmentti ynnä Erillinen Pioneerikomppania. 
Toimintalohko: Oikea  raja  Suomenlahti ja vasen  raja  linja Haapala - 

Kaukjärvi - Suulajärvi - Muolajärvi. 
Tehtävä: Välittömästi rajan läheisyydessä olevien suojeluskuntien  

on  hidastettava vihollisen etenemistä niin kauan, että ryh-
män päävoimat ehditään koota Vammelsuun - Raivolan linjalle. 
Pakotettuna jättämään tämän aseman, päävoimat vetäytyvät 
viivyttäen Uudenkirkon suuntaan varmistaen Kuuterselän - 
Liikolan suunnan. Inon ja Koiviston suojeluskuntavartiot 

varmistavat Seivästön - Koiviston suunnan. Uudeltakirkolta 

viivytys jatkuu päävoimin Viipurin valtatien suunnassa ja 
pienin voimin Kuolemajärven kautta. Viivytysalueen takaraja 
Nakslahti - Karhula - Summa - Äyräpää. 

Edellä mainitussa muistiossa arvioidaan, että tehtävän suorittami-
nen  on  mahdollista ottaen huomioon perusteelliset hävitystyöt, mitä 
varten ryhmälle annetaan pioneerikomppania, sekä suojeluskuntajouk-

kojen maaston ja paikallisten olojen tuntemuksen. Talvella, kun hä-

vitystöiden merkitys vähenee, suojajoukkojen vahvuutta suurennetaan. 

Nuolaan Ryhmä  (N-Ryhmä): 
Komentaja: Karjalan Kaartin Rykmentin komentaja. 

Joukot:  1.  porras: Polkupyöräpataljoona  1  sekä Joutselkään ja Kiven- 
navalle keskitettävät Viipurin suojeluskuntapiirin joukot, 
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2. porras: Karjalan Kaartin Rykmentti, joka keskitetään Jaa-
rilan - Tarpilan linjalle sekä Viipurin suojeluskuntapiirin 
rykmentti, joka keskitetään Kyyrölään. 

Toimintalohko: Oikea raja Uudenkirkoh Ryhmän vasen raja ja vasen 
raja Kurkela - Siesjärvi - Ronnunkylä - Riihisyrjä - Ririk-

kala - Lamminpää. 

Tehtävä: 1. porras viivyttää vihollista Valkeasaaren - Kivennavan 
suunnassa ja suojaa 2.portaan keskittämistä. Pakotettuna 
jättämään Kivennavan, Polkupyöräpataljoona 1 viivyttää  Tar-
pilan suuntaan ja rajasuojeluskunnat Kyyrölän suuntaan. Vii-

vytysalueen takaraja Vihola - Parkkilå - Kirkkojärven etelä-
pää ja Rauhala - Lautsilta. 

Lipolan Ryhmä (L-Ryhmä): 
Komentaja: Ratsuväkiprikaatin komentaja. 

Joukot: 1.porras: Polkupyöräpataljoona 2 sekä Vuottaan - Kekrolan 
suunnalle keskitettävät Viipurin suojeluskuntapiirin joukot, 
2.porras: Ratsuväkiprikaati 

Toimintalohko: Oikea raja Muolaan Ryhmän vasen raja ja vasen raja 
Vepsä - Veikkola - Nurmijärvi. 

Tehtävä: Polkupyöräpataljoona 2 pitää aluksi hallussaan Lipolan ja 
suojeluskunnat suojaavat sen oikean sivustan Kekrolan - 
Vuottaan suunnalla. Ratsuväkiprikaati keskitetään näiden 
joukkojen suojassa Lipolaan, mistä käsin se toimii aktiivi-

sesti Iso-Korkiamäen suuntaan helpottaen täten viereisen 
Raudun Ryhmän toimintaa. Polkupyöräpataljoona 2 viivyttää 
Kekrolan - Vuottaan - Valkjärven suunnassa. Viivytysalueen 
takaraja Pulkkala - Lipola - Saijanjoki. 

Polkupyöräpataljoona 2 oli näihin aikoihin siirtymässä Raivolasta 
Valkjärvelle, mistä Lipolaan on vain noin 15 km, joten pataljoona 
pystyi täältä siirtymään toiminta-alueelleen nopeammin kuin Raivo-
lasta (sivu 156). 

Raudun Ryhmä  (R-Ryhmä): 
Komentaja: Savon Prikaatin komentaja 

Joukot: Savon Prikaati, Polkupyöräpataljoona 3, Panssarijuna 2 sekä 
Raasuliin ja Metsäpirttiin keskitettävät Viipurin suojelus-
kuntapiirin joukot. Käskyssä mainittiin myös hyökkäysvaunu-
komppania, mutta tälle, samoinkuin toiselle,  II  Armeijakun-
nalle alistettavalle, annettiin keskityskäskyt vasta 26.4.28. 
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Vuonna  1933  molemmat komppaniat poistettiin luetteloista, 

ilmeisesti pidettiin vastustajan panssariasetta liian yli-

voimaisena (sivu  292).3  

Toimintalohko: Oikea  raja  Lipolan Ryhmän vasen  raja  ja vasen  raja  

Laatokka. 

Tehtävä: Raasulin - Raudun suunnalla viivyttävät Savon Prikaati ja 

paikalliset suojeluskunnat, Korosaaren - Raudun suunnalla 

Polkupyöräpataljoona  3.  Metsäpirtin suunnan varmistavat 

paikalliset suojeluskuntajoukot. Viivytysalueen takaraja 

Näkrälä - Rautu - Kirkkojärvi ja Kaskaala - Raaju - Taipa-

leenjoki. 

Käskyn antamisen aikaan Savon Prikaatin pataljoonat olivat Viipuris-

sa, Kiviniemessä ja Käkisalmessa, joten  vain  kaksi viimeksimainittua 

oli välittömästi saatavissa suojajoukkotehtävään. Vasta vuoden  1934  

uudestijärjestelyssä koko rykmentti koottiin Käkisalmeen. Polkupyö-

räpataljoona  3  oli Mikkelissä (sivut  133  ja  156).  

Samoihin aikoihin kuin armeijalle, annettiin myös suojeluskunnille 

suojajoukkotoimintaa koskevat käskyt. "Yleinen keskityskäsky suoje-

luskunnille operatiivista toimintaa varten" määritti puitteet kaik-

kea sotilaallista toimintaa varten, mihin suojeluskunta-asetuksen 

mukaisesti suojeluskunnat olivat velvolliset: "toimivat tarvittaes-

sa varsinaisen armeijan tukena". Tämän käskyn mukaan suojeluskuntien 

ali mm. toimittava suojajoukkoina Karjalan kannaksella. "Keskitys-

käsky Viipurin suojeluskuntapiirille operatiivista toimintaa var-

ten" sisälsi yksityiskohtaiset ohjeet suojeluskuntien käytöstä.4  

Edelliseen käskyyn perustuen jälkimmäisessä määrättiin piirin suo-

jeluskunnat merisuojeluskuntia lukuunottamatta toimimaan Kannaksen 

suojajoukkoina, alistettuina Kannaksen suojajoukkoien komentajalle. 

Edellä  on  selostettu eri suojajoukkoryhmien kohdalla minne niihin 

kuuluvat suojeluskunnat keskitetään. Niinpä esimerkiksi Kyyrölään 

kokoontuu  20  suojeluskuntaa, joista muodostetaan "Viipurin  sk-ryk-

mentti" ja Vammelsuun - Raivolan linjalle tulee yhteensä  16  suoje-

luskuntaa. Joutselkään sekä Vuottaan - Kekrolan suuntaan puolestaan 

tulee kumpaankin  vain  kaksi läheistä suojeluskuntaa. 

Varsinaisten joukkojen lisäksi sai yhdeksän suojeluskuntaa tehtä-

väkseen perustaa väliaikaisia joukko-osastokuormastoja ja kuormasto-

komppanioita eri ryhmiä sekä joukko-osastoja varten, nämähän lähti-

vät varuskuntapaikoistaan hyvin vähin kuormastoin. Kaikkiaan oli 
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otettava 1576 hevosta ja 1410 ajoneuvoa. Suojeluskuntalaisia sai pe-

rustettaviin huoltoyksiköihin ottaa vain enintään 15 % henkilömäärä-
vahvuuksista, loput oli suojeluskuntiin kuulumatonta paikallista 

väestöä. 

Edellä mainitut suojeluskuntia koskevat käskyt uusittiin seuraavana 

vuonna.5  Yleiset tehtävät suojajoukkoina ovat säilyneet ennallaan, 

mutta Kannaksen suojeluskuntien käytöstä määrätään entistä yksityis-

kohtaisemmin. Kuokkalan ja Terijoen suojeluskunnista tulee U-Ryhmän 

ensimmäinen porras, tehtävänä ryhmän päävoimien keskityksen suojaa-

minen. Joutselän ja Kivennavan suojeluskunnilla on sama tehtävä M-

Ryhmän kohdalla ja ne kuuluvat nyt ryhmän komentajalle alistettuun 

suojeluskuntarykmenttiin, joka kootaan Kyyrölään kuten ennenkin.  Rau-
dun  Ryhmän alaiset suojeluskunnat muodostavat pataljoonan. Rautuun 
tuli tykistöosasto. Suojajoukkojen komentajan alaisiksi tuli Ala-

Kuusaan tykistöosasto ja Antrean suojeluskunta asettaa Vuokselle 

kuljetusmiehistöä moottoriponttoneita varten. 

Suojeluskuntaosastojen kokoaminen tapahtui suuressa määrin rautatie-

kuljetuksina. Miehet koottiin osastoiksi rautatieasemille ja kulje-

tettiin määräasemille erityisillä keräilyjuniila.6  

Siitäkin huolimatta, että suojajoukkojen toiminta varsin olennaises-  
ti  perustui suojeluskuntien vapaaehtoisen henkilöstön varaan, ei val-
tiovalta antanut niiden käyttöön edes välttämättömintä koulutus- ja 

liikekannallepanomateriaalia. Varsinkin viimeksimainitun suhteen val-

litsi 2.Divisioonan komentajan mukaan "täydellinen olemattomuus". 

Erityisen tärkeänä ja kiireellisenä hän piti viesti- ja pioneerika-

lustojen puutteiden poistamista. M-Ryhmän suojeluskuntarykmentille 

olisi hankittava "Stokes-heittäjiä", kuten tuolloin vielä kranaatin-

heittimiä kutsuttiin. Tämä olisi tärkeätä siksi, että mainittu ryk-

mentti olisi aseistettu samoin kuin normaali jalkaväkirykmentti, 

jonka kanssa se joutuu yhteistoimintaan.7  

Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

Organisaation muuttumisen (sivu 190 seur.) vuoksi oli suuri joukko 

käskyjä uusittava, mikä tapahtui 29.10.30. Osaksi muutokset olivat 

muodollisia, yhtymien ja joukkojen nimien vaihtumisesta johtuvia, 

mutta toiminta-ajatukseen on tullut mukaan myös entistä aktiivisempi 

vaihtoehto. Suojajoukkojen ryhmityskäskynl  johdannossa mainitaan 

"määrätyssä tapauksessa valtakunnan rajan yli suunnattu toiminta 
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kenttäarmeijan operatiosuunnitelman toteuttamisen valmistamiseksi". 
Kenttäarmeijan "päävoimien suunnitelmanmukainen keskitys" voidaan 

siis suojata myös suojajoukkojen offensiivilla, mistä tarkemmin eril-
lisessä toimintaohjeessa. 

Varsinainen tehtävän määrittely ei poikkea eräitä sanontoja lukuun-

ottamatta vuoden  1927  käskystä. myös joukot ovat entiset, joskin suo-
jeluskuntajoukkojen organisaatiossa  on  tapahtunut muutoksia. Suoja-
joukkoja komentaa edelleen 2.Divisioonan komentaja, esikuntanaan 
Valkjärvelle keskitetty 2.DE aikaisemman Ratsuväkiprikaatin Esikun-

nan asemesta. Tämä siis menee nyt Lipolan Ryhmään, jolle ei tarvitse 
perustaa uutta esikuntaa. Suojajoukkojen komentajalle suoraan alis-
tettuja yksiköitä ovat I/KTR  2  Ala-Kuusassa (entinen suojeluskunta-
tykistöosasto), Erillinen Viestikomppania (samassa käskyssä myös 

"Kenttälennätinkomppania", mikä osoittaa terminologian vakiintumatto-
muutta), tiedustelulentue ja "Vuoksen vesikuljetusosasto".2  

U-Ryhmän  komentajaksi  on  määrätty Viipurin suojeluskuntapiirin pääl-
likkö. Joukot ovat suojeluskuntien perustamat Jalkaväkirykmentti  4 
(56.  ja 57.Pataljoona) Vammelsuun - Raivolan linjalla ja 51.Erilli-
nen Komppania Inossa. Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiirin perustama 
joukko  on  nimeltään Jalkaväkirykmentti  6.  Muut joukot, pioneerikomp-
pania ja panssarijuna ovat entisen käskyn mukaiset, samoin ryhmän 
tehtävä.  

M-Ryhmän  komentaja on edelleen Karjalan Kaartin Rykmentin komentaja 
ja joukotkin ovat entiset. KKR:stä on nyt tullut Jalkaväkirykmentti7 
ja Kyyrölään keskitettävistä suojeluskuntajoukoista Jalkaväkirykment-

ti 5 (58., 59. ja 60.Pataljoona). Rykmenttejä ei keskitetä tietylle 
tasalle, vaan "Kivennavalle johtavien teiden suunnassa", joten suoja-
joukkojen komentajalla on valta määrätä ne myös aikaisempaa eteläm-

mäksi mahdollista offensiivia ajatellen. Ryhmän toiminta-aluetta on 

laajennettu itään päin, väliraja Lipolan Ryhmään on siirtynyt linjal-
le Jauholampi - Pähkinämäki - Suontakajoki - Kauksama - Korpikylä - 
Termola. Vuottaan - Kekrolan suunnan suojeluskuntajoukot muodostavat 
pääosat 52.Erillisestä Komppaniasta ja 54.Erillisestä Komppaniasta. 
Viivytysalueen takarajaa ei käskyssä mainita. 

L-Ryhmän  kohdalla on muutettu vain välirajaa  R-Ryhmään hieman länteen 
päin linjalle Nurmijärvi - Yläntölä - Vepsä - Tungelmajoki — Suuri 
Kaidalovo - Silanto. Oikealla sivustalla, Kauksaman - Korpikylän 
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suunnalla toimivat suojeluskuntajoukot ovat nyt osia 52.Erillisestä 

komppaniasta ja 54.Erillisestä Konekiväärikomppaniasta.  

R-Ryhmää komentaa edelleen Savon Prikaatin komentaja ja joukot ovat 
entiset, joskin prikaatin perustama joukko on nyt Jalkaväkirykmentti 

13 ja suojeluskuntajoukot ovat 62.Pataljoona. 

Suojeluskuntien perustamia kuormastokomppanioita ja joukko-osasto-

kuormastoja varten tarvitaan 1439 hevosta ja 1262 ajoneuvoa, hieman 
vähemmän siis kuin ennen. 

"Toimintaohje Kannaksen suojajoukoille operatiivista toimintaa var-
ten" on päivätty 29.10.30, samanaikaisesti edellä selostettujen käs-

kyjen kanssa.3  Sen mukaan "suojajoukkojen toiminta muodostuu ... eri-

laiseksi riippuen siitä, ryhtyykö vihollinen hyökkäykseen, vai tyy-
tyykö se heikommilla voimilla suojaamaan rajaa ja Pietariin johtavia 
teitä". Tässä ilmenee tulos tutkimuksista, joita tuohon aikaan oli 

tehty Yleisesikunnassa Venäjän mahdollisista toiminnoista (sivu 291). 
Joka tapauksessa sillä on niin vahvat suojajoukot, että se niillä ky-

kenee offensiiviin suojajoukkojamme vastaan. meidän on siis pidettä-
vä "päätapauksena ... kenttäarmeijamme keskitystä suojaava yleinen 
defensiivi", joskin hyökkäyksenkin mahdollisuus on otettava huomioon. 

Ilman ylijohdon antamaa käskyä ei tähän kuitenkaan saa ryhtyä. 

Ohjeissa käsitelläänkin ensimmäisenä defensiivinen vaihtoehto. Sen 
mukaan -on ehdottomasti säilytettävä kenttäarmeijalle keskitystilaa 

Vuoksen linjan eteläpuolella aina ns. eteläisiä järvikannaksia myö-
ten. Länsi-Kannaksella sen sijaan voidaan vetäytyä pitemmälle, kunhan 
Viipurin etupuolelle jää tilaa sinne keskitettäviä voimia varten. 

Määrittely on sama kuin aikaisemminkin. 

Vihollisen suojajoukkojen enimmäisvahvuudeksi arvioidaan 2 jalkaväki-
ja 2 ratsuväkidivisioonaa sekä ratsuväkiprikaati ynnä näiden lisäksi 

"panssarijuna- ja hyökkäysvaunumuodostelmia". Myös ilmavoimia tullaan 
käyttämään pommitus- ja maataistelutehtäviin. Suojajoukkojaan viholli-
nen voi käyttää yllättävästi ja sen vuoksi on Kannaksen suojajoukko-

jen komentajalle jätetty "huomattava vapaus suojajoukkojen ryhmittä-
misessä syvyyssuunnassa", kuten ryhmityskäskyn yhteydessä on todettu. 

U-Ryhmän toimintaa koskevat ohjeet ovat entiset, M-Ryhmän kohdalta 
samoin, mutta Vuottaansuunnan suojeluskuntajoukkojen alistamisen L-

Ryhmälle arvellaan tulevan vetäytymisen aikana kysymykseen. Viivytys-

alueen takaraja on säilynyt ennallaan. L-Ryhmän ja  R-Ryhmän toimin- 
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taan ohjeet eivät tuo uutta. 

Vakinaiset maalinnoitukset ovat suojajoukkojen käytettävissä ja 

maastoa kehotetaan vahvistamaan kenttälinnoituksilla. Rannikkopuolus-

tukselta luvataan tykistön tuliavustusta sekä Suomenlahden että Laa-

tokan rannikolla. 

Offensiivisena vaihtoehtona voi tulla kysymykseen "kenttäarmeijan 

operaatiosuunnitelman toimeenpanon" valmistelu, joka käsittää "vihol-

lisen eteentyönnettyjen voimien lyömisen tai takaisintyöntämisen lin-

noitusvyöhykkeelle yleisellä linjalla Sestrorjetsk - Plertut - Elisa-

vetinka - Lavosenmäki - Nakkolovo Bolschoje Sojelo - Katuma - Ylä-

Nikulasi, tämän edessä olevan etumaaston valtaamisen ja kenttäarmei-

jan hyökkäykseen ryhmittymisen suojaamisen". Edellä mainittu linja 

kulkee Rajajoelta melko suorana Lempaalanjärven eteläpuolitse P7iikku-

laisiin, jonne rajalta  on  hieman toista kymmentä kilometriä (kartta- 
piirros sivulla  307).  

Offensiivin edellytyksenä  on,  että Venäjä  on  soveliaan sotilaspoliit-
tisen tilanteen vallitessa siinä määrin heikentänyt suojajoukkojaan 

Kannaksella, että hyökkäyksellä katsotaan olevan menestymisen mahdol-

lisuuksia. Ohjeessa ei tarkkaan arvioida vihollisen vahvuutta, mutta 

oletetaan sen joka tapauksessa miehittäneen edellä mainitun linjan 

ja varanneen vahvan reservin kohtaan, josta sen käyttö eri suuntiin  
on  mahdollinen. Varsin nopeasti venäläiset voivat siirtää ainakin yh-
den ratsuväkidivisioonan suojajoukkojensa vahvennukseksi. 

Hyökkäyksen yksityiskohtainen suoritus jää Kannaksen suojajoukkojen 

komentajan suunniteltavaksi, mutta eri ryhmille annetaan seuraavat 

päätehtävät: 

U-Ryhmän tulee olla valmiina päävoimillaan valtaamaan Valkeasaaren 

asema, osillaan tukemaan P9-Ryhmän hyökkäystä ja sen on suojattava 

suojajoukkojen oikea sivusta Suomenlahden rannikolla. 

P1-Ryhmä etenee päävoimillaan Joutselän ja Kurkelan suunnilta Valkea. 

saareen sekä osilla voimistaan päähyökkäyssuunnan itäpuolitse. 

L-Ryhmä etenee Keski-Kannaksen metsäalueen kautta ja suojaa päävoi-

millaan  R-Ryhmän oikeata sivustaa ja avustaa sen etenemistä. Pie-

nemmin voimin sen on suojattava P1-Ryhmän vasenta sivustaa. 

-  R-Ryhmä etenee Raasulista maantien ja rautatien suunnassa päävoimin 

etelään ja pyrkii yhdessä L-Ryhmän kanssa lyömään Lempaalanjärven 

pohjoispuolella olevat vihollisvoimat. Pienemmin voimin on edettävä 

Sirkiänsaaresta etelään johtavan maantien suunnassa. Metsäpirttiin 
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keskitettävät suojeluskuntajoukot suojaavat ryhmän vasenta sivus—
taa Miikkulaisin suunnassa ja Laatokan rannikolla. 

Suunnitelmia kehitetään 

Kannaksen Rajavartiosto  liitettiin suojajoukkotoimintaan alkuvuodes—
ta 1929. Yleisesikunnan 12.2.29 tekemän esityksen perusteella sisä—
asiainministeriö antoi 19.3.29 Kannaksen rajakomendantille käskyn, 

jonka mukaan rajavartiosto tulee sotatapauksessa liitettäväksi Kan—
naksen suojajoukkoihin ja alistettavaksi tällöin 2.Divisioonan komen—
tajalle, jonka ohjeiden mukaan valmistelut on suoritettava. Tullihal—
lituksen suostumuksella alistus koskee niitä tulliviranomaisia, jotka 
ovat asevelvollisia tai kuuluvat suojeluskuntiin; muiden kanssa olisi 
tehtävä erityinen sopimus. Myös rajavartioston omaisuutta voidaan 

käyttää suojajoukkojen tarpeisiin. "Luovutettavasta ... omaisuudesta 
on laadittava valmiiksi luettelot niin että aikanaan ainoastaan pal—

jousmäärät tarvitsee niihin täyttää. Luetteloista on sotatapauksessa 
yksi kappale lähetettävä Sisäasiainministeriölle". Tiedossa ei ole, 
mahtoiko näin aikanaan tapahtua.1  

Yleisesikunta antoi 13.2.29 Kannaksen Rajavartioston komentajalle 
toimintaohjeen, jonka mukaan sotatapauksessa hänen esikuntansa siir—
retään Viipuriin ja alistetaan Yleisesikunnan Kaakkois—Suomen toimi—
kunnalle. Rajavartioston alueet ja vartiot alistetaan kukin kohdal—
laan asianomaiselle suojajoukkoryhmälle. "Vihollisuuksien sattuessa 
on rajavartioitten jatkettava valtakunnan - rajan valvomista poistumat—
ta paikoiltaan ennen kuin käsky siihen saapuu ..."2  29.10.30 uusittu 
käsky ei muuttanut rajavartioston tehtäviä.3  

2.Divisioonan komentaja antoi omat käskynsä Kannaksen rajakomendan—
tille ja suojajoukkoryhmien komentajille 2.5.29.4  Näiden oli 22.5.29 
mennessä tehtävä ehdotuksensa alaistensa rajavartioston osien käytös—

tä sotatapauksessa, tullihenkilöstö mukaan luettuna. Kirjelmässä ko—
rostettiin henkilökunnan merkitystä, se kun oli valittua, luotetta—

vaa ja hyvän paikallistuntemuksen omaavaa sekä suurimmaksi osaksi 
suojeluskuntiin kuuluvaa. 

************** 
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5uolajoukkojen liikekannallepanon nopeuteen kiinnitettiin jatkuvasti 
huomiota. 2.Divisioona ilmoitti 6.2.28 Yleisesikunnalle joukkojensa 
olevan lähtövalmiina kasarmeillaan noin 5 - 6 tunnissa. Nopein oli 

Polkupyöräpataljoona 2:n Lahdessa oleva osa, 2 tuntia (sivu 156), hi-
tain Karjalan Kaartin Rykmentti, 9 tuntia. Nämä ajat edellyttivät so-
pimusteitse hankittavien hevosten ja ajoneuvojen tulevan ajallaan, 

mitä varten ne onkin suunniteltu otettaviksi varuskunnista ja niiden 
lähiympäristöstä.5  

Valmiusajat ovat 2.Divisioonan 5.9.29 tekemän ilmoituksen mukaan rau-
han ajan joukko-osastojen osalta suunnilleen samat kuin ennen. Eri-
tyisen nopea on äskettäin perustettu Erillinen Pioneerikomppania, jo-

ka on lähtövalmis "Kellomäellä heti käskyn saatuaan". Varsin pian ko-
koontuvat suojeluskunnatkin keräilyasemilleen. Kaikkiaan 20:11a ase-
malla ovat suojeluskuntalaiset lähtövalmiina seuraavasti: 
- 7 asemaa: enintään 10 tunnin kuluttua käskyn saatuaan, 
- 11 -"- 	10 - 13 tunnin kuluttua ja 
- 2 -"- 	enintään 17 tunnin kuluttua. 

Rajan pinnassa olevien suojeluskuntien kokoontumisaikoja ei ole il- 
moitettu, kysymyshän oli vain muutamista tunneista.6  

Taempana olevien Kannaksen suojeluskuntajoukkojen liikekannallepano 
askarrutti Yleisesikuntaa. Niinpä laadittiin syksyllä 1931 suunnitel-
ma, jonka mukaan Viipurin suojeluskuntapiirissä tarkastettaisiin 
eräiden yksikköjen liikekannallepano- ja keskitysvalmius kutsumalla 
ne kokoon ja pitämällä siinä yhteydessä sotaharjoitus. Asiasta neuvo-
teltiin piiriesikunnan kanssa, mutta tämä ei kustannussyistä ollut 
erityisen innokas järjestämään tuollaista harjoitusta, semminkin kun 
vuoden päästä oli suunniteltu pidettäväksi suuri sotaharjoitus, jon-
ka yhteydessä esitetty tutkimus voitaisiin suorittaa. - Asiakirjois-
ta ei selviä, johtiko Yleisesikunnan suunnitelma tuloksiin.?  

Kirjeenvaihdosta ilmenee, että suojeluskuntien liikekannallepanoval-
misteluissa oli puutteellisuuksia. Yliesikunta ilmoitti Yleisesikun-

nalle 4.1.32 antaneensa kaikille piireille käskyn saattaa tällaiset 

työt valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja lähettämään yksityiskohtai-
nen selostus valmiudesta 1.1.32 mennessä. Samalla Yliesikunta ilmoit-
ti, että se "on ryhtynyt erikoisen ankariin toimenpiteisiin niihin 
piireihin nähden, joissa on havaittu leväperäisyyttä lkp.asioiden 
hoidossa". Työvoiman puute on ollut suurena syynä asiain tilaan, sil-

lä erikoinen ikp.upseeri on vain Viipurin piiriesikunnassa ja henkilo- 
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kunnan pätevyyskään ei aina ole riittävä. Aluejärjestöön juuri näinä 
aikoina komennettavat upseerit tulevat yhä vain lisäämään työvoima-
pulaa, mutta jatkuvilla tarkastuksilla pidetään huolta perustamis-
paikkojen valmiuden saattamisesta asianmukaiseen kuntoon.8  

Nopeuden lisäksi oli joukko-osastoilla ongelmana miehistötäydennyk-
sen saanti liikekannallepanossa ja suojajoukkotoiminnassa. 2.Divisi-
oonan komentaja kiinnitti Yleisesikunnan huomiota asiaan  23.9.29.9  
Koska joukot eivät ehdi saada täydennystä reservistä keskityksen ta-

pahtuessa, ovat ne "niin heikot, että ne eivät siedä mitään tuntuvam-
pia tappioita ilman, että niiden yksiköt kokonaan menettävät taiste-
lukykynsä ja mahdollisuutensa toimia enään yksikköinä". Tappioita 
kuitenkin rupeaa tulemaan jo ensimmäisistä taisteluista ja suojavai-
he voi kestää verrattain pitkänkin ajan. Kysymys  on  merkittävistä 
määristä. Esimerkiksi Karjalan Kaartin Rykmentissä  on  rintamalle läh-
tiessään kolme pataljoonaa, kussakin  2  kiväärikomppaniaa sekä .kone-
kiväärikomppania ja jalkaväkitykkiosasto. Henkilöstöä puuttuu kuiten-

kin noin  700  aliupseeria ja miestä, niin että määrävahvuuksien mukaan. 

laskien jää tyhjäksi noin  4  komppaniaa. Savon Prikaatin vajaus  on  sa-  
man  suuruinen. Kolmen polkupyöräpataljoonan vajaus  on  myös yhteensä  
700,  ratsuväen noin  380  aliupseeria ja miestä. Ratkaisuksi tuli, et-
tä joukkoja täydennettäisiin varuskuntiin liikekannallepanossa tule-
vista reserviläisistä. Karjalan Kaartin Rykmentille  (JR  7)  ja Savon 
Prikaatille  (JR  13)  voidaan kummallekin lähettää puuttuvat  700  mies-
tä jo 1.lkp.päivänä, polkupyöräpataljoonille 2.lkp.päivänä ja ratsu-
väki saa miehensä  1.  ja 3.lkp.päivänä. Jatkuvaa täydennystä koko suo- 
javaiheen aikana ei pidetty mahdollisena, koska  se  häiritsisi kenttä-
armeijan perustamistoimintaa. 

Suojajoukkojen taisteluvalmiutta ylläpidettiin myös upseerien kenttä-
harjoituksin, vieläpä varsinkin Kannaksella olevien 1.portaan joukko-
jen ja suojeluskuntien sotaharjoituksin. Toimintaa johti 2.Divisioo-
nan Esikunta, joka hyväksyi harjoitussuunnitelmat ja vaati myös se-
lostukset niiden kulusta.10  
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S u o  j  a  j  o u  k k  o  j e n 	toimintaedellytykset 

2.Divisioonan komentaja, josta oli tuleva suojajoukkojen komentaja, 
esitti 24.1.31 Yleisesikunnan päällikölle kolme suojajoukkojen toi—
minnan perusedellytyksiä koskevaa kysymystä: 
▪ pystyykö U—Ryhmä nykyisin voimin suoriutumaan tehtävästään, 
— onko Lipolan merkitykseen suojajoukkojen toiminnassa kiinnitetty 

riittävästi huomiota ja 
— suojajoukoilla ei ole käytettävissään yleistä reserviä.' 

Öhquistin mielestä on ilmeistä, ettei U—Ryhmä nykyisessä kokoonpa—
nossaan voi suorittaa tehtäväänsä, "varsinkin jos vihollinen pyrkii 
leveällä rintamalla läpi ja saarrostuksiin". Vaikka U—Ryhmä pystyi—

sikin torjumaan vihollisen valtatien Terijöki — Uusikirkko-- Viipu—
ri suunnassa, vihollinen voi helposti kiertoteitä käyttäen "lauais—
ta tilanteen". Tämän vuoksi olisi aiheellista vahventaa ryhmää rat—
suväellä, mutta ellei tämä ole mahdollista, voitaisiin yksi jalka—
väkipataljoona vaihtaa ratsurykmentiksi. Osaratkaisuna ehkä jokin 
osa jalkaväestä varustettaisiin polkupyörillä. 

Yleisesikunta vastaa olevansa täysin tietoinen siitä, että suoja—
joukot ovat liian pienet ja liikekannallepanokin epävarmaa. Peri—
aatteessa olisi  U—Ryhmän yhden pataljoonan korvaaminen ratsurykmen—
tillä hyvinkin paikallaan, mutta tämä ehtisi paikalle myöhemmin kuin 
toiminta—alueelle perustettava suojeluskuntapataljoona, joten "vi—

hollinen pahimmassa tapauksessa voisi vuorokauden ajan edetä ilman, 

ettei juuri mitään voimia voitaisiin asettaa sitä vastaan". Myös—
kään ei olisi suotavaa, että Ratsuväkiprikaatin rykmentit joutuisi—
vat toimimaan erillään. 

Lipolan ja mahdollisesti sen etupuolella olevan Kirjasalon maaston 

nopea haltuun otto ja hallussa pitäminen on Öhquistin mielestä tär—
keätä sen vuoksi, että se jakaa vihollisen voimat kahteen osaan vie-  
lä  senkin jälkeen, kun ne ovat edenneet verrattain syvälle Lipolan 
molemmilla puolilla. Tämän vuoksi on oltava joukkoja, jotka nopeasti 

ottavat kysymyksessä olevan maaston haltuunsa ja myös sen pitävät 
jopa "puolittain saarrettuinakin". Nykyisen suunnitelman mukaan hal—
tuun ottoon soveltuu hyvin Valkjärvellä oleva Polkupyöräpataljoona 
2, mutta se ei ole sopiva sen pitämiseen. Kysymys voitaisiin rat—
kaista siten, että mainitusta joukosta muodostetaan vahva ja hyvin 

aseistettu jalkaväkipataljoona, Toinen mahdollisuus olisi, että alu— 
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een hallussapito annettaisiin Karjalan Kaartin Rykmentin pataljoo-

nalle. 

Yleisesikunta puolestaan  on  ajatellut  L-Ryhmän toiminnan siten, että 

Polkupyöräpataljoona  2,  joka ehtii muutamassa tunnissa Valkjärveltä 
Lipolaan (matkaa  vain  toista kymmentä kilometriä), "työntyy rajan 

yli syventääkseen suoja-aluetta tässä erittäin tärkeässä kohdassa, 
missä ei minkäänlaista syvyyttä oikeastaan taaksepäin ole olemassa". 
Ratsuväki ottaa sitten tultuaan haltuunsa pataljoonan asemat, .jol-
loin tätä voidaan käyttää Lipolasta oikealle olevalla Kekrolan - 

Vuottaan - Valkjärven suunnalla, minne tuskin ehtii vahvoja vihollis 
voimia aivan ensi päivinä. Karjalan Kaartin Rykmentti kuuluu paitsi 
suojajoukkoihin, myös kenttäarmeijaan, joten sitä  on  "käytettävä 
säästeliäästi". - Öhquist otti Lipolan kysymyksen esille vielä use-
asti, mihin palataan tuonnempana. 

Suojajoukkojen lukumääräisen heikkouden vuoksi Yleisesikunta ei ole 
voinut varata suojajoukkojen komentajalle "tuiki tarpeellista reser-
viä". Tämän vuoksi  on  vihollisen hyökätessä yllättävästi ylivoimai-
sills joukoilla rajan yli, "noudatettava puolustavan viivytystaiste-
lun periaatetta"nimenomaan Kannaksen länsi- ja keskiosassa, missä  

on  tilaa. Etulinjaan onkin pantu niin vahvoja voimia kuin mahdollis-

ta, koska tätä toimintaa pidetään varmempana kuin viivyttämistä 
suurten vastahyökkäysten avulla. Pakottavassa tilanteessa voidaan 
kylläkin joutua käyttämään osia kenttäarmeijastakin tilanteen "sta-
biloimiseen", mutta tämä taas saattaajohtaa toisenlaisiin taistelui-
hin kuin operaatiosuunnitelma edellyttää. Yleisesikunta pitää tar-

peellisena suojasuunnitelman tarkistamista, jolloin "2.D:n komenta-
jan tekemät ehdotukset myöskin voidaan ottaa lähemmän tarkastelun 
alaisiksi". 

*************** 

Öhquist esitti 20.1.32, että Lipolaan rakennettaisiin vahva puolus-

tuskeskus, joka olisi miehitettynä rauhankin aikana, joten viholli-
nen ei saisi siitä selvää kuvaa ja toiseksi se olisi aina valmiina 
yllättävänkin hyökkäyksen varalta. Lipolaa voidaan pitää "Kannaksen 
avaimena", koska sieltä avautuu viholliselle kaksi etenemissuuntaa, 

Rautuun ja Kivennavalle päin, mutta puolustajan käsissä se estää yh-
teyden näissä suunnissa eteneväin vihollisvoimien välillä. Se edis- 
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täisi myös aktiivista toimintaa, lähinnä hyökkäystä "ei ainoastaan 

rajan ylittäneen vihollisen sivustaan, vaan myös selkään". Lujasti 

linnoitettuna Lipola voisi pitää saarrettunakin kauan puoliaan. Sen 

merkitys on niin suuri, ettei "puolustusjoukon lopullista tuhoutu-

mista tällaisen toiminnan jälkeen voitaisi pitää liian kalliina uh-

rina". Yleisesikunta ei kuitenkaan yhtynyt Öhquistin kantaan. 

Keskustelu Lipolasta jatkui. Vuoden 1934 lopulla Yleisesikunnassa 

laaditussa muistiossa todetaan, että "Lipolan merkitys näyttää kas-

vavan" vuosi vuodelta ja kohta vaaditaan yhä laajempien alueiden 

linnoittamista. Muistiossa ei hyväksytä ajatusta puolustusjoukon 

tuhoutumisesta, koska "se ei voi olla aivan vähäinen". Vihollinen 

voi ottaa Lipolan hyvinkin nopeasti ja asettua puolustukseen meidän 

rakentamiimme asemiin. 

Öhquistin vastine muistioon sisältää 41 sivua. Hän pitää menestyk-

sen edellytyksenä aktiivista toimintaa. Sen takia olisi parannetta-

va suojajoukkojen panssarintorjunta-aseistusta, kehitettävä kenttä-

armeijan selustayhteyksiä ja kuljetuskalustoa ja rakennettava tär-

keisiin maastokohtiin esteitä. Jos vielä senkin jälkeen liikenisi 

varoja linnoittamiseen, olisi Lipola ensimmäisellä sijalla. - Vuoden 

1934 tulo- ja menoarvioon Yleisesikunta ehdottikin määrärahaa kone-

kivääriasemien rakentamiseksi Lipolaan, aikaisempaa torjuvaa kan-

taansa tarkistaen. Aloite ei kuitenkaan johtanut tulokseen.2  

Lipolan kysymystä tutkittiin armeijakunnassa laajemminkin kuin ko-

mentajan ja Yleisesikunnan kesken. Suojajoukkoprikaatien komentajat 

ja esikuntapäälliköt saivat 4.1.34 tehtäväkseen laatia kukin tutki-

elman aiheesta "Lipolan maaston merkitys silmälläpitäen suojajoukko-

jemme toimintaa venäläisten hyökätessä rajan yli Kannaksella". Tut-

kielmat, joiden tuli käsittää 10 - 20 sivua, lienevät tuhoutuneet.3  

*******+****+  

Kun Yleisesikunnassa vuoden  1931  alkupuolella valmistui muistio maa-
voimien uudestijärjestelystä aluejärjestelmän pohjalla, suunnitel-

tiin siinä suojajoukkojen olennaista vahventamista (sivut  103  ja  
111).  Saman vuoden syksyllä valmistui tutkimus "Kannaksen suojajouk-
kojen keskitys armeijan uudelleen järjestelyn tultua lopullisesti 

toteutetuksi".4  
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Aluksi todetaan pyrkimyksenä olleen suojata V.K.27:n toteuttaminen. 

Tämän takia on suojajoukkojen pääosa keskitetty Kannaksen itä- ja 
keskiosiin, Länsi-Kannaksen jäädessä aivan vähäisten voimien varaan. 
Niinpä saattaakin tilanne muodostua niin kriittiseksi, etteivät suo-
jajoukot pystykään pysäyttämään vihollista suunnitellun puolustusase-

man eteen (sivu 287). 

Vuodenajalla  on  tärkeä merkitys. Talvella hyvin todennäköisesti pys-
tymme suunniteltuun offensiiviin, vaikka joutuisimme yksinkin sotaan 

Venäjää vastaan, mutta kesällä tuskin kykenemme siihen. Venäjä voi 
keskittää meitä vastaan niin vahvat suojajoukot, että meidän  on  suo-

ritettava oma keskityksemme taemmaksi kuin V.K.27 edellyttää. "Lisäk  

si  on  vahvasti linnoitettu, kapeikkomainen Venäjän kannas siksi vai-
keasti edettävissä kesällä, että offensiivi varmasti vaatii laajoja 
valmistuksia ... meidän  on  jo rauhanaikaisissa suunnitelmissa pidet-
tävä todennäköisempänä defensiivistä keskitystä". Tästä seuraa, että 

tarvitaan kaksi varianttia suojavaihetta varten: kesällä suojajoukko-
jen painopiste  on  Länsi-Kannaksella, talvella Keski- ja Itä-Kannak-
sells. 

Painopisteen siirtämiseen soveltuu parhaiten Kevyt Prikaati, joka ke-
sällä voisi olla U-lohkolla ja talvella l-lohkolla. "Sen offensiivi-
nen käyttö ... Lempaalanjärven suuntaan tarjonnee varsin positiivisia 
tuloksia". Tutkielmassa päädytään lopulta seuraavaan suojajoukkojen 
sijoitukseen (vrt. sivut 305-306): 
- U-lohko:  

1.porras: 1 jalkaväkikomppania ja Erillinen Pioneerikomppania, 
2.porras:  k e  s  ä  l l  ä  Kevyt Prikaati, Koiviston Pataljoona ja 

Uudenkirkon suojeluskuntapataljoona, 
t  a  l v  e  l  la  erillinen prikaati (Koiviston pataljoona, 

Uudenkirkon ja Viipurin pataljoonat.) 
- l-lohko• 

1.porras: 2 jalkaväkikomppaniaa ja Polkupyöräpataljoona 1, 
2.porras:  k e  s  ä  l  lä  erillinen prikaati (luolaan ja Viipurin 

suojeluskuntapataljoonat ja patteristo), 
t  a  l v  e  l  la  Kevyt Prikaati, luolaan suojeluskunta- 

pataljoona ja patteristo. 
- L-lohko:  

1.porras: 1 jalkaväkikomppania ja Polkupyöräpataljoona 2, 
2.porras:  k e  s  ä  l  lä  ja t  a  l v  e  l  la  2.Prikaati (2 patal- 
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joonaa ja patteristo). 

- R-lohko:  
1.porras:  2  jalkaväkikomppaniaa ja Erillinen Pioneerikomppania, 

2.porras:  k e  s  ä  1 1  ä 	ja  t a l v  e  1 1 a  3.Prikaati  (4  patal- 

joonaa ja patteristo) sekä Käkisalmen  dis-  
ponibiliteettipataljoona. 

- Reservi: 
1.Prikaati ja Viipurin disponibiliteettipataljoona. 

Tätä suunnitelmaa ei käskytetty. Suojajoukkojen uuteen organisaati-
oon siirryttiin vasta vuoden 1934 uudestijärjestelyn yhteydessä. 
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s'323 V.K.27 Laatokan Karjalassa  

Yleisesikunnassa 6.12.26 päivätyssä muistiossa)  todetaan, että Laato-

kan Karjalasta voidaan vaikuttaa sotatoimiin Kannaksella, missä ovat 

Suomen armeijan päävoimat. "Tämän mahdollistuttaa Muurmanin rata, jo-

ta voidaan pitää operatioiden tukikohtana, ja täältä Suomeen johtava 

huomattava tieverkko ... sekä mahdollisuus käyttää hyväkseen kulje-

tuksissa Laatokkaa". Tällaiset operaatiot voivat tulla kysymykseen 

Laatokasta Pielisjärven puolivälin tasalle. Venäläisille on kesäaika 

talvea edullisempi Laatokan kuljetusmahdollisuuksien vuoksi. 

Vaikkakin venäläisillä on rajattomat joukkojen saantimahdollisuudet, 

niitä rajoittavat materiaalin ja teknillisten välineiden niukkuus 

sekä sotilasmaantieteelliset tekijät. He voivat edetä rajan yli le-

veällä rintamalla "huomattavalla voimilla", kun taas meidän voimamme 

ovat varsin pienet. Muistion mukaan tästä on seurauksena, että "soti-

laallisen voiman ja rajan pituuden suhdetta on muutettava" ja tämä on 

saavutettavissa vain offensiivin kautta. Päämääränä on "katkaista vi-

hollisen yhteydet etelästä Itä-Karjalan keski- ja pohjoisosiin sekä 

saavuttaa mahdollisimman lyhyt puolustettava linja mahdollisimman 

edullisessa maastossa". Nämä päämäärät on saavutettavissa Laatokan 

ja 1Sänisjärven välisellä kannaksella, viimeksi mainitun pohjoispuo-

lella olevissa erämaissa ei merkittäviä operaatioita ole odotettavis-

sa. Tällä kannaksella suoritettavilla sotatoimilla voidaan katkaista 

Muurmannin rata ja saavuttaa mahdollisimman edullinen puolustusasema, 

mutta niillä ei voimien vähyyden vuoksi pystytä vaikuttamaan Karja-

lan kannaksen tilanteeseen muuten kuin sitomalla tänne venäläisiä 

joukkoja. 

Edullisin suunta hyökkäykselle olisi Salmista kohti Lotinanpeltoa, 

mutta sen sivustat ovat arat sekä Petroskoista päin että Laatokalta 

tuleville iskuille, joten se sitoisi paljon joukkoja. Samaa sanotaan 

hyökkäyksestä Koirinojalta Tulemajärven ja Vieljärven kautta Petros-

koihin. Edullisimpana pidetään hyökkäystä Suojärveltä Petroskoin 

suuntaan. 

Operaatioon on käytettävissä 6.Divisioona, polkupyöräpataljoona, 

Salmin Rajavartiosto, tiedustelulaivue sekä suojeluskuntajoukkoja 

3730 miestä. Näistä voitaisiin keskittää pääoperaation suuntaan Suo-

järvelle yhteensä 8 pataljoonaa (polkupyöräpataljoona mukaan luettu-

na) ja 1 patteristo. Salmin suuntaan tarvitaan 6 pataljoonaa ja 2 
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patteristoa, aluereserviksi 3 pataljoonaa. Salmin suunnan joukkojen 

vahvuutta perustellaan sillä, että niiden on pystyttävä sekä defen-

siiviin että hyökkäysjoukkojen oikean sivustan varmistamiseen. 

V.K.27:n keskityskäskyissä muutamaa kuukautta myöhemmin, 24.5.27, 

seurataan edellä selostetussa muistiossa esitettyä operaatioajatus-

ta sikäli, että päävoimien hyökkäys kohdistuu Petroskoin suuntaan 

(karttapiirros sivulla 319), mutta voimat jaetaan toisin. Ne keski-

tetään seuraavasti.2  

- Karjalan operaatioalue ulottuu Laatokasta Sotkamon vesireittiin 

saakka. Sotatoimia johtaa  III  Armeijakunnan Esikunta, jonka on pe-
rustanut rauhan aikainen 3.Divisioonan Esikunta ja joka sijoittuu 

Matkaselkään. Operaatioalue jakaantuu Koirinojan, Suojärven, Liek-

san ja Kuhmoniemen operaatiosuuntiin. Ensiksi mainitussa erotetaan 

vielä Salmin ja Käsnäselän suunnat. - Todettakoon, että edellä mai-

nitussa muistiossa yhtenäisen operaatioalueen katsottiin ulottuvan 

vain Pielisjärven puolivälin tasalle, mutta nyt armeijakunnan rinta-

ma on melkoisesti laajempi pohjoiseen päin. Voimat jaetaan seuraa-

vasti. 

- Suojärvelle keskitetään päävoimat, 6.Divisioona (sivu  185)  ja 
sille alistettu Polkupyöräpataljoona  6;  hyökkäyksen ensimmäisenä 
päämääränä  on  Säämäjärvi. Suojärven pohjoispäähän, Leppäniemeen, 
kootaan myös divisioonalle alistettu Jyväskylän ja Mikkelin suoje-

luskuntapiirien perustama suojeluskuntarykmentti, jonka hyökkäyksen 

ensimmäisenä päämääränä  on  Mundjärvi. Tällä suunnalla toimineet suo-
jajoukot alistetaan divisioonalle ja ne hyökkäävät Porajärvelle. 

- Koirinojalle keskitetään Kevyt Suojeluskuntadivisioona, jonka pe-

rustavat Helsingin, Kuopion, Keski-Pohjanmaan, Raahen, Oulun ja Sor-

tavalan suojeluskuntapiirit.  4.2.28  perustajiin lisättiin vielä 
Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen piirit (sivu  187).  Divisioonaan lii-
tetään 6.Divisioonasta irroitettu III/KTR  6.  Tehtävänä  on  suojata 
armeijakunnan oikeata sivustaa Salmin ja Käsnäselän operaatiosuun-

nissa. Divisioonan oikealla sivustalla toimii Laatokan Rannikkopuo-

lustuksen joukkoja.3  

- Ilomantsin suunnasta vastaa sinne koottava, suoraan  III  Armeija-
kunnan alainen Joensuun rajavartiosto vahvennettuna Ilomantsin suo-

jeluskunnalla. Tehtävänä  on  varmistaa operaatiosuuntien Suojärvi - 
Porajärvi ja Lieksa - Lentiira välinen alue. 
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- Lieksaan keskitetään joensuun suojeluskuntapiirin operatiiviseen 

toimintaan tarkoitetut joukot. Yhdessä Kuhmoniemelle koottavien 

Kainuun suojeluskuntapiirin joukkojen kanssa nämä muodostavat Poh-

jois-Karjalan Ryhmän Repolaan ja Lentiiraan suunnattavia operaati-

oita varten. Suojeluskuntapiirin on itse suojattava keskityksensä. 

Ryhmä alistetaan  III  Armeijakunnalle (karttapiirros sivulla 320). 

- Kuhmoniemelle kootaan Kainuun suojeluskuntapiirin operatiiviseen 

toimintaan määrätyt voimat, jotka yhdistetään edellä mainittuun 

Pohjois-Karjalan ryhmään. 

Kainuun Rajavartiosto vahvennettuna Suomussalmen suojeluskunnalla 

toimii Päämajan alaisena ja varmistaa operaatiosuuntien Kuhmoniemi - 

Repola ja Suomussalmi - Uhtua välisen alueen. Sen on myös suojatta-

va suojeluskuntajoukkojen keskitys Kuhmoniemelle. 

Keskityksen suojaamissuunnitelma on päivätty 10.3.27.4  Sen mukaan 

venäläiset eivät voi ryhtyä yllättävään hyökkäykseen, vaan sen "edel 

lytyksenä on säännöllinen ja vielä suhteellisen kauan kestävä liike-

kannallepano". Vaikkakin on todennäköistä, ettei vihollinen kykene 

häiritsemään keskitystämme, ei sitä voi jättää täysin suojaamatto-

maksi, koska silloin vihollisen partiotoiminta voi tuottaa häiriötä, 

vieläpä hidastuttaa operaation alkamista hävitystöin. Suojajoukko-

jen päätehtävä tulee siis olemaan rajan sulkeminen, siltojen yms. 

suojaaminen ja tärkeiden maastonkohtien hallussapito. 

- Salmin Rajavartioston tehtävänä on,  III  Armeijakunnalle alistettu- 

na ja Sortavalan suojeluskuntapiirin joukoilla vahvennettuna, suoja-

ta alueelleen keskitettävien joukkojen "keskitysvapaus"  seitsemän 

ensimmäisen lkp.päivän aikana 

Salmin ja Käsnäselän suunnilla Uuksujoelle saakka, 

Hautavaaran (Hyrsylän) suunnalla Suojoelle saakka, 

Kaksinaisten suunnalla Kaksinaisiin saakka ja 

Porajärven suunnalla Kaitajärvelle saakka. 

Rauhan aikaiset rajavartiostot eivät vähäisine voimineen pysty yk-

sin tähän tehtävään, vaan on niitä vahvennettava Sortavalan suoje-

luskuntapiirin joukoilla. Näitä piiri pystyy perustamaan kolme pa-

taljoonaa, yksi kunkin pääsuunnan, Salmin, Käsnäselän ja Suojärven 

rajavartiostojen vahvennukseksi. Ilomantsin suojeluskunta käytetään 

Joensuun rajavartioston avuksi. Suojajoukoiksi määrätyt suojeluskun-

tajoukot alistetaan asiaromaisille rajavartiostoille. 
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Koko  itärajan puolustussuunnitelmissa Laatokasta pohjoiseen oli 
suojeluskunnilla Vapaussodasta alkaen ollut merkittävä osuus.  Se  ei 
olennaisesti muuttunut, kun V.K.27 tuli voimaan. "Suojeluskuntain 
operatiivinen toimintasuunnitelma V.K.", joka vahvistettiin  14.5.26  
määräsi, että Laatokan Karjalan kolmelle operaatiosuunnalle  (Salmi,  
Suojärvi ja Lieksa), asettivat joukkoja Sortavalan, Joensuun, Kuo-
pion, Mikkelin ja Jyväskylän suojeluskuntapiirit. Lähettäessään tä-

män suunnitelman Suojeluskuntain Yliesikunnalle, Yleisesikunta mai-
nitsee mm., että "siinä suojeluskuntain käyttö  (on)  tullut määrätyk-
si ainoastaan suurin piirtein t.s.  se  antaa sen perustan, joka  on  
välttämätön eri piirien yksityiskohtaisten toimintasuunnitelmien 

laatimiselle".5  

Edellä mainitun yleisen operatiivisen suunnitelman nojalla Yleis-
esikunta vahvisti 21.10.26 "Sortavalan suojeluskuntapiirin keskitys-
suunnitelman operatiivista toimintaa varten.V.K.". Tämän mukaan pii-
rin suojeluskunnat määrätään "Salmin ja Suojärven operatiosuunnille 
suojajoukkotehtäviä varten" ja alistetaan tällöin Salmin Rajavarti-
oston komentajalle. Salmiin keskitetään nimeltä mainiten 3 suojelus-

kuntaa lähiympäristöstä, Uomaalle 9, kauimmaiset Elisenvaarasta ja 
Kurkijoelta sekä Suojärvelle 6 suojeluskuntaa aina Parikkalaa ja 
Korpiselkää myöten.6  

Kun V.K.27 käskytettiin, siinä tosin nojauduttiin vuoden 1926 suun-
nitelman sijasta suojeluskunta-asetukseen vuodelta 1921, mutta suo-

jeluskuntajoukkojen käyttösuunnitelma on pääasiallisesti samanlainen 
kuin aikaisemminkin. Niiden tehtävänä on mm. suojata armeijan keski-
tystä ja varmistaa eräitä raja-alueita.? 
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Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

Organisaation muuttumisen aiheuttama uusi keskityssuunnitelma ja 

uudet toimintaohjeet käskytettiin  29.10.30,  samaan aikaan kuin vas-

taavat käskyt Karjalan kannakselle.  III  Armeijakunnan toiminta-alue  

on  entinen ja sen käytössä  on  saman verran joukkoja kuin aikaisem-

min, mutta niillä  on  suureksi osaksi muuttuneet nimet ja eräitä 

vaihdoksiakin  on  tapahtunut.  III  Armeijakunnan Esikunta  on  siirretty 

Maaselästä hieman itään päin, Suistamolle. Sen käytettävissä ovat 

seuraavat yhtymät ja joukot.1  

- Koirinojalle ja Pitkäänrantaan keskitetään 6.Divisioona (sivut  

192-195),  jolle alistetaan III/KTR  13  (13.Divisioonasta). Kysymyk-

sessä  on  entinen Kevyt Suojeluskuntadivisioona ja sen perustavat sa-

mat suojeluskuntapiirit. Divisioonan esikunta tulee Helsingistä. 

Keskityksen tarkoituksena  on  suojata Suojärvelle tulevien päävoimien 

oikea sivusta ja jälkiyhteydet ottamalla haltuun linja Tulemajoki - 

Tulemajärvi. -  14.2.33  annetun uusitun käskyn mukaan divisioonan tu-

li edetä linjalle Vitele - Suurmäki - Vieljärvi.2  

- Suo järvelle keskitetään 13.Divisioona, jonka perustaa Jääkäripri-

kaati. Ilmeisestikin sitä  on  pidetty luonteensa ja miehistäaineksen-

sa vuoksi tälle sotanäyttämölle paremmin sopivana kuin aikaisempaa 

6.Divisioonaa. Lisäksi tänne tulee Polkupyöräpataljoona  6  ja Jalka-
väkirykmentti  24;  entinen suojeluskuntarykmentti  on  saanut numeron. 

- Keskityksen tarkoituksena  on  ryhmittää armeijakunnan päävoimat 

hyökkäystä varten pääoperaatiosuuntaan Säämäjärvelle. 

- Ilomantsiin keskitetään Erillinen Pataljoona, jonka kokoonpano 

vastaa entistä joukkoa. 

- Lieksaan tulee Jalkaväkirykmentti  10:n  pääosa, siihen kuuluva 

76.Pataljoona keskitetään Kuhmoniemelle; nämäkin joukot ovat  vain  

saaneet uudet nimet. Kumpaankin suuntaan tulee lisäksi erillinen 

komppania ja pioneerikomppania. Lieksaan sijoitetaan merilentue. 

Näiden suuntien joukot muodostavat Pohjois-Karjalan Ryhmän, jonka 

esikuntana toimii Jalkaväkirykmentti  10:n  esikunta. 

Ilmavoimat ovat keskitysvaiheen aikana Päämajan alaisina. Sen pää- 

tyttyä tullaan armeijakunnalle alistamaan merilentolaivue Sortavalas-

sa ja lentue Lieksassa. 

Armeijakunnan eteläpuolella  on  Laatokan Meripuolustuksen joukkoja 

ja pohjoispuolella Pohjois-Suomen Esikunnan alaisia joukkoja, lähin- 

nä Kainuun Ryhmä Suomussalmella. 
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III  Armeijakunnan tehtävä oli vuoden 1927 keskityskäskyissä määri-
telty varsin ylimalkaisesti: ensimmäisenä päämääränä Säämäjärvi. 

Nyt "toimintaohje ... operatiivista toimintaa varten" määrittää sen 

melko yksityiskohtaisesti ja hyvin aktiivisesti.3  Vihollisen arvi-

oidaan voivan keskittää operaatiomme alkuun mennessä alueen etelä-

osaan puolen jalkaväkidivisioonan verran ja saman määrän ratsuvä-

keä. Rajavartiojoukkoja on näistä 1-2 pataljoonaa. Ratsuväkeä on 

odotettavissa viidentenä päivänä. Operaation aikana voi tulla lisää 

3 divisioonaa, joista ensimmäinen 13-14 päivänä ja viimeinen 19-20 

päivänä. Laskelmassa on otettu huomioon viholliselle suotuisin ta-

paus, todennäköisesti aikoihin on lisättävä 1-2 vuorokautta.4  

Armeijakunnan on nopeasti lyötävä edessään olevat aluksi heikot vi-

hollisvoimat ja ennen sen päävoimien saapumista otettava haltuunsa 

operaatioaluetta hallitseva järvialue Vieljärvi - Pyhäjärvi - Sää-

mäjärvi (karttapiirros sivulla 319). Tilanteen kehityksestä riippu-

en on sitten päävoimat suunnattava joko Lotinanpellon tai Petroskoin 

suuntaan "lyödäkseen jommastakummasta tulevat (vihollisvoimat) erik-

seen samalla kun toisesta etenevät pidätetään heikommilla voimilla" 

Operaation suoritus käsketään seuraavasti. 13.Divisioonan päävoimat 

etenevät Suojärveltä Säämäjärven ja Salmenniskan - Pyhäjärven suun-

taan. Osia 8.Divisioonasta etenee Koirinojalta Tulemajärven - Viel-

järven suuntaan, divisioonan muut osat suojaavat sivustoja edeten 

Tuuloksen suuntaan, mutta varautuvat "pysäyttämään mahdollisesti 

etenevän ylivoimaisen vihollisen viimeistään Uuksunjokilinjalla". 

13.Divisioonalle alistetut erilliset muodostelmat etenevät osaksi 

Mundjärvelle, osaksi Ilomantsin erillisen pataljoonan kanssa  Para-
järvelle. Jalkaväkirykmentti 10 valtaa Lentiiran ja Repolan sekä 

"toimii erikoismuodostelmilla Muurmannin radan suuntaan". 

Armeijakunnan pohjoissivustaa suojaa Päämajan alainen Kainuun Ryh-

mä, joka myös "toimii Muurmannin radan suuntaan". 

Eteneminen on aloitettava heti keskityksen päätyttyä. 

Toimintaohjeessa on varaus siltä varalta, että tilanne Kannaksella 

kehittyisi sellaiseksi, että Päämajan on pakko suunnata 13.Divisi-

oona sinne. Armeijakunnan on tällöin luovuttava pääoperaatiostaan 

ja tyydyttävä saavuttamaan viivytystaistelun aloittamiselle edulli-

nen lähtölinja. B.Divisioonan on edettävä linjalle Vitele - Suur-

mäki - Vieljärvi ja Jalkaväkirykmentti 24:n Suojärveltä Satjärven 
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ja Säämäjärven väliselle kannakselle. Vasemman sivustan suojaamiseen 

käytetään Polkupyöräpataljoona 5 ja Ilomantsin Erillinen Pataljoona. 

Ylivoimaisen vihollisen hyökätessä on armeijakunnan vetäydyttävä 

viivyttäen länteen päin ja joka tapauksessa pyrittävä säilyttämään 

Jänisjoen itäpuolella tarpeeksi tilaa lisävoimien myöhempää keski-

tystä varten. Armeijakunnan takarajana on linja Sortavala - Matka 

selkä - Värtsilä. 

Alueen vakinaiset linnoitukset ovat armeijakunnan käytettävissä. 

(Näitä on Jänisjokilinjalla ja Jänisjärven - Suistamojärven kannak-

sella).5  Ilmavoimat suorittavat keskitysvaiheen aikana rautatie- ja 

maantieliikenteen sekä Laatokan laivaliikenteen tiedustelua. Hävit-

täjiä ei alueella ole käytettävissä. 

S u o  j  a  j  o u  k k  o  j e n 	toiminta 

Suojajoukkoina toimivat aluksi rajavartiostot. Ne saavat nopeasti 

vahvennusta paikallisista suojeluskunnista, jotka niille alistetaan. 
"Sortavalan suojeluskuntapiirin alueella suoritettavien alueellis-

ten sotavalmistelutäiden johto" määrättiin Salmin Rajavartioston ko-

mentajalle suoraan Yleisesikunnan alaisena.1  Salmin Rajavartiostos-

ta ja suojeluskunnista muodostetaan Karjalan Ryhmä. Tämä alistetaan  
III  Armeijakunnalle heti esikunnan tultua Suistamolle.2  Ryhmän poh- 
joispuolella toimiva Ilomantsin Erillinen pataljoona ja tämän poh-

joispuolella Pohjois-Karjalan Ryhmä suojaavat itse keskityksensä. 

Karjalan Ryhmän on suojattava kenttäarmeijan keskitystä linjalle 

Pitkäranta - Uomaa - Suojärvi siten, että sen joukoilla on yhdeksän 

ensimmäisen lkp.päivän aikana "keskitysvapaus". 

- Salmin ja Uomaan suunnalla Uuksunjoelle asti ja 

Suojärvellä linjalle Suojoki - valtakunnan raja - Torasjoki saak-

ka. Tässä ilmenee pyrkimys työntää suojajoukot idemmäksi kuin 

vuoden 1927 käskyt edellyttävät. 

Käskyä tarkistettiin 14.2.33 parista kohtaa. Linjan "Pitkäranta - 

Uomaa - Suojärvi" tilalle tuli tehtävää paremmin kuvaava ilmaus  "Sal-
min,  Käsnäselän ja Suojärven suunnille". Uuksunjoen sijalla on linja 
Tulemajoki - Kivijoki, 10 - 20 km idempänä.3  

Vihollisarvion mukaan tällä suunnalla on rajalla vain rajavartio- 

joukkoja Petroskoin 1000 miehen vahvuisesta rajavartiostosta. 3 - 4 

päivän kuluttua saattaa vahvennuksia tulla Karjalan Jääkäripataljoo- 
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nasta Petroskoista, todennäköisesti kuitenkin vasta  10  päivän ku-

luttua, jolloin mainitusta joukko-osastosta  on  liikekannallepanossa 

tehty rykmentti. Muualta tuotavia joukkoja  on  odotettavissa aikai-

sintaan  6.  lkp.päivänä. Näin ollen  on  todennäköistä, että voimamme 

ovat alkuaikoina vihollista vahvemmat, joten tätä  on  käytettävä hy-

väksi aloittamalla toiminta mahdollisimman pian; ei kuitenkaan saa 

ylittää valtakunnan rajaa ennen muodollista sodanjulistusta ilman 

nimenomaista määräystä. 

Uomaan suunnalle keskitettyjen suojajoukkojen  on  oltava valmiina 

heti vihollisuuksien alettua etenemään'9(äsnäselän yli° Tulemajärvel-

le, jonka haltuunottoa pidetään koko operaatiosuunnitelman onnistu-

misen ehtona. Valtausta tuetaan Salmista Drusjärven kautta Tulema-

järvelle etenevillä joukoilla. Muut Salmin suunnan joukot varmista-

vat Vitelen, Suurmäen ja Kanapron suuntiin. Tulemajärven valtauksen 

jälkeen  on  suojajoukkojen päävoimat pysäytettävä linjalle Rajakontu 

- Kanapro - Palolahti - Hyrsylä.  Jos  vihollinen  on  ehtinyt saada 

huomattavia vahvennuksia ennen päävoimiemme operaation alkamista, 

voi ryhmä vetäytyä viivyttäen linjalle  Salmi  - Tulemajärvi -  Kolat-

selkä - Hyrsylä, jota linjaa ei saa jättää ilman armeijakunnan lu-

paa. 

Suojärven suunnalla  on  kenttäarmeijan keskitysalue sijoitettu var-

sin kauas itään, minkä vuoksi edellä mainitun linjan  on  oltava suo-

jajoukkojen hallussa keskityksen päättyessä. Suoja-alueen syventä-

miseksi onkin Karjalan ryhmän edettävä rajan yli Veskelyksen - Tsal-

kin tasalle ja pyrittävä pitämään hallussaan tiensolmut. Tätä  on  

helpotettava vahvistamalla maastoa kenttälinnoituksilla. Ilomantsin 

suunnasta Porajärvelle etenevän pataljoonan toimintaa  ❑n  tuettava 

Kaitajärven suunnasta.  

Jos  sodanuhka-aika kestää useita päiviä ja vihollinen ehtii niiden 

aikana koota uusia voimia rajalle,  on  joka tapauksessa pyrittävä yl-

lättäen valtaamaan Tulemajärvi ja pitämään  se  hallussa. 

Toimintaohje Ilomantsin Erilliselle Pataljoonalle määräsi sen kuten 

aikaisemminkin toimimaan suojajoukkona Suojärven - Porajärven ja 

Lieksan - Lentiiran suuntien välisellä alueella.4  Vuoden 1927 yli-

malkaisen tehtävänmäärittelyn sijasta annetaan nyt tarkat ohjeet 

tulevan toiminnan alkuvaiheesta. 

Vihollinen on suojavaiheen aikana tuskin ehtinyt sanottavasti vah-

ventaa rajavartiojoukkojaan, joita arvioidaan olevan pataljoonan 
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verran, pääosa Repolassa. Lisävoimia ehtinee Porajärvelle aikaisin-

taan 12.lkp.päivänä, pohjoisempaan vasta 20.päivänä. Niinpä koroste-
taankin toiminnan mahdollisimman aikaisen aloittamisen tärkeyttä. 

Pääoperaatiosuunta  on  Ilomantsi - Porajärvi, mihin pataljoonan pää-
osan  on  edettävä ja vallattava Porajärvi yhdessä Suojärveltä Kaita-
järven kautta etenevien Karjalan Ryhmän osien kanssa. Nämä aliste-
taan pataljoonalle heti kun niihin  on  saatu yhteys. 

Porajärven valtauksen jälkeen  on  valmistauduttava puhdistamaan Re-
polaan johtava  tie  vihollisista yhdessä Lieksasta Lentiiraan eden-
neitten Pohjois-Karjalan Ryhmän voimien kanssa. Myöhemmin tulee to-
dennäköisesti Polkupyöräpataljoona  6  vapauttamaan pataljoonan Pora-
järven hallussapidosta. Osia pataljoonasta  on  käytettävä Hattuvaa-
rasta Lupasalmelle johtavan tien sulkemiseen. 

Pohjois-Karjalan Ryhmän toimintaohjeissa5  annetaan vihollisesta sa-

manlainen kuva kuin Ilomantsin pataljoonalle. Aikaisintaan 23.1kp. 
päivänä  on  odotettavissa jalkaväkirykmentin saapuvan Repolaan raja-

vartiopataljoonan vahvennukseksi ja näin ollen  on  nopea toiminta 

tärkeätä. Päävoimin  on  edettävä Lieksasta Repolaan ja vallattava  se  

yhdessä Kuhmoniemeltä etenevien joukkojen kanssa. Eri suunnalta  tu-  

levien voimien  on  "yhtaikaisella hyökkäyksellä lyötävä (Repolassa) 
oleva vihollinen". Talvella voidaan suunnata 53.Komppania Nurmekses-
ta talvitietä Teljovaaran kautta Repolaan. Kuhmoniemen - Lentuan - 
Kontokin suunnan varmistaa Kainuun Rajavartioston komppania. - Liek-
sasta  on  osia voimista suunnattava Louhivaaran kautta Lentiiraan ja 

vallattava  se. 

Jos  vihollinen  on  Repolan ja Lentiiran valtauksessa ratkaisevasti 
lyöty,  on  edettävä Rukajärven suuntaan aina Särkijärven - Ontajärvei 
- Koivuniemen Jyskyjärven tasalle asti. (Suunnilleen tätä linjaa 
piti 14.Divisioona hallussaan koko jatkosodan ajan). Tiedustelu  on  
ulotettava Muurmannin radalle asti. Riittävän vahvat voimat on.pi-
dettävä reservinä taempana. Yhteys  on  otettava Uhtualle etenevään 
Kainuun Ryhmään ja Porajärvelle edenneisiin joukkoihin. 

Mikäli vihollinen onnistuu vetäytymään Repolasta itään operaatio-
kykyisenä,  on  aluksi miehitettävä ja suljettava vesistölinja Lentii-

ra - Repola - Roukkulanjärvi. Pienin voimin  on  vihollista seuratta-
va Pieningän - Mundjärven tasalle. Tukialueen varmistamisen ja si-
vustojen suojaamisen jälkeen  an  valmistauduttava etenemään linjalle  
Lytta  - Ontrosenvaara - Nuokkijärvi. 

************** 
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"Laatokan ja Karjalan evakuoimissuunnitelma" on päivätty 16.11.29. 

Lähetekirjelmässään Yleisesikunta toteaa, että "koska lakia sotati-

lasta ei vielä ole hyväksytty eikä ole muutakaan lakia, johon suun-

nitelma voisi perustua, ei sillä toistaiseksi ole lain voimaa". Näin 

ollen ei sen edellyttämiä rauhanaikaisia valmistelutöitä vielä voi-

da määrätä asianomaisten siviiliviranomaisten suoritettaviksi, eikä 

itse suunnitelmaakaan ole voitu laatia lopulliseen muotoonsa". Se on 

kuitenkin väliaikaisesti vahvistettu siltä varalta, että ennen sen 

lopullista valmistumista syttyisi sota, jolloin sotilasviranomaiset 

joutuisivat toimimaan sen mukaan.6 
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V.K.27 itärajan pohjoisosalla 5.324  

1920-luvun puolivälissä oli itärajan pohjoisosan puolustus vakiin-
tunut tapahtuvaksi rajavartiostojen ja suojeluskuntien voimin (si-
vut  II  380-388). Aluksi varsin defensiiviseen ratkaisuun oli tullut 
melko offensiivisia piirteitä, mikä ilmenee ilmeisestikin vuonna 

1924 laadituista ohjeista rajalohkojen komentajille, nehän edellyt-
tivät pian vihollisuuksien puhjettua tapahtuvaa etenemistä rajan 

itäpuolelle. 

Suojeluskuntien operatiivisessa toimintasuunnitelmassa, joka vah-

vistettiin Yleisesikunnassa 14.5.261, mainitaan itärajalla "Pohjois-
Suomen operaatioalue". Täällä tulevat toimimaan Keski-Pohjanmaan, 
Raahen, Oulun ja Pohjolan suojeluskuntapiirit. V.K.27:n käskytykses-

sä 14.5.27 ja 4.2.28 nimenä on Pohjolan operaatioalue ja siihen kuu-
luu "maa-alue Sotkamon reitistä pohjoiseen".2  

Yleisesikunnassa 6.12.26 päivätty muistio venäläisten toiminnasta 
itärajalla3  ei pidä Pielisjärven pohjoispuolella mahdollisena sel-
laisia operaatioita, jotka voisivat vaikuttaa Karjalan kannaksen 

sotatoimiin. Venäläisten päämääränä tuleekin olemaan saada Pohjois 

Suomessa aikaan "levottomuuksia ja yhdessä kapinallisten kanssa ot-
taa mainittu alue haltuunsa". Talviaika on heille kesää edullisem-
pi, "sillä silloin kasvaa tieverkosto talviteiden avulla huomatta-
vasti". Läskikapina vuonna 1922 oli vielä tuoreessa muistissa (si-
vu  II  10). 

Muistiossa todetaan, että vaikka venäläisillä on "rajattomat jouk-
kojen saantimahdollisuudet", on rajoittaviakin tekijöitä paljon ni-

menomaan pohjoisessa. Rauhan aikana on tiettävästi Petroskoissa ja 
sen pohjoispuolella vain 2700-2800 miestä. Lisäjoukkoja voidaan tuo-
da paitsi Muurmannin rataa myöten, myös meritse Arkangelista Kemiin 

ja Kantalahteen. 

Kuten jo Laatokan Karjalan suhteen todettiin, on itärajaa puolustet-
tava offensiivisesti. Kun etelämpänä on päämääränä katkaista Muur-

mannin rata ja saavuttaa edullinen puolustusasema, on pohjoisessa 
tarkoituksena "tuhota sinne Muurmannin radan katkaisemisen kautta 
eristetyiksi jääneet venäläisjoukot siten pyrkien vakauttamaan ti-

lanne siellä turvatakseen keski- ja pohjois-Suomen venäläisten hyök-

käyksiltä sekä mahdollistaakseen suomalaisheimoisen väestön liitty-
minen Suomen sotavoimiin". Sotatoimien menestymisen edellytyksenä 
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on, että joukkojen keskitys suoritetaan nopeasti. 

Tieyhteydet Suomesta Itä-Karjalaan määräävät operaatioiden suunnat. 

"Tiet Suomesta johtavat konsentrisesti kohti määrättyjä tärkeitä 

tiesolmukohtia, jotka samalla ovat venäläisten joukkojen keskitys-

paikkoja". Tällaisia suuntia ovat Uhtua, Kuolajärvi ja Petsamo. 

Uhtualle johtavat yhteydet Suomussalmelta Raatteesta ja 7untusran-

nasta sekä Kuusamosta. Soveliain keskityspaikka  on  Suomussalmi, mis-

tä  on  parhaat yhteydet. Tällä suunnalla Kainuun Suojeluskuntapiiri 

voi asettaa liikekannalle  1000  miestä ja rajavartiosto muodostaa pa-

taljoonan. Venäläisillä otaksutaan täällä liikekannallepanon jälkeen 

olevan, Kemi mukaanluettuna, kaksi pataljoonaa. 

Kuolajärven eli nykyisen Sallan suunnalla sopivat keskityspaikoiksi 

Kuolajärvi ja Kuusamo. Petsamon suuntaa pidetään niin vaikeasti puo-

lustettavana, että siitä lienee luovuttava - tuohon aikaan ei sinne 

vielä ollut tieyhteyttä (sivu  II 38).  Kantalahdessa ja muurmanskis  

sa  tiedetään olevan  1  -  2  pataljoonaa. Kun teiden puutteen vuoksi 

suurten joukkojen liikkeet eivät ole mahdollisia,  on  riittävänä pi-

dettävä Pohjolan suojeluskuntapiirin pataljoonaa ja rajavartioston 

liikekannallepanossa muodostamaa pataljoonaa. 

Pohjoisen Suomen aluereserviksi suunnitellaan kahta pataljoonaa, 

jotka sijoitetaan Ouluun. Sieltä ne voidaan rautateitse kuljettaa 

eri suuntiin (Oulun - Kontiomäen - Nurmeksen rata oli rakenteilla 

ja avattiin liikenteelle vuonna  1930).  Perustajina toimivat Keski-

Pohjanmaan, Raahen ja Oulun suojeluskuntapiirit, yhteensä niistä 

saadaan  1625  miestä. 

Keskityskäskyt vuosilta 1927 ja 1928 alistavat suojeluskunnat seu-

raavasti:4  

- Kainuun rajavartiostolle: Suomussalmen suojeluskunta ja 

- Lapin rajavartiostolle:Pudadärven, Taivalkosken, Kuusamon, Posi-

on, Kemijärven, Kuolajärven, Pelkosenniemen, Savukosken ja Sodanky-

län suojeluskunnat. 

Muut Pohjolan suojeluskuntapiirin suojeluskunnat keskitetään Rova-

niemelle Päämajan reserviksi. Käskyissä on vähäinen epätarkkuus, kun 

Suomussalmen suojeluskunta määrätään myös "toimimaan yhdessä Lapin 

rajavartioston kanssa Pohjolan operatioalueen varmistusjoukkoina". 

Kainuun Rajavartiostolle 24.5.27 annettu käsky antaa tämän tehtä-

väksi (karttapiirros sivulla 320) 
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- suojata Kainuun suojeluskuntapiirin keskitys Kuhmoniemelle ja 

- suoraan Päämajan alaisena "varmistaa Kuhmoniemi - Repola (p.1.) 

ja Suomussalmi - Uhtua (m.l.) suuntien välinen alue" (vrt. sivut  II  
309 ja 312). Kuusamon komppania alistetaan Lapin Rajavartiostolle.5  

Vastaavat käskyt Pohjolan suojeluskuntapiirille ja  Lapin  Rajavarti-

ostolle määräävät viimeksimainitun suoraan Päämajan alaisena, vah-

vennettuna suojeluskuntajoukoilla, varmistamaan maan pohjoisimman 

osan Suomussalmi - Uhtua suuntaan  (p.1.)  saakka.6  

Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

Organisaatiouudistuksessa muodostetaan maan pohjoisosan sotatoimia 

johtamaan Pohjois-Suomen Esikunta ja tämän alaisiksi Kainuun ja La-

pin Ryhmät. Aikaisemminhan nämä alueet olivat olleet suoraan Pääma-

jan johdossa (sivut 191-192). 

Keskityskäsky Kainuun Ryhmälle (29.10.30) määrää sen perustettavaksi 

Kainuun Rajavartiostosta, jolle alistetaan Suomussalmen suojeluskun-

ta kuten ennenkin. Myös tehtävä on sama kuin aikaisemminkin. Organi-

saatio ja keskitys ovat muuttuneet. Ryhmään kuuluu esikunta ja kaksi 

pataljoonaa: 

- esikunta sijoitetaan Kajaaniin, missä rajavartioston esikunta on 

rauhan aikana, 

- I  Pataljoona keskitetään Suomussalmelle ja 

- II  Pataljoona Kajaaniin. 

Kuhmoniemen rajavartiokomppania jää paikoilleen suojaamaan Pohjois-

Karjalan Ryhmän keskitystä (sivut 321 ja 327) ja Kuusamon komppania 

alistetaan Lapin Ryhmälle.l  

Lapin Ryhmän muodostaa Lapin Rajavartiosto ja tälle alistetut samat 
suojeluskunnat kuin ennenkin.2  Ryhmä keskitetään seuraavasti: 

- Esikunta Rovaniemelle, 

- I  Pataljoona Kuusamoon, 

- II  Pataljoona Kuolajärvelle, 

- III  Pataljoona Rovaniemelle, 

- IU Pataljoona (78.Pataljoona) Rovaniemelle, 

- Petsamon komppania Petsamoon ja 

- 55.Komppania Sallaan (ennen vuonna 1936 tapahtunutta kunnan nimen 

muutosta voitiin kirkonkylästä käyttää nimitystä Salla). 

"Keskityksen tarkoituksena on muodostaa Kuusamoon, Kuolajärvelle ja 
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Petsamoon keskitetyistä muodostelmista suojajoukko valtakunnan ra-

jan turvaamisesksi ... Sallaan keskitetty 55.K on aijottu käyttää 

erillisenä muodostelmana toimintaan Muurmannin radalle". 

Pohjois-Suomen Esikunnalle  29.10.30  annetussa toimintaohjeessa3  ar-
vioidaan vihollisella suojavaiheen aikana olevan  vain  rauhan aikai-
set rajavartiojoukot, joita  on  voitu vahventaa "aivan pienillä pai-
kallisesta väestöstä kootuilla muodostelmilla". Rajavartiojoukkojen 

pääosa, vajaa pataljoona, lienee Uhtualla, Arvion mukaan voinee vah-

vennuksia saapua Uhtuan suunnalle 27.lkp.päivänä ja Oulangan -  Tunt-
san (Kuolajärven) suunnalle  26-27  päivänä. Yleisesikunnassa syksyllä  
1930  laadittujen muistioiden mukaan tälle alueelle tuskin tultaisiin 
keskittämään enempää kuin yksi divisioona.4  

Suomussalmelle kootuilla joukoilla on varmistettava Pohjois-Karja-

lan Ryhmän vasen sivusta. Tätä varten on Kainuun Ryhmän etummaisten 

osien edettävä linjalle Luvajärvi - Kontokki - Latvajärvi; päävoimat 

on pidettävä keskitettyinä Suomussalmen itäpuolella valmiina torju-

maan Vuokkiniemen tai Kontokin suunnalta tulevat hyökkäykset. 

Kuusamoon, Kuolajärvelle ja Petsamoon keskitettyjen joukkojen on 

suljettava Itä-Karjalasta_ Suomeen johtavat tiet. Alueen laajuuden 

vuoksi on päävoimat pidettävä koottuina taempana ja varsinainen var-

tiointi suoritettava teiden varsilla, lähelle valtakunnan rajaa työn-

netyillä heikoilla voimilla sekä rajan yli vesistölinjalle Kuitti-

järvi - Pistojoki - Pää järvi - Sonkelonjärvi - Tolvantojärvi ulotet-

tavalla tiedustelulla. Myöhemmin tälle linjalle tapahtuvaa etenemis-

tä varten on rajaseudulle koottava elintarvikevarastoja, varattava 

kuormastomuodostelmia ja suoritettava tienkorjauksia. Etenemistä ei 

saa aloittaa ilman Päämajan lupaa. 

Petsamon komppanian on huolehdittava myös Jäämeren rannikon vartioi-

misesta; tarkoitukseen on varattava riittävä määrä aluksia. 

Sallaan keskitetyn 55.Komppanian on heti vihollisuuksien alettua 

edettävä yli rajan tehtävänään katkaista Muurmanin rata Kemin ja 

Kantalahden välillä sekä sen jälkeen "toimimalla vihollisen yhteyk-

siä vastaan vaikeuttaa sen joukkojen keskitystä ja ryhmitystä Itä-

Karjalaan" (karttapiirros sivulla 333). 

Rovaniemeen ja Kajaaniin keskitetyt joukot jäävät strategisiksi re-

serveiksi, joita ei ilman Päämajan lupaa saa siirtää. Niiden kulje-

tusta rajalle on valmisteltava. 
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V,g,27 Pohjois—Suomessa 
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Yleisesikunta antoi 19.10.30 käskyn, jonka mukaan Pohjois-Suomen 

Esikunnan ja sen alaisten yksiköiden valmistelutöitä liikekannalle-

panoa ja keskitystä varten johtaa Rajavartiostojen tarkastaja.5  

******+*****+ 

Yleisesikunnassa tutkittiin 19.2.30 päivätyssä muistiossa itärajan 

rauhanaikaisen vartioinnin järjestämistä siten, että rajan silmällä-

pita-, tulli- ym. tehtävät annettaisiin tulliviranomaisille rajavar-

tiostojen asemesta. Tutkimuksen syy ei ilmene muistiosta.6  

Jos rajavartiostot poistettaisiin, olisi ne korvattava muilla jou-

koilla, koska rajalla joka tapauksessa tarvittaisiin suojajoukot. 

Tehtävä vaatisi pitkin itärajaa sijoitetun polkupyöräprikaatin, jon-

ka vahvuudeksi arvioidaan 90 upseeria, 10 sotilasvirkailijaa, 233 

aliupseeria, 22 siviilivirkaa ja tointa sekä 1760 asevelvollista. 

Prikaatin joukko-osastot sijoitettaisiin Pitkärantaan, Höytiäisiin, 

Kajaaniin ja Rovaniemeen, esikunta Kajaaniin. Tällaisen henkilöstö-

määrän irrottaminen vaatisi kahden rauhan aikaisen jalkaväkirykmen-

tin hajoittamisen. Kasarmien, asuntojen, varastojen yms. rakentami-

nen maksaisi noin 54 miljoonaa markkaa ja vuotuiset ylläpitokustan-

nukset olisivat lähes 19 miljoonaa. 

Edellä olevasta johdutaan siihen, että järjestely olisi mahdollinen 

vain käyttämällä värvättyä miehistöä suojeluskuntien ohella. Lisäksi 

voitaisiin antaa 500 asevelvollista kuten tähänkin asti. iärvätyn 

miehistön vahvuus olisi sama kuin nykyisin rajavartiostoissa ja kus-

tannuksetkin suunnilleen samat. Perustamiskustannuksissa voitaisiin 

säästää, kun rajavartiostojen rakennuksia käytettäisiin hyväksi. - 

Tutkimuksessa esitettyä suunnitelmaa ei ryhdytty toteuttamaan. 

*************  

Eräässä muistiossa, joka on merkitty saaduksi everstiluutnantti 

Villamolta 3.12.30, tutkitaan mahdollisuuksia toimia Muurmannin ra-

dan suuntaan. Arvosteltaessa sen "haltuunottamista suomalaiselta 

kannalta", todetaan että edullisin aika tällöin on talvi. Suomalai-

set hiihtojoukot ovat taidoiltaan ja liikkuvuudeltaan ylivoimaiset 
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vastustajaan nähden, mikä tasoittaa lukumääräsuhteet. Venäläiset 

joukot ovat sidotut teihin varsinkin talvella, mitä taas suomalai-

set eivät ole. Hiihtojoukkojen huoltoon suositetaan käytettäväksi 

poroja ja näiden jäljiltä syntyy talviteitä, joiden kuntoon on sit-

ten kiinnitettävä huomiota. Muistiossa todetaan suomalaisen aseis-

tuksen ja varustuksen olevan tarkoituksenmukaista ja joukot osaavat 

leiriytyäkin, joskin tämä vaatii sekä koulutusta että tarkoituksen- 

mukaisia välineitä. "Se, että lumimyrsky ja pakkanen voisi pysäyttää 

hiihtojoukon marssin, ei pidä paikkaansa". 

Tykistöä ei yleensä kannata ottaa mukaan, koska se hidastaa hiihto-

joukon liikkeitä, "korkeintaan voi tulla kysymykseen kevyiden jv. 

tykkien mukanakuljetus". Lankayhteydet eivät ehdi mukaan nopeissa 

operaatioissa ja radioviestitystä vihollinen voi kuunnella sekä pai-

kantaa lähettimet, joten vain "hiihtävät viestinkuljettajat" tulevat 

kysymykseen. Kuljetuksissa on käytettävä hyväksi "perä-pohjalaista 

asiantuntemusta". 

Toiminta on aloitettava heti talven tultua, niin pian kuin on mah-

dollisuus hiihtää. 

"Heikommalle vastustajalle, joka kuitenkin on vastapuolta liikku-

vampi maastossa, on usein edullista asettua rintamassa puolustuk-

seen heikommilla voimilla ja vahvemmilla voimilla pyrkiä hyökkäyk-

seen vastustajansa sivustaan ja selustaan". "Suomalaiseen kansan-

luonteeseen sisältyy sissihenki ja jos johto on tehtävänsä tasolla 

sekä varustus tarkoitustaan vastaava, pystyy suomalainen sotilas te• - 

kemään ihmeitä".7  
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5'325 V.K.27 rannikkopuolustuksessa  

Rannikon puolustaminen rakentui  1920-luvun puolivälissä pääasialli-
sesti rannikkotykistön linnakkeiden ja mantereella olevien suoje-

luskuntajoukkojen varaan. Laivaston merkitys puolustuksessa oli vä-

häisempi kuin myöhemmin, sen kehittäminenhän ei vielä tuolloin ol-

lut päässyt alkuunkaan (sivut  II 146, II 160-161  ja  II 389-399). 

Jo  aiemmin mainittu Suojeluskuntain operatiivinen toimintasuunni-
telma (sivut  187  ja  322),  joka vahvistettiin  14.5.26,  tarkentaa 
suojeluskuntien tehtäviä ja muuttaa niitä jossain määrin. Rannikko 

jaetaan kuten ennenkin viiteen lohkoon, joille kullekin määrätään 

tietyt suojeluskuntapiirit: 

Kotkan lohko: Kyminlaakson suojeluskuntapiiri sekä lisäksi Etelä-

Pohjanmaan suojeluskuntapiirin joukkoja, 

- Helsingin lohko:  Nylands Södra  skyddskårsdistrikt ja Uudenmaan 

Pohjoinen suojeluskuntapiiri, 

Turun lohko: Turun ja Varsinais-Suomen suojeluskuntapiirit, 

Porin lohko: Porin suojeluskuntapiiri ja 

Vaasan lohko:  "Vasa  sk"-piiri. 

Yleisen rannikkovartioreservin muodostavat Etelä-Hämeen ja Pohjois-

Hämeen suojeluskuntapiirit. Suojeluskuntain Yliesikunta määrää kul-

lekin rannikkolohkolle tulevien suojeluskuntajoukkojen komentajan. 

Näiden joukkojen alistussuhteet käsketään "armeijan operatiosuunni-

telmien yhteydessä". Rannikkopuolustuksen päällikkö johtaa edelleen 

kaikkea toimintaa.1  

Yllämainitun käskyn perusteella Yleisesikunta antoi  27.9.26  kysy-
mykseen tuleville suojeluskuntapiireille erilliset keskityskäskyt.2  

Kymenlaakson osalta todetaan, että Kotkan lohko käsittää mainitun 

piirin alueen. Piirin  on  asetettava neljä rannikkovartiota, joiden 
toiminta-alueet rajoineen määritetään samoin kuin kullekin tulevat 

suojeluskunnat, joiden lukumäärä vaihtelee kahdesta yhdeksään. 

Etelä-Pohjanmaan suojeluskuntapiiri muodostaa lohkoreservin Kouvo-

laan, lohkon komentajan sijoituspaikka  on  Kotka. 

Helsingin lohkolla  Nylands södra  sk.distrikt perustaa omalle alu-

eelleen viisi rannikkovartiota Loviisasta Hankoon ja niihin kuuluu 

suojeluskuntia kolmesta yhdeksään. Helsingin ja Uudenmaan Pohjoisen 

suojeluskuntapiirin tehtävänä  on  perustaa lohkoreservit omalle alu- 
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tielleen, Helsinkiin ja Keravalla. Lohkon suojeluskuntajoukkojen ko-

mentajan sijoituspaikka on Helsinki. 

Turun lohkolla on kaksi rannikkovartiota, toisella neljä, toisella 

viisi suojeluskuntaa. Ne asettaa ruotsinkielinen suojeluskuntapii-

ri, kun taas suomenkielinen Varsinais-Suomen piiri perustaa lohko-

reservin Turkuun, minne myös lohkon suojeluskuntavoimien komentaja 

sijoittuu. 

Porin lohko käsittää tämän suojeluskuntapiirin alueen ja siinä on 

kolme rannikkovartiota, kullakin kahdesta kahdeksaan suojeluskuntaa. 

Piiri asettaa lohkoreservin Poriin, minne myös suojeluskuntajoukko-

jen komentaja asettuu. 

Vaasan lohko käsittää Vaasan ruotsinkielisen suojeluskuntapiirin 

alueen Kristiinankaupungista Kokkolaan; aikaisemmin V lohko ulottui 

Tornioon saakka. Rannikkovartioita on kolme, niissä suojeluskuntia 

kahdesta seitsemään. Piiri perustaa lohkoreservin Vaasaan, minne 

suojeluskuntajoukkojen komentajakin sijoittuu. 

Etelä-Hämeen ja Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirit perustavat ylei-

sen rannikkovartioreservin Riihimäkeen, Lahden suojeluskuntatykistö 

jää kuitenkin paikoilleen. 

Kaikissa käskyissä on maininta, että toteuttamiskäsky annetaan erik-

seen. "Kuitenkin, ellei tätä käskyä ennen liikekannallepanokäskyn 

julkaisemista ole annettu, on keskityssuunnitelmaa ryhdyttävä viipy-

mättä ja määräyksiä odottamatta toteuttamaan". Käskyissä ei ole mai-

nintaa kysymykseen tulevien yksiköiden kokoonpanosta ja vahvuuksis-

ta, mutta aikaisemmin mainitussa operatiivisessa toimintasuunnitel-

massa on maininta, että kullekin piirille on laadittava "oma yksi-

tyiskohtainen operatiivinen toimintasuunnitelma, siihen liittyvine 

liikekannallepano-, kuljetus-, keskitys-, täydennys- j.n.e. suunni-

telmineen". 

Runsaan puolen vuoden kuluttua edellä mainitut käskyt korvattiin 

uudella, V.K.27:n mukaisella käskyllä suojeluskuntien operatiivista 

toimintaa varten, mihin jo maarajojen puolustuksen yhteydessä  ❑n  

viitattu. Tämän mukaisesti tuli rannikolla olemaan seuraavat operaa-

tioalueet:3  

- Etelärannikko, Venäjän rajalta Hankoniemeen (mukaanluettuna), ja-

kaantuen kolmeen lohkoon: 

Viipurin lohko, Suomenlahden rannikko Viipurin suojeluskunta- 



— 338 —  

piirin alueella, käsittää piirin merisuojeluskunnat; 
Kotkan lohko, rannikko Kymenlaakson suojeluskuntapiirin alu—

eella; piiri muodostaa välittömän rannikkovartion ja Etelä—
Pohjanmaan piiri lohkoreservin; 

Helsingin lohko, rannikko  Nylands Södra  sk.distriktin ja Hel—

singin suojeluskuntapiirin alueella; edellinen muodostaa 
välittömän rannikkovartion ja Pohjois—Uudenmaan piiri loh—
koreservin; 

Lounaisrannikko: 
Turun lohko, Turunmaan ja Varsinais—Suomen suojeluskuntapii—

rit, jotka muodostavat välittömän rannikkovartion ja lohko—
reservin; 

— Länsirannikko: 

Porin lohko, Satakunnan suojeluskuntapiiri muodostaa välittö—
män rannikkovartion ja lohkoreservin; 

Vaasan lohko,  Vasa  sk.distrikt muodostaa välittömän rannikko—
vartion ja lohkoreservin; 

Oulun lohko, rannikko edellisen rajasta Tornioon; Keski—Pohjan-

maan, Raahen ja Oulun suojeluskuntapiirien merisuojeluskun—
nat muodostavat välittömän rannikkovartion ja lohkoreser—
vin; 

Laatokan rannikko, Suomen hallussa oleva osa Laatokan rannikosta. 
Sortavalan suojeluskuntapiirin merisuojeluskunnat liitetään 
Laatokan rannikkovartioon. 

Rannikkovartion yleinen reservi, Etelä—Hämeen ja Pohjois—Hämeen suo—
jeluskuntapiirit, keskitetään Riihimäelle. Rannikoitten puolustuk—
seen määrättyjä maavoimia ei pidetä kiinteästi Rannikkopuolustukseen 
kuuluvina, vaan voidaan niitä, erityisesti yleistä reserviä ja loh—
koreservejä, tarvittaessa käyttää muihin operatiivisiin tarpeisiin. 
Rannikoitten puolustukseen määrätyt suojeluskuntajoukot alistetaan 

Rannikkopuolustuksen päällikölle. Myös tässä käskyssä  on  määräykset 
keskitysten toteuttamisesta eri käskyllä tai tarvittaessa ilmankin.4  

Meripuolustuksen Esikunta laati 23.11.27 esityksen rannikon puolus—

tuksen sodan aikaisesta järjestelystä ja pyysi Yleisesikuntaa hyväk—
symään sen. Se poikkeaa jossain määrin edellä esitetystä suunnitel—

masta.5  Sotatoimialueita on vain kolme: Pohjanlahden, Suomenlahden 
ja Laatokan. Lohkojako on suurin piirtein sama kuin ennen. Pohjan—

lahden alueeseen on otettu Turun lohko, johon on liitetty mukaan 
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Nylands södra  sk.distriktin läntisin reuna sillä perusteella, ettei 

"Turkuun Hangon länsipuolitse johtavien väylien puolustusta voida 

edullisesti jakaa kahden lohkon kesken". Muuten  on  kuten ennenkin 

noudatettu suojeluskuntapiirien rajoja. 

Suomenlahden sotatoimialueella  on  uutena Koiviston lohko, Kannaksen 

rannikko aina rajalle asti. Laatokan alue  on  jaettu Käkisalmen ja 

Sortavalan puolustuslohkoihin, välirajana linja Jaakkima - Jalaja-

saari. 

Puolustusta johtaa Rannikkopuolustuksen päällikkö. Suojeluskunnat 

huolehtivat muiden kuin Laatokan ja Koiviston lohkojen puolustukses-

ta, joista vastaa rannikkopuolustus. Puolustuksesta vastuussa oleva 

perustaa lohkoesikunnan. Rannikkolinnakkeet alistetaan lohkon komen-

tajalle, jonka käytettävissä ovat kaikki "kiinteät ja liikkuvat puo-

lustusvoimat". 

Välittömästi Rannikkopuolustuksen päällikön alaisia ovat 

rannikkolaivue sekä rekviroitavista aluksista muodostettavat eri-

koisosastot, 

sotatoimialueiden päälliköt sekä 

- rannikkopuolustuksen käytettäviksi asetetut ilmailu-, rautatiety-

kistö-, ilmatorjunta- ja armeijaosastot. 

Niin hyvin laivaston kuin muitakin yksiköitä voidaan alistaa sotatoi-

mialueen tai lohkon käyttöön. - Koiviston, Käkisalmen ja Sortavalan 

lohkot alistetaan mahdollisesti asianomaisten armeijakuntien alaisuu-

teen. Tällöin ei Laatokan sotatoimialueen päällikköä tarvita lain-

kaan. 

Suojeluskuntien yleinen keskityskäsky uusittiin 4.2.286 Muutoksina 

edellisen vuoden vastaavaan käskyyn on Helsingin lohkon muuttuminen 

Uudenmaan lohkoksi ja Ahvenanmaan liittäminen Turun lohkoon, sitä ei 

aikaisemmissa käskyissä ole mainittu lainkaan. Nyt otetaan huomioon 

"myös Ahvenanmaalle mahdollisesti perustettavat suojeluskunnat". maan 

jako "operatioalueisiin" on säilynyt ennallaan, Meripuolustuksen esi-

tystä ei siis hyväksytty. 

Muutamaa päivää myöhemmin Sotaväen päällikkö vahvisti muistion "Ran-

nikkopuolustuksen yleinen sodanaikainen järjestely".7  Johdon suhteen 

päädytään siihen, että Suomenlahden ja Pohjanlahden rannikkopuolus-

tuksen on oltava Rannikkopuolustuksen päällikön välittömässä johdossa 

ja tämä taas on alistettu suoraan Ylipäällikölle. Laatokan rannikon 
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puolustus  on  pidettävä samoin Ylipäällikön alaisena, koska  se  olen—

naisesti poikkeaa meren rannikoiden puolustuksesta. 

Vaikkakin rannikkolohkot ovat sekä alueeltaan että joukkojen määrän 

osalta eri suuria, ovat niiden yleiset tehtävät samat: 

— tiedustelu ja vartiopalvelus; suorituselimiä ovat lentokoneet, 

tiedustelualukset, merkinantoasemat ja rannikkovartiot; 

— lohkon puolustus; suorituselimiä rannikkotykistö sekä maa—, meri—

ja ilmavoimat; 

— merenkulun järjestely: merimerkit, väylien trallaus ja saattue—

palvelus. 
Tehtävien suorittamista varten alistetaan lohkolle kiinteät rannik—

kopuolustuselimet, paikallista laatua  ❑levat  ja tällaisia tehtäviä 

varten tarvittavat merivoimat sekä olosuhteiden vaatimat maa— ja il-

mavoimat. Rannikkopuolustuksen johdon käyttöön jäävät sille suoraan 

alistetut joukot sekä lohkotoiminnan ulkopuolelle jäävän merenkulun 

järjestely. 

Lohko jako  on  muistiossa sama kuin aikaisemmin jaetussa keskityskäs—

kyssä, mutta Uudenmaan lohko  on  jaettu Loviisan, Helsingin ja Hangon 

alalohkoihin.  Ahvenanmaa  erotetaan käytännöllisistä syistä Turun 

lohkon alalohkoksi. Laatokalla ei lohkojakoa tarvita. 

Lohkojen komentajiksi tulee Suomenlahdella ja Laatokalla rannikko—

tykistön vastaavat johtajat muualla paitsi Loviisan alalohkolla. 

Sinne sekä Pohjanlahden lohkoille ja lounaisrannikolle  on  suojelus—

kuntien asetettava komentajat. 

Muistioon liittyy luettelo rannikkotykistön pattereista ja niiden 

kalustosta. Sen mukaan  on  tilanne tuolloin seuraava. 

Joukko— 
osasto 

Linnak—  
keita 

Patte—  
reita 

Tykkejä 
Jare7.ta Kaskaita Keveita Yhteenså 

Er.RTPsto  4 9 10 16 6 32  

RT  1 10 15 20 20 14 54  

RT  2 10 16 10 32 12 54  

RT  3 12 15  —  22 9 31  

Yhteensä  34 55 40 90 41 171  

Lähettäessään edellä esitetyn "laatimansa ja ... Puolustusneuvoston 
istunnossa hyväksytyn" suunnitelmansa "perustaksi sekä liikekannal—

lepano— että toimintasuunniteimille, jotka mitä rannikkopuolustuk— 
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seen  tulee ovat sangen puutteelliset", Yleisesikunta kehottaa  Mari-

puolustuksen Esikuntaa kiireellisesti kiinnittämään huomionsa näi-

hin töihin sekä asettumaan mitä kiinteimpään yhteistyöhön Suojelus-

kuntain Yliesikunnan kanssa. Koska olosuhteet ovat jossain määrin 

muuttuneet vuoden  1927  käskyjen jälkeen,  on  nyt laadittava uudet 

käskyt ja toimintaohjeet sekä rannikkolohkoille että Rannikkopuo-

lustuksen päällikölle suoraan alistetuille voimille. Näistä kaikis-

ta  on  yhdet kappaleet lähetettävä Yleisesikuntaan.8  

Yllä mainittu käsky rannikkopuolustukselle lähetettiin myös Suoje-

luskuntain Yliesikunnalle tiedoksi, merkitsihän  se  myös suojelus-

kuntain osuuden muuttumista. Samalla toivottiin "sk-yliesikunnan 

myötävaikutusta k.o. järjestelysuunnitelman edelleen kehittämises-

sä" (sivu  339).9  

Meripuolustuksen Esikunta lähetti  25.7.28  Yleisesikuntaan vaaditut 

käskyt ja ohjeet. Näitä olivat mm. uudet käskyt suojeluskuntapii-

reille, joista ilmenee rannikkovartiomuodostelmiin tulevan yhteensä  

117  upseeria sekä aliupseereita ja miehistöä  3170.  Kalustoa tarvi-

taan  104  hinaajaa,  409  moottorivenettä ja  13  autoa. Lohkojako  on  

seuraava:10  

- Uudenmaan lohko: 

Helsingin alalohko,  3  vartioaluetta, Helsingin sk.piiri 

Loviisan alalohko,  3  vartioaluetta,  Nylands Södra  sk.distrikt 

Turun lohko:  1  vartioalue, Turunmaan sk.piiri 

Hangon alalohko,  4  vartioaluetta,  Nylands Södra  sk.distrikt 

Lypertön vartioalue, Varsinais-Suomen sk.piiri 

Uudenkaupungin vartioalue, Varsinais-Suomen sk.piiri 

Satakunnan lohko:  2  vartioaluetta, Satakunnan sk.piiri 

- Vaasan lohko:  5  vartioaluetta, Vaasan sk.piiri 

Keski-Pohjanmaan vartioalue, Keski-Pohjanmaan sk.piiri 

Raahen vartioalue, Raahen sk.piiri 

Oulun vartioalue, Oulun sk.piiri 

Kemin vartioalue, Pohjolan sk.piiri 

Kotkan lohko: 4 vartioaluetta, Kymenlaakson sk.piiri 

- Viipurin lohko: 2 vartioaluetta, Viipurin sk.piiri 

- Käkisalmen lohko; 2 vartioaluetta, Viipurin sk.piiri 

Sortavalan lohko: 3 vartioaluetta, Sortavalan sk.piiri 

- Salmin lohko: 2 vartioaluetta, Sortavalan sk.piiri. 
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Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

Organisaatiouudistus koski pääasiallisesti maavoimia, mutta jossain 

määrin se vaikutti myös meripuolustukseen. "Toimintaohje meripuo-

lustukselle", joka julkaistiin 7.6.29, itse asiassa vain täydensi 

ja selvensi aikaisemmin annettuja ohjeita. Siinä käsitellään erik-

seen toimintaa sodanuhka-aikana ja sodan puhkeamisen jälkeen.'  

Sodanuhka-aikana on suoritettava seuraavat tehtävät: 

siirryttävä sodan aikaiseen järjestelyyn siinä määrin kuin se on 

mahdollista ennen liikekannallepanoa; 

miehitettävä ne suojajoukkoluontoiset patterit, jotka eivät ole 

rauhan aikana miehitetyt ja ryhdyttävä toimiin kaikkien patterien 

saattamiseksi täyteen taistelukuntoon; 

järjestettävä ja tehostettava vartio- ja tähystyspalvelua ranni-

koilla ja merellä; 

- yhteistoiminnassa merenkulkuhallituksen kanssa valmisteltava väy-

lien merkitseminen sodan aikaiselle kannalle, mikä tarkoittaa mm. 

majakoitten ja loistojen sammuttamista ja merimerkkien poistamis-

ta tai muuttamista; 

valmisteltava sodan aikaisten väylien merkitsemistä; 

- valmisteltava rekviroitavien alusten ottamista ja aseistamista; 

valmisteltava merenkulun järjestämistä sodan aikaiselle kannalle, 

mikä saattaa merkitä mm. kauppalaivojen satamista lähdön estämis-

tä; 
valmisteltava puolustuslaitoksen kaikkien alusten saattamista no-

peasti purjehduskuntoon sekä 

keskitettävä kulkukannalla olevat puolustuslaitoksen alukset tu-

levan toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisesti, mm. miinoittami-

seen kykenevien alusten on oltava valmiit heti ryhtymään toimin-

taan. 

Sodan puhkeamisen jälkeen on suoritettava seuraavat tehtävät: 

suljettava miinakentillä Koiviston salmeen, Viipurin lahteen sekä 

Kotkan ja Uudenmaan lohkoille johtavat pääväylät sekä suoritetta-

va miinoituksia linnakkeiden tulittamisen estämiseksi; myös Laa-

tokalla on tärkeimpiin kohteisiin johtavat väylät miinoitettava; 

- siirryttävä sodan aikaiseen organisaatioon ja saatettava rannikko-
patterit taistelukuntoon; 

- tiedusteltava ja jatkuvasti pidettävä silmällä vihollisen toimia 

mereltä ja ilmasta käsin; 
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— estettävä vihollisen alusten tunkeutuminen saaristoon ja miinoi—

tusten raivaaminen; 

— ilmavoimien pommitettava maaleja Kronstadtissa, Luga—lahdella ja 

merellä; 

takavarikoitava suomalaisissa satamissa olevat vihollisen alukset; 

— poistettava tai muutettava väylien merkinnät mm. hävittämällä 

loistot ja merimerkit sekä merkittävä sodan aikaiset väylät; 

— aseistettava ja miehitettävä puolustuslaitoksen alukset, jotka 

eivät ole kulkukannalla, samoin rekviroidut alukset; 

— järjestettävä sodan aikainen kauppamerenkulku sekä sen valvonta 

ja saattopalvelus sekä 

— varmistettava trallaajien avulla sekä kauppalaivojen että sota— 

alusten käyttämät väylät Suomenlahden saaristossa, 

Meripuolustuksen Esikunnan  on  näitten yleisten ohjeiden perusteella 
laadittava yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat ja lähetettävä ne 

Yleisesikunnan vahvistettaviksi. 

****+**+**+*** 

Yleisesikunnassa valmistui pari vuotta myöhemmin, 4.5.31, asiakirja 

"Meripuolustuksen yleiset tehtävät sodassa Venäjää vastaan". Se kä—

sitteli varsin laajasti edellä esitettyjä asioita ja antoi Ineripuo—

lustuksen Esikunnan tehtäväksi ryhtyä "sodan valmistelutöiden saat—

tamiseen sellaiselle tasolle, joka vastaa meripuolustuksen tärkeyt—

tä maan yleisessä puolustussuunnitelmassa". — Itse asiakirja ei ole 

ilmeisestikään säilynyt, mutta sen asiasisältö selviää osaksi muis—

ta yhteyksistä ja osaksi saman aikaisesta, tosin päiväämättömästä ja 

allekirjoittamattomasta suppeammasta muistiosta "Meripuolustuksen 

toimintasuunnitelma".2 	 - 

"Meripuolustuksen yleiset tehtävät sodan aikana" määritellään muis—

tiossa seuraavasti:  
"I.  Omien meriyhteyksien (kauppamerenkulun) järjestäminen ja suojaa—
minen.  
II.  Vihollisen maihinnousuyritysten ja muiden rannikkoomme kohdistu—
vien operatioiden torjuminen". 

Ensimmäinen tehtävä on välttämätön puolustuskykymme ylläpitämisen 

vuoksi. Jo sodanuhka—aikana on kauppaliikenne suunnattava Pohjanlah— 
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den  yli Ruotsiin ja sen suojaaminen on "liikkuvien merivoimien" huo-
lena. Täysin ei vihollisen laivaston ja varsinkaan sukellusveneiden 

tunkeutumista Pohjanlahdelle voitane estää, vaikka tätä vaikeutetaan 

miinoituksinkin. 

Toinen tehtävä lankeaa sekä kiinteille että osaksi myös liikkuville 

meripuolustusvoimille, Ahvenanmaahan kohdistuvain maihinnousujen 

torjuminen vain jälkimmäisille. Näiden heikkouden vuoksi olisi saar-

ten puolustusta vahvennettava tykistöllä, jota rauhan aikana säily-

tettäisiin Turussa ja vihollisuuksien alettua siirrettäisiin Ahve-

nanmaalle jo rauhan aikana valituille paikoille. Jos vihollinen on 

vallannut Viron, on maihinnousu hyvin todennäköinen. 

Ahvenanmaan lisäksi on maihinnousu "melko suurella varmuudella odo-

tettavissa" vain Koivistolle. Muualle ne eivät ole todennäköisiä, 

joskin Kotka saattaa tulla kysymykseen, koska tätä kautta viholli-

sella on mahdollisuus katkaista Viipurin - Riihimäen rautatie, "Kan-

naksella opereeraavan armeijamme tärkein selkäyhteyslinja". 

Maihinnousuja torjumaan on rannikkolohkot miehitettävä V.K.27:n mu-

kaisesti. Lisäksi olisi suoritettava eräitä tykistön uudelleen ryh-

mittämisiä, Ristiniemen ja Porkkalan raskaitten patterien merkitystä 

korostetaan. Viimeksimainittu voi yhdessä Viron vastaavalla kohdalla 

olevan tykistön kanssa sulkea Suomenlahden kapeikon. 

Meripuolustuksen Esikunnan oli edellä mainitun asiakirjan "Fleripuo-

lustuksen yleiset tehtävät sodassa Venäjää vastaan" perusteella lä-

hetettävä Yleisesikuntaan 1.10.31 mennessä Laatokan meripuolustus-

suunnitelma ja kuukautta myöhemmin suunnitelmat sodan aikaisen me-

renkulun järjestelystä, miinoituksista ja estelaitteista sekä lai-

vaston tukikohtien perustamisesta. 

Ilman määräaikaa oli laadittava "yksityiskohtainen suunnitelma Ahve-

nanmaan lohkon perustamiseksi ja Ahvenanmaan linnoittamiseksi lkp:n 

jälkeen". - 1930-luvun alussa alettiin Yleisesikunnassa kiinnittää 

kasvavaa huomiota saarten puolustukseen.3  Ahvenanmaalle tultaisiin 

sodan syttyessä keskittämään Varsinais-Suomen suojeluskuntapiirin 

perustama pataljoona sekä Turunmaan suojeluskuntapiirin perustamat 

konekiväärikomppania ja huoltokomppania. Näiden joukkojen tarvitse-

mat hevoset ja osa kuormastoakin otettaisiin Ahvenanmaalta, jotta 

merikuljetuksia helpotettaisiin.4  

Pari viikkoa sen jälkeen kuin asiakirja "meripuolustuksen yleiset 
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tehtävät. sodassa Venäjää vastaan" oli valmistunut, Yleisesikunta 

julkaisi seuraavat meripuolustuksen sodan aikaista toimintaa koske—

vat käskyt ja ohjeet: 

— perusteet rannikkopuolustukseen määrättyjen maavoimien keskitys—

suunnitelmaa varten,5  

— keskityskäsky rannikkopuolustukseen määrätyille maavoimille,6  ja 

— rannikon jako lohkoihin.7  

Yllä olevat kolme asiakirjaa yhdessä meripuolustuksen "yleisten teh—

tävien" kanssa muodostavat tähän mennessä laajimman yhtenäisen suun—

nitelman rannikoitten puolustuksen järjestelystä ja siinä on pyritty 

ottamaan huomioon niiden puolustukselle asettamat vaatimukset ja 

erikoisluonne. 

Maavoimien tehtävänä on "rannikon puolustaminen ja ... maihinnousu—

jen takaisin lyöminen omin voimin, kenttäarmeijan toimintaa häirit—

semättä". Rannikoiden pituuden takia on joukot sijoitettava hajoite—

tusti, koska torjunnan onnistuminen riippuu ensi kädessä sen nopeu—

desta itse rantaviivalla. Sen vuoksi on joukkoja oltava alistettuna 

sekä lohkoille että reserveinä ylemmän johdon käytettävissä. Voimien 

pääosa on sijoitettava uhatuimmille alueille, Suomenlahden rannikol—

le ja Ahvenanmaalle. Vieläpä talvella, jolloin maihinnousut alueen 

länsiosaan eivät ole todennäköiset, on sielläkin oltava jonkin ver—

ran joukkoja. Itäosaan ovat maihinnousut talvellakin hyvin mahdolli—

set jäitse tai- jäänmurtajia käyttäen. 

Voimassa olevien perustamistehtävien mukaan (sivut 195-196) tulee 

rannikolle keskitettäväksi seuraavat joukot (Laatokkaa ja Petsamoa 

lukuun ottamatta): 

— 1 jalkaväkirykmentti, 

— 9 jalkaväkipataljoonaa, 

— 4 erillistä konekiväärikomppaniaa, 

— 7 erillistä polkupyöräkomppaniaa, 

— 2 kenttätykistöpatteria, 

— 5 huoltokomppaniaa ja 

1 pioneerijoukkue. 

Kaksi pataljoonaa ja pioneerijoukkueen perustaa Rannikkotykistöryk—

mentti 2, muut suojeluskuntajärjestö ja ne ovat valmiina 1.-3.lkp. 

päivänä. On todettu, että Kannaksen suojajoukot ovat riittämättömät 

täyttämään tehtäväänsä, minkä vuoksi Etelä—Pohjanmaan suojeluskunta— 
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piirin perustama Jalkaväkirykmentti 6 on nyt suunnattava sinne. Sa-

moin on ilmennyt, ettei rannikkotykistö pysty perustamaan toista 

sille määrätyistä pataljoonista. 

Joukkojen keskityspaikat määräytyvät vihollisen todennäköisten mai-

hinnousukohteiden analyysin perusteella. Nämä ovat seuraavat: 

- Koivisto - Virolahti, päämääränä kenttäarmeijan oikean sivustan 

lyöminen ja armeijan huoltamisen vaikeuttaminen valtaamalla Vii-

puri, 

- Kotka, tarkoituksena katkaista kenttäarmeijan yhteydet valtaamalla 

Kouvola; tämä vetää myös kenttäarmeijan voimia pois Kannakselta, 

Loviisa - Porvoo, sama päämäärä kuin Kotkassa, uhkaamalla Lahtea 

ja Riihimäkeä; tämä eristäisi Helsingin idästä ja pohjoisesta, 

Porkkala, tarkoituksena Helsingin puolustuksen murtaminen sivusta-

hyökkäyksellä sekä sen eristäminen lännestä, 

- Hanko - Lappohja, sama tarkoitus kuin edellä sekä operaatiotuki-

kohdan valtaaminen laivastolle, 

- Ahvenanmaa, päämääränä laivaston tukikohdan muodostaminen. 

Pohjanlahden rannikolla ei ole vakavaa maihinnousu-uhkaa niin kauan 

kuin Ahvenanmaa on hallussamme ja laivasto toimintakykyinen. Retket 

kauppa-satamia vastaan ovat kuitenkin mahdolliset. Tällaisia maihin-

nousu- ja hävityskohteita ovat ainakin Turku, Uusikaupunki, Rauma, 

Pori ja Kristiinankaupungin - Vaasan seutu. 

Analysoimalla toiselta puolen vihollisen mahdollisuuksia ja toisaal- 

ta omia toimintaedellytyksiä päädytään joukkojen keskittämiseen seu- 

raavasti: 

Koivistolle pataljoona ja pioneerijoukkue, 

Virojoelle pataljoona ja patteri, 

Kouvolaan pataljoona johdon reserviksi, 

Kotkaan huoltokomppania, 

- Pyhtäälle pataljoona ja patteri, 

- Porvooseen pataljoona ja huoltokomppania, 

Keravalla pataljoona johdon reserviksi, 

Helsinkiin huoltokomppania, 

Espooseen polkupyöräkomppania, 

- Karjaalle pataljoona johdon reserviksi, 

- Lappohjaan polkupyöräkomppania, 

Hankoon konekiväärikomppania, 

- Inkooseen polkupyöräkomppania, 
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- Turkuun polkupyörä-, konekivääri- ja huoltokomppania, 

- Maarianhaminaan pataljoona, konekiväärikomppania ja huoltokomp-

pania, 

- Uuteenkaupunkiin polkupyöräkomppania, 

- Raumalle polkupyöräkomppania, 

- Poriin konekiväärikomppania ja 

- Närpiöön polkupyöräkomppania. 

Johdon reserviksi määrättyjä kolmea pataljoonaa lukuunottamatta 

joukot on alistettu lohkoille, joskin Pyhtään pataljoonaa ja patte-

ria saa Kotkan lohkon komentaja käyttää vain Meripuolustuksen pääl-

likön luvalla. 

Meren rannikon lohkojako (karttapiirros sivulla  346) on  säilynyt 

pääasiallisesti entisenä, joskin eräät nimet ovat muuttuneet eikä 

alalohkokäsitettä käytetä. Lohkot ovat seuraavat: Viipurin, Kotkan, 

Pellingin, Helsingin, Hangon, Turun, Ahvenanmaan, Satakunnan, Vaa-

san ja Oulun lohkot. Jako noudatti aikaisemmin suojeluskuntapiirien 

rajoja, mutta nyt "lohko käsittää määrätylle rannikkoalueelle kes-

kitetyn itsenäisen-sotatoimiyhtymän alueen". Sen laajuutta määrättä-

essä  on  otettu huomioon etäisyys maasotatoimialueesta ja vihollisen 

merivoimien tukikohdista, lohkon strateginen ja sotilasmaantieteel-

linen asema sekä sen tärkeys maanpuolustukselle. Tästä seuraa, että 

rajat  on  määrättävä ensisijaisesti operatiivisten ja taktillisten 

näkökohtien mukaan. Nämä selostetaan yksityiskohtaisesti. Varsin 

usein lohkon  raja  kuitenkin  on  varsin lähellä suojeluskuntapiirin 

rajaa, kuten piirroksesta ilmenee. 

lohkon puolustuksellisesti tärkein kohta  on  pyritty sijoittamaan 

mahdollisimman keskeisesti. Siten esimerkiksi perustellaan Viipurin 

lohkon länsirajaa sillä, että "Viipurin lahden molemmilla rannoilla 

sijaitsevat meripuolustuksen elimet  on  keskitettävä yhtenäiseksi 

lohkoksi". Helsingin lohko taas  on  pääkaupungin turvana meren suun-

taan ja  se on  myös laivaston tukikohdan suojana, joten  se on  yksi 

meripuolustuksen tärkeimmistä osista. Siksi sen "tulee muodostaa 

kiinteä operatiivinen kokonaisuus, jonka leveyden tulee olla mahdol-

lisimman rajoitettu". Porkkalan  on  liityttävä Helsingin lohkoon, 

koska sinne tuleva patteri kuuluu "operatiivisesti Helsingin linnoi- 
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Rannikkolohkot V.K.27:n mukaan 
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tussysteemiin". — Tuohon aikaan suunniteltiin Mäkiluodon 30.5 cm:n 

patterin rakentamista.8  

Meripuolustuksen Esikunta lähetti vaaditut suunnitelmat "asianomais-
ta tarkastusta ja hyväksymistä varten" 2.11.31. Ne olivat varsin 
mittavat, mikä ilmenee kunkin suunnitelman sivumääristä. Niinpä 
Yleisesikunnalta menikin runsaasti aikaa niiden tarkastamiseen. Esi-
merkiksi Laatokan suunnitelman Sotaväen päällikkö vahvisti vasta 
11.5.32. Eräät esitykset sensijaan hyväksyttiin nopeasti, Meripuo—

lustuksen Esikunnan 26.1.32 lähettämä suunnitelma 7.3.32 ja 16.4.32 
lähetetyt lohkojen järjestely— ja toimintaohjeet 28.4.32.9  

Yhteistoiminta eri esikuntien välillä oli vielä ilmeisesti vähän 
outoa, koskapa Neripuolustuksen Esikunta kirjoitti Yleisesikunnalle  
26.1.32  seuraavaa.  Se  joutuu "varsin laajaan yhteistoimintaan ...  

sk—piirien kanssa, joten ... pitäisi saada oikeus antaa näille 
alansa töitä koskevia käskyjä ja ohjeita ... sekä suorittaa myöskin 

tarkastuksia". Viereen  on  Yleisesikunnassa kirjoitettu: "Käskynanto-
oikeus  on  järjestetty juuri toimeenpanokäskyssä".10  

Laatokan puolustussuunnitelmalle  (59  sivua)11  on  olennaista, että 
meripuolustus joutuu toimimaan kiinteässä yhteistoiminnassa kummal—

lakin sivustalla olevien maavoimien kanssa. Toisaalta puolustuksen 
kokonaisuutta korostaa  se,  että alueesta voi tulla viholliselle yh—
tenäinen hyökkäyssuunta. 

Laatokan rannikko oli aikaisemmin ollut jaettuna Käkisalmen, Sorta 

valan ja Salmin lohkoihin (sivu 341). Uusi jako on Kannaksen, Kur—

kijoen, Jaakkiman, Sortavalan ja Salmin lohkot sekä niihin verratta-  
va  Valamon ryhmä. Rajat ilmenevät sivulla  349  olevasta piirrokses—
ta. Valamon ryhmän muodostavat paikallinen patterista ja jalkaväki—
pataljoona. Sen tehtävänä  on  yhdessä Kurkijoen ja Salmin lohkojen 
kanssa sulkea vihollisen pääsytiet Pohjois—Laatokalle sekä torjua 

saariryhmän valtaaminen. 

Sodan aikaisen merenkulun ja sen varmistuksen järjestäminen eli 
"yleissuunnitelma  1" (130  sivua)12  käsittelee sekä varsinaista me—
renkulkua että väyläpalvelua. Siihen sisältyy myös toimintaohjeet 
llerenkulkuhallitukselle ja Merivartiolaitokselle. 

Laivastoasemien ja lohkojen tukikohtien perustaminen ja järjestely 
eli "yleissuunnitelma  3" (83  sivua)13  sisältää tiedot telakoista, 
konepajoista, teknillisistä varastoista ja huollettavaksi tulevien 
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alusten määristä. Näiden perusteella määräytyy mainittujen laitos-

ten järjestely ja toiminta. 

Viestipalveluksen järjestely eli "Yleissuunnitelma 4" (16 sivua)14  

on tarpeellinen pohjaksi lohkojen viestipalvelusta suunniteltaessa. 

Miinoitustoiminta eli "yleissuunnitelma 2" on vasta konseptiasteel-

la, mutta siitä esitetään jo suoritettu miinoitusten sijoittelu, 

vartioinnin järjestely ja käytettävät väylät. 

Suojeluskuntain Yliesikunta jakoi 24.10.32 keskityskäskyt niille 

suojeluskuntapiireille, joiden piti perustaa yksiköitä rannikkopuo-

lustusta varten. Niiden mukaan "tarkoituksena on ryhmittää rannik-

kopuolustukseen määrätyt maavoimat rannikon puolustamista ja vihol-

lisen suorittamien maihinnousujen takaisin lyömistä varten". Näitä 

yksiköitä "ei kuitenkaan ole pidettävä kiinteästi tarkoitettuna yk-

sinomaan tähän tehtävään".15  

Viipurin 	lohko 

Edellä mainittujen suunnitelmien valmistuttua Meripuolustuksen Esi-

kunta ryhtyi laatimaan lohkojen toiminta- ja järjestelymääräyksiä 

sekä sodan ajan määrävahvuuksia. Otettakoon esimerkiksi "Viipurin 

lohkon järjestely- ja toimintaohje" (36 sivua),1  joka valmistui 

12.12.31, mutta jonka Yleisesikunnan päällikkö vahvisti vasta 

26.4.32. 

Sen mukaan "Neuvosto-Venäjän merivoimien vahvuudesta johtuen sillä 

nykyisen strategisen tilanteen vallitessa on siksi suuri toiminta-

vapaus, että maihinnousu-uhka lohkon rannikko-osalla on olemassa". 

Tämän mukaisesti lohkon tehtäväksi tuleekin 

suojata kenttäarmeijan oikea sivusta. 

estää ja rajoittaa vihollisen maihinnousut kenttäarmeijan selkä-

puolelle, 

rajoittaa vihollisen merivoimien liikkumisvapautta lohkon ohi, 

antaa kenttäarmeijan oikealle siivelle tulitukea ja 

- varmistaa omien merivoimien liikkumisvapaus pitkin lohkon meri-

rintamaa. 

Lohkon runkona on Rannikkotykistörykmentti 2, joka suorittaa kaikki 

valmistelutyöt. Lohko jaetaan kahteen alalohkoon: 
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- Koiviston alalohko ja 

- Tuppuran  alalohko; myöhemmin nimeksi tuli Säkkijärven alalohko. 

Lohkojen väliraja tuli suunnilleen linjalle Alvatinniemi -  Johan-

nes  (karttapiirros sivulla  288).  

Koiviston alalohkoon kuuluvat Humaljoen ja Saarenpään linnakkeet 

sekä jalkaväkipataljoona ja pioneerijoukkue. Kullakin linnakkeella  
on  vartioalueita vartio- ja mittausasemineen sekä liikkuvia ulko-
vartioita. Alalohkon tehtävänä  on  luontaisen meririntaman puolusta-
misen lisäksi "mitä tärkein puolustustehtävä maarintamalla ja yh-

teistoiminta kenttäarmeijan kanssa. Samasta syystä täytyy alalohkon 

tykistöltä vaatia tehokasta toimintaa maarintamalla. Erityisesti  
on  valmistauduttava Kuolemajärvi - Kipinolanjärvi - Suomenlahti 
ja Makslahti - Humaljoenlahti kapeikkojen puolustukseen alalohkon 

omilla voimilla". - Todettakoon, että ensinmainittu kapeikko kuului 

myös Kannaksen suojajoukkojen vastuulle. 

Alalohkon eri yksiköitten, linnakkeitten, vartioalueitten ja jalka-

väkijoukkojen tehtävät määritellään yksityiskohtaisesti.  

Tuppuran  alalohkoon kuuluvat Härkälän,  Tuppuran  ja Uuraan linnak-

keet vartioalueineen ja -asemineen sekä miina- ja väyläpalvelus-

osastoineen. Myöhemmin siihen liitettiin myös Ristiniemen linnake, 

joka valmistui vasta Talvisodan aattona syksyllä  1939.2  Alalohkon 
päätehtävänä  on  estää vihollinen tunkeutumasta Viipurin lahteen se-
kä tukea tykistöllään Koiviston alalohkoa ja maarintamaa. 

Rannikkotykistörykmentti  2:n  komentaja, everstiluutnantti A.E. Lyy-
tinen esitti muistiossaan  23.11.29  Koiviston lohkon puolustuksesta 
seuraavaa. Lohkon päätehtävä  on  suojata kenttäarmeijan oikeata si-
vustaa. Tilanne tulee kriittiseksi, jos puolustus  on  vetäytynyt 
niin pitkälle, että sen oikea siipi  on  jossain Humallahden ja Vii-
purin välillä. Kesällä lohkon  on  pysyttävä "torjuvassa puolustuk-
sessa", mutta talvella  on  edullisinta asettua "viivyttävään puolus-
tukseen", koska käytettävissä olevat voimat eivät muuhun riitä. 

Koiviston joukot  on  vedettävä taaksepäin muun rintaman tasalle, 
jolloin rintama lyhenee huomattavasti. Koska lohkon patterit täl-

löin jäisivät viholliselle,  on  edullisinta muuttaa mantereella ole-
vat rautatietykistöksi. Koiviston Saarenpäässä oleva tykistö olisi 

korvattava monitorilla. Ristiniemeen Viipurinlahden länsirannalle 

olisi rakennettava  30  cm:n patteri, joka pystyy tulittamaan Koivis-
ton satamaa. - Todettakoon, että voimassaoleva suunnitelma V.K.27 
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edellytti Länsi-Kannaksella viivytysalueen takarajaksi linjaa 

fiakslahti - Karhula - Summa, mille puolustus kiinteytyisi (sivut 

287-288). Patterin rakentaminen Ristiniemeen päätettiin vasta 

1931.3  

Lyytisen ehdotukset näyttävät olleen jossain määrin edellä ajas-

taan, eikä niitä hyväksyttykään. Hän sai sen käsityksen, että "Koi-

viston niemellä kaikissa tapauksissa ryhdytään torjuvaan puolus-

tukseen", kuten hän kirjoittaa uudessa muistiossa 10.6.31. Hän eh-

dottaa nyt, että linja Humaljoen lahti - Makslahti jo rauhan aikana 

linnoitettaisiin. Lohkon tykistöstä hän sanoo olevan "mahdollista, 

että se joutuu ampumaan meririntamalle, mutta varmaa, että se tulee 

ampumaan maarintamalle". Näinhän Talvisodassa kävikin! Varautumista 

maamaalien ampumiseen On siis pidettävä yhtä tärkeänä kuin "varsi-

naista rt-ammuntaa". Erityisen tärkeätä olisi väylien miinoittami-

nen ja miinoitusten suojaaminen tykistön tulella, jota varten sen 

sijoitusta olisi tarkistettava. Heikoin osa järjestelyistä on jalka-

väkipuolustus. Lohkolle tulee kaksi pataljoonaa, mutta niille ei 

ole runkomuodostelmia. "Ei voi ajatella, että reserviläislauma, 

jolla ei ole päällystöä, aseita eikä varusteita, suorittaisi suoja-

joukkotehtäviä". Puolustuksen tehostamiseksi Lyytinen ehdottaa mm., 

että lohkolle luovutettaisiin kenttäkanuunoita m/95, että miinoit-

tamista nopeutettaisiin kouluttamalla suojeluskuntalaisia miinan-

laskijoiksi ja että lohkon maa-ammunnan helpottamiseksi saataisiin 

käyttöön ilmakuvat maalialueista.4  

Lyytinen jätti ehdotuksensa Yleisesikunnan päällikölle, kun tämä 

yhdessä Tykistön tarkastajan ja Rannikkopuolustuksen päällikön 

kanssa teki  11.-13.631  matkan Kannakselle ja kävi myös Koivistolla. 
Operatiivisen toimiston päällikön laatimasta matkakertomuksesta 

ilmenee, että patterit tosin pystyvät tulittamaan myös maarintamal-

le, mutta tykit joutuvat tällöin ampumaan toistensa yli, mikä hi-

dastaa tulitoimintaa. Näin ollen olisi ainakin niiden sijoitusta 

pattereissa muutettava. Lyytisen muistion todetaan lähtevän maarin-

taman suhteen väärästä perusteesta, Humaljoki - Makslahti linjan 

torjuvasta puolustuksesta eikä jo päätetystä puolustuksen siirtämi-

sestä eteenpäin P1uurilan - Kuolemajärven linjalle, joka linnoite-

taan (sivu  298).5  

Yleisesikunta tiedotti päätöksistään Viipurin lohkon puolustukses-

ta Keripuolustuksen Esikunnalle  27.6.31.6  Kirjelmässä todetaan puo- 



- 353 - 

lustusaseman siirtäminen eteenpäin ja luvataan toteuttaa eräitä 

Lyytisen ehdotuksia, mm. tullaan lohkolle toimittamaan pyydettyjä 

tykkejä, joiden miehistö on lohkon itsensä järjestettävä ja koulu-

tettava. 

Armeijakunnan komentaja palasi asiaan uudestaan 2.2.34 esittäen 

Yleisesikunnan päällikölle, että vieläkään ei ole tehty mitään 

rannikkopatterien tulen saamiseksi tukemaan maarintaman taistelua, 

vaikka tämä olisi sekä välttämätöntä että myös teknillisesti mah-

dollista. Meripuolustuksen johto ei pidä sitä tarpeellisena. 

Meripuolustuksen päällikkö puolestaan vastaa syytökseen toteamalla 

rannikkotykistön päätehtävän olevan meririntamalla, koska maihin-

nousuja on hyvinkin odotettavissa. Kuitenkin on selvä, että rannik-

kotykistö tulee mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan maarintaman 

taistelua, mutta tällä hetkellä sillä ei ole sopivia ammuksia. Nii-

den hankkimista pidetään välttämättömänä. Myös olisi saatava varo-

ja Koiviston linnakkeiden tykkien uudelleen sijoitteluun. Kenttä-

tykistön reservistä olisi perustettava tulenjohtueita maataiste-

luun osallistumista varten. Rannikkotykistöä koulutetaan käyttä-

mään liikkuvaa tulenjohtoa. 

Tykistön tarkastaja antoi oman lausuntonsa 25.5.34. Sen mukaan Koi-

viston rannikkotykistöä on pidettävä raskaana tykistöryhmänä, joka 

liitetään maarintaman divisioonan tykistöön. Oma päätehtävä, meri-

taistelu, ei kuitenkaan saa siitä kärsiä. Ryhmän tehtävänä tulisi 

olemaan kaukotoiminta ja divisioonan tykistön tulivoiman lisäämi-

nen. Kenttätykistön reservistä ei ole tarkoituksenmukaista perus-

taa tulenjohtueita rannikkotykistölle, vaan tämän on asetettava 

yhteysupseeri divisioonan tykistökomentajan esikuntaan ja kaksi tai 

kolme upseeripartiota, jotka liitetään kenttätykistön tulenjohto-

organisaatioon. Esitykseen sopivien ammusten hankkimisesta ja tyk-

kien uudelleen sijoittamisesta tykistön tarkastaja yhtyy. - Saaren-

pään linnakkeen tykkien uudelleen sijoittaminen toteutettiinkin 

1930-luvun lopulla.? 
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Y h t e  i  s t o  i  m  i  n t a k y s y m y k s  i  ä  

Koivistolla oli kysymys siitä, miten rannikkotykistö tukisi maa-

voimien toimintaa. Toisenlainen esimerkki löytyy Salmin lohkolta, 

missä rannikkotykistön tukemiseksi esitetään liikkuvia reservejä: 

- Mantsin saarelle konekiväärijoukkue, 

Pitkäänrantaan polkupyöräkomppania ja 

Impilahteen tai Pitkäänrantaan polkupyöräpataljoonan konekivääri- 

komppania. 

Lohkon tehtävänä  on  muiden tehtävien ohella myös maihinnousun tor-

juminen tai ainakin vihollisen etenemisen hidastaminen rantamaas-

tossa  75  kilometrin levyisellä rintamalla. Esitys  on  alunperin 

Rannikkotykistörykmentti  3:n  komentajan ja Merivoimien komentaja 

yhtyy siihen, mutta pitäisi periaatteessa tarkoituksenmukaisempana, 

että mainitut yksiköt liitettäisiin kenttäarmeijaan tai Salmin Ra-

javartioston perustamiin suojajoukkoihin.1  

************  

Vaikkakin rannikoitten puolustus perustui olennaisesti suojelus-

kuntiin ja näiden vapaaehtoiseen toimintaan, näyttää puolustuslai-

toksen taholta tätä apua ainakin 1920-luvulla väheksytyn, mihin on 

jo aikaisemmin viitattu (sivut  II  147 seur.). Suojeluskuntain Yli-

esikunnan esikuntapäällikkö kirjoitti Yleisesikunnan päällikölle 

12.11.29, että vaikka heidän pitäisi suorittaa rannikkovartiointia 

koskevat valmistelutyöt yhdessä Meripuolustuksen Esikunnan kanssa, 

"tämä yhteistoiminta on toistaiseksi jäänyt laadultaan varsin yksi-

puoliseksi johtuen tämä MPE:n osottamasta arvonannon puutteesta 

tätä rannikkopuolustuksen toimialaa kohtaan, joka kuitenkin tärkey-

deltään täysin lienee esim. rannikkotykistön tai laivaston veroi-

nen". Se ei ole vieläkään laatinut tarvittavia käskyjä rannikko-

vartiostoille, vaan näitä on nyt täytynyt ruveta tekemään "YE:n 

laivastoasiantuntijan ja SkY:n laivasto-osaston toimesta". Käskyjä 

vailla ovat myös rannikkotykistörykmentit. "Ilahduttavan poikkeuk-

sen muodostavat RT 3 ja RT 2:n Kotkan patteristo, joiden komenta-

jat oma-alotteisesti ovat ryhtyneet rannikkovartioston järjestely-

työhön yhteistoiminnassa" suojeluskuntaviranomaisten kanssa. Myös 

merisuojeluskuntien koulutus tuottaa "voittamattomia vaikeuksia 
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IPE:n kielteisen suhtautumisen kautta", mikä ilmenee "miltei jokai-

sen ... koulutuksen tehostamista koskevan alotteen käsittelyssä". 

Parannusta  on  saatavissa "mikäli MP ... suostuu siihen yhteistoi-

mintaan jota  sk.-järjestön puolesta jatkuvasti tarjotaan". Apua 
toivotaan nyt Yleisesikunnan päälliköltä.2  

Ilmeisestikin yhteistoiminta tälläkin sektorilla vähitellen parani, 

mikä ilmenee mm. siten, että puolustusministeriö on 27.2.31 "nähnyt 

hyväksi suostua" Yleisesikunnan esitykseen maksuttomasta kuljetuk-

sesta ja muonituksesta järjestettäessä suojeluskuntien harjoituksia 

rannikkotykistön linnakkeilla. Näistä ei kuitenkaan saanut aiheutua 

"erikoisia opettajien palkkiomenoja puolustuslaitokselle tai suoje-

luskuntajärjestölle".3  

Suojeluskuntalaisia pyrittiin 1930-luvun alussa saamaan myös ran-

nikkotykistöaselajiin, mitä varten perustettiin erityisiä suojelus-

kuntaosastoja. Näyttää siltä, että varsinkin alussa ei ollut help-

poa saada näihin vapaaehtoisia. Meripuolustuksen esikunnan kierto-

kirjeessä 11.4.31 joukko-osastojen komentajia kehotettiin "kiinnit-

tämään erikoista huomiota tämän meripuolustuksen sotavalmiutta suu-

resti kohottavan työskentelyn menestykselliseen alullepanoon ja 

suoritukseen". Rannikkotykistöosastoihin on pyrittävä saamaan mah-

dollisimman paljon aselajissa asevelvollisuutensa suorittaneita 

miehiä ja heidän koulutuksensa on tehtävä mielekkääksi valitsemal-

la sopivat kouluttajat, jotka valmennetaan "tämän vapaaehtoisen 

henkilökunnan oikeaan käsittelyyn muistaen ne uhraukset, jotka he 

koulutukseen osallistumalla tekevät meripuolustuksemme hyväksi".4  

Suojeluskuntain Yliesikunta ilmoitti 12.5.31, että rannikkotykistö-

osastoihin olisi käytettävissä 132 aliupseeria ja 464 miehistöön 

kuuluvaa, joista aselajissa palvelleita oli 28+73. Osastot perus-

tettaisiin vapaaehtoisesti liittyvistä. Perustamissuunnitelmat ovat 

alkuasteellaan Helsingin lohkoa varten sekä osaksi myös Kotkan loh-

kolla, muualla ne ovat pitemmällä. Pyrkimyksenä on saada osastot 

perustetuksi värväämällä uusia jäseniä, mutta kun varsinkin Helsin-

gin kohdalla se näyttää vaikealta, Meripuolustuksen komentaja eh-

dottaa, että rannikkotykistökoulutusta saaneita siirrettäisiin näi-

hin osastoihin muista yksiköistä tai joitakin osastoja muutettai-

siin rannikkotykistöosastoiksi. Kymenlaakson piiriesikunnan ilmoi-

tuksen mukaan miehiä on ollut vaikea saada liittymään näihin uusiin 

osastoihin sen vuoksi, että aselaji on tuntematon.5 
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Suojeluskuntain Yliesikunnan laivasto-osaston päällikkö kiinnittää 

päiväämättömässä, mutta 1930-luvun alkupuolelta olevassa muistios-

saan esikunnan huomiota siihen, että rannikon merisuojeluskunnilta 

puuttuu päteviä kouluttajia, onpa sellainenkin suojeluskuntapiiri, 

"jonka sodanaikaista päätehtävää varten ei ole yhtäkään päällystöön 

kuuluvaa henkilöä", ja muissakin on aivan liian vähän tarpeeseen 

nähden. Periaatteessa olisi merisotilasohjaajiksi saatava laivasto-

upseereita. Kun laivaston upseeripuutteen takia tämä ehkä on mahdo-

tonta, "on toistaiseksi tyydyttävä rannikkotykistöupseereihin". - 

Suojeluskuntajärjestön upseeripuute ei kylläkään rajoittunut vain 

meriupseereihin.6  

****************  

Hangon rannikkopatteriston komentaja, everstiluutnantti J.Chr.  Olin  

laati päiväämättömän, mutta  1930-luvun alkupuolelle ajoittuvan tut-

kielman puolustustaistelun suorittamisesta Ahvenanmaan - Turun saa-

ristossa. Hän toteaa, että vihollinen  on  ylivoimainen merellä ja il-

massa Ahvenanmaan etelä- ja itäpuolella,  se  pystyy hyvin kemialli-

seen sotaan ja sillä  on  vahvemmat maavoimat. Puolustajan  on  pyrittä-

vä eliminoimaan nämä hyökkääjän edut. 

Miinoitukset, sukellusveneet ja saariston sokkeloisuus aiheuttavat 

sen, että vihollisen  Marat-tyyppiset alukset eivät voi siellä toi-

mia. Käyttämällä liikkuvaa tykistöä, joka sijoitetaan aluksiin - hä-

tätilassa vaikkapa tervahöyryihin, voidaan tykit siirtää saariin; 

niiden keskittäminen operaation vaatimusten mukaisesti  on  mahdollis-

ta. Maalta ampuva tykistö  on  ylivoimainen tarkkuutensa vuoksi laiva-

tykistöön nähden. Myös jalkaväen  on  liikuttava saaristossa. Tähän 

tarvitaan keveitä aluksia, jotka kantavat joukkueen raskaine asei-

neen ja jotka voivat olla vesirajan kohdalta kevyesti panssaroituja.  

On  saatava myös saaristossa liikkumaan pystyviä moottoritorpedove-

neitä, joiden nopeuden ei tarvitse olla yhtä suuri kuin avomerialus-

ten, mutta jotka pystyvät taistelemaan saaristoon tunkeutuvia vihol-

lisaluksia vastaan. Joukot  on  koulutettava nimenomaan saaristotaiste• 

luun ja erityisesti jalkaväen ja tykistön yhteistoimintaan. Liikku- 

vuus antaa parhaan suojan vihollisen mahdollisesti käyttäessä 

asetta. Näillä edellytyksillä saaristotaisteluissa siirrytään 

siivisesta defensiivistä aktiiviseen offensiiviin".7  

kaasu-

"pas- 
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5.326 
V.K.27 ilmapuolustuksessa  

Ilmavoimat 

Puolustushaaroista viimeisenä annettiin ilmailuvoimille (vuodesta 

1928 alkaen ilmavoimat) 4.7.27 Venäjän keskitys 27:n edellyttämä 

käsky.1  Sen mukaan ne keskitetään ja alistetaan "operatiivisessa 

suhteessa" seuraavasti (vrt. sivut 15U-153): 
Kannaksen suojajoukkojen komentajalle, jonka esikunta on Ualk-

järvellä: 1 merilentue, joka sijoitetaan Raakkolanjärvelle,  Valk-

järvestä luoteeseen. 

- Päämajalle, joka sijoitetaan Imatralle: 

1 hävittäjälaivue 	Suurmerijoelle, 

1 maalentolaivue 	Suurmerijoelle ja 

1 merilentue 	Turkinsaareen. 

- I  Armeijakunnalle, esikunta Kaukilassa: 

1 merilentue 	Turkinsaareen. 

- III  Armeijakunnalle, esikunta Matkaselässä: 

1 merilentolaivue 	Sortavalaan ja 

1 merilentue 	Pielisjärvelle. 

- Rannikkopuolustukselle, esikunta Helsingissä: 

1 merilentolaivue 	Helsinkiin ja 

1 merilentue 	Kotkaan. 

Käskyn toimeenpanosta annettaisiin eri määräys. Tämä saattoi aiheut-

taa epäselvyyttä siitä, milloin ilmavoimien päävoimat keskityksen 

jälkeen alistetaan eri esikunnille. 26.4.28 annettiinkin uusi käsky, 

joka oli tarkennettu muotoon: "Tämän käskyn toimeenpanosta annetaan 

eri määräys, samoinkuin siitä milloin Päävoimien alistussuhteet as-

tuvat voimaan".2  

Saman aikaisesti yllä mainitun käskyn kanssa annettiin myös toimin-
taohje ilmavoimille.3  Sen mukaan erotetaan tehtävät sodanuhka-aika-

na ja sodan puhkeamisen jälkeen. Edellisiin kuuluu tiedustelu Suo-

menlahdella ja Laatokalla. Rikkomatta kansainvälisiä sopimuksia ja 

ylittämättä vieraitten valtioitten aluevesirajoja on pidettävä sil-

mällä niiden laivaliikennettä, Laatokalla luonnollisesti vain Neu-

vosto-Venäjän. Toinen tehtävä, joka jatkuu samanlaisena myös sodan 

aikana käsketään lakoonisesti. "Ilmapuolustus. Viipuri". Ilmeisesti 

käskijöillä sen paremmin kuin käskynalaisillakaan ei tuolloin ollut 

selvää käsitystä sanan sisällöstä, koska vasta myöhempinä vuosina 
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asiaa kosketellaan lähemmin. 

Heti sodan puhkeamisen jälkeen ilmavoimien pitää olla valmiina suo-

rittamaan tehtäviä, jotka määrätään erikseen eri sotanäyttämöille. 

Suomenlahdella kuuluu tiedustelutehtäviin vihollisen silmällä pito 

Kronstadtin ja Lugalahden sotasatamissa sekä niistä Suomenlahdelle 

suuntautuva laivaliikenne. Näissä paikoissa esiintyviä maaleja on 

myös pommitettava. Niihin tehtäviin käytetään Päämajan ja Meripuo-

lustuksen alaisia voimia. Talven aikana ovat tehtävät muuten samat, 

mutta Lugalahden pommituksia ei mainita, syytä ei myöskään selitetä. 

Karjalan kannaksella ja Inkerinmaalla on tiedusteltava Pietarista 

Suomeen suuntautuvaa maantieliikennettä sekä Nevajoen ja Pähkinälin-

nan laivaliikennettä. Pommitukset on kohdistettavia mainittuun lii-

kenteeseen sekä Pietarin tiettyihin numeroituihin pommitusmaaleihin. 

Talvella jää tehtävistä pois laivaliikenne, mutta tilalle tulee lii-

kenne jäällä Suomenlahden itäosissa. Pommitusmaaleja on lisätty. - 

Tehtävien suoritukseen käytetään Päämajan ja  I  Armeijakunnan alaisia 
ilmavoimia. 

Laatokalla ja Karjalan operaatioalueella tiedustellaan rautatiekul-

jetuksia Muurmannin radalla aina sen lähtökohdasta Svankasta alkaen, 

maantieliikennettä Lotinanpellosta ja Petroskoista Suomeen päin sekä 

Laatokan laivaliikennettä. Pommitukset kohdistetaan kaikkeen edellä 

mainittuun liikenteeseen sekä erityisesti maantie- ja rautatiesii-

toihin. Talvella jää tiedustelukohteista pois laivaliikenne. Tehtä-

vien suoritukseen käytetään  III  Armeijakunnalle alistettavia ilma-
voimia. 

Ilmavoimien Esikunnassa laadittiin 23.5.31 tutkielma "Mahdollisuu-

temme ilmasodassa", joka liittyy kolme vuotta aikaisemmin annettuun 

toimintaohjeeseen ilmavoimille (sivu 357) ja joka oli pohjana Yleis-

esikunnassa 21.8.31 laadittuun muistioon "Ilmavoimien yleiset tehtä-

vät sodassa Venäjää vastaan".4  

Ensinmainitun tutkielman yhteenvedossa todetaan, että 

- kaukotiedustelua voidaan suorittaa vasta, jos saadaan suunniteltu 

laivue; keskimatkantiedusteluun on käytettävissä yksi laivue ja 

lähitiedusteluun koneita vain sikäli kuin niitä liikenee edelli-

sestä tehtävästä; 

- "maataistelu  a  ei voida ajatella lento-osastojen puitteissa"; 

- hävittäjien on "tyydyttävä vain yksityisten koneiden ja pienten 
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muodostelmien tuhoamiseen. Minkään paikan puolustaminen ei voi 

tulla kysymykseen" - ei siis myöskään "Ilmapuolustus. Viipuri", 

kuten toimintaohje 26.4.28 määrää (sivu 357). 

- Pommittaa voidaan vain esimerkiksi Kannaksella rautatie- ja maan-

tiekuljetuksia ..."on luovuttava Leningradin pommituksesta siihen 

sopivien lentokoneiden ja pommien puuttuessa". 

Melkoisesti tehokkaammin ilmavoimat voisivat toimia, jos 5-vuotis-

ohjelma saadaan toteutetuksi, mutta esimerkiksi maataistelukoneita 

ei ohjelmaan sisälly lainkaan, ja "Lieksaan (pystytään) kevytkoneis-

ta (pistooleilla ja karabiineilla asestettuna) asettamaan 7-koneinen 

lentue" (sivu 357). 

Lopuksi todetaan, että vihollinen on ylivoimainen ilmassa meihin 

nähden - lievimmässäkin tapauksessa se voi asettaa meitä vastaan 

150-200 konetta. Se voi vaikeuttaa keskityskuljetuksiamme pommituk-

sillaan, olla selvillä kaikista toimenpiteistämme, mutta estää meitä 

"näkemästä omaan selustaansa". Me emme siis pääse yllättämään, mutta 

vihollinen voi "suorittaa kaikki liikkeensä verraten suuressa tur-

vassa". 

Jälkimmäisessä muistiossa todetaan, että asemamme on "nykyään niin 

toivoton, että on vaikea ajatella minkäänlaista menestyksellistä 

maa- ja merivoimiemme toimintaa, sillä niiltä puuttuu ilmavoimien 

tuki melkein täydellisesti. Vaikeata on myös ajatella korkeimman 

johdon toimintaa, kun ei sen käytettävissä tule olemaan ilmatiedus-

telun tuloksia eikä se voi suojella joukkojen siirtoja ja huoltoa 

eikä salata voimien ryhmitystä". Ilmavoimien kehittämisohjelman to-

teuttaminen olisi siis kiireellinen tehtävä. Siinä on 17 laivuetta, 

yhteensä 221 konetta. 

Yhteenvetona muistio esittää ilmavoimien tehtävät seuraavasti. 

- suojavaiheen aikana annetaan Kannaksen suojajoukoille puoli laivu-

etta maatiedustelukoneita ja meripuolustukselle saman verran meri-

tiedustelukoneita; kaikki muut ilmavoimat jäävät Päämajan käyttöön 

ja niiden tehtävät tulevat olemaan suunnilleen samat kuin aikaisem-

min määrätyt; 

- suojavaiheen päätyttyä alistetaan yhtymille edellisten lisäksi  

I  Armeijakunnalle  1  maatiedustelulaivue,  
II  Armeijakunnalle vajaa maatiedustelulaivue,  

III  Armeijakunnalle Laatokalle sijoitettu puolilaivue vesikonei-

ta sekä harjoituskoneista muodostettu  lento-osasto Jänis- 
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järvelle ja Pielisjärvelle sekä 

Meripuolustuksen Esikunnalle harjoituskoneista muodostetut  lento- 

osastot Turkuun tai Maarianhaminaan (vrt. sivu  357).  

Sitä mukaa kuin ilmavoimien kehitysohjelmaa toteutetaan,  on  niille 

annettavia tehtäviä lisättävä. Verrattaessa nyt edellä esitettyä 

suunnitelmaa vuoden  1927  vastaavaan,  on  todettava sen olevan melkoi-

sesti vaatimattomamman, mutta ilmeisesti  se on  myös realistisempi. 

Ilmavoimien komentaja ehdotti  13.2.33  Yleisesikunnan päällikölle, 

että ilmavoimille annetut liikekannallepano- ja keskityskäskyt uusit-

taisiin, ne kun ovat peräisin vuodelta  1929  ja täysin vanhentuneet - 

todellisuudessa ne kylläkin olivat vuodelta  1928.  Tätä varten oli 

Ilmavoimien esikunnassa laadittu  promemoria,  jossa selostettiin ny-

kyisiä toimintamahdollisuuksia. Eriyisesti korostettiin, että "ilma-

joukkojen suojajoukkomainen luonne edellyttää täyttä sotavalmiutta 

aikaisessa vaiheessa, joka tapauksessa ennen yleistä liikekannalle-

panoa". Tämä voitaisiin toteuttaa leiriharjoituksen muodossa, mutta 

joka tapauksessa olisi ilmavoimien saatava täydentää heikko rauhan 

aikainen varusmies- ja ajoneuvokanta ennen siirtymistä sodan ajan 

järjestelyihin.5  

Kirjelmän liitteenä olevan muistion "Ilmavoimien lkp- ja toiminta- 

suunnitelma  UK 27. 1934"  mukaan käyttökelpoisia sotakoneita oli yh- 

teensä  74,  minkä lisäksi oli joukko harjoituskoneita, kaikki jaettui- 

na rauhan aikaisille joukko-osastoille (sivut  150-154).  Pyrkien nou- 

dattamaan aikaisemmin määrättyä jakoa, tulevat ilmavoimat liikekan- 

nallepanossa alistettaviksi seuraavasti: 

Päämaja: 1.Erillinen Merilentolaivue (paitsi lentue) 

Merilentoaskaaderi. 

Kannaksen suojajoukot (myöhemmin  I  Armeijakunta): 

1.Erillinen Maalentolaivue.  

II  Armeijakunta: 

Maalentoeskaaderin täydennyslaivue. 

Salmin suojajoukot (myöhemmin  III  Armeijakunta): 

2.Erillinen Merilentolaivue (paitsi lentue). 

Pohjois- Karjalan Ryhmä: 

1.Erillisen Merilentolaivueen lentue (harjoituskoneita). 
Meri voimat: 

Merilentoasema, Suomenlahti, 

Reservilentue,  Turku  -  Ahvenanmaa  (siviilikoneita), 
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2.Erillisen  I"  erilentolaivueen lentue, Laatokka (harjoitus-
koneita). 

Vertailu keskityskäskyyn (sivu  357)  osoittaa, että annettuja tehtä-
viä ei käytettävissä olevalla konemäärällä  (62  sotakonetta)pystytä 
täyttämään. Laatokalla ja Lieksan suunnalla onkin pelkästään harjoi-

tuskoneita, jotta "niukka sotakonekanta tulisi käytetyksi tehtävien 

tärkeysjärjestyksen osoittamalla tavalla". Turun Reservilentue "va-

rustetaan Merivartiolaitoksen ja  Aero-yhtiön (1-moottorisilla) ko-

neilla ja henkilökunnalla". 

Yleisesikunta vastasi  18.3.33,  että operatiivisten suunnitelmien ja 
käskyjen suhteen näyttää "epäselvyys edelleenkin vallitsevan", vaik-

ka asiaa  on  useaan otteeseen suullisesti selostettu. Lukuisat henki-
lövaihdokset lienevät myös osaltaan siihen syynä. Keskityskäskyt 

ovat tosin vanhentuneet, mutta ilmavoimille  on  vuonna  1931  lähetet-
ty laaja asiakirja "Ilmavoimien yleiset tehtävät sodassa Venäjää 

vastaan" (sivu  358).  Tästä ei mainita mitään, vaikka  se on  nimen-
omaan tarkoitettu suunnittelun perustaksi. Sen mukaan Yleisesikunta 

määrittää  vain  ilmavoimien yleiset tehtävät, joiden perusteella 

näiden  on  laadittava "konkreettinen toimintasuunnitelma", ei  vain  

jonkin kehitysohjelman varalta, vaan niin, että  se  voidaan toteut-

taa millä hetkellä hyvänsä. Tämän suunnitelman vahvistaa Sotaväen 

päällikkö ja sen mukaan Ilmavoimien Esikunnan  on  itse laadittava. 

keskityskäskyt alaisilleen.6  

Varsinaisen toimintasuunnitelman suhteen Yleisesikunta huomauttaa, 

että Päämajan  on  saatava tiedot siitä, kuinka paljon suojajoukkoja 

ja liikekannalle pantuja joukkoja venäläiset suuntaavat Suomea vas-

taan ja mille suunnalle päävoimat ryhmitetään. Samat tiedot kiinnos-

tavat myös suojajoukkojen komentajaa. Tässä mielessä kritisoidaan 

ilmavoimien suunnitelmaa, joskin siihen pääasiallisesti voidaan yh-

tyä. Ilmavoimien  on  nyt ryhdyttävä "toimintasuunnitelmiensa lopulli-
seen valmisteluun". 

Yleisesikunnan opettavaisen kirjeen saatuaan Ilmavoimien Esikunta 

jo kuukauden kuluttua lähetti ensimmäisen version toimintasuunnitel-

maansa "VK 27 tapausta varten". Sen perustana on nyt ollut mainittu 

"yleiset tehtävät". Viitaten aikaisempaan esitykseensä, esikunta to-

teaa, että "nykyisen vähäisen sotakaluston vuoksi (on) oltu pakoi-

tettuja keskittämään Ilmavoimien sotatoiminta ... tiedustelutehtä-

viin, jonka vuoksi pommitustoimintaa ei ole erikoisemmin käsitelty". 
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Taas uudestaan kysytään, miten aikaisessa vaiheessa liikekannalle-

pano saadaan suorittaa. "Huoltokannalta katsottuna tulee keskityk-

sen tapahtua sodanuhka-aikana ja on välttämätöntä, että se tapahtuu 

ainakin ennen kenttäarmaijan liikekannallepanoa".7  

Yleisesikunnan vaatimusten mukaisesti hieman tarkistettuna "Ilma-

voimien sotatoimisuunnitelma VK 27 tapauksessa" valmistui 1.9.33 ja 

Sotaväen päällikkö vahvisti sen samana päivänä. Sen mukaan ilmavoi-

mat pantiin liikekannalle ja ryhmitettiin seuraavasti:8  

Lentoasema Sijoitus Lentolaivue  Sa-sijoitus  

LA 1  Utti  LL 24  Suur-Meri joki  

LL 1❑  Käkisalmi 

Maatäydennyslaivue Utti  

LA 2  Santahamina  LL 36:n 2  lentuetta Santahamina  

LL 36:n 1 	lentue Kotka 

Meritäydennyslentue  Turku 

LA 3  Sortavala  LL 38:n 1  lentue Sortavala  
LL 38:n 1  lentue Lahdenpohja  

LA 4  Turkinsaari  LL 34  Lappeenranta  

LA 5  Suur-fierijoki  LL 12  Raulampi  

LA 6  Viipuri  LL 44  Viipuri 

Lentokoneet siirretään lentämällä, maaorganisaatio rautateitse ja 

autokuljetuksina. Ilmavoimien Esikunnan pääosa siirtyy Päämajaan, 

toinen osa muodostaa Kotijoukkojen Esikunnan ilmailuosaston. 

Ilmavoimat alistetaan eri johtoportaille seuraavasti: 

Suojajoukkojen komentajalle: 

Lentoasema 1:n komentaja ilmakomentajaksi, suojavaiheen päätyt- 

tyä  II  Armeijakunnan ilmakomentajaksi, 

Lentolaivue 10, myöhemmin  II  Armeijakunnalle, 

Lentolaivue 12, myöhemmin  I  Armeijakunnalle, jonka ilmakomen- 

tajana toimii Lentoasema 5 komentaja. 

Kannaksen  IT-piirille: 

Lentolaivue 24. 

- Karjalan Ryhmälle, myöhemmin  III  AK:lle, jonka ilmakomentajana 
toimii Lentoasema 3:n komentaja: 

Lentolaivue 38:n Kotkan lentue. 

- Laatokan Meripuolustukselle: 
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Lentolaivue 38:n IL-lentue  (Hansa-Brandenburg  koneita). 

- Meripuolustuksen Esikunnalle, ilmakomentajana Lentoasema 2:n 

komentaja: 

Lentolaivue 36 ja 

Lentoasema 2:n meritäydennyslaivue. 

- Päämajalle: 

Lentolaivue 34, 

Lentolaivue 44 ja 

Lentoasema 1:n maatäydennyslaivue. 

Eri lentolaivueitten tehtävät määritettiin seuraavasti: 

- Lentolaivue 24: liikekannallepanon ja keskityskuljetusten suojaa-

minen Viipurissa. 

- Lentolaivue 10: Keskimatkan tiedustelua itäisellä Kannaksella ai-

na Nevajokea myöten sekä taistelutiedustelua Toksovan tasalle saak-

kä vihollisen ryhmitysten, keskitysten ja liikenteen selvittämiseksi 

Päämajan, suojajoukkojen ja  II  Armeijakunnan antamien tehtävien mu-

kaisesti. 

- Lentolaivue  12:  Vastaavat taistelutiedustelutehtävät läntisellä 

Kannaksella suojajoukkojen ja  I  Armeijakunnan hyväksi. 

- Lentolaivueet  34  ja  44:  Keskimatkan tiedustelu Kannaksen länsi-

osalla Päämajan ja  I  Armeijakunnan hyväksi, mutta tärkeimpänä tehtä-

vänä kaukotiedustelu Päämajan hyväksi linjalle  Svanka  - Yhinmäki as-

ti vihollisen ryhmitysten, keskitysten ja liikenteen selvittämiseksi, 

erityisesti suuntaako vihollinen runsaammin voimia Valkeasaaren vai 

Raasulin suuntaan. 

- Lentolaivue 38:n Kotka-lentue selvittää vihollisen ryhmityksiä 

Laatokan ja Koitereen - Seesjärven linjan välillä, IL-lentue suorit-

taa meritiedustelua Laatokalla. 

- Lentolaivue 36 suorittaa meritiedustelua Suomenlahdella aina lin-

jalle Yhinmäki - Seivästö saakka vihollisen laivaston liikkeiden ja 

merikuljetusten seuraamiseksi. 

- Lentoasema 2:n meritäydennyslaivue valvoo merenkulkua Ahvenanmerel•  

lä  ja Selkämerellä. 

Tehtävien määrittämisen lisäksi annetaan myös toimintaohjeita. Hä-

vittäjät, jotka suojaavat Viipuria Suur-merijoelta käsin, saavat tie.  

dot  Viipuria lähestyvistä vihollisista ilmavalvonnalta ja käyvät 
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"häikäilemättä hyökäten vihollisen erillisten koneiden ja pienten 

osastojen kimppuun, mutta välttäen taistelua vihollisen hävittäjä-

osastoja vastaan, jotka esiintyvät suurina osastoina". Ne eivät 

etäänny Viipurista 50 km edemmäksi, vaan vihollisen poistuttua pa-

laavat tukikohtaansa, elleivät jo ole saaneet uutta tehtävää. Pime-

än aikana hävittäjiä ei käytetä kuin poikkeustapauksissa. 

Pommituksia suoritetaan vain tilapäisesti, esimerkiksi joukkojen 

kokoontumisia, rautatiekuljetuksia ja purkausasemia vastaan. Meri-

täydennyslaivue käyttää pommeja "sukellusvenehävitykseen". 

Jos ennen sodan alkamista vallitsee sodanuhka-aika, keskitetään il-

mavoimat edellä esitetyn mukaisesti, mutta lentoja ei vielä uloteta 

maarajojen taakse eikä Venäjän aluevesirajoille saakka. 

***************  

Pian tämän jälkeen, 10.11.33, laadittiin Yleisesikunnassa muistio 

"Ilmapuolustustilanne 1933 - 34 ja sen edellyttämät muutokset Ilm.V. 

ja  IT  kehitysohjelmiin".9  Siinä todetaan aluksi, että sen jälkeen 
kun monesti mainittu asiakirja ilmavoimien tehtävistä oli julkaistu 

21.8.31, tilanne on olennaisesti muuttunut. Tämä johtuu Neuvosto-

Venäjän ilmavoimien nopeasta kehityksestä. Tuolloin ei siellä ollut 

operatiivista pommituslennostoa sanan varsinaisessa merkityksessä. 

Vuonna 1931 arvioitiin Pietarin, Moskovan ja Valko-Venäjän sotilas-

piireissä olevan yhteensä 75 raskasta pommikonetta. Nyt on kokonaan 

uusia koneita jo ainakin 400 ja pelkästään Pietarin sotilaspiirissä-

kin 103. Suomen koko eteläosa on niiden toiminnan ulottuvilla ja 

pommituslennosto vahventuu jatkuvasti. Se on myös ilman liikekannal-

lepanoa aina toimintavalmiina. 

Muistiossa on esitetty "ensi kehitysjaksossa toteutettava minimi- 

ohjelma" seuraavasti: 

Päämaja: 

6 raskasta taistelulaivuetta, 	 yhteensä 72 konetta 
Kannaksen armeija: 

6 kevyttä taistelulaivuetta, 	 -"- 	96 -"- 
Karjalan armeija: 

1 raskas taistelulaivue, 	 -"- 	12 -"- 
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Suomenlahden meripuolustus: 

3 raskasta taistelulaivuetta, 

Pohjanlahden meripuolustus: 

mahdollisesti reservilaivueita ja kouluja, 

Laatokan meripuolustus: 

1 raskas taistelulaivue, 

Yhteensä: 
11 raskasta taistelulaivuetta, 

6 kevyttä taistelulaivuetta, 

yhteensä 36 konetta 

	

12 	_n_ 

"- 	132 	-"- 
_"- 96  -"— 

Näistä yhteensä  228  koneesta  on  tosin  vain 171  "miehitettyjä sota-

koneyksiköitä", loput  57  ovat "miehittämättömiä varakoneita". Rau-

han ajan konevahvuutta  on  korkean yksikköhinnan vuoksi "luultavasti 

entisestään pienennettävä". Hinta ei kuitenkaan saa vaikuttaa laa-

tuun. Maan "taloudellisen kantokyvyn" aiheuttaessa tinkimistä,  "on  

tämä kohdistettava yksinomaan rauhanaikana miehitettyjen lentokone-

yksikköjen lukumäärään". 

Lopuksi todetaan, etteivät 5-vuotisohjelman varat riitä kuin kolman-

nekseen kehitysohjelman edellyttämistä kustannuksista, joten sen to-

teuttaminen venyy  "ad  absurdum".  Tilanteen kestämättömyys  on  ilmei-

nen. Lisäksi "todetaan, että myönnettyjenkin kehitysmäärärahajen 

käyttö vastuunalaisen sotilaallisen ratkaisuvallan puuttuessa usein 

lykkääntyy". Kun kansan parhaimmisto  on  puolustustahtoista,  on  sii-

hen vedottava, jotta saataisiin laki, joka takaa riittävät määrära-

hat. 

Yleisesikunnan toimeenpanokäsky aluejärjestölle 23.1.34 ilmavoimien 

liikekannallepanosta toteaa, että sodan ajan joukot perustetaan rau-

han ajan joukkojen toimesta. Aluejärjestö luovuttaa tällöin sekä re-

serviläisiä että ajoneuvoja ja muuta materiaalia.10  

Ilmavoimien toimintavalmiuden lisäämiseksi tapahtuu sodan ajan 

joukkojen muodostaminen kahdessa vaiheessa: 

- ensimmäisessä vaiheessa vahvennetaan lentoasemia reserviläisillä 

ja kuljetusvälineillä niin, että ne pystyvät muodostamaan sodan 

ajan joukot "toimintavalmiuden edellyttämässä minimivahvuudessa" 

ja 

- toisessa vaiheessa niille luovutetaan "määrävahvuuksien edellyttä-

mät reserviläis- ja materiaalimäärät". 

Toimeenpanokäskyn liitteenä on seuraava perustamistaulukko. 



Perustaja Perustamispaikka  Perustettava joukko  

LA 1 	Utti 	 LL 10 (maayhteistoimintalaivue) 

LL 24 (1-paikk. hävittäjälaivue) 

LL 14 (maayhteistoimintalaivue) 

Maatäydennyslaivue 

LA  2 	Santahamina 	LL 36 (meriyhteistoimintalaivue) 

Meritäydennyslaivue 

mekanikkokoulu  

LA  3 	Sortavala 	 LL 38 (maa- ja meriyhteistoimin- 

talaivue) 

LL 16 (maayhteistoimintalaivue)  

LA 4 	Turkinsaari 	LL 34 (meriyhteistoimintalaivue) 

LA  5 	Suur-meri joki 	LL 12 (maayhteistoimintalaivue) 

LL 26 (2-paikk.hävittäjälaivue)  

LL 44 (kaukotoimintalaivue) 

LL 46 (kaukotoimintalaivue) 

LL 54 (kaukotoimintalaivue) 

LA  6 	Viipuri 

Ilm.K 	Kauhava 	 Ilmailukoulu 
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Taulukossa on merkintä, että eräät laivueet tulevat käyttöön vasta 

myöhemmin: LL 14 vuonna 1935, LL 16 vuonna 1938, LL 44 vuonna 1936 

ja LL 54 vuonna 1937. Lentoasema 6 siirtyy Immolaan vuonna 1936. 

Myös ilmavoimien oli varauduttava toimintaan Ahvenanmaalla. Yleis-

esikunta antoi 4.7.33 käskyn, että oli komennettava upseeri tiedus-

telemaan mahdollisuuksia sodan aikaisten lentokenttien järjestämi-

seksi maakoneille, lähinnä maakunnan etelä- ja länsiosiin. Samalla 

huomautettiin, että Ahvenanmaan sopimuksen mukaan sotilaskoneiden 

laskeutuminen maihin oli sallittu vain pakottavassa hätätilassa. 

Yleisesikunnan päällikkö lupaa antaa suullisesti lähempiä ohjeita 

- näistä ei ole säilynyt merkintää. Ilmavoimien Esikunta lähetti 

tiedustelun tulokset 28.7.33. Kaikkiaan oli löytynyt 8 soveliasta 

lentokentän paikkaa pelto- ja kyläaukeilta. Yhteistoimintaneuvotte- 
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luja Ruotsin kanssa kuvaa, että tiedustelun tulokset ilmoitettiin 

ruotsalaisille 31.7.33.11  

I l m a v a l v o n t a 	j a 	i  l m a t o r j u n t a 

Ilmapuolustussuunnitelmiin tulee  1930—luvun alussa lentotoiminnan 
lisäksi myös ilmavalvonnan ja ilmatorjunnan järjestely. — Varsinai—

sesti vasta  1920—luvun loppupuolella ryhdyttiin ilmatorjunta—asela—

jia kehittämään; ensimmäinen yksikkö, Ilmatorjuntapatteri, perus—

tettiin vuonna  1930  (sivu  153).  Varhaisin asiaa käsittelevä muistio 
"Maan sodanaikaisen ilmavalvonnan ja —torjunnan perusteet"  (32  si—

vua)  on  päivätty  17.1.30.1  

Asiakirjassa todetaan aluksi, että vihollinen voi aloittaa ilmaso—

dan heti sodan julistamishetkellä, siis jo ennen kenttäarmeijan 
keskitysten päättymistä. Ilmavalvonnan ja ilmatorjunnan järjestely 

liittyy siis keskitys—, suoja— ja operaatiosuunnitelmiin.  Jos Suomi  
joutuu yksin sotaan Venäjää vastaan,  on  vihollisen tukialue Suomen—
lahden pohjukassa melko ahdas, mutta  se  voi käyttää kaikki voimansa 
maatamme vastaan.  Jos  Viron rannikko joutuu vihollisen haltuun, sen 
tukialue laajenee huomattavasti ja sen mahdollisuudet toimintaan 

maatamme vastaan paranevat olennaisesti. Tältä pohjalta tarkastel—
laan vihollisen toimintaedellytyksiä eri tilanteissa. Venäläisten 
koneiden tuntinopeudeksi ilmoitetaan  150-200 km,  toimintasäteeksi  
200-600 km  ja pommikuormaksi  200-1500 kg.  Etelärannikolle ne ehti-

vät tunnissa ja Salpausselän - Suojärven linjan tasalle enintään 
kahdessa. Venäjän ollessa sodassa  vain  Suomea vastaan  se  voi lähet-
tää tänne  100-125  pommikonetta. Ne riittävät siis hyökkäykseen sa-
manaikaisesti useita kohteita vastaan. 

Ottaen huomioon vihollisen mahdollisuudet ja ilmasodan yllättävän 

alkamisen, olisi ilmavalvonnan oltava jo rauhan aikana toimintaval-

miina "mikäli mahdollista ainakin osittain ja päähyökkäyssuunnilla". 

Yllä esitetyn tilanteenarvioinnin perusteella julkaistiin 24.3.30 
"toimeenpanokäsky ilmavalvonnan ja —torjunnan järjestelyä varten" 
sekä "väliaikaiset ohjeet ilmavartioiden asettamisessa ja ilmaval—
vontapalveluksessa".2  Näiden mukaan maa jaetaan sodan aikana ilma—

vaaran kannalta seuraaviin vyöhykkeisiin: 
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- välittömän ilmavaaran alue: maan eteläisin osa linjalle Ahvenmaa 

- Turku - Salpausselkä - Saimaa - Savonlinna, 

yleinen ilmahälytysalue: nykyisin linjalle Pori - Ähtäri - Keite-

le - Valtimo, "mutta saattaa tulevaisuudessa siirtyä kauemmaksi 

pohjoiseen". 

maan pohjoisosa, jolla vihollisen ilmatoimintaa ei ainakaan sodan 

alussa ole odotettavissa. 

Välittömän ilmavaaran alue jaetaan ilmavalvonta-alueisiin: 

Länsi-Suomen  IV-alue, itärajana Kymenlaakson ja Viipurin sk.pii-

rien välinen raja (sivu 349), 

Kannaksen IU-alue, Viipurin Sk.piiri ja 

Itä-Suomen  IV-alue, Sortavalan sk.piiri ja osia Mikkelin sk.pii-

ristä. 

Koko toimintaa johtaa Päämaja ja sen perustamiseen saakka Yleisesi- 

kunta. Eri alueiden johtoeliminä toimivat IV-aluekeskukset: 

Länsi-Suomen  IV-aluekeskus Lahdessa; sen perustaa Suojeluskuntain 

Yliesikunta ja se toimii Kotiarmeijan Esikunnan alaisena; se on 

samalla yleinen hälytyskeskus; 

Kannaksen  IV-aluekeskus; sen perustaa Kaakkois-Suomen toimikunta 

Päämajan alaiseksi; 

Itä-Suomen IU-aluekeskus; sen perustaa Salmin Rajavartiosto  III  

Armeijakunnan alaiseksi. 

Kukin  IV-alue jaetaan vartioalueisiin, joita johtavat vartioaluekes-

kukset. Jaossa on erityisesti otettava huomioon viestiyhteydet. Var-

sinaisen ilmavalvonnan suorittavat ilmavartiot, jotka muodostavat 

valvontalinjoja vihollisen lentojen seuraamista varten sekä varmuus-

kehiä tärkeimpien pommitusmaalien ympärille. 

Rauhan aikana on ryhdyttävä valmistelemaan toimintaa muodostamalla 

aluekeskukset ja varaamalla niihin henkilökuntaa, suunnittelemalla 

vartioalueet ja ilmavartiot sekä järjestämällä viestiyhteyksiä. Val-

mistelujen johto kuuluu niille esikunnille ja johtoportaille, jotka 

perustavat varsinaiset toimintaelimet. Myös Meripuolustuksen Esikun-

nan oli osallistuttava tähän Suojeluskuntain Yliesikunnan ohjeiden 

mukaan, meripuolustuksen järjestelyssähän käskyvaltasuhteet olivat 

päinvastaiset. 

Ilmavartioiden asettamisesta ja ilmavalvontapalveluksesta annetaan 



väliaikaiset ohjeet, koska asiasta ei ole kokemusta. Ne perustuvat 
osaksi omiin laskelmiin, osaksi ulkomailta saatuihin tietoihin. Oh—
jeissa korostetaan, että lähestyvä ilmahyökkäys  on  todettava vii—

meistään sen ylittäessä rajan, etulinjan tai rannikon. Silloin  on  

määritettävä lentokonetyyppi ja arvioitava vihollisen toimintamah—

dollisuudet sekä toimitettava viesti nopeasti vartio— ja aluekeskus-
ten kautta uhanalaiseen kohteeseen. Jotta tiedot olisivat luotetta—

via,  on  valvontahenkilöstö koulutettava tehtäväänsä. Yleisradiotoi—
minta oli tuolloin jo niin kehittynyttä, että sen käyttämisestä hä—

lytykseen annettiin ohjeita. 

Ilmavalvonnan järjestäminen tuli käytännön tarpeeseen venäläisten 
lentokoneiden toistuvien rajaloukkausten johdosta. Yleisesikunta 
antoi  8.3.31  ohjeita ilmavalvontapalveluksen tehostamisesta. Esi—
merkiksi Rannikkotykistörykmentit  2  ja  3  saivat käskyn ilmoittaa 
havainnoista heti ylöspäin, edellinen 2.Divisioonan Esikuntaan ja 

jälkimmäinen suoraan Yleisesikuntaan. Tehtävää varten ei ollut mää—

rä perustaa uusia vartioitu, vaan linnakkeiden normaalien vartioi—
den  oli huolehdittava myös ilmavalvonnasta. Omien ja vieraiden ko—
neiden erottamisen helpottamiseksi annettiin Ilmavoimille määräys 
tiedottaa lennoista, jotka ulottuvat rajan läheisyydessä olevan 
tietyn linjan yli. Kannaksella oli ilmoitettava 2.Divisioonan esi—

kuntaan lennoista, jotka ylittävät linjan Seivästö — Inonniemi — 
Suulajärvi — Vuotjärvi — Punnusjärvi — Kiviniemi —  Sakkola  — Yläp—
pään niemi. Laatokalla oli Rannikkotykistörykmentti 3:lle ilmoitet—
tava lennoista ulommaisten patterien muodostaman linjan yli. Yleen—
sä ei Kannaksella saanut lentää  10 km  lähemmäksi rajaviivaa ilman 
Yleisesikunnan nimenomaista lupaa. myös muiden rajojen läheisyydes—
sä lentämisestä oli omat määräyksensä.3  

24.3.30  annettu "Toimeenpanokäsky ilmavalvonnan ja —torjunnan jär—
jestämistä varten" korvattiin vuotta myöhemmin uudella "Toimeenpano-
käskyllä ilmatorjunnan järjestämistä varten".  Se on  lähes identti—
nen aikaisemman käskyn kanssa, mutta ilmavalvonta—alueet  on  muutet—
tu ilmatorjunta—alueiksi, IV—aluekeskuksista  on  tullut IT—piirikes—
kuksia ja vartioalueet ovat nyt  IT—alueita IT—aluekeskuksineen. 
"Varsinaisen ilmavalvonnan suorittavat  IT—alueilla ilmavartiot". 
Rauhan aikaiset valmistelut suoritetaan samojen periaatteiden mu—
kaan kuin ennenkin.4  

Kun sotilaspiirit perustettiin ja aloittivat toimintansa 1.3.32 
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(sivu 123), annettiin niiden tehtäväksi myös ilmatorjunnan järjes-
tely Yleisesikunnan toimeenpanokäskyllä 16.7.32. "Kunnes  IT-kehitys-
ohjelma kokonaisuudessaan on puolustusneuvostossa hyväksytty, vah-

vistan tämän käskyn liitteenä seuraavan "Otteen IT-kehitysohjelmas-
ta 31" sotavalmiustöissä toistaiseksi noudatettavaksi". Otteeseen 

sisältyi mm. ilmatorjunnan alueellinen jako (nyt suoritettuna soti-
laspiirien mukaan), johtoelinten sijoituspaikat, joukkojen perusta-
missuunnitelmat sekä aseistuksen, kaluston ja rakenteiden kehittä-
minen.5 5  

Sotavalmiustöitä johtaa Länsi-Suomen  IT-piirissä Yleisesikunta, Kan-
naksen piirissä 2.Oivisioonan komentaja, Itä-Suomen piirissä Salmin 

Rajavartioston komentaja ja kunkin sotilaspiirin alueella sen esi-
kunta. Tämän käytettäväksi asetetaan tietty henkilö, useimmissa 
piireissä joku aluepäällikkö. Kunnes omat asiantuntijat ehdittäisiin 
kouluttaa tehtäviinsä, piirien oli anottava  "IT-upseerin tilapäistä 
komentamista". 

Maan alueellinen jako säilyy itse asiassa ennallaan, mutta siihen 
tulee mukaan uusia termejä. Välittömän ilmavaaran vyöhyke saa nimen 
"IT-etuvyöhyke" ja sen pohjoispuolella on yleisen ilmahälytysalueen 
tausta eli "IT-taustavyöhyke", jonka pohjoisrajaa on tarkistettu so-
tilaspiirien rajojen mukaan. Se on nyt Rauma - Viitasaari - Valtimo. 

Käskyssä luetellaan kuhunkin vyöhykkeeseen kuuluvat sotilaspiirit 

ja määrätään piiri- ja aluekeskusten paikat; viimeksimainittuja tu-
lee kaikkiaan 24. Myös ilmavartioiden sijoituspaikat on jo tiedus-
teltu.  

It-kalusto ja -rakenteet tullaan hankkimaan 5-vuotisohjelman puit-
teissa. Näihin kuuluvat mm. tarvittavat puhelinyhteydet, tornit ja 
lavat. "Työt suoritetaan ... puolustuslaitoksen ja sk.järjestön yh-
teistoiminnalla". Ilmatorjuntajoukot perustetaan joukko-osastojen ja 
suojeluskuntakaaderien toimesta. Käskyssä mainitaan mm. että Ilma-

torjuntarykmentti perustetaan Viipuriin vuonna 1934 ja  IT-patteri 
Suomenlinnaan vuonna 1933. Käskyssä on myös ohjeet, minkälaisen kou-

lutuksen saaneita miehiä  it-joukkoihin on sijoitettava ja miten ase-
velvolliset on jaettava tuleviin it-joukko-osastoihin sekä miten 
koulutus on järjestettävä suojeluskunnissa, varsinaista  it-reserviä-
hän ei ollut kuin nimeksi. Nyt oli hyödynnettävä jo saatua kenttä-
tykistö-, konekivääri- ja viestikoulutusta. 

Yleisesikunta antoi 13.12.33 åluejärjestölle toimeenpanokäskyn, jcn- 
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ka pääsisältänä on valmistelutöiden johtosuhteiden järjestely. 

Ylin johto on Yleisesikunnassa, jossa 

— ilmapuolustusupseeri (IPU) käsittelee aktiivisen ilmatorjunnan 

sekä ilmavalvonnan ja —hälytyksen alaan kuuluvat asiat ynnä pas—

siivisesta ilmatorjunnasta muut paitsi kaasusuojelutoimistm hoi—

dettavat asiat ja 

— kaasusuojelutoimistolle kuuluvat kaasusuojelupalvelus ja siviili- 

väestön suojelu.6  

Maa jaetaan nyt kuten ennenkin ilmatorjuntapiireihin "aluejärjestön 

rajoja seuraten" ja määrätään kuhunkin piiriin kuuluvat sotilaslää—

nit ja piirit.  IT—piirien päällikkyys yhdistetään rauhan aikaisiin 

virkoihin seuraavasti: 

— Länsi—Suomen  IT—piiri — Merivoimien komentaja 

— Kannaksen  IT—piiri — Armeijakunnan komentaja 

— Itä—Suomen•piiri — Rannikkotykistörykmentti 3:n komentaja. 

Piirien päälliköt ovat suoraan Sotaväen päällikön alaisia ja heille 

kullekin määrätään apulaiseksi joku aselajiupseeri. He valvovat so--

tavalmiustyön yhtenäistä ja suunnitelmanmukaista kehitystä. Heillä 

on käskyvalta ja tarkastusoikeus kaikkiin suorittajiin. Tosin suo—

jeluskuntiin kuuluville henkilöille. käskyjen on mentävä asianomai—

sen piiripäällikön kautta. 

IT—aluepäälliköiksi määrätään rauhan aikana oman toimensa ohella 

yleensä joku suojeluskunnan aluepäällikkö, mutta myös joku ilmator 

juntaupseeri tietyillä varuskuntapaikkakunnilla. Rauhan ja sodan 

ajan tehtävät pyritään mikäli mahdollista yhdistämään. 

Yleisesikunta uusi toimeenpanokäskyn aluejärjestölle 28.3.34. Siinä 

mm. määrättiin perustamistehtävät seuraavan luettelon mukaisiksi.? 
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Yksikkö tai laitos  IT—piiri 
Yhteensä Länsi—Suomi Kannas Itä—Suomi 

Liikkuva 3" it.patteri 1 

N
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 c-  N

  
0

 
M

 Cr)
 

c-  
U
)
 

— 3 

Kiinteä 3" it.patteri 7 — 10 

Kevyt liikkuva it.patteri 2 2 6 
Kevyt kiinteä it.patteri 2 1 4 
It.konekiväärikomppania 3 1 6 

Kiinteä it.kk.osasto 11 8 29 

Hakijavalonheittäjä 3 — 6 
Seuraajavalonheittäjä 9 — 18 
It.piirikeskus 1 1 3 

It.aluekeskus 9 8 26 

Taulukossa  on  perustamistehtäviä esittävät luvut jaoteltu sotilas—
piireittäin ja  IT—alueittain. Liikkuvat  3"  ja kevyet it.patterit 

sekä it.konekiväärikomppaniat liitetään eri käskyllä kenttäarmei—
jaan. 

Vuonna  1934  voidaan varustaa piiri— ja aluekeskukset, kiinteät 
it.konekivääriosastot, kiinteät  3"  patterit sekä joitakin valon—
heittäjiä, vuonna  1935  liikkuvat  3"  patterit,  1  kevyt liikkuva pat—

teri ja  3  it.konekiväärikomppaniaa. 
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5.33  VENÄJÄN KESK  I  TYS31 

Yleisesikunnan Operatiivisessa toimistossa laadittiin vuoden 1930 lo-

pulla kaksi laajaa muistiota, "Keskityssuunnitelman V.K.27 edelleen-

kehitys ja täydentäminen", 12.9.30 sekä "Suuntaviivat keskitys-, suo-

ja- ja operatiosuunnitelmia koskevan työn jatkamiseksi",_12.12.30.1  

Molemmissa muistioissa on sama alkuosa, "V.K.27:n ja sen edellytysten 

tarkastelua". Suunnitelman todetaan lähteneen olettamuksesta, että 

kenttäarmeijamme liikekannallepano ja keskitys sujuisi niin paljon no-

peammin kuin venäläisten, että meillä noin viikon ajan keskityksen 

päättymisestä olisi viholliseen verrattuna ylivoima, tosin pieni. Tä-

hän perustui offensiivi, jonka lopullisena tarkoituksena oli saavut-

taa puolustukselle edullisin linja Kannaksella Pargalovon - Toksovan 

tasalla. 

Suoritetut laskelmat ovat kuitenkin osoittaneet, että tällainen opti-

mismi on perusteetonta; omat keskityksemme ovat hitaammat ja venäläis-

ten nopeammat kuin arvioitiin. Suurimmaksi syyksi keskityksemme vii-

västymiseen on ranittautunut huoltokuljetusten hitaus. Seuraava tauluk-

ko osoittaa, milloin keskityskuljetukset ovat päättyneet (vrt. sivut 

290 - 294). 

Yhtymä Taistelujoukot Kokonaisuudessaan 

Itä-Kannas: 

5.Divisioona 5.lkp.päivä 8.lkp.päivä 
11,Divisioona 8. 	-"- 10. 	-"- 

Keskusta: 

9.Divisioona 7. -"- 10. 	-"- 

3.Divisioona 5. 	-"- 10. 	-"- 
1.Divisioona 8. -"- 10. 	-"- 

Länsi-Kannas: 

7.Divisioona 10. 	-"- 10. 	-"- 

Kenttäarmeija voisi näin ollen aloittaa operaationsa vasemmalla sii-

vellään aikaisintaan 10.lkp.päivänä, mutta varmimmin vasta ll.lkp.-

päivänä ja muilla osiltaan 12.lkp.päivänä. 

Venäläisten keskitysnopeutta puolestaan oli aliarvioitu ja seuraavasta 

taulukosta ilmenevät tarkistetut luvut, jotka perustuvat muistioon 

Suomi-keskityksestä (sivu 291). 
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Aika 

Valkeasaaren suunta Raasulin suunta 
Divisioonia 

Jalkaväki Ratsuväki Jalkaväki Ratsuväki 

10.lkp.päivä 

	

12. 	-"- 

	

14. 	-"- 

2 
4 

5 

2 
2 

2 

2 

3 

3 

1/2 

1/2 

1/2 

Kenttäarmeijamme vasen siipi, jonka menestyksestä koko operaatiosuun-
nitelman onnistuminen olennaisesti riippuu, saisi jo hyökkäyksen alka-
essa 10.lkp.päivänä vastaansa suunnilleen yhtä vahvan vihollisen, jo-

ka seuraavina päivinä vielä vahventuisi. Tuskinpa meidän divisiooni-

amme voidaan arvioida vastustajaa paremmiksi, joten operaatiosuunni-
telman "onnistuminen on lievimmin sanottuna kyseenalainen". 

V.K.27:n laatimisen aikaan ei ollut täyttä selvyyttä vihollisen ilma-
voimien mahdollisuuksista häiritä keskityksiämme. Omat edellytyksemme 

suojata esimerkiksi Viipurin, Antrean, Salmenkaidan, Kiviniemen, Käki-
salmen, Savonlinnan ja Korian rautatiesiltoja, jotka ovat kuljetuksil-
lemma välttämättömät, ovat riittämättömät.2  

Venäläiset ovat rakentaneet vahvan linnoitusvyöhykkeen linjalle Miik-
kulainen - Putkelovo - Grusinanjoki - Nakkolovo - Ohalatva - Vaskisa-
votta - Iherituittu - Siestarjoki. Sen murtaminen olisi mahdollista 
vain "erikoisen onnellisen sattuman" kautta. 

Suunnitelmassa ei oteta huomioon vuodenaikojen vaihtumisen vaikutusta. 
Tällaisia tekijöitä ovat Vuoksen - Suvannon ja suoalueitten. samoinkuin 
Suomenlahden. ja Laatokan jäätyminen. Vesistöjen estearvo häviää, mutta 

ne tarjoavat tilaisuuden jäitse kiertää sivustoja. Suot tulevat tal-
vella kulkukelpoisiksi. 

Yleisesikunnan suorittamissa tutkimuksissa on kenttäarmeijan suoritus-
kykyyn olennaisesti vaikuttavissa materiaalisissa ja koulutusedelly-
tyksissä havaittu niin suuria puutteita, että ne asettavat sen operaa-
tiomahdollisuudet kyseenalaisiksi. 

Sotilaspoliittisessa tilanteessakin on tapahtunut muutoksia. V.K.27 

lähti olettamuksesta, että Suomi on yksin sodassa Venäjää vastaan, 
mutta nykyiset tiedot viittaavat siihen, että Venäjä ehkä asettaakin 
etusijalle hyökkäyksen Baltian suuntaan. Suomen tilannetta vaikeuttaa 
olennaisesti, jos venäläiset saavat haltuunsa Baltian maat meri- ja 
ilmavoimiensa tukikohdiksi. Vaikka tarkasteluun ei otetakaar, mahdolli- 
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suutta  antas  suoranaista apua Viroon, voidaan offensiivilla Pietaria 

ja Itämeren laivaston tukikohtaa vastaan auttaa Viron ja  Latvian  hä-

dänalaiste asemaa. "Pahimmassa tapauksessa tuskin mikään muu apu ehtii 

ajoissa perille". Tällä tarkoitetaan Kansainliiton kehotuksesta ehkä 

tapahtuvaa taloudellista tai aseellista sanktiota jonkin länsivallan 

taholta. - Joskin ns. reunavaltiosuuntaus oli jo vuosikymmenen alku-

puolella päättynyt ja luottamus Kansainliittoon vielä oli varsin suu-

ri, Yleisesikunta otti arvioinneissaan huomioon mahdollisuuden yhteis-

toimintaan Baltian  maiden  kanssa - tosin Kansainliiton puitteissa ja 

sen initiatiivista (vrt.  s. 3).  

Yleisesikunnan suorittaman tutkimuksen varsinainen tarkoitus oli sel-

vittää, miten keskitys- ja operaatiosuunnitelmia olisi kehitettävä. 

Tämän pohjaksi otetaan tapaukset, että Venäjä  on  yksin sodassa Suomea 

vastaan tai että  se on  saman aikaisesti sodassa suurimmalla osalla 

länsirintamaa. Kummassakin tapauksessa tarkastellaan sodan alkamista 

joko kesällä tai talvella.  

Jos  sota alkaa kesällä ja Venäjä  on  sodassa  vain  Suomea vastaan, 

"meillä ei ole mitään mahdollisuuksia lyödä venäläisiä ratkaisevasti 

ryhtymällä hyökkäysoperatioon Kannaksella heti sodan alussa".  On  siis 

pakko tyytyä defensiiviin, vieläpä niin, että  on  luovuttava maastosta 

Vuoksen - Suvannon linjan etupuolella, samoin ns. eteläisistä järvi-

kannaksista. "Tällöin huomio kiintyy lähinnä vanhaan vakinaisilla lin-

noituksilla vahvistettuun linjaan Makslahti ... Taipaleenjoki" eli 

Enckellin linjaan. Tätä linjaa voitaisiin puolustaa neljällä divisioo-

nalla ja Kannaksella jäisi reserviksi kaksi divisioonaa.  Jos  aseman 

oikeaa siipeä työnnettäisiin eteenpäin linjalle Muurila - Kuolemajär-

vi - Summa, tultaisiin ehkä puolustuksessa toimeen vielä vähemmillä 

voimilla (karttapiirros  s. 379).  Muistiossa todetaan, että defensii-

vissä "emme lopullisesti pysty pitämään hallussamme mitään linjaa ... 

henkilökunnan ja materiaalin ylivoimalla  on  loppujen lopuksi ratkaise-

va merkitys. Jostain kohdasta venäläisten lopulta onnistuu murtaa rin-

tamamme... Tällöin ei kuitenkaan Suomen puolustuskysymys vielä tarvit-

se olla ratkaistu, sillä todennäköisesti ei kenttäarmeijaamme tällöin 

voida ratkaisevasti lyödä. Meille jää vielä useita toimintamahdolli-

suuksia". 

Yhtenä mahdollisuutena esitetään, että jos vihollinen etenee vain 

Vuoksen länsipuolella Viipuria kohti, voidaan vetäytyä linjalle Nuo-

raa - Säiniö - Heinjoki, "joka jo on betoniasemilla vahvistettu".3 
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Tällöin voitaneen irroittaa puolustuksesta ainakin yksi divisioona ja 

muodostaa Talin - Heinjoen - Antrean seuduille voimaryhmä, joka yh-

dessä käsittäisi ainakin 31/2  divisioonaa jalkaväkeä sekä ratsuväkeä 

ja tykistöä. Tämä uhka venäläisten oikeata sivustaa vastaan pakottaa 

heidän etenemisensä Viipuria kohtaan pysähtymään, vaikka emme kykeni-

sikään lyömään heidän voimiaan. 

Jos venäläiset etenevät molemmin puolin Vuoksea, ei tämä operaatio 

ole mahdollinen, koska iskuryhmän selusta ja vasen siipi paljastuvat. 

Vuoksen itäpuolella on kuitenkin hyviä puolustuslinjoja, kuten Pikku-

Vuoksi — Käkisalmi ja Vuoksi Antrean ja Saimaan välillä. Puolustuk-

semme olisi tällöin linjalla Viipuri - Tali - Noskuanjärvi - Antrea - 

Jääski - Saimaa. Tätä asemaa vastaan venäläisten on vaikea hyökätä, 

koska vesistöt ovat pirstoneet heidän voimansa osiin. Tällöin meillä 

on mahdollisuuksia koota 4-5 jalkaväkidivisioonaa sekä ratsuväkeä ja 

tykistöä ja lyödä ainakin osia venäläisten voimista, "vaikkakin kent-

täarmeijamme operatiokykyä olisi pidettävä vähäisenä". 

Tilannearvio on varsin lähellä kenraali Enckellin aikaista (sivut  II  
186-214 ja  II  223-226).4  Kannaksen pääaseman sijoittamisesta edellä 
esitetyn mukaisesti tehtiin päätös vuonna 1931 ja ns. Kuolemajärven 

linjan lännoittaminen alkoi seuraavana vuonna (sivut 297-298).5  

Jos taas sota alkaa talvella ja edellyttäen, että "joukkomme todella-

kin ovat täktillisesti ylivoimaisia", on meillä mahdollisuuksia U.K. 

27:n mukaiseen offensiiviin. Jos taas emme ehdi keskittää joukkojamme 

tämän mukaisesti, eikä niiden "operatiokykyä silloinkaan voida arvi-

oida tarpeeksi suureksi venäläisiin verrattuna", on tyydyttävä edellä 

esitettyyn defensiiviin. Joka tapauksessa täytyy "taktillisen toimin-

tamme talvella olla enemmän hyökkäävää kuin kesällä". 

Jos Venäjä on sodassa saman aikaisesti suurimmalla osalla länsirinta-

maa, ja sata alkaa kesällä, tulisi kysymykseen Baltian maiden tilan-

netta helpottava offensiivi Kannaksella, kuten edellä on esitetty. 

Operaatio tulisi olemaan varsin vaikea eikä siinä riitä vain venä-

läisten suojajoukkojen lyöminen, vaan olisi "murrettava venäläisten 

linnoituslinja ja päästävä käsiksi heidän päävoimiinsa". Hyökkäys 

olisi ilmeisestikin mahdollinen vain Raasulin suunnalta. Talvella 

tehtävä olisi helpompi. 

Yhteenvetona tutkimuksesta esitetään, että operaatioita koskeva suun-

nittelutyö tehtäisiin seuraavassa järjestyksessä: 
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- liikekannallepannun kenttäarmeijan operaatiokyvyn tarkastus, 

- keskityskuljetusvarianttien laatiminen, 

- defensiivinen suunnitelma kesää varten, 

- defensiivinen suunnitelma talvea varten, 

- offensiivinen suunnitelma kesää varten ja 

- offensiivinen suunnitelma talvea varten. 

Ensimmäinen tehtävä, operaatiokyvyn tarkastelu sekä materiaalitilan-

teen että koulutuksen kannalta, valmistui syksyllä 1931 (vrt. sivut 

175 ja 279).6  Osavastauksena operaatioita koskeviin tutkimustehtäviin 

on pidettävä 29.8.31 päivättyä Keskityssuunnitelmaa U.K. 31.7  Toinen 

versio tästä on tehty vuonna 1932, hieman täydellisempi, mutta nume-

roimaton, päiväämätön ja allekirjoittamaton.8  

Keskityssuunnitelma U.K. 31 on defensiivinen, edellä esitetty tutki- 

mushan päätyi juuri tällaisen tarpeellisuuteen. Tällöinkään ei ole 

"kaikkia voimia sidottava torjuvaan puolustukseen etulinjaan, sillä 

emme kuitenkaan pysty ratkaisemaan sotaa lopullisesti pysäyttämällä 

vihollinen tämän linjan eteen. Sensijaan on meidän muodostettava 

strateginen reservi, jolla defensiivi jonain sopivana ajankohtana 

voidaan muuttaa offensiiviksi". 

U.K. 31:n toiminta-ajatuksena on, että keskityskuljetuksina saapuvat 

yhtymät ohjataan uuteen ryhmitykseen, jossa etulinjaan sijoitetaan 

vähimmäismäärä joukkoja ja näin saadaan muodostetuksi strateginen 

reservi. Tilanteen mukaan Ylipäällikkö käskee ryhmityksen junien saa-
puessa Kannakselle, joten suunnitelmaa ei ole ollut tarpeellistakaan 

saattaa aikaisemmin kenttäarmeijan tietoon. Ryhmitys selostetaan seu-

raavassa alkaen oikealta. 

1.Divisioona tulee valmiiksi Turussa, Helsingissä ja Tuusulassa, 

taistelujoukkojen osalta 5.lkp.päivänä (sivu 193). V.K.27:n mukaan 

se keskitettäisiin Valkjärven rataa pitkin Muolaanjärven ja Kirkko-

järven välisille kannaksille (sivu 288). Uudessa suunnitelmassa sen 

kuljetukset muutetaan Viipurissa Koiviston radalle. Ensimmäiset junat 

saapuvat Viipuriin jo 5.lkp.päivänä, jolloin siis on viimeistään pää-

tettävä, minne ne suunnataan. Divisioonan tehtävänä on uuden suunni-

telman mukaan Koiviston niemen suojeleminen ja Viipuriin johtavien 

teiden sulkeminen. Sen selustaa suojaavat Koiviston rannikkolinnoi-

tukset sekä saarille keskitettävät maavoimat (karttapiirros s. 379). 

Vihollinen voi tiestön takia tuskin suunnata tänne kahta divisioonaa 



- 378 -  

enempää ja ottaen huomioon puolustusaseman kapeikkoluonteen sekä suun-

nitelmat kannaksille rakennettavista linnoituslaitteista, ei tehtävän 

pitäisi olla ylivoimainen.  Jos  vasempana naapurina olevan 9.Divisioo-

nan asemat murtuvat,  on  1.Divisioonan selkäyhteydet turvattava, jotta  

se  voisi suojata Koivistoa ja tältä suunnalta uhata vihollisen sivus-
taa. 

Laskelmien mukaan divisioonan taistelujoukkojen ensimmäiset osat saa-

puvat keskitysalueelle 5.lkp.päivänä ja loputkin 8.lkp.päivänä, huol-

tojoukot 10.lkp.päivänä. - Tarvittaessa  on  suojajoukkoja vahvennetta-
va suojeluskuntajärjestön perustaman Jalkaväkirykmentti  6:n  osilla. 
Tämä saapuu Kouvolaan 4.lkp.päivänä kello  2.43.  Suojavaiheen päätyttyä 
rykmentti kootaan reserviksi lähinnä käytettäväksi maihinnousujen tor-

juntaan (sivut  301  ja  303).9  

9.Divisioona perustetaan Lahdessa, Kouvolassa ja Viipurissa. Sen tais-

telujoukot tulevat valmiiksi 5.lkp.päivänä. V.K.  27:n  mukaan  se  keski-
tettäisiin Valkjärven rataa käyttäen Valkjärven ja Nurmijärven väli-

selle kannaksella. Uusi suunnitelma antaa sen tehtäväksi Työppölän-

joen - Summajoen ja Muolaanjärven välisen maaston sulkemisen. Lohkon 

leveys  on 18 km  ja siinä ovat vihollisen pääetenemisteinä maantie ja 
rautatie. Suot jakavat sen kuitenkin harjannekaistoihin, joiden yhtei-

nen leveys jää alle  8  kilometrin ja pääetenemisalueita  on  linnoitettu. 
Vihollinen voinee käyttää täällä etulinjassa noin  21/2  divisioonaa. 
Laskelmien mukaan ovat divisioonat kaikki taistelujoukot purettuina 

pääteasemillaan 7.lkp.päivänä.  5.  ja 6.lkp.päivä voivat olla niin 
kriittisiä, että suojajoukkoja  on  täällä vahvennettava Lappeenrannas-
sa 3.lkp.päivänä valmistuvalla Ratsujääkäripataljoonalla (sivu  185). 
Se on  varsinaisesti tarkoitettu Vuoksen pohjoispuolelle Noisniemeen, .. 
jonne  se  voitaneen irroittaa viimeistään 8.lkp.päivänä. 

3.Divisioona perustetaan Viipurissa ja Kouvolassa. Taistelujoukkojen 

osalta se on valmiina 3.lkp.päivänä ja on V.K.27:n mukaan keskitettävä 

Valkjärven rataa pitkin Kirkkojärven ja Valkjärven välisille kannak-

sille, missä yksi sen rykmenteistä, Karjalan Kaartin Rykmentin perus-

tama Jalkaväkirykmentti 7 on jo suojajoukkona. Uuden suunnitelman mu-

kaan divisioonan tehtävänä on sulkea Muolaanjärven - Vuoksen väliset 

kannakset, jotka on linnoituksin vahvistettu. 

1., 3. ja 9.Divisioona muodostavat  I  Armeijakunnan. Se saa vahvennuk-

sekseen 1.Raskastykistörykmentin, jonka on tuettava ensi sijaisesta 

9.Divisioonaa. Saarenpään ja Humaljoen rannikkopatterit tukevat ras- 
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Kenttäarmeijan keskittämissuunnitelma V.R. 31 Karjalan kannaksella 
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kaalla tulella 1.Divisioonaa. 

5.Divisioonan taistelujoukot tulevat valmiiksi Käkisalmessa, Kuopios-

sa ja Riihimäellä 4.lkp.päivänä. Ne oli suunniteltu V.K. 27:n mukaan 

keskitettäviksi Rautuun ja Petäjärvelle. Tällä suunnalla on jo yksi 

sen rykmenteistä, Jalkaväkirykmentti 13, toiminut suojajoukkona. Uu-

den suunnitelman mukaan divisioona keskitetään puolustukseen 'Juoksen - 

Suvannon pohjoisrannalle, jossa sen lohko ulottuu Laatokasta Pikku-

Vuokseen. "Virran puolustusta (on) vahvistettu betonisilla tykki- ja 

kk.-asemilla, joittenka ampumateho valoisana aikana on arvioitava 

verraten suureksi". - Divisioonalle voidaan alistaa Mikkelissä perus-

tettava Polkupyöräpataljoona 4 (sivu 185), joka ehtii perille 6.-7. 

lkp.päivänä. Yhtymästä käytetään myös nimitystä Suvannon Ryhmä tai 

Sakkolan Ryhmä. 

Vuoksen puolustamiseksi Pikku-Vuoksesta 3.Divisoonan rajaan muodoste- 

taan Noisniemen Ryhmä, johon käytetään Mikkelissä perustettava Polku-

pyöräpataljoona 5, joka valmistuu 4.lkp.päivänä sekä Summan suunnalta 

vapautuva Ratsujääkäripataljoona. 

Strategiseksi reserviksi jää kaksi divisioonaa ja raskastykistöryk-

mentti. Keskitysalue on valittava siten, että sitä voidaan käyttää 

- rintaman vahventamiseen Länsi-Kannaksella, 

- vastahyökkäykseen ja mahdollisesti yleiseen offensiiviin siirtymi-

seen, 

- uuden rintaman muodostamiseen Viipurin - Vuoksen - Saimaan välille, 

- puolustuksen tukemiseen tai vastahyökkäykseen Itä-Kannaksella, jos 

venäläiset vastoin olettamusta pyrkisivät siellä Vuoksen yli, ennen-

kuin ovat yrittäneet vallata Viipurin. 

Todennäköisin on reservin käyttö toisen tai kolmannen kohdan mukaan. 

Vihollisen läpimurto voi tapahtua 9.Divisioonan lohkolla maantien ja 

pääradan varrella. Vastahyökkäys tulee tällöin kysymykseen joko suo-

raan rintamasta Viipurin kaakkois- ja itäpuolelta taikka sivustaan 

Heinjoen - Talin ja Ylä-Noskuan suunnalta. Viimeksimainittu on maas-

tollisesti vaikeampi, mutta onnistuessaan johtaa melkoisten vihollis- 

voimien lyömiseen. 	 - 

Strategisena reservinä  on II  Armeijakunta, johon kuuluvat  7.  ja  11.  
Divisioona sekä 2.Raskastykistörykmentti. 7.Divisioona  on  keskitys-

valmiina Helsingissä ja Turussa 6.lkp.päivänä ja keskitetään Näätä-

län - Kääntymän alueelle 10.lkp.päivänä. 11.Divisioona  on  valmiina 
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Scrtaveiassa, Kuopiossa ja Mikkelissä 4.1kp.päivänä ja keskitysalu-

eellaan Pullilan - Ylä-Noskuan seuduilla 8.-9.lkp.päivänä. Tykistö 

siirretään 9.lkp.päivänä Viipurista Heinjoelle, mistä sitä tarvitta-

essa voidaan käyttää tukemaan 3.Divisioonan puolustusta. 

13.Divisioona oii U.K. 27:n mukaan suunniteltu Laatokan Karjalaan. 

Uudessa suunnitelmassa se sijoitettaisiin Hiitolan - Jaakkiman alu-

eelle, josta se olisi suunnattavissa joko Laatokan Karjalaan tai Kan-

nakselle, missä sitä voitaisiin käyttää 

- II  Armeijakunnan vahventamiseen vastahyökkäyksessä, 
- 5.Divisioonan vahventamiseen Vuoksella ja Suvannolla tai 

- Kannaksen puolustuksen epäonnistuessa operaatioihin Viipurin - 

Vuoksen - Saimaan tai Hiitolan - Simpeleenjärven - Saimaan rinta-

milla. 

U.K. 31:een liittyvässä Operatiivisen toimiston muistiossa tosin po-

lemisoidaan divisioonan käyttöä vastaan Kannaksella.10  Perusteluna 

esitetään, että se tarvitaan välttämättä Karjalassa jo pelkästään 

sen takia, että Jänisjokilinja kyettäisiin pitämään ja Kannakselle 

se ei ehdi mukaan ainakaan  II  Armeijakunnan hyökkäykseen. Pelkästään 
5.Divisioonan puolustuksen defensiiviseen tukemiseen yhtymä taas on 

"liian liikkuva ja hyvä". 

Muistiossa ehdotetaan vielä useita toimia, joilla rauhan aikana voi-

taisiin edistää suunnitelman toteuttamista. Tällaisia ovat puolustus-

asemien linnoittaminen maarintamilla sekä Koivistolla ja Laatokalla 

ynnä rautatie- ja maantierakennushankkeet. 

**************  

Suunnitelmassa V.K.31 käsitellään sotatoimia Laatokan pohjoispuolel-

la hyvin vähän, koska "olosuhteet siellä eivät ole entisestään suu-

restikaan muuttuneet. Toisin sanoen on meillä siellä edelleenkin se-

kä aikaan että käytettävissä oleviin voimiin nähden vihollisesta 

niin suuri etumatka, että voimme katsoa omaavamme täydellisen ope-

ratiovapauden ainakin siihen asti, kun ensimmäiset operatiot Kannak-

sella jo ovat joutuneet ratkaisevaan vaiheeseen". Kysymys on lähinnä 

siitä, paljonko voimia Kannakselta voidaan luovuttaa tälle toisar-

voiselle sotanäyttämölle.11  

Laatokan Karjalassa on joka tapauksessa tultava toimeen mahdollisim- 
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man  vähillä joukoilla ja tämän vuoksi onkin 13.Divisioona aluksi 

keskitettävä Hiitolan - Jaakkiman alueelle, jotta ylipäällikkö voi 

suunnata sen tilanteen kehityksen mukaan joko Laatokan pohjoispuolel-

le tai Kannakselle.  III  Armeijakunnalle jää näin ollen käytettäväksi 

Laatokan Karjalassa aluksi vain 

Pitkärannan Ryhmä: 8.Divisioona ja 

Suojärven Ryhmä: Jaikaväkirykmentti 24, Polkupyöräpataljoona 6 ja 

Kenttätykistörykmentti 13:n  I  Patteristo. 

Nämä joukot ovat liian heikot offensiiviseen toimintaan, joten ne 

voivat joutua viivyttäen vetäytymään Jänisjokilinjalle.12  

Laatokan Karjalasta pohjoiseen jää ryhmitys V.K.27:n mukaiseksi. 

Suunnitelmaa V.K.31 ei käskytetty yhtymille ja joukoille, se jaettiin 

vain Puolustusneuvoston puheenjohtajalle ja Yleisesikunnan päälliköl-

le. Vuoden 1932 versiota ei ole merkitty jaetuksi lainkaan. Kun vuon-

na 1934 valmistuivat puolustusvoimain uudestijärjestelyyn perustuvat 

keskityssuunnitelmat VK 1 ja VK 2, kaikki aikaisemmat suunnitelmat 

mitätöitiin. 
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5.34  VUODEN 1934 VK1 JA VK2 . 

Yleisesikunta tiedotti 14.2.34, että kenttäarmeijan armeijakuntien 

keskitystä koskevat suunnitelmat jaettaisiin rauhan aikaisten divisi-

oonien komentajille helmikuun aikana. Näiden tuli antaa sotilaslää-

nien komentajille operatiiviset käskyt ja työohjeet perustettavia 

sodan aikaisia divisioonia varten maaliskuun loppuun mennessä.1  

Keskityssuunnitelmat VK 1 ja VK 2 on päivätty 28.2.34 ja ne jaettiin 

divisioonien komentajille Yleisesikunnassa maaliskuun alussa. Tosin 

virallinen luettelo sotilasläänien alistuksista on päivätty vasta 

10.4.34, mutta tiedossa se on ollut jo käskyjä annettaessa. Alistuk-

set ovat seuraavan luettelon mukaiset.2  

Alistus Alistettava sotilaslääni 

VK  1  VK  2  VK  2a  

1.D:n  ko-  
mentaja 

Kymenlaakson sl Kymenlaakson sl Kymenlaakson sl 

Turunmaan sl Turunmaan sl Satakunta-Hämeen sl 

Uudenmaan sl Uudenmaan sl 

2.D:n  ko-  
mentaja 

Keski-Suomen sl Satakunta- 
Hämeen sl 

Turunmaan sl 

Etelä-Pohjan- 
maan sl 

Etelä-Pohjan- 
maan sl 

Etelä-Pohjan- 
maan sl 

3.D:n  ko-  Karjalan sl Karjalan sl Karjalan sl. 
mentaja 

Savon sl Savon sl Savon sl 

Sotaväen Uudenmaan sl Keski-Suomen sl Keski-Suomen sl 
päällikkö 

Pohj.-Pohjan- 
maan sl 

Pohj.-Pohjan- 
maan sl 

Pohj.-Pohjan- 
maan sl 

Satakunta- 
Hämeen sl 

Siirtyminen aluejärjestelmään ja samalla myös suurelta osin uuteen 

rauhan aikaiseen kokoonpanoon (sivut 131-133) merkitsi myös uusia 

puolustussuunnitelmia. Käyttöön tulivat Venäjän keskitys 1 ja Venä-

jän keskitys 2 eli VK 1 ja VK 2. Nimien samankaltaisuudesta huoli- 
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matta  niiden sisältö oli toinen kuin  1920-luvulla (sivut  II 186  

seur). Samalla lakkasivat olemasta voimassa suunnitelmat V.K.27 

ja V.K.31, joista viimeksimainittua tosin ei ollut käskytettykään 

(sivut  285  seur ja  373  seur). 

Venäjän keskitys 1 on periaatteeltaan samanlainen kuin V.K. 27. 

Rauhan aikaisten joukkojen muodostama  I  Armeijakunta suojaa alue-

järjestön perustaman kenttäarmeijan keskityksen Karjalan kannaksel-

le.  II  ja  III  Armeijakunta hyökkäävät Vuoksen eteläpuoliselta alu-

eelta Viipuria kohti etenevän vihollisen sivustaan. Lyötyään vihol-

lisen ne asettuvat puolustukseen Kannaksen kapeimmalle kohdalle. 

Suunnitelma edellyttää Suomelle erittäin edullista tilannetta, jol-

loin Venäjällä ei ole mahdollisuutta käyttää ylivoimaansa. 

Laatokan Karjalassa  IV  Armeijakunta toimii myös offensiivisesti hyö-

käten kahden divisioonan voimin rajan yli ensi tavoitteena linja 

Vieljärvi - Säämäjärvi. Erillinen Pataljoona 11 valtaa Porajärven. 

Itärajan pohjoisosalla ei odoteta laajoja operaatioita ja toiminta 

on suunniteltu samojen periaatteiden mukaan kuin aikaisemminkin. 

Venäjän keskitys 2 vastaa entistä V.K. 31. Se on defensiivinen eikä 

edellytä niin edullista tilannetta kuin edellä selostettu offensiivi-

nen vaihtoehto. VK 2 voi tulla kysymykseen joko alun perin tai VK 

1:n mukaisen offensiivin keskeytyessä.  I  Armeijakunnan suojatessa 

kenttäarmeijan keskityksen se asettuu puolustukseen edellä mainit-

tuun Kannaksen pääasemaan linjalle Kyrönniemi - Kuolemajärvi - 

Summa - Muolajärvi - Äyräpäänjärvi - Vuoksi - Taipale (sivut  II  

186-189 sekä 282-284 ja 373-379).  II  Armeijakunta puolustaa lohkoa 

Suomenlahdesta Vuokseen ja 10.Divisioona Vuoksen - Suvannon linjaa.  

III  Armeijakunta varataan reserviksi Viipurin - Antrean alueelle 

mahdollista vastahyökkäystä varten. 

Laatokan Karjalassa  IV  Armeijakunta pysäyttää vihollisen hyökkäyksen 

ja sitten kahden divisioonan vastahyökkäyksellä lyö sen. Puolustus-

asemalla on kolme vaihtoehtoa, taimmainen Jänisjoen - Jänisjärven 

tasalla ja etummainen Kitilän - Syskyjärven - Varpajärven tasalla. 

- Itärajan pohjoisosan puolustus tapahtuu kuten aikaisemminkin. 

****************** 
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Uusia suunnitelmia tehtäessä saatettiin käyttää hyväksi vanhojen 

yhteydessä syntynyttä aineistoa kuten tiedustelukertomuksia, majoi-

tuslaskelmia jne., jotka olivat jonkin toisen komentopaikan hallussa, 

kun tämä oli tehnyt vastaavia töitä. Yleisesikunta antoi 24.4.34 

käskyn, jonka mukaan aineisto oli luovutettava sille, joka siitä 

nyt saattoi hyötyä. Niinpä esimerkiksi 3.Divisioonan Esikunnalla 

oli 2.Divisioonalle ja Suojeluskuntain Yliesikunnalla 3.Divisioo-

nalle sopivaa aineistoa, samoin jalkaväkirykmenteillä vastaavia  so-  

tilasläänejä hyödyttävää materiaalia.3 
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5'341 VK 1 ja VK 2 Karjalan kannaksella  

Joskin uudet puolustussuunnitelmat määrättiin tulemaan voimaan 

tiettynä hetkenä, oli niiden valmisteluja luonnollisestikin tehty 

jo monen vuoden aikana. Samalla piti vanhan järjestelmän olla joka 

hetki toimintakykyinen vihollisen yllättävänkin hyökkäyksen varalta 

(sivu 131). Varsinainen laajamittainen valmistautuminen uuteen puo-

lustusjärjestelmään alkoi samaan aikaan kuin aluejärjestö aloitti 

työnsä, sitä ennen työtä oli tehty vain Yleisesikunnan piirissä. 

Suojajoukot  5'3411  

Yleisesikunnassa vuoden 1931 alkupuolella valmistuneen suunnitelman 

(sivu 103) mukaan tulisi rauhan ajan maavoimista muodostettavaksi 

suojajoukkoprikaateja, jotka suunnattaisiin Kannakselle (sivu 111). 

Näiden suojajoukkojen käyttöä tutkittiin Yleisesikunnassa 19.9.31 

valmistuneessa muistiossa keskityssuunnitelmien V.K.27 ja V.K.31 

kannalta.' Aluksi todetaan, että kutakin keskityssuunnitelmaa varten 

pitäisi olla oma suojasuunnitelmansa, ryhmitykset ja tilanteet kun 

ovat kovin erilaiset. Toisaalta "on kuitenkin vaarallista laatia 

useampia erilaisia ryhmityksiä suojajoukoille, sillä tilanne uhka-

aikana tai sodanavauksessa todennäköisesti on niin epäselvä, ettei 

varmuudella tiedetä, kuinka suuria joukkoja venäläiset aikovat käyt-

tää Suomea vastaan". 
2  

Vuodenaika  on  kuitenkin tekijä, joka tietyllä tavalla antaa pohjaa 

suojajoukkojen ryhmitykselle. Talvella voidaan toimia offensiivisem-

min kuin kesällä. Länsi-Kannas  on  kesällä vaikeimmin puolustettavis-

sa, joten suojajoukkojen painopisteen  on  oltava siellä. Talvella  on  

kenttäarmeija pyrittävä keskittämään mahdollisimman eteen Keski- ja 

Itä-Kannakselle, jolloin Länsi-Kannaksen suojajoukkoja voidaan 

ohentaa näiden hyväksi. 

Suojajoukkojen vahvuuden muuntelu voidaan suorittaa Kevyen Prikaatin 

avulla. Kesällä se sijoitetaan Uudenkirkon ja talvella Muolaan loh-

kolle. Muut joukot pysyvät samoina vuodenajasta riippumatta. 

Muistiossa esitettyä ajatusta ei kuitenkaan sovellettu käytäntöön 
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ja 26.11.32 laaditussa tutkielmassa joukot ovat samat vuodenajasta 

riippumatta.2  Kumpikin muistio kirjoitettiin vain kahtena kappalee-

na, nehän olivat tarkoitetutkin ainoastaan sisäiseen käyttöön. 

Suojajoukkojen vanha toimintaohje ja ryhmityskäskyt on uusittava, 

kun uudestijärjestely "jo periaatteissaan on rakennettu kokonaan 

uudelle pohjalle". "Aikaisempi suunnitelma perustui ... suurimmalta 

osaltaan improvisoitujen joukkojen käyttöön", mutta nyt suojajoukot 

ovat valmiina välittömästi rauhan ajan joukkojen "sisäisen liikekan-

nallepanon jälkeen". 

Millaiseksi kenttäarmeijan keskityssuunnitelma lopullisesti muotou-

tuu,riippuu myös vihollisen toiminnasta, joten sitä ei voida lopul-

lisesti määrätä ennen kuin "vihollisen toiminta ja sen todennäköinen 

laajuus ovat pääpiirteissään tulleet selvitetyiksi". Aloite tulee 

kuitenkin olemaan venäläisillä ja niin ollen ei suojaussuunnitelmaa 

voi jättää kenttäarmeijan keskityksen erilaisista varianteista riip-

puvaksi, vaan toiminnan pohjaksi on valittava vaihtoehto, joka niin 

kenttäarmeijan kuin suojajoukkojen omalta kannalta on vaativin. 

V.K.27 on "kauimmaksi ulottuva" ja antaa siis suojajoukoille vai-

keimman tehtävän. Niidenhän on säilytettävä kenttäarmeijalle tar-

peeksi tilaa keskittymiseen Vuoksen - Suvannon vesistön eteläpuo-

lelle ja siis estettävä vihollisen tunkeutuminen linjan Kuolemajär-

vi - Summa - Muolajärvi - Vihola - eteläiset järvikannakset - Jaa-

rila - Tarpila - Lipola - Mäkrälä - Rautu - Raaju - Taipale ylitse. 

- Tässä vaiheessahan eivät vielä uudet suunnitelmat VK 1 ja VK 2 

olleet muotoutuneet. 

Rauhan aikana ei voida etukäteen määrätä suojajoukkojen toiminta-

tapaa, se voi olla defensiivinen tai offensiivinen tai osittain 

molempia. Niille on kuitenkin etukäteen määrättävä jokin ryhmitys, 

koska niitä ei muutoin saada nopeasti toimintaan ja tämä on onnis-

tumisen edellytys. Jako neljään ryhmään on edelleenkin tarkoituk-

senmukainen sillä perusteella, että ne sulkevat Venäjältä Suomeen 

johtavat tiet ja niiden "tehtävä on jaettavissa suoritustavaltaan 

erilaisiin osiin". 

"Sekä lopullisen rauhanaikaisen sijoituksensa että taisteluvalmiu-

tensa puolesta ovat polkupyöräpataljoonat itsestään määräytyviä 
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ensimmäisen portaan joukkoja". - Tähän aikaan Yleisesikunta suun-

nitteli Polkupyöräpataljoona 3:n siirtämistä Kannakselle (sivu 

156). Kullekin ryhmälle tulisi siis oma pataljoona, Vuoksen Jää-

käripataljoonahan oli neljäs. 

Ratsuväkiprikaati olisi säilytettävä yhtenäisenä taisteluyksikkönä 

ja tutkimus päätyy siihen, että se olisi tarkoituksenmukaisinta 

liittää U-Ryhmään, jonka lohko on suhteellisesti levein ja siinä on 

syvyyttäkin niin paljon, että viivytystaistelu pelkän jalkaväen 

voimin on vaikeata. 

3.Jalkaväkiprikaati määräytyy jo rauhan aikaisen sijoituksensa 

vuoksi Raudun lohkolle. Sen lähimmät rauhan ajan joukot ovat Savon 

Jääkärirykmentti ja Viipurin Rykmentti ja prikaati myös tarvitaan 

tälle lohkolle. 1.Prikaati ja 2.Prikaati voidaan suunnata vaihto-

ehtoisesti M- tai L-lohkoille. Suojeluskuntajoukkojen alkusijoitus 

lähtee niiden perustamispaikoista. "Panssarijunien käyttö määräy-

tyy rautateiden mukaan" (sivu 111). 

Tässä muistiossa esitettyjen periaatteiden mukaisesti Yleisesikunta 

antoi 20.12.33 operatiivisen toimintaohjeen  I  Armeijakunnalle eli 

Kannaksen suojajoukoille. Sen liitteenä on luettelo perustettavista 

joukoista (sivut 202 - 203).3  

Suojajoukkoarmeijakunnan kokoonpano ilmenee sivulle 389 jäljenne-

tystä toimintaohjeen liitteestä.4  Yleisesikunnassa 14.3.33 laaditun 

muistion mukaan ovat ensimmäisen portaan joukot ja melkoinen osa 

toisenkin portaan joukoista käytettävissä jo sodan ensimmäisenä 

päivänä ja loputkin 2.portaan joukoista toisena päivänä.5  Armeija-

kunnan Esikunta olisi vuonna 1937 halunnut vahventaa 1.porrasta 

perustamalla entisten 9 komppanian lisäksi vielä 4 erillistä raja-

komppaniaa. Yleisesikunta ei tähän kuitenkaan suostunut, koska 

niille ei ollut varustusta eikä sitä ollut "sisällytetty uuteen 

laajennettuun perushankintaohjelmaan".6  

Lähettäessään edellä mainitun operatiivisen toimintaohjeen Armeija-

kunnan komentajalle, Sotaväen päällikkö korosti sen muodostavan 

"perustan armeijakunnassa suoritettaville operatiivisille valmiste-

lutöille". Armeijan uudestijärjestelyn - jonka voimaan tuloa ei 

tuolloin vielä tiedetty - tapahduttua se muodostuu "toteutettavaksi 

toimintasuunnitelmaksi".7 
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Yleinen reservi  on I  AKsn komentajan käytettävissä vasta siitä erikeeenanuetta-

valla kuekyllä. Thmä tapahtunee Vasta ser:jälkeen kun kenttäarmeijan lopullinen 

keskityssuur:nitel:.a nn'urätään, mikä voi tapantua vielä V:nä L-p:,ivänä.  

I Ann  komentajalle  on  varattu -1.  ju  2.2rtn käytt5 todellisen tilanteen edellyt-

tämällä tavalla, jolloin prikaatien vaihtoehtoinen käyttö  2-  ja  L-lohkolla sekä 

armeijakunnan komentajan välittömin ree_rvin muodostaminen IL:tinnu tulevat kysy-

:mykecen.  

Er.? 7  ja 1.Er.170s. ovat määrättävät alueta alkaen li::noitetulle alueelle Suomen•• 

le}.den-Kuolemajårven  v111111,  mainitun alueen puolustamista varten. 
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Toimintaohjeen alussa olevan vihollisarvioinnin mukaan on toden-

näköistä, että Venäjä hyökkää Kannaksella yllättäen. Poikkeuksel-

lisesti se voi rajoittua puolustukseenkin, jos sillä on samanaikai-

sesti sotasuunnitelmia muita valtioita vastaan. Edellisessä tapauk-

sessa sen pääoperaatio kohdistunee Uudenkirkon ja Kivennavan kautta 

Viipurin suuntaan ja sivuoperaatio itäisellä Kannaksella linjan 

Vuoksi - Suvanto saavuttamiseen. Päähyökkäyssuunnat tullevat ole-

maan Valkeasaari - Uusikirkko, Valkeasaari - Kivennapa, Iso-Korkia-

mäki - Lipola - Valkjärvi ja Raasuli - Rautu sekä ensimmäisinä ta-

voitteina Uudenkirkon, Kivennavan, Lipolan ja Raudun maastojen val-

taus. 

Varmoja arvioita vihollisen suojajoukkojen suuruudesta ei voida 

esittää, mutta enimmäisvahvuutena pidetään 2 jalkaväkidivisioonaa, 

2 ratsuväkidivisioonaa ja 1 ratsuväkiprikaatia. Vahvennuksina on 

panssarijoukkoja ja ilmavoimat tukevat toimintaa "sodan ensihetkes-

tä lähtien". 

Edellä mainitussa  14.3.33  laaditussa muistiossa todetaan, että jo  

25.9.30  arvioitiin venäläisten voivan "avata sodan" Kannaksella 
kahdella jalkaväki- ja yhdellä ratsuväkidivisioonalla. Näistä "itä-

ryhmä" muodostuisi jalkaväkidivisioonasta, "keskiryhmä" samoin ja 

"länsiryhmä" ratsuväkidivisioonasta. Vahvennuksina näillä olisi 

hyökkäysvaunurykmenttejä.  3.3.34  päivätyssä laskelmassa venäläisten 

toimintamahdollisuuksista arvioidaan heillä olevan Kannaksella 

suojajoukkoina kaksi jalkaväkidivisioonaa ja kaksi ratsuväkiprikaa-

tia; kaikkiaan "1.linjan" joukkoina  on 9  divisioonaa. Nämä vah-

vuudet vastaavat suurin piirtein toimintaohjeissa ilmoitettuja.8  

Jos venäläisten on Kannaksella tyydyttävä defensiiviin, he keskit-

tänevät päävoimansa jo aiemmin mainitulle linnoitusvyöhykkeelle 

Sestrorjetsk - Mertut - Elisavetinka - Lavosenmäki - Nenjumäki - 

Perämäki - Katuma - Miikkulainen. Tällöinkin ovat suojajoukot niin 

vahvat, että ne pystyvät suorittamaan suojaustehtävänsä hyökkäyk-

sellisesti.  

I  Armeijakunnan on suojattava kenttäarmeijan keskitys siten, ettei 

vihollisen maavoimien toiminta ulotu keskitysalueelle keskitysvai-

heen aikana, joka kestää noin kymmenen ensimmäistä lkp.päivää. Toi- 
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minta-alueen takaraja määräytyy näin ollen eri keskitystapait:sissa 

seuraavasti: 

- VK 1: Kuolemajärvi - Muolajärvi - Yskjärvi - Jaarila - Tarpila - 

Lipola - Mäkrälä - Rautu - Raaju - Taipaleenjoki ja 

- VK 2: Kuolemajärvi - Muolajärvi - Äyräpäänjärvi - Salmenkaita - 

Vuoksi - Suvanto - Taipaleenjoki (karttapiirros sivulla 

392). 

Perustaksi on otettava edellinen tapaus ja jälkimmäinen voi tulla 

kysymykseen vasta sodan aikana eri käskyllä. 

Toiminnan suoritustapaa ei voida määrätä ylhäältä käsin, vaan se 

jätetään  suojajoukkojen komentajan päätettäväksi, riippuuhan se 

varsin monista ennalta arvaamattomista tekijöistä, ei vähiten vi-

hollisen mahdollisuuksista. Sen yllätyksellisen toiminnan vuoksi 

on kuitenkin suojajoukkojen jako ja ryhmitys suoritettava ennakol-

ta. Ryhmien toiminta-alueet määritetään seuraavasti: 

- U-Ryhmä: 

oikea raja Suomenlahti 

- R-Ryhmä: 

vasen raja Laatokka 

- Välirajat: 

- U- ja M-Ryhmä: 

Muolajärvi - Suulajärvi - Kajavalammet - Kaukjärvi - Haapala - 

Akkanen - Uusialakylä - Jäppinen - Tshornaja retschka 

- M- ja L-Ryhmä: 

Jauholampi - Kauksama - Korpikylä - Termola - Ohta - Elisavetinka 

- L- ja  R-Ryhmä: 

Nurmijärvi - Yläntölä - Vepsä - Tungelmajoki - Lukkarimäki 

Rannikolla toimivat rannikkolohkot, joiden linnakkeet voivat osal-

listua maarintaman taisteluihin, mutta joiden alistamisesta suoja-

joukoille ei mainita. Oikealla on Koiviston alalohko ja vasemmalla 

Kannaksen lohko. 

Ilmavoimien tukea luvataan suojajoukoille aikaisemmin selostetun 

ilmavoimien toimintasuunnitelman mukaisesti (sivut 362 s.). Ilma-

komentajaksi tulee Lentoasema 1:n komentaja ja suojajoukoille alis-

tetaan Lentolaivueet 10 ja 12 lähinnä tiedustelutehtäviä varten. 

Lentolaivue 24 suojaa Viipurissa liikekannallepanoa ja keskitys-

kuljetuksia. 
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Suojajoukot Karjalan kannaksella 



-393 - 

Suojajoukkojen komentaja toimii aluksi Sotaväen päällikön, myöhem-

min Ylipäällikön alaisena. Esikunta sijoittuu alueelle Äyräpää -

Valkjärvi. 

Toiminnan alkamisen käskyttämisestä on liitteenä erityinen suunni-

telma, jossa on otettu huomioon sekä sodan alkaminen yllätykselli-

sesti että sotaa edeltävä kriisiaika, jota on käytettävä hyväksi 

toimintavalmiuden asteettaiseksi kohottamiseksi. Sen esikäskykoko-

elma jakaantuu kolmeen osaan, yhteensä 25 käskyä, joista ensimmäi-

nen tarkoittaa lkp.valmiuden tarkistamista ja viimeinen määrää, et-

tä  "I  Armeijakunta (Kannaksen suojajoukot) liikekannallepannaan 
kokonaisuudessaan viipymättä ja keskitetään suunnitelmanmukaisesti 

toiminta-alueilleen. T = ....kuun ... p:nä klo ..." 

Tällä käskyllä alkaa suojatoiminta, mutta rajan ylittäminen on 

sallittu vain, jos venäläiset ovat sen jo tehneet tai jos siitä on 

annettu eri käsky.9  

Edellä esitetty käskyttäminen perustui olennaisesti Armeijakunnan 

Esikunnan 18.9.33 tekemään ehdotukseen, jossa mm. korostetaan vies-

tittämisen merkitystä ja joukko-osastoistaan erillään olevien osien 

tuomista pääjoukon yhteyteen. Tällaisia "sivuvaruskuntia" oli Suo-

men Valkoisella Kaartilla, Savon Jääkärirykmentillä ja Viipurin 

Rykmentillä. Polkupyöräpataljoona 3 oli myös varsin kaukana toi-

minta-alueeltaan,
10  

Armeijakunnan Esikunta lähetti joukko-osastoille 20.3.34 "Sotaväen 

päällikön hyväksymän käskyn Kannaksen suojajoukkojen liikekannalle-

panon, keskityksen ja ryhmityksen toteuttamiseksi".
11  

Varsinaisen käskyn nimi on "Armeijakunnan Esikäsky", mutta sitä 

edeltää laaja johdanto. Käsky on laadittu erilaisia sisä- ja ulko-

poliittisia tilanteita varten ja jakautuu kolmeen osaan.  I  osa 

käsittää toimenpiteet, joiden toteuttamiseen ei tarvita erityisiä 

määrärahoja.  II  osan toimet vaativat tosin kustannuksia, mutta 

niihin voidaan käyttää armeijakunnan, suojeluskunnan ja Lotta 

Svärd järjestön henkilökuntaa.  III  osa vaatii kustannuksia, henki-
lökuntaa, hevosia ym. aina täydelliseen liikekannallepanoon saakka. 

Käskyn eri osien ja kohtien nojalla on mahdollista kohottaa suoja-

valmiutta asteittainkin sen mukaan, 
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- edeltääkö vihollisuuksia vähitellen kehittyvä kriisikausi, jol-

loin voidaan valmistella liikekannallepanoa ja keskitystä, vieläpä 

osittain panna toimeenkin, vai 

- alkavatko sotatoimet yllättäen, jolloin mainitut tehtävät on suo-

ritettava välittömästi täydessä laajuudessaan. 

Käskyn tietyn kohdan toimeenpanosta annetaan selväkielinen määräys. 

Yleensä toimeenpanokäskyt jaettaisiin komentoteitse, mutta kiireel-

lisissä tapauksissa Sotaväen päällikkö voi antaa käskyn samalla se-

kä Armeijakunnan Esikunnalle että joukko-osastolle. 

Armeijakunnan esikäskykokoelma on huomattavasti laajempi kuin 

Yleisesikunnan esittämä. Ensinmainitussa on 77 kohtaa, jälkimmäi-

sessä vain 25. 

Armeijakunnan komentaja esitti 29.10.34 Sotaväen päällikölle eri-

näisiä muutoksia ja tarkennuksia edellä esitettyyn käskyyn ja sen 

periaatteelliseen puoleen. Ainakin edellä esitetyn esikäsky-yhdis-

telmän osat  I  ja  II  olisi käskettävä kokonaisina eikä käskynkohta 
kerrallaan. Kriitillisenä aikana on viestiverkostokin altis häiri-

öille, minkä vuoksi olisi pyrittävä yksinkertaisuuteen jaselvyy-

teen supistamalla käskyjen lukumäärä minimiin.  

III  osan käskyt vaikuttavat jo suoranaisesti liikekannallepanoon 

ja tärkeimpänä on kysymys siitä, missä järjestyksessä joukot saate-

taan toimintavalmiiksi: tulevatko ensiksi armeijakunnan joukot 

vai disponibiliteettiteitse perustettavat. Edullisinta olisi, että 

tämä tapahtuisi saman aikaisesti, sillä jo armeijakunnan joukkoi-

hin tarvitaan disp.henkilökuntaa 200 upseeria sekä 1220 aliupseeria 

ja miestä. 

Asia esiteltiin Sotaväen päällikölle 30.10.34, mutta se raukesi. 

Kirjelmään on kuitenkin merkitty, että 14.11.34 on saatu tieto, 

jonka mukaan liikekannallepano tapahtuu saman aikaisesti kumpaan-

kin kategoriaan kuuluville joukoille.
12  

Esikäsky-yhdistelmään tehtiin lähivuosina useita täydennyksiä ja 

muutoksia. 9.11.38 laadittiin Armeijakunnan Esikunnassa ehdotus 

sen perusteelliseksi uudistamiseksi, mutta tätä ei ehditty panna 

toimeen ennen Talvisodan alkamista.13  
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I A K:n  r  y h  m  i  t  y  s  k ä  s  k y  

Vuoden  1933  lopulla saamansa toimintaohjeen mukaisesti Armeijakun-

nan komentaja antoi oman ryhmit skäskynsä  10.3.34.  Yleisesikunnan 

ohje oli niin yksityiskohtainen, että hänelle jäi varsin vähän har-

kintavaltaa. Niinpä käskyssä aluksi toistetaan ohjeen antama kuva 

vihollisen mahdollisuuksista. Armeijakunnan tehtävä määritetään 

ohjeen mukaisesti, kuitenkin  vain  VK  1:n  osalta, VK  2  käskettäi-

siin vasta sodan aikana. Ohjeessa arvioidaan kenttäarmeijan keski-

tyksen eli suojavaiheen kestävän  10  ensimmäistä lkp.päivää, mutta 

käskyn mukaan  on  varauduttava  12  -  14  vuorokauteen.)  

Armeijakuntaan kuuluvat joukot on lueteltu toimintaohjeen mukaan, 

joskaan M- ja L-Ryhmissä ei ole jakoa eri portaisiin ja U- ja  R-

Ryhmissä on siirretty eräitä joukkoja 2.portaasta 1.portaaseen. 

Käskyn liitteenä on taulukko Kannaksella perustettavien joukkojen 

toimintavalmiudesta. Ajat vaihtelevat 10 tunnista vuorokauteen. 

Erillinen Pioneerikomppania tosin on valmiina heti käskyn saatuaan. 

Armeijakunnan Esikunta täsmensi 7.4.34 ryhmityskäskyssä (10.3.34) 

mainittuja joukkojen valmistumisaikoja. Ne pitävät paikkansa sillä 

edellytyksellä, että on suoritettu koko armeijakunnan hälytys ja 

liikekannallepano, jolloin käskyssä mainitaan myös tietty kellon-

aika T, josta kaikki valmistusmis- ym. ajat lasketaan. Tällöin ni-

mittäin T on määrätty siten, että se on aikaisintaan käskyn saapu-

mishetki joukko-osastoihin. Muutoin on valmistu m isaikoihin lisät-

tävä komppaniaa kohti noin 4 tuntia ja pataljoonaa kohti noin 6 

tuntia, mikä kuluu joukkojen varustamiseen perustamispaikalla.2  

Suojajoukkoryhmien välirajat ovat likimain toimintaohjeen mukaiset. 

Ne on kuitenkin määritetty tarkemmin. Muolaan Ryhmän ja Lipolan 

Ryhmän välirajaa on siirretty muutamia kilometrejä länteen päin. 

Varsinaisesti omaa on joukkojen toiminnan käskeminen: 

U-Ryhmä: 

viivyttää vihollista rajalta alkaen varsinkin päätien Kuokkala - 

Terijoki - Uusikirkko, rautatien Pietari - Viipuri sekä tien 

Haapala - Raivola suunnassa, 

vetäytyy ylivoimaisen vihollisen painostuksesta päävoimillaan 

Vammelsuun - Uudenkirkon suuntaan, jättäen Vammelsuun - Seivästön - 

Koiviston suunnan pienten varmistus-, tiedustelu- ja hävitysosas- 
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tojen varaan, jotka vetäytyvät.linnoitetun aseman Kyrönniemi 

Kuolemajärvi suojaan, 

pysäyttää vihollisen viimeistään linjalla Kyrönniemi - Kuolema-

järvi ja Rieskjärvi - Vammeljärvi - Suulajärvi, kunnes armeijakun-

nan komentaja toisin määrää sekä 

varmistaa suojajoukkojen oikean sivustan rannikolla yhteistoimin-

nassa Koiviston alalohkon kanssa vihollisen mahdollisia maihin-

nousuyrityksiä vastaan. - Käskyssä kiintyy huomio siihen, että 

rantatien suunnassa vetäytyvän joukon päävoimia nopeampi vetäyty-

minen saattaa jättää näiden oikean sivustan auki Rieskjärven ja 

Kuolemajärven välillä. 

M-Ryhmä: 

viivyttää rajalta alkaen vihollista varsinkin päätien Joutselkä - 

Kivennapä - Kyyrölä ja Kivennapa - Suontaka sekä tien Suur- Kalle-

lovo -  Hartonen  - Vuottala - Painoja suunnassa, 

vetäytyy varmistaen vasemman sivustansa ylivoimaisen vihollisen 

painostuksesta Uupuneen, Lautsillan ja Painojan suuntiin varaten 

Lautsillan suuntaan mahdollisimman vahvat voimat, 

pysäyttää vihollisen viimeistään linjalle Suulajärvi - Kotselkä - 

Ahijärvi - Juhola. - Painoja kunnes Armeijakunnan komentaja toisin 

määrää.  

L-Ryhmä: 

ottaa ja pitää jo rauhan aikana rakennetut asemat linjalla Härkä- 

joki - Saijanjoki - Yläntölä, joista asemista ei saa luopua ilman 

Armeijakunnan komentajan lupaa, 

pitää yhteyttä vasemmalle  R-Ryhmään ja 

valmistautuu valtaamaan Kirjasalon.  

R-Ryhmä: 

viivyttää vihollista rajalta alkaen varsinkin päätien Pienkorkia-

mäki - Raasuli - Mäkrälä suunnassa ja teiden Raasuli - Rautu, Sir-

kiänsaari - Palkeala, Korlei - Metsäpirtti ja Saaroinen - Metsä-

pirtti suunnassa, 

pysäyttää vihollisen viimeistään linjalle Saijanjoki - Maanselkä - 

Raudun kirkonkylä - Kirkkojärvi - Raaju - Taipaleenjoki - Laatokka, 

pitää yhteyttä oikealle L-Ryhmään ja 
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varmistaa suojajoukkojen vasemman sivustan yhteistoiminnassa Laa- 

tokan meripuolustuksen Kannaksen lohkon kanssa vihollisen mahdolli-

sia maihinnousuyrityksiä vastaan. 

Välittömästi  I  AK:n komentajan alaiset joukot  

1.Prikaati valmistautuu keskityksestä riippuen toimimaan 

- joko Valkjärveltä Kivennavan, Vuottalan, Kirjasalon ja Orjan-

saaren suuntaan 

- tai Viipuri - Terijoki radalta pääasiassa  M-Ryhmän lohkolla. 

2.Prikaati valmistautuu toimimaan Valkjärveltä Kivennavan, Vuotta-

lan,  Kirjasalon ja Orjansaaren suuntaan. 

Yleinen reservi keskitetään seuraavasti: 

4.Prikaati (Erilliset Pataljoonat 1 ja 2) 

- joko Viipuri - Terijoki rataa käyttäen valmistautuen toimimaan 

alueella Hatjalahdenjärven pohjoispää - Uusikirkko_- Muolajärvi 

- tai Valkjärven rataa käyttäen toimintasuuntinaan Kivennapa, 

Vuottala, Lipola ja Orjansaari; 

4.Prikaatin patteristo Ala-Kuusaan, josta valmiina etenemään Kyy-

rölän kautta etelään tai Valkjärven suuntaan. 

Ilmavoimien toiminnasta tiedotetaan, että Lentolaivueet 10 ja 12 

alistetaan armeijakunnalle suojavaiheen ajaksi. Edellinen toimii 

Käkisalmen ja Sakkolan lentokentiltä, jälkimmäinen Raulammen ja 

Perkjärven kentiltä. Ryhmät esittävät ilmatiedustelupyyntönsä ar-

meijakunnan esikunnalle. - Yleisesikunnan.ohjeen liitteenä :oleva 

Ilmavoimien keskityssuunnitelma on päivätty 7.5.34, mutta käsky jo 

10.3.34. Tosin käsky Ilmavoimien liikekannallepanosta on päivätty 

23.1.34, mutta siinä ei mainita alistuksia (sivu 365). Armeijakun-

nan Esikunnan on siis täytynyt saada tarvitsemansa tiedot Yleis-

esikunnasta jo etukäteen. Esikuntarutiini ei muutosvaiheen aikana 

ilmeisesti pysynyt aina ajan tasalla.3 

Meripuolustuksesta tiedotetaan ohjeessa mainitut asiat. Suomenlah-

den rannikolla voivat Saarenpään ja Humaljoen linnakkeet tulittaa 

myös maarintamalle. U-Ryhmän komentajan on järjestettävä yhteis-

toiminta Koiviston alalohkon ja ryhmän tällä suunnalla toimivien 

elinten välillä. Vastaavasti on  R-Ryhmän komentajan tulituen saa-

miseksi "järjestettävä tarpeelliseksi  hark its  emissaan tapauksissa 
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yhteistoiminta meripuolustuksen ja tällä suunnalla toimivien  R-

Ryhmän elimien välillä". 

Ilmatorjunnasta ja kaasusuojelusta huolehti kukin ryhmä itse. 

Käskyyn liittyy ohjeita ja erikoismääräyksiä tiedustelusta, alueel-

lisesta vartioinnista, viestipalveluksesta, huollosta ja evakuoin-

nista. 

Rajan ylittäminen saa pääsääntöisesti tapahtua vain suojajoukkojen 

komentajan luvalla. Ainoastaan silloin, jos vihollinen suurin jou-

koin ja tahallisesti ylittää rajan eikä suostumusta ehditä saada, 

voi l.portaan komentaja tai häntä ylempi esimies antaa luvan rajan 

ylittämiseen. "Yksityisten henkilöiden ja erillisten partioiden 

ilmeisesti erehdyksessä tapahtunutta rajan ylittämistä (ei) vielä 

pidetä rajaloukkauksena". 

Armeijakunnan esikunta on Viipurissa ke  ski  tysten alkamiseen saak-

ka. Siirtymisestä Äyräpäähän tai Valkjärvelle luvataan tiedottaa 

ennen sen tapahtumista. 

Käskyn lähetekirjelmässä painotetaan erityisesti sen salassapidon 

tärkeyttä. Yhtymien ja joukko-osastojen esikunnissa ovat vain ko-

mentajat, esikuntapäälliköt ja 1.ye.upseerit oikeutetut tutustu-

maan käskyyn kokonaisuudessa, muille on selostettava vain kutakin 

itseään koskevat osat. Kaikkien johtajien on perehdyttävä omaan 

osuuteensa niin tarkoin, "että hän sotatapauksessa pystyy aluksi 

toimimaan ilman kirjallista käskyäkin".4  

Suojajoukkoryhmien tulevat komentajat antoivat armeijakunnan käs-

kyn perusteella omat käskynsä huhtikuun lopulla.5  Niissä on kaikis-

sa orientoivat osat armeijakunnan käskyn mukaan ja varsinainen 

tehtävä määritetään ryhmittymiseksi viivytykseen ja viivytykseksi, 

lukuunottamatta Lipolan Ryhmää, jonka käsky on puolustukseen aset-

tumista varten, senhän oli käsketty "ottaa ja pitää" linja Härkä-

joki - Saijanjoki - Yläntölä. Eri käskyllä määrättiin ryhmään 

kuuluva 5.Erillinen Komppania sille alistetun rajavartioston kans-

sa viivyttämään vihollista rajalta alkaen ja varmistamaan ryhmän 

pääosien asettuminen puolustukseen. 

Tehtävän määrittely on yksityiskohtaisempi kuin armeijakunnan käs- 
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kyssä. Niinpä esimerkiksi U-Ryhmä jaetaan Kuolemajärven, Inon, 

Vammelsuun ja Sahakylän alaryhmiin, joilla kullakin on oma viivy-

tyssuuntansa. Ryhmän komentajan käyttöön jää vielä pääosa Hämeen 

Ratsurykmentistä, patteri, pioneerikomppania ja viestieskadroona. 

Lipolan Ryhmä jakaa puolustusasemansa kolmeen komppanian lohkoon 

ja ryhmän reserviksi jää polkupyöräkomppania sekä Erillinen Patal-

joona 5. 

Kaikissa käskyissä korostetaan, ettei rajaa saa ylittää ilman 

erityistä lupaa tai ellei vihollinen ole sitä jo tehnyt suurin 
joukoin, kuten armeijakunnan käskyssä oli esitetty. 

*****************  

Kannaksen Rajavartiosto liitettiin suojajoukkotoimintaan vuonna 

1929 (sivu 309). Muuttunut organisaatio vaati myös rajavartiostoa 

koskevien ohjeiden uusimista. Esimerkkinä esitettäköön Savon Pri-

kaatin komentajan 19.4.34 antamat ohjeet Raudun lohkolla olevia 

rajavartioita varten, joita oli kaikkiaan 10. Kunkin vartion ohjei-

den laajuus oli 2 - 3 sivua. Niiden pääasiallinen sisältö oli seu-

raava: 

- sodanuhkan sattuessa on seurattava joukkojen liikehtimistä ra-

jan takana ja havainnoista ilmoitettava ylöspäin; 

- jos vihollinen ylittää rajan, on vartion peräännyttävä vihollis-

ta viivyttäen ennalta määrättyyn asemaan, johon asetutaan paikal-

listen suojeluskuntalaisten tukemina; selvitettävä vihollisen ete-

nemissuunta, aselaji ja vahvuus; 

- puhelinjohdot on katkaistava ja osia niistä poistettava; "puhe-

linkone" otettava mukaan yhteyden ylläpitämistä varten; 

- aseet sekä tarpeellinen varustus otettava mukaan, ylimääräinen 

materiaali luovutettava aluejärjestölle tai tuhottava; 

- pakeneva siviiliväestö ohjattava ennalta määrättyyn suuntaan.6  

***************** 

Puolustussuunnitelmia ja niiden soveltamista käytäntöön tutkittiin 

jatkuvasti erilaisten harjoitusten muodossa ja ne saattoivat an- 
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taa aihetta muutosesitysten tekemiseen. Esimerkiksi syksyllä 1937 

pidettyjen yhtymien esikuntien kertausharjoitusten jälkeen kenraa-

limajuri Heinrichs esitti suojajoukkojen viivytysalueen takarajaa 

Kannaksen keskiosan järvikannaksilla siirrettäväksi etelään päin 

"kenttäarmeijan operaatiovapautta silmälläpitäen". Tämä helpottai-

si suunnitelman VK 1 mukaista offensiivia ja myös siirtymistä 

VK 1:stä VK 2:een. Yleisesikunta ei kuitenkaan hyväksynyt esitys-

tä, koska se olisi vaatinut enemmän voimia kuin nykyinen takaraja.?  

*****************  

Yleisesikunnan operatiivisessa toimistossa laadittiin  26.9.34  

muistio "Suojajoukkojen järjestelystä suojavaiheen päätyttyä ja 

Korkeimman päällystön sijoituksesta huomioonottamalla myös suoja-

joukkojen uudestijärjestely".8  Vaikkakin uudestijärjestelyyn vai-

kuttavat monet ennalta arvaamattomat tekijät, lähinnä kärsityt 

tappiot,  on  aiheellista hahmotella järjestelyn suuntaviivoja. 

Ratsuväkiprikaati, neljä polkupyöräpataljoonaa ja kaksi panssari-

junaa voidaan sellaisinaan ottaa Ylipäällikön reserviksi, -mahdolli-

sin supistuksin tai täydennyksin. Sensijaan prikaatiorganisaatio  

on  muutettava kenttäarmeijan divisioonaorganisaatioksi. Suojajouk-

kojen jalkaväestä ja tykistöstä saadaan tappioidenkin jälkeen divi-

sioona. Myös divisioonajoukot voidaan muodostaa vastaavista suoja-

joukoista, eräitä yksiköitä  on  otettava aluejärjestöstä. 

Kun otetaan huomioon täten muodostettava divisioona, tulee kenttä-

armeijaan kuulumaan näitä kaikkiaan kymmenen. Näin ollen tullaan 

epäilemättä tarvitsemaan jo perustettavien kolmen armeijakunnan 

esikunnan lisäksi myös neljäs, joka saadaan suojajoukkojen esikun-

nasta. Laskelmat osoittavat, että tämä sekä divisioonan, rykment-

tien ja pataljoonien esikunnat saadaan suurin piirtein suojajou-

koista. Myös armeijakuntajoukkoihin riittävät resurssit, joskin 

eräitä yksiköitä on aluejärjestön perustettava. - Koska kysymyksen 

ratkaisu vaikuttaa huomattavasti vastaisuudessa tehtäviin operaatio-

suunnitelmiin, olisi päätös tehtävä nopeasti. 

Järjestelytoimiston 20.6.35 asiasta antamassa lausunnossa kannate-

taan armeijakunnan esikunnan ja sen orgaanisten joukkojen perusta- 
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mista,  mutta loppuosa Kannaksen suojajoukoista olisi liitettävä 

kaaderina Koti-T-Armeijaan. Perusteluna esitetään, että tällöin 

aluejärjestölle ei tarvitse antaa uusia perustamistehtäviä, mikä 

tuottaisi vaikeuksia sekä kaaderien että sotavarustuksen osalta. 

"Koti-T-joukkojen kunto ja koulutusteho valtavasti lisääntyy sen 

kautta, että noin  40  % niiden henkilökunnasta tulee olemaan aktii-

viväkeä ja myöskin sen kautta, että ne saavat koulutuksessa välttä-

mättömät aseet ja välineet". Koti-T-joukot olisi tehtävä kaaderien 

osalta niin vahvoiksi, että ne heti sodan alusta alkaen pystyvät 

täydentämään kenttäarmeijaa niin hyvin päällystöllä, alipäällystöl-

lä kuin miehistölläkin. Suojajoukkojen henkilöstö  on  mitä parhain-

ta kouluttaja-ainesta ja  se  tarvinnee kovien taistelujen jälkeen 

myös lepoa. Kallista aktiivikaaderia ei saisi heti sodan alussa 

kokonaan menettää, sillä tämä johtaisi jo  2  -  3  kuukauden kuluttua 

"ylipääsemättömään kriisiin. - Talvisodan suojavaiheen päätyttyä 

suojajoukot liitettiin kenttäarmeijaan.9  

Operatiivisen toimiston muistiossa 26.9.34 käsiteltiin myös sodan 

aikaisen ylimmän johdon henkilösijoituksia. Aluksi todetaan, että 

hallitusmuodon 30  §:n  mukaan rauhan aikainen ylipäällikkö, Tasaval-

lan presidentti, voi sodan aikana luovuttaa ylipäällikkyyden toi-

selle. "Normaalisena tapauksena voitaneen tällöin pitää sitä, että 

rauhan aikainen Sotaväen Päällikkö nimitetään ylipäälliköksi". 

Kuitenkin jo vuonna 1931 oli tehty päätös puolustusneuvoston pu-

heenjohtajan nimittämisestä tähän tehtävään ja siitä oli tärkeim-

mille sotilas- ja siviiliviranomaisille tiedotettu (sivu 31). Myö-

hemmin onkin tämän vaihtoehdon ylitse vedetty viivat. 

Toisena mahdollisuutena, "joka määrätyissä tapauksissa voi olla 

yhtä luonnollinen kuin edellä esitetty", esitetään ylipäällikön 

tuleminen rauhan ajan armeijan ulkopuolelta. Tällöin Sotaväen 

päällikkö voidaan sijoittaa armeijakunnan komentajaksi. Muut ylim-

mät johtajat saadaan rauhan aikaisista divisioonan ja läänien ko-

mentajista. 

Lopuksi muistiossa esitetään, että puolustusministeriksi tai apu-

laispuolustusministeriksi olisi sodan aikana sijoitettava upseeri, 

ja tälle paikalle voitaisiin nimittää Suojeluskuntain päällikkö. 

Tehtävä on "sellainen, jossa sodan aikana poliittisen ministerin 

mahdollisuuksia toimia sodan vaatimusten mukaisesti saattaa syyllä 
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epäillä". - Aineistosta ei ilmene, että kysymystä olisi tämän 

enempää käsitelty. Talvisodan aikana puolustusministeri oli sivii-

li, jatkosodan aikana kenraali. 

*****************  

Esimerkkinä tiedon kulun puutteellisuudesta korkeissakin johtopor-

taassa mainittakoon Armeijakunnan komentajan kirjelmä Yleisesi-

kunnan päällikölle 28.4.34. Siinä pyydetään tietoja Kuolemajärven 

linjan linnoitustilanteesta, mm. betonikorsujen sijoituksesta, ra-

kenteesta, aseista ja laitteista. - Kuitenkin näitä ns. Ink.korsu-

ja oli rakennettu jo kahtena kesänä Pioneeripataljoonan voimin.10  

"AKE:ssa joudutaan jatkuvasti operatiivisten valmistelutöiden ph-

teydessä käsittelemään kysymyksiä, jotka ovat välittömässä yhtey-

dessä Kuolemajärven kenttälinnoituksien kanssa, joista AKE:ssa ei 

kuitenkaan ole yksityiskohtaisia tietoja ..." 

Samassa yhteydessä pyydetään tietoja myös "Enckellin linjasta": 

yleispiirros, josta laitteiden sijainti selviäisi, betonilaittei-

den rakenne ja varastoidun piikkilangan sijainti ynnä määrät. 

Mainittu linja oli jo vuonna 1931 päätetty ottaa linnoittamisen 

pohjaksi.11  Yleisesikunta lähettikin yhtymille 13.12.34 linnoitus-

kartat, joihin oli merkitty kaikki siihen mennessä rakennetut va-

kinaiset linnoituslaitteet, Ink.korsuja myöten.12 
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Kenttäarmeija  
5'3412   

Venäjän keskitys 1 

Yleisesikunta antoi operatiivisen toimintaohjeen  I  Armeijakunnalle 

eli suojajoukoille 20.12.33 (sivu 383) ja tämän perusteella laa-

dittu armeijakunnan komentajan käsky on päivätty 10.3.34 (sivu 

395 ). Keskityssuunnitelma VK 1 Karjalan kannakselle on käsky 

kenttäarmeijan päävoimien keskittämisestä Kannakselle puolustus-

suunnitelman offensiivisen vaihtoehdon mukaisesti (sivut 380-381).1  

Se on päivätty 28.2.34 ja tähtää siihen, että puolustussuunnitel-

mat olisivat valmiina siirryttäessä uuteen järjestelmään, jonka 

aikamäärää ei tuolloin vielä ollut käsketty. Kun Yleisesikunta 

10.4.34 antoi tästä käskyn (sivu 201), olivat jo armeijakuntien 

suunnitelmat valmiina, mutta samana päivänä jaetussa kirjelmässä 

aluejärjestölle ja Armeijakunnan Esikunnalle todetaan, että vaikka 

"asiakirjat eivät vielä ole täydelliset ... ovat ne kuitenkin kat-

sottava täysin riittäviksi valmistelutöiden edelleen kehittämisel-

le".2  - Päätellen eri esikuntien suunnitelmien ja käskyjen päiväyk-

sistä, olisi toiminta monissa tapauksissa jouduttu improvisoimaan, 

koska esikuntarutiini ei suinkaan ollut vielä valmista siirryttä-

essä uuteen järjestelmään 1.5.34. 

Yleisesikunnan kirjelmässä 10.4.34 todetaan aluksi, että VK 1:n 

"perustana Kannaksella on välittömästi keskitystä seuraava kenttä-

armeijan hyökkäysoperatio sotatapauksessa Suomi-Venäjä". Sen "tote-

uttaminen edellyttää yleensä Suomelle edullisia olosuhteita. Sel-

laisina mainittakoon suojasuunnitelman onnistuminen VK 1:n edellyt-

tämällä tavalla, venäläisten päävoimien keskityksen viivästyminen 

ja oman liikenneverkon eheänä säilyminen". 

Keskityssuunnitelman kanssa samoihin aikoihin jaettiin (3.3.34) 

myös "Laskelma venäläisten toimintamahdollisuuksista".3  Se on pää-

asiallisesti samanlainen kuin syksyllä 1930 laaditut arviot (sivu 

291). Sen mukaan erotetaan venäläisten suunnitelmissa kolme eri-

laista keskitystapausta: 

- Suomi-keskitys. Voimakkaalla offensiivilla pyritään nopeaan rat-

kaisuun Suomen kanssa, jotta pohjoinen sivusta olisi varmistettu 

ja joukot käytettävissä myöhemmin länsirajalla. Voimia käytettäi- 
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siin Pietarin ja Moskovan sotilaspiireissä yhteensä  13  divisioo-

nan verran sekä lisäksi rajavartiojoukkoja. Kannakselle näistä tu-

lisi noin  9;  divisioonaa, joista suojajoukkoina  2  jalkaväkidivisi-

oonaa ja  1-2  ratsuväkiprikaatia. 

- Baltia-keskitys. Ratkaisu etsitään ensiksi  Latvian  ja Viron kans-

sa. Suomea vastaan tyydytään aluksi varmistukseen, joka työnnetään 

linjalle Suomenlahti - Vuoksi - Suvanto. Vähintään  on  pidettävä Ve-

näjän puoleisen Kannaksen linnoitettu maastolinja. Suomea vastaan 

liikenisi keskitettäväksi  5  divisioonaa ja ratsuväkiprikaati, jois-

ta suojajoukoiksi  1  divisioona ja ratsuväkiprikaati sekä rajavartio-

joukot. Osa joukoista tarvittaisiin Karjalan rintamalle, joten Kan-

naksen puolustukseen jäisi noin  31  divisioonaa. 

- Läntinen keskitys. Ratkaisuun pyritään ensiksi lähinnä Puolan 

kanssa. Mikäli suojavaiheessa ei ole saavutettu vesistölinjaa Suo-

menlahti - Vuoksi - Suvanto, keskitetään päävoimat torjuvaan puo-

lustukseen Venäjän puoleisen Kannaksen linnoituslinjalle. Äärimmäi-

sessä tapauksessa vetäydytään Karjalassa Syvärinjokilinjalle. 

Keskityssuunnitelma VK 1:n mukaan tulevat Kannakselle seuraavat 

Ylipäällikön alaiset sotatoimiyhtymät (karttapiirros sivulla 408): 

- II  Armeijakunta: 

5. ja 11.Divisioona 

Raskaat Patteristot 1 ja 3 

- III  Armeijakunta: 

8. ja 10.Divisioona 

Raskaat Patteristot 2 ja 4 

Polkupyöräpataljoona 6 

- 4.Divisioona ja sille alistettu Polkupyöräpataljoona 5 

- 6.Divisioona. 

Kun edellytykset suunnitelman toteuttamiselle ovat olemassa,  on  

operaation lähimpänä päämääränä Suomen puolelle tunkeutuneen vihol-

lisen lyöminen ja taistelujen siirtäminen maastoon, jossa venäläis-

ten ylivoima ei rajoitettujen kehittäytymismahdollisuuksien vuok=  

si  pääse täysin oikeuksiinsa. Tällainen maasto alkaa Venäjän puo-

leisella Kannaksella heti rajan takana. 

Operaatioajatus on seuraava: 

- III  Armeijakunta lyö Itä-Kannaksella tälle suunnalle keskitetyt 
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vihollisvoimat ja saavuttaa Lempaalanjärven pohjoispään tasan. 

Tilanteesta riippuen se joko varmistaa Keski-Kannaksella toimivien 

yhtymien sivustan tai jatkaa hyökkäystä eteenpäin, 

- II  Armeijakunta hyökkää Keski-Kannaksella suuntana Kivennapa - 

Valkeasaari, lyö tälle suunnalle keskitetyt vihollisvoimat, katkai-

see Länsi-Kannakselle mahdollisesti tunkeutuneen vihollisen perään-

tymistiet alueella Raivola - Terijoki - Kuokkala ja saavuttaa lin-

jan Kuokkala - Suur-Kallelova, 

- 4.Divisioona pysäyttää Länsi-Kannakselle mahdollisesti tunkeutu-

neen vihollisen viimeistään linjalle Kyrönniemen ja Lautarannan 

välinen lahti - Kuolemajärvi - Hatjalahdenjärvi - Muolajärvi, var-

mistaa täten Viipurin kaupungin ja sieltä Kannaksella johtavat 

selkäyhteydet, sitoo vastassa olevat vihollisvoimat  II  Armeijakun-

nan hyökkäyksen aikana ja on valmiina tilanteen vaatiessa siihen 

liittymään. 

- 6.Divisioona keskitetään Valkjärven maastoon reserviksi valmii-

na käytettäväksi  II  tai  III  Armeijakunnan hyökkäyksen tukemiseen. 

Yhtymien keskitysalueiden rajat ovat seuraavat 

- 4.Divisoonan ja  II  Armeijakunnan väliraja: Kämäränjärvi - Saaret-

joki - Muolajärvi - Suulajärvi; 

- II  ja  III  Armeijakunnan väliraja: Paakkolankoski - Pasurinlahti - 

Raakolanjärvi - Valkjärvi - Nirkkola - Vuottaa - Kuuritsansuo; 

- Takaraja: Samolanlahti - Näykkijärvi - Kämäränjärvi - Heinjoen 

asema - Paakkolankoski - Hirvisaari - Tiurinkoski - Konnitsa - 

Polvenniemi; 

- 6.Divisioona keskitetään alueelle Oravaniemi - Uosukkala - Sipa- 

rila - Rampala - Koivula - Valkjärven kirkonkylä - Nousiala - 

Pasuri. 

- I  Armeijakunta suojaa kenttäarmeijan keskityksen kuten edellä on 

esitetty (sivut 386-402). 

Esikunnat sijoitetaan seuraavasti: 

- 4.Divisioonan Esikunta 	Huumola 

- II  Armeijakunnan Esikunta 	Äyräpää - Pölläkkälä 

- III  Armeijakunnan Esikunta Kiviniemi 

- 6.Divisioonan Esikunta 	Valkjärvi 

Yhtymien kokoonpano, perustajat ja perustamispaikat ilmenevät si- 
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vuilla 205 -206 olevasta luettelosta. 

Ilmavoimien toiminnasta tiedotetaan, että suojavaiheen päätyttyä 

Lentoasema 5:n komentaja, "apunaan pieni esikunta", siirtyy  II  Ar-
meijakunnan Esikuntaan ilmakomentajaksi ja vastaavasti Lentoasema 

1:n komentaja  III  Armeijakunnan Esikuntaan. Lentolaivue 12 toimii 
Raulammen lentotukikohdasta käsin ja alistetaan operatiivisessa 

suhteessa  II  Armeijakunnalle, Lentolaivue 10 siirtyy Käkisalmen 
lentotukikohtaan ja alistetaan vastaavasti  III  Armeijakunnalle. 
Lentolaivueet suorittavat armeijakuntien hyväksi yhteistoiminta-

tehtäviä Kannaksella aina Luppolovon - Toksovan - Gavan tasalle 

asti.4  

S o t  a  t o i m i  y h  t  y  m i  e n 	suunnitelmat 

Kun rauhan aikaisten divisioonien komentajat olivat maaliskuun 

alussa 1934 saaneet Yleisesikunnassa uuden liikekannallepanojärjes-

telmän mukaiset keskitys- ja operaatiosuunnitelmat, esikunnat ryh-

tyivät omiin valmistelutöihinsä (sivu 380).1  Näihin kuuluivat käs-

kyt sodan aikaisille yhtymille ja joukoille, tiedustelut näiden 

toteuttamista varten, päällystön kouluttaminen tuleviin tehtäviin 

sekä suunnitelmat ja ehdotukset mm. varastojen, tie- ja viesti-

yhteyksien ym. järjestelyjen suorittamiseksi. 

Valmistelutyön salaista luonnetta korostettiin. Kullekin asian-

omaiselle sai ilmoittaa vain sen, mikä hänen oli tiedettävä oman 

osuutensa suorittamista varten ja suunnitelmat kokonaisuudessaan 

oli saatettava mahdollisimman pienen henkilömäärän tietoon (vrt. 

s. 398). 

4.Divisioonan keskityskäsky laadittiin Uudenmaan sotilasläänin 

esikunnassa ja se on päivätty 15.9.34. Muutamaa viikkoa myöhemmin 

eli 31.10.34 tehtiin toinen käsky tapausta VK lA varten. Tätä perus-

tellaan seuraavasti: "Sodan alkuhetkinä voi tilanne kehittyä siksi 

- nopeasti, että ... (divisioona) ... joutuu ... suorittamaan puo-

lustustaistelun ... viivytysalueensa takarajalla = päävastarinta-

asemissaan. Tätä keskitystapausta kutsutaan VK 1 A:ksi". - Tilan-

nekuva molempia vaihtoehtoja varten oli kylläkin läänin esikunnassa 
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selvitettävissä jo ensimmäistäkin käskyä laadittaessa.2  Molemmat 

käskyt ovat saapuneet Yleisesikuntaan vasta vuotta myöhemmin, 

20.9.35. Tämä oli vaatinut yhtymiä lähettämään suunnitelmistaan 

"kaksi kappaletta tiedoksi", mutta määräaikaa ei ollut annettu. 

Yhtymien keskitysalueet ilmenevät sivulla  408  olevasta kartta-

piirroksesta. 4.Divisioonan joukko-osastojen keskitysalueet tapa-

uksessa VK lA  on  piirretty katkoviivoin. Kummassakin käskyssä. 

määritetään divisioonan tehtävä samoin kuin Yleisesikunnan keski-

tyssuunnitelmassa  28.2.34:  pysäyttää vihollinen viimeistään käs-

ketylle linjalle, varmistaa Viipuri ja sitoa vastassa olevat vihol-

lisvoimat. Joukkojen tehtävien yksityiskohtainen määrittäminen  

on  käskyissä eri tavalla. Ensimmäisessä Kevyt Osasto  4  ja Polkupyö-

räpataljoona  5  sekä jalkaväkirykmentit ottavat ja pitävät yhteyden 

suojajoukkoihin ja ovat oikeutetut osillaan tukemaan niitä. Jälkim-

mäisen käskyn mukaan kevyet joukot ottavat yhteyden suojajoukkoi-

hin ja varmistavat divisioonan asettumisen puolustukseen Suomen-

lahden ja Muolaanjärven välille. Joukoille määrätään puol  us  tusloh-

kot ja tykistölle puolustuksen tukemistehtävä. Divisioonan reservik-

si varataan Jalkaväkirykmentti  11  paitsi pataljoona. 

Offensiiviin tarkoitettujen  II  ja  III  Armeijakunnan keskitys ilme-

nee myös sivulla 408 olevasta piirroksesta. Käskyissä niiden tehtä-

vät ilmoitetaan samoin kuin Yleisesikunnan keskityssuunnitelmassa. 

Samalla tavalla käsketään myös reserviksi varatun 6.Divisioonan 

toiminta (sivut 404-406).3  

Keskityssuunnitelma VK 1 on olennaisesti samanlainen kuin VK 27, 

vieläpä niin, että vasemmalla siivellä toimivan  III  Armeijakunnan 

keskityssuunnitelmassa on kolme erilaista suojajoukkojen toiminnas-

ta ja vuodenajasta riippuvaa tapausta samoin kuin vastaavassa aikai-

semmassa suunnitelmassa (sivut 287 - 294): 

- Tapaus  I,  suojajoukot ovat ylittäneet valtakunnan rajan tai py-

säyttäneet vihollisen etenemisen viimeistään valtakunnan rajalle; 

- Tapaus  II A,  Vuoksi - Suvanto kantavassa-jäässä, suojajoukot 

pysäyttäneet vihollisen linjalle Lipola ... Taipaleenjoki ja 

- Tapaus  II  B,  suojajoukot kuten edellä, mutta muut vuodenajat 

kuin talvi (sivu 292). 



Kenttäarmeijan keskittämissuunnitelma VK 1 Karjalan kannaksella 
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Yhtymien taistelujoukkojen pääosien saapumisajat olivat kuljetus-

suunnitelmien mukaan seuraavat: 

- 4.Divisioona  

- II Armeijakunta  

5.Divisioona 
11.Divisioona 

- 6.Divisioona  

- III Armeijakunta  

l0.Divisioona 

8.Divisioona 

3.-6.lkp.päivänä 

4.-8. 
3.-6. 
7.-9. 

3.-6. 

5.-7.  

Venäjän keskitys 2  

Keskityssuunnitelma VK 2 käskytettiin saman aikaisesti kuin VK 1 

eli 28.2.34.1  Sen perustana on "kenttäarmeijan käyttö osittain 

torjuvaan puolustukseen osittain voimakkaan reservin luomiseen 

myöhempää mahdollista vastahyökkäysoperatiota varten sotatapauk-

sessa Suomi - Venäjä")"). Se on olennaisesti samanlainen kuin V.K. 31 

(sivut 373 seur.) ja myös Enckellin suunnitelma V.R. 1, joka se-

kään ei ollut täysin passiivinen (sivut  II  189-193), siinähän 
suunniteltiin jopa kolmen divisioonan vastahyökkäystä Muolaan - 

Mälkölän alueelta. Vanhan V.K. 2:n piirteitä uudessa suunnitelmas-

sa sensijaan ei ole nähtävissä (sivut  II  201-206). 

Venäläisten toimintamahdollisuudet esitetään samoin kuin suunnitel-

massa VK 1. 

Kannakselle tulevat seuraavat Ylipäällikön alaiset sotatoimiyhty-

mät: 

- II  Armeijakunta: 

4.Divisioona  
11.  Divisioona  

5.  tai 6.Divisioona 
Polkupyöräpataljoona  5  

Raskaat Patteristot  1  ja  3  

- III  Armeijakunta  

8.Divisioona  

5.  tai 6.Divisioona 

Raskaat Patteristot  2  ja  4  



- 10.Divisiöona ja sille alistettu Polkupyöräpataljoona 6. 

Suunnitelma tulee kysymykseen tilanteessa, jossa puuttuvat VK 1:n 

edellytykset hyökkäyksen suorittamiseen, mikä ilmenee ennen kaikkea 

Vuoksen - Suvannon etelänpuoleisen maaston menetyksenä. Operaatio-

ajatus on seuraava: 

- II  Armeijakunta asettuu puolustukseen Suomenlahden ja Vuoksen 

välille ja pysäyttää vihollisen linjalle Kyrönniemi - Kuolemajär-

vi - Hatjalahdenjärvi - Muolajärvi - Äyräpäänjärvi - Salmenkaita; 

- III  Armeijakunta keskittyy reserviksi  II  Armeijakunnan taakse 

Viipurin kaakkois- ja itäpuolelle mahdollista vastahyökkäysope-

raatiota varten; 

- 10.Divisioona asettuu puolustukseen Vuoksella, Suvannolla ja 

Taipaleenjoella. 

Keskityssuunnitelma VK 2 voidaan toteuttaa joko alunperin määrätty-

nä tai VK 1:n toteuttamisen aikana käskettynä muutoksena. 5. ja 

6.Divisioonan vaihtoehtoinen käyttö riippuu ajankohdasta, jolloin 

päätös VK 2:n toteuttamisesta tehdään. Jos tällöin 5.Divisioona on 

jo ehditty keskittää VK 1:n mukaisesti Muolaanjärven itäpuolelle 

(sivu 408), alistetaan 6.Divisioona  II  Armeijakunnalle. 5.Divisioo-

nan mahdollisen irroittamisen etulinjasta ja sen siirron vaihtoeh-

toiselle keskitysalueelle johtaa  II  Armeijakunnan komentaja. Tämä 

keskitystapaus nimitetään VK 2A:ksi. 

Keskitysalueet ovat seuraavat: 

- II  Armeijakunta ja 10.Divisioona: 

väliraja Vuoksi, takaraja Samolanlahti - Näykkijärvi - Kämärän-

järvi - Heinjoki - Paakkolankoski - Hirvisaari - Tiurinkoski - 

Konnitsankylä - Polvenniemi (karttapiirros sivulla 411, vrt. 

sivut 405-406). 

- III  Armeijakunta: 

6.Divisioona alueelle Viipuri - Liimatta - Sommee - Yläsommee - 

Näykkijärvi - Kämäränjärvi - Pilppula; 

8.Divisioona alueelle Syvälahti - Kaipola - Karisalmi - Näätälä 

Kääntymä - Loisu - Ylänoskua - Pullila.  

I  Armeijakunnan suojajoukkotehtävä on käsketty samoin kuin VK 1:ssä. 

Sotatoimiyhtymien esikunnat sijoitetaan seuraavasti: 
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Kenttäarmeijan keskittämissuunnitelma VK 2 Karjalan kannaksella 
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- II  Armeijakunnan Esikunta 	 Kämäränkylä 

- 10.Divisioonan Esikunta 	 Pyhäjärvi 

- III  Armeijakunnan Esikunta 	 Karisalmi 

Ilmavoimien toiminta on muuten samanlaista kuin VK l:ssä, paitsi 

että Lentolaivue 10:n komentaja siirtyy suojavaiheen päätyttyä 

10.Divisioonan Esikuntaan ilmakomentajaksi ja laivue alistetaan 

operatiivisessa suhteessa divisioonalle.  II  Armeijakunnan osalta 
ei tapahdu muutoksia ja Lentolaivueet 10 ja 12 jatkavat yhteis-

toimintatehtäviä entiseen tapaan (sivu 406).2  

S o t  a  t o i m i  y h  t  y  m i  e n 	suunnitelmat 

Yleisesikunnan käskyn perusteella ryhtyivät divisioonien ja soti- 

lasläänien esikunnat laatimaan omia käskyjään ja suunnitelmiaan 

samoin kuin keskitystapauksessa VK 1.  

II  Armeijakunnan keskityskäsky laadittiin rauhanaikaisen 1.Divisi-

oonan Esikunnassa ja on päivätty 14.4.34, samana päivänä kuin vas-

taava VK 1:n käsky. Siinä lähdetään olettamuksesta, että 5.Divisi-

oona tulee kuulumaan  II  Armeijakuntaan ja yhtymät keskitetään seu-
raavasti (karttapiirros sivulla 411):1  

- 5.Divisioona vahvennettuna Polkupyöräpataljoona 5:llä lohkolle, 

jonka oikea raja on Suomenlahti ja vasen raja Korpelanjoki - Suo-

kanta - Summajoki - Kaukjärvi, esikunta Makslahdessa, 

- 4.Divisioona 5.Divisioonasta vasemmalle, lohkon vasempana rajana 

linja Melinsuo - Saaretjoki - Muolajärvi, esikunta Kämärän asemalla,. 

- 11.Divisoona 4.Divisioonasta vasemmalle, vasempana rajana Vuoksi, 

esikunta Ristseppälässä. 

Keskitysalueiden eturajana on päävastarinta-aseman etureuna eli 

edellä mainittu linja Kyrönniemi - Muolajärvi. Armeijakunnan taka-

raja on linja Samolanlahti - Paakkolankoski, kuten Yleisesikunnan 

käskyssä ja divisioonien takaraja linja Makslahti - Haarasuo - 

Näykkijärvi - Ristseppälänjärvi - Paakkolankoski. 

Armeijakunnan reserviksi varataan keskityksen päätyttyä Polkupyö 

räpataljoona 5, joka sijoitetaan Kolmrajaan Huumolan pohjoispuo-

lelle. Raskaat patteristot kootaan armeijakunnan yhteisryhmäksi 
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alueelle Huumola - Leipäsuo - Kämärä tukemaan puolustusta sen pai-

nopisteessä, 4.Divisioonan lohkolla. 

Divisioonien taisteluosat saapuvat purkausasemille 3.lkp.päivästä 

alkaen, jolloin myös armeijakunnan esikunta tulee Helsingistä ja 

sijoittuu Kämärän kylään. 

lO.Divisioonan keskityskäskyn laati Keski-Suomen sotilasläänin 

esikunta ja se on päivätty 1.6.34.2  Tehtävä määritetään seuraavas-

ti: "Ylijohto valmistautuu yleiseen hyökkäykseen toisaalla ja ryh-

tyy sen johdosta puolustukseen itä-kannaksella. 10.Divisioona ... 
ryhmittyy puolustukseen yleisellä linjalla Vuoksi - Suvanto - 

Taipaleenjoki". Sillanpääasemat säilytetään Oravaniemessä, Kivi-

niemessä ja Taipaleenjoen eteläpuolella. 

Divisioonan lohkojako ja ryhmitys on seuraava: 

- Vuokselan lohko, Jalkaväkirykmentti 29 paitsi  I  Pataljoona, ko-

mentopaikka Virkkilä, 

- Kiviniemen lohko, Jalkaväkirykmentti 30 paitsi  III  Pataljoona, 
komentopaikka Kiviniemen kasarmi, 

- Taipaleen lohko, Jalkaväkirykmentti 28, komentopaikka Vilakkala. 

Kullekin lohkolle tulee tukitykistöksi patteristo Kenttätykistö-

rykmentti l0:stä. Lisäksi kullekin lohkolle alistetaan pioneeri-

joukkue. 

Reservi on hajautettuna siten, että pääosa, Vuokselan ja Kivinie-

men lohkoilta irroitetut kaksi pataljoonaa, sijoitetaan Kiviniemeen 

käytettäväksi joko Vuokselan tai Sakkolan suuntaan. Yleisreservinä 

on Kiviniemessä myös Kevyt Osasto 10. Polkupyöräpataljoona 6 on 

Saaprussa valmiina toimimaan Sakkolan tai Taipaleen suuntaan. 

Kenttätäydennyspataljoona 10 on Pyhäjärvellä tehtävänään taemman 

aseman valmistelu Kiimajärven ja Pyhäjärven välisellä kannaksella 

sekä tarvittaessa sen miehittäminen. 

Käskyssä tiedotetaan divisioonan edessä olevien suojajoukkojen toi-

minta ja määrätään lohkojen komentajat ottamaan näihin yhteys. 

Puolustusaseman edessä olevan Vuoksen - Suvannon vesistön ollessa 

kantavassa jäässä, annetaan ryhmityksestä ja reserveistä eri käs-

kyt. 
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Divisioonan käskyyn liittyy sen komentajan kirjallinen tilanteen  

arviointi - muitten yhtymien osalta tällaista ei ole säilynyt. Sii-

tä ilmenevät hänen perustelunsa tehdyille ratkaisuille. Erikseen 

käsitellään jäätön aika ja vesistön jäätymisen vaikutus puolustuk-

senjärjestelyyn.3 

Jäättömänä aikana vesistö  on  este, joka  on  ylitettävissä  vain  run-

saalla raskaalla kalustolla, eivät kapeimmatkaan paikat ilman sil-

takalustoa. Puolustus  on  siis edullisimmin sijoitettavissa vesis-

tön pohjoisrannalle. Sen eteläpuolella  on  oltava eteentyönnetyt 

tukikohdat ja etuvartioasemat valvontalinjoineen, jotta helpoimmin 

ylitettäviin suuntiin saataisiin syvyyttä, jotta vihollisen toimin-

taa pystyttäisiin tehokkaasti valvomaan ja jotta vetäytyvät suoja-

joukot voitaisiin ottaa vastaan. 

Päävastarinta-asema on sulkuasemilla jaettava lohkoihin, joiden 

puolustus voi siten keskittyä vain yhteen pääsuuntaan. Vihollisen 

yleisenä tavoitteena pidetään Karjalan rataa. Näin päädytään ase-

man jakamiseen kolmeen lohkoon, joiden rajoiksi ja luonnollisiksi 

sulkuasemiksi tulevat Vuoksi, Pikku-Vuoksi (Vanha Vuoksi) sekä 

Kiimajärvi - Sakkolansuo. Vesistön estearvon ja lohkon leveyden 

huomioon ottaen tarvitaan Taipaleen lohkon miehitykseksi jalkavä-

kirykmentti vahvennuksineen, muille rykmentti paitsi pataljoona. 

Näin jää divisioonalle reserviksi kaksi pataljoonaa. 

Vakinaiset linnakkeet, joita 1920-luvun alkupuolella oli rakennet-

tu vesistön pohjoisrannalle ja joiden aseistukseksi oli suunniteltu 

pääasiallisesti tykkejä, "lisäävät luonnollisesti suuresti puolus- 

tusmahdollisuuksia", "sikäli kuin niihin saadaan aseistus". - Tä-

hän aikaan oli vain Kiviniemessä yksi 75 mm:n tykki, kaikki muut 

korsut olivat jääneet aseistamatta linnoittamisen päätyttyä vuonna 

1924.4  

Suojajoukkojen on hankittava puolustuksen järjestelyyn tarvittava 

aika ja sitä varten on niiden takaraja määrättävä siten, että ve-

sistön etupuolelle jää riittävän laajat sillanpäät. Suojajoukot 

olisi tässä vaiheessa alistettava divisioonalle ja edelleen lohko-

jen komentajille. Etuvartioasemien taisteluasemat on työnnettävä 

2 - 5 kilometrin päähän vesistöstä ja.valvontalinja vielä tästä- 
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kin  parin kilometrin päähän. 

Jäätyneenä vesistö menettää estearvonsa, mutta tarjoaa kuitenkin 

hyvän ampuma-alan. Tällöin tarvitaan yhtenäisempi päävastarinta-

asema, kiinteämpi etuvartioasema ja tiiviimpi miehitys puolustus-

aseman etulinjassa. Lohkoilla on oltava oma hyökkäykselliseen toi-

mintaan pystyvä reservinsä, koska divisioonan reservit eivät ehdi 

ylityskohtiin riittävän nopeasti. Miehitystä on talven aikana lisät-

tävä siten, että kullekin lohkolle tulee ainakin rykmentti ja vie-

lä yksi rykmentti divisioonan reserviksi.  

III  Armeijakunnan käskyt 5., 6. ja 8.Divisioonalle laadittiin rau-

hanaikaisen 2.Divisioonan esikunnassa.5  Kaksi ensinmainittua käskyä 

muodostavat parin niin, että eroa on vain siinä, kumpi divisioona 

tulee kuulumaan  III  Armeijakuntaan. 

Tehtävä määritetään siten, että armeijakunnan on oltava "valmiina 

myöhempää mahdollista vastahyökkäysoperatiota varten". Se keskite-

tään tätä varten Viipurin kaakkois- ja itäpuolelle  II  Armeijakunnan. 

taakse. Tämän tehtävä ilmoitetaan samoin kuin Yleisesikunnan käs-

kyssä. 

Tapauksessa VK 2 alistetaan armeijakunnalle 6.Divisioona, tapaukses-

sa VK 2A taas 5.Divisioona. Tämä vaihtoehto käsketään kuljetussuun-

nitelman muutoksena divisioonan jo tultua kokonaisuudessaan tai 

osaksi keskitetyksi VK 1:n mukaisesti. Divisioonan mahdollinen ir-

rottaminen etulinjasta ja sen siirron järjestely vaihtoehtoiselle 

keskitysalueelle tapahtuu  II  Armeijakunnan komentajan johdolla. 

Molempien divisioonien keskitysalue  on  sama kuin Yleisesikunnan 

käskyssä määrätty  (Tali  ... Näykkijärvi ... Pilppula). Päätoiminta-

suunta  on  kaskko.  

8.Divisioonan keskitysalue on samoin määritetty kuin Yleisesikun- 

nan käskyssä, joskin eri kiintopistein. Päätoimintasuunta on etelä. 

Raskaat patteristot keskitetään Telkkälammen maastoon Kavantsaaren 

asemalta luoteeseen.6  

Armeijakunnan esikunta perustetaan Seinäjoella ja saapuu Karisalmen 

asemalle 4.lkp.päivänä kello 3.49. 
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Yhtymien taistelujoukkojen pääosien saapumisajat keskitysålueilleen 

ovat kuljetussuunnitelmien 

massa VK 1 eli seuraavat: 

-  II  Armeijakunta 

mukaan suunnilleen samat kuin suunnitel- 

5.-8.lkp.päivänä 5.Divisioona 

4.Divisioona 3.-5. -"- 

11.Divisioona 3.-5. -"- 
-  III  Armeijakunta 

6.Divisioona 7.-8. -"- 

8.Divisioona 5.-7. -"- 
- 10.Divisioona 3.-6. -"- 

******************  

Tutkiessaan annettuja tehtäviä yhtymät saivat aiheen esittää muu-

tosehdotuksia Yleisesikunnan suunnitelmiin. 1.Divisioonan komentaja 

teki jo syyskuussa 1934 esityksen  II  Armeijakunnan puolustusaseman 
syvyyden lisäämiseksi toisaalta työntämällä pääpuolustuslinjaa 

eteenpäin ja toisaalta armeijakunnan alueen takarajaa taaksepäin.7  

Seuraavana kesänä hän uusi esityksensä perustellen sitä laajem-

min. 
8 

Ensinmainitun esityksen tarkoituksena oli  "II  AK:n puolustussuunni-
telman ja YE:n suunnittelemien linnoituslaitteiden saattaminen so-

pusointuun keskenään". Se on päivätty 21.9.34 ja sen mukaan olisi 

puolustuksen kannalta tärkeimmällä alueella, Hatjalahdenjärven ja 

Muolaanjärven välillä, "jo rauhan aikana varustettavaksi pääpuolus-

tuslinjaksi" määrättävä ns. Enckellin linjasta enimmillään viitisen 

kilometriä edempänä oleva linja Kaukjärven pohjoispään - Lumpilam-

men - Taasionlampien tasalla. Tärkeimpänä osana on Uudenkirkon - 

Viipurin maantien suunta ja vähimmän vaarallinen Muolaanjärven 

länsiranta. 

Mainittu alue olisi esitetyssä tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyk-

sessä "jo rauhan aikana varustettava, ennenkaikkea betoni-tulielin-

korsuilla ja hv.esteillä". Kenraalimajuri Heinrichs haluaa nyt tie-

tää, poikkeaako hänen ehdotuksensa Yleisesikunnan suunnitelmista 

ja missä määrin alueelle voidaan saada betonirakenteita. 
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Enckellin linjan rakentaminen lopetettiin vuonna 1924 eversti- 

luutnantti Heinrichsin tultua Yleisesikunnan päälliköksi, Enckellin 

suunnitelmiahan pidettiin liian passiivisina eikä linnoittamista 

ensisijaisen tärkeänä (sivut 36,  II  78 ja  II  242). Vuonna 1931 kui-

tenkin päätettiin Kannaksen pääaseman säilyttämisestä pääasialli-

sesti Enckellin linjalla. Sen eteläpäätä tosin siirrettiin eteen-

päin linjalle Kyrönniemi - Kuolemajärvi (sivu 376), jonka linnoit-

taminen aloitettiin seuraavana vuonna. Ilmeisestikään ei Yleisesi-

kunta informoinut divisioonien komentajia suunnitelmistaan. 

Kun Yleisesikunta ei reagoinut Heinrichsin esitykseen, tämä laati  

8.5.35  laajan  promemorian,  jossa hän uusi ehdotuksensa perustellen 

sitä lähinnä puolustustehtävän vaikeudella. Armeijakunnan lohko  on  

jopa kolme kertaa leveämpi kuin "torjuvassa puolustuksessa  'normas  

lisesti") lasketaan", olihan  se  noin  60 km. "On  ilmeistä, ettei täl-

lainen puolustus voi kestää nykyisen sotilaallisen kehityksen tasol-

la olevan hyökkääjän rynnistystä, ellei puolustusta jollain tavalla  

huomattavasti vahvisteta. Koska lisävoimien saanti AK:n lohkolle 

ei todennäköisesti ole mahdollista,  on  nähdäkseni välttämätöntä 

rakentaa jo rauhan aikana mahdollisimman vahvoja linnoituslaittei-

ta, kuten esimerkiksi Belgiassa  on  tehty". Armeijakunnan puolustus-

suunnitelmaa olisikin nyt tarkistettava mm. divisioonien lohkojaon 

osalta, mutta sitä ennen olisi saatava Yleisesikunnan ratkaisu puo-

lustusaseman sijainnista, semminkin kun "linnoituslaitteiden ... 

rakentaminen tietääkseni aloitetaan jo tulevana kesänä". -  Se  alkoi 

kuitenkin vasta vuonna  1936.9  - Divisioonan esitykseen sisältyi 

lisäksi eräitä tietöitä. 

Yleisesikunta ilmoitti ratkaisunsa vasta  30.10.36.10  Se on  pitänyt 

välttämättömänä käyttää hyväksi jo aikaisemmin rakennettuja linnoi-

tuslaitteita, minkä vuoksi asema jätetään entiselleen Summan kylän 

Summajärven suunnalla. Täällä olevat linnoituslaitteet "vahvistet-

tuina ja parannettuina voivat jo lähiaikoina muodostaa puolustuk-

selle ainakin välttämättömimmän rungon". Lisäksi  on  päätetty raken-

taa Kosenjokeen pato Summankylän länsipuoleisten aukeamien tulvit-

tamiseksi sotatapauksessa. - Viimeisten rauhan vuosien linnoitta-

minen tapahtuikin pääasiallisesti juuri näillä alueilla.11  Myös 

mainittu pato rakennettiin.12 
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Summajärven itäpuolella olevan Munasuon ja Muolaanjärven välillä 

on päävastarinta-aseman sijoitus vielä lopullisesti ratkaisematta, 

mutta Taasiolampien ja rautatien luona oleva Perojoen ylimenokohta 

on jo arvioitu niin tärkeäksi, että se otetaan asemaan. "Jo vuonna 

1937 voitaneen siellä aloittaa linnoitustyöt". Näin tapahtuikin ja 

sinne rakennettiin kaksi konekiväärikorsua pari kilometriä Enckell-

in linjan etupuolelle. Perojokeen rakennettiin pato ja asemaan saa-

tiin melko laaja tulva-alue.13  Yleisesikunta antoi divisioonan teh-

täväksi selvittää päävastarinta-aseman sijoitus alueella "yhtenäi-

sen aseman aikaansaamiseksi". "Betonirakenteista olisi täällä luo-

vuttava ja asemat suunniteltava lähinnä valmistellun metsäaseman 

luontoisiksi kenttälinnoituslaitteilla". 

1.Divisioonan Esikunta lähetti vaaditun esityksen Yleisesikuntaan 

23.8.37 todeten maaston olevan sopivaa kenttälinnoitettavaksi met-

säasemaksi. Sitä voitaisiin lisäksi "muutamin paikoin vahvistaa 

betonirakenteillakin". Yleisesikunta hyväksyi esityksen 1.3.38.14  

Divisioonan ehdotus puolustusaseman siirtämiseksi eteenpäin toteu-

tui siis Munasuon ja Muolaanjärven väliltä. Muolaanjärven rantaan 

rakennettiin myös joitakin betonikorsuja muutamia kilometrejä alku-

peräisen pääpuolustuslinjan etupuolelle.
15  

Todettakoon tässä yhteydessä, että tämän alueen puolustus oli jo 

vuodesta  1918  alkaen osoittautunut vaikeaksi. Ensimmäisissä  Rappen,  
Brandensteinin ja Ignatiuksen suunnitelmissa puolustusasema oli 

Kaukjärven - Perkjärven - Muolaanjärven kaakkoispään tasalla. Vas-

ta kenraali Enckell siirsi sen taemmaksi (sivut  I 9, I 59, I 169  

ja  II 244-266).16  

Divisioona olisi halunnut armeijakunnan takarajaa siirrettäväksi 

taaksepäin linjalle Näykkijärvi - Kämäränjärven pohjoispää - Kupar-

saari - Vuoksi lisäsyvyyden saamiseksi lähinnä armeijakuntajoukoil-

le. Nythän divisioonien takaraja oli kovin lähellä armeijakunnan 

rajaa (karttapiirros sivulla 411). Tällöin mm. Heinjoen kirkonkylä 

olisi kuulunut armeijakunnalle. Esikunta olisi haluttu-siirtää Hein-

joelle tai Säiniölle, koska Kämärällä ei ollut sopivaa majoitusta 

saatavissa.17  

Molemmat esitykset Yleisesikunta hylkäsi.18  Perusteluna oli, että  

"III  AK:n keskitys nykyisille alueilleen katsotaan välttämättö- 
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mäksi". Säiniön sijasta voi Honkaniemen pysäkin seutu esikunnan 

paikkana tulla kysymykseen. "Ilmavaaran takia lienee suurien esi-

kuntien hajasijoitus kaikkialla välttämätön". 

******************  

Keski-Suomen sotilasläänin komentaja, eversti  W.  Oinonen kiinnit-

ti jo 10.Divisioonan komentajan tilanteenarvostelussåan huomiota 

siihen, että Vuoksen - Suvannon linjan korsut olivat ilman aseis-

tusta, Kiviniemen tykkiä lukuunottamatta (sivu  414).  Syksyllä  1935  

pidetyn kenttäharjoituksen johdosta ilmeni aihetta palata_ asiaan  

15.11.35.  Tällöin hän kirjoitti Yleisesikunnan päällikölle, että 
divisioona ei pysty orgaanisella tykistöllään aseistamaan mainittu-

ja korsuja. Ne voitaisiin varustaa  87  mm:n kenttäkanuunoilla ja 

niitä varten pitäisi varata myös ampumatarvikkeet. Kiviniemen  ty-

kille  olisi parempi paikka Sakkolassa. Vesistölle olisi saatava 

aseistuksen lisäksi myös valonheitinkalusto. "Tykistölinnakkeille 

ja valonheittäjäasemiin" olisi kantahenkilökunta otettava rannikko-

tykistöstä ja niiden rauhan aikainen hoito sekä lkp.miehitys olisi 

annettava rannikkotykistön vastuulle. Konekivääriaseistus ei ole 

vesistön leveyden vuoksi riittävän tehokas, minkä vuoksi puolustus-

ta olisi vahvistettava "jo nykyisin käytännössä olevalla  20  mm:n 
konekivääritykillämme", joka tarkoittanee ilmatorjuntatykkiä. Kes-

ki-Suomen sotilaslääni palasi asiaan vielä uudestaan  4.12.37.19  

Yleisesikunta ei näy noihin aikoihin pitäneen kiirettä vastauksil-

laan, sillä tähänkään esitykseen ei ole vastattu ainakaan vuoden  

1938  loppuun mennessä. Kuten jo mainittiin, olivat vesistölinjan 

korsut aseistamatta vielä Talvisodan alkaessa (sivu  414).20  

Sotilasläänin esikunta esitti 15.11.35, että Kaarnajoen patteri, 

"jos sellainen rakennetaan", samoinkuin Järisevän patterikin olisi 

heti divisioonan esikunnan saavuttua keskityspaikalleen alistetta-

va divisioonalle. Perusteluna esitetään, että "maa- ja rannikkotoi-

minta" liittyvät täällä niin yhteen, että niitä ei voi jättää eril-

lisiksi. Laatokalla ei ole vihollisella sellaista laivastoa, joka 

vaatisi toiminnan erottamista. - Tähänkään esitykseen ei Yleisesi-

kunta näytä vastanneen, mutta Kaarnajoen patteri rakennettiin ja 

se valmistui juuri ennen Talvisotaa, jonka aikana se osoittautui 
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erittäin tarkoituksenmukaiseksi.21  Laatokan Meripuolustuksen Kan-

naksen lohko alistettiin YH:n aikana maavoimien yhtymälle. 
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5 342 VK 1 ja VK 2 Laatokan Karjalassa 

Yleisesikunta julkisti uuden puolustussuunnitelmansa Laatokan Kar-

jalaa varten saman aikaisesti kuin Kannaksen osalta (sivut 380 - 

381). Tosin Laatokan Karjalassa tuli aluksi voimaan vain VK 1 eli 

offensiivinen suunnitelma, defensiivinen käskettiin vasta pari 

vuotta myöhemmin. Suunnitelma on periaatteeltaan samanlainen kuin 

V.K.27 (sivut 317-328), joskin joukot ovat uuden aluejärjestelmän 

mukaiset (sivu 206).1  

Suunnitelman mukaan on "välittömästi keskitystä seuraavan hyökkäys-

operation  tarkoituksena ... rajoittaa venäläisten operatiot ... 

Laatokan ja Äänisjärven väliselle kannakselle".2  

Tehtävän suorittamista varten  IV  Armeijakunta sai saman määrän 

joukkoja kuin entinenkin suunnitelma edellytti:  12.  ja 13.Divisioo-

na sekä Polkupyöräpataljoona  7.  Suojajoukkoina toimivat Karjalan 

Ryhmä ja Erillinen Pataljoona  11.  Toiminta-alue ulottuu Laatokasta 

linjalle Uimaharju - Lupasalmi - Paatene (Paadane), joten Lieksan 

ja Kuhmon suunnat ovat nyt suoraan Päämajan alaisen Pohjois-Suomen 

Ryhmän johdossa. Armeijakunnan takaraja  on  linja Sortavala - Värt-

silä - Tuupovaara - Uimaharju. 

Operaatio on suoritettava samalla tavalla kuin aikaisempikin suun-

nitelma edellytti. Hyökäten päävoimin Suojärveltä ja Uomaalta on 

armeijakunnan vallattava järvialue Säämäjärvi - Pyhäjärvi - Viel-

järvi, valmistauduttava tämän jälkeen jatkamaan hyökkäystä Petros-

koin tai Aunuksen suuntaan "lyödäkseen Etelä-Karjalaan keskitetyt 

vihollisvoimat". Sivustojen suojaamiseksi on vallattava Porajärvi 

sekä varmistettava myös Vitelen ja Munjärven suunnat (karttapiirros 

sivulla 423, vrt, sivut 319 ja 324). Suojajoukkojen toiminta on ar-

meijakunnan suunniteltava ja johdettava. 

3.Divisioonan Esikunta eli tuleva  IV  Armeijakunnan Esikunta antoi 

alaisilleen oman keskityskäskynsä sekä käskyn suojajoukoille 

12.4.34.3  Diaarin mukaan ne on kuitenkin kaikki poltettu, vieläpä 

Yleisesikunnankin palauttamat, kun uudet käskyt julkaistiin 1.10.35 

Kuitenkin on säilynyt Savon sotilasläänin Esikunnan 29.6.34 laatima 

keskityskäsky 13.Divisioonalle, mistä ilmenee, ettei vuosien 1934 

ja 1935 suunnitelmien ja käskyjen välillä ole olennaisia eroja.5 
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Suojajoukot  5'3421   

Yleisesikunnan suunnitelma 28.2.34 edellytti, että rajan pinnassa 

perustetaan jo aikaisessa vaiheessa disponibiliteettiteitse suoja-

joukkoja seuraavasti: 

- Karjalan Ryhmä: Erilliset Pataljoonat 8, 9 ja 10, perustajana 

Salmin Rajavartiosto sekä 

- Erillinen Pataljoona 11, perustajana Joensuun. Rajavartiosto. 

3.Divisioonan Esikunnan  1.10.35  antama ohje operatiivista toimin-

taa varten määrittää suojajoukkojen tehtävät:1  

- Karjalan Ryhmän  on  heti sotatoimien alkaessa otettava nopealla 

hyökkäyksellä haltuunsa ja pidettävä tärkeitä kohtia linjalla  Vi-

tele  - Suurmäki - Vieljärvi - Nälmäjärvi - Sotjärvi - Säämäjärvi - 

Onkamus - Lintujärvi. Mikäli tämä osoittautuu ylivoimaiseksi,  on  

ryhmän otettava haltuunsa ja pidettävä puolustukselle sopivat koh-

dat Rajakonnun ja Hiisjärven välillä sekä Palolahti (Palalahti), 

Hyrsylä, Veskelys ja Tshalkki. Äärimmäisessä tapauksessa voi tulla 

kysymykseen vetäytyminen linjalle Tulemajoki - Kivijoki - Latvajär-

vi - Hyrsylä - Suojoki - Torasjoki. Viimeiseen saakka  on  pidettävä 

Orusjärvi ja Palojärvi, Tulemajärven kylä, Hautavaara ja sillanpää-

asema Suojoen itärannalla Kangasjärven kylän kohdalla kenttäarmei-

jan joukkojen toimintaanpanon helpottamiseksi (karttapiirros sivul-

la  423).  

- Erillinen Pataljoona 11:n on heti sotatoimien alettua Kuolis-

maalta edeten vallattava Porajärvi ja pidettävä se hallussaan, 

"Äärimmäisen epäedullisessa tapauksessa" pataljoona voi vetäytyä 

linjalle Torasjoki - Liusvaara - Vuottoniemi - Hattuvaara - Käen-

koski - Koitere. 

Suojajoukot ovat suoraan armeijakunnan johdossa. Suojärven suunnal-

la toimiva Erillinen Pataljoona 10 alistetaan todennäköisesti 12. 

Divisioonan komentajalle tämän saavuttua Suojärvelle ja Manssilan 

- Orusjärven suunnalla toimiva Erillinen Pataljoona 8 sekä Uomaan 

suunnalla toimiva Erillinen Pataljoona 9 viimeistään operaatioiden 

alkaessa 13.Divisioonalle. 

Salmin Rajavartioston komentaja oli jo 3.Divisioonan 12.4.34 anta-

man käskyn perusteella laatinut 19.5.35 omat suunnitelmansa ja käs 
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Suojajoukot Laatokan Karjalassa suunnitelman VK 1 mukaan 
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kynsä. Ne piti 1.10.35 annetun määräyksen mukaan uusia 1.2.36  men-  
nessä. Kun asiakirjoja ei aikanaan kulunut, divisioonan esikunta 

valitti asiasta Yleisesikuntaan, tämä puolestaan_ Rajavartiostojen 

päällikölle, joka antoi Salmin Rajavartioston komentajalle käskyn, 

että "k.o. valmistelutyöt on mitä pikimmin saatettava valmiiksi ja 

on niiden valmistumisesta minulle ilmoitettava sekä samalla SR:n 

komentajan annettava selitys, mistä laiminlyönti johtuu". 14.5.36 

tämä lähettikin asiakirjat divisioonan esikuntaan, mutta "äärim-

mäisten kiireiden takia vain ne osat jotka ovat muuttuneet ja siten 

ne sivut, joita ei ole nyt keskityskäskyihin lähetetyissä kappa-

leissa, olisi otettava entisistä". Näin tehtiinkin, mutta valitet-

tavasti samalla poltettiin poistetut lehdet, yleensä vain muutamia 

sivuja kustakin asiakirjasta. Tarkkaa selvyyttä ei näinollen ole 

saatavissa siitä, missä määrin tekstit poikkeavat toisistaan; ilmei-

sesti erot eivät ole merkittäviä.2  

Tilanteenarvostelussaan Salmin Rajavartioston komentaja toteaa 

Karjalan Ryhmää vastassa olevan rajan välittömässä läheisyydessä 

joka hetki vahvennetun komppanian verran voimia kussakin pääsuun-

nassa. Kolme pataljoonaa lisää saattaa tulla 1 - 3 vuorokauden ku-

luessa, jopa sodanuhka-aikana. Nämä voimat voivat siis olla vastas-

sa jo ensimmäisenä sotapäivänä. Myös yksi ratsuväkiprikaati ehtii 

rajalle 2 -5 päivässä.  

Uloin tavoite, johon ryhmä voi huoltomahdollisuudet huomioon otta-

en päästä, on linja Vitele - Suurmäki - Vieljärvi - Sotjärvi - 

Säämäjärvi - Onkamus - Näätälahti - Kostamus. Tämä olisi "parhain 

ja pätevin ratkaisu". - 

Ellei tätä saavuteta, on lähin tavoite linja Rajakontu - Hiisjärvi 

- Palolahti - Hyrsylä - Veskelys - Tshalkki - Näätälahti - Unus-

järvi. Tämän edellinen tavoite olisi linja Karkku - Varpaselkä - 

Hanhiselkä - Orusjärvi - Palojärvi - Kolatselkä - Hyrsylä - Rauta-

vaara - Suojoki - Torasjoki. Viimeisenä takarajana on linja Tule-

majoki (sillanpääasemat Koverossa, Orusjärvellä ja Palojärvellä) - 

Käsnäselkä = Saarimäki - Suojoki - Jehkilä - Varpakylä - Moision-

vaara - Torasjoki. Näiden linjojen välissä on vielä kullakin loh-

kolla sopivia vastaanottolinjoja. 

Suojajoukkojen toiminta alkaa siten, että suojeluskuntalaisilla 
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vahvennetut rajakomppaniat varmistavat rajan ja suorittavat tähys-

tystiedustelua kunnes raja saadaan ylittää. Kunkin komppanian on 

pidettävä hallussaan tietyt hallitsevat maastonkohdat. 

Karjalan Ryhmä keskitetään seuraavasti: 

- Erillinen Pataljoona 8 Salmiin, josta marssii pääosin Orusjärvel-

le, minne saapuu viimeistään 75 tuntia liikekannallepanon alkami-

sesta (T+75). 

- Erillinen Pataljoona 9 Uomaalle, josta siirtyy Käsnäselkään 

T+65 mennessä. Pataljoonalle alistetaan 3.Erillinen Patteri ja 

pioneerijoukkue Pitkärannassa, mistä marssivat Uomaalle. 

- Erillinen Pataljoona 10 perustetaan Suojärvellä ja keskitetään 

pääosin Suvilahteen, joukkue Kaitajärvelle. Pataljoonalle aliste- 

taan vajaa pioneerikomppania, joka saapuu junakuljetuksin Suojär-

ven asemalle sekä eräitä huoltomuodostelmia. 

Salmin pataljoona aloittaa sotatoimensa hyökkäämällä komppanian 

voimin Kaunoselästä Palolahteen viimeistään silloin, kun Uomaan 

pataljoona hyökkää Kolatselästä Palolahteen. Pataljoonan pääosa 

hyökkää samanaikaisesti Orusjärveltä, tavoitteena Vitelejokilinja 

Laatokasta Suurmäkeen, minkä saavutettuaan asettuu puolustukseen. 

Vihollisen käydessä ylivoimaiseksi ja hyökkäyksen pysähtyessä pa-

taljoona asettuu puolustukseen tai siirtyy viivytykseen. Rajalin-

jan jättämiseen  on  kuitenkin saatava lupa ryhmän komentajalta. 

Pataljoona voi saada rannikkotykistön tulitukea tien  Salmi  -  Mans-

sila  suunnassa. 

Uomaan pataljoona valmistautuu Käsnäselkään saavuttuaan hyökkäämään 

Kolatselkään. Hyökkäyshetken määrää ryhmän esikunta. Kolatselästä 

hyökkäys suuntautuu Palolahteen ja sitä tukee edellä selostettu 

Salmin pataljoonan komppanian hyökkäys etelästä käsin. Lopullinen 

tavoite on Vieljärvi - Nälmäjärvi, minne hyökkäystä jatketaan vasta 

eri käskystä. - Vihollisen vastustuksen käydessä ylivoimaiseksi pa-

taljoona siirtyy puolustukseen. Kolatselkää ja Lahden kylää ei saa 

jättää ilman ryhmän komentajan lupaa. 

Suojärven pataljoona ottaa heti kun rajanylityslupa on annettu, 

linjan Saarimäki - Hyrsylä ns. "Hyrsylän mutkan" eteläpuolella ja 

Suojokilinjan sen pohjoispuolella. Päävoimillaan sen on vallattava 

Veskelyksen ja Tshalkin tienoot ja lopullinen tavoite on linja 
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Nälmäjärvi - Sotjärvi:- Säämäjärvi - Onkamus - Lintujärvi, jolle 

pataljoona asettuu puolustukseen. Jos vihollisen vastustus käy 

ylivoimaiseksi jo ennen tämän tavoitteen saavuttamista, pataljoona 

siirtyy puolustukseen tai viivytykseen, takarajana linja Hyrsylä - 

Suojoki - Torasjoki, jota ei saa jättää ilman ryhmän komentajan 

lupaa. 

Tiedustelun merkitystä korostetaan. Alusta alkaen on suoritettava 

tähystystiedustelua ja kun rajanylittämislupa on annettu, on parti-

oita lähetettävä rajan yli selvittämään vihollisen toiminnan suun-

tautumista. Mahdollisimman aikaisin on saatava tietää, mihin se 

keskittää joukkojaan ja viittaako sen toiminta hyökkäykseen vai 

puolustukseen. "Tähän tehtävään on parhain väline L Lv.38:n lentue 

ja toisena pataljoonien tiedustelu sekä mahdollisesti tarjona ole-

va agenttien käyttömahdollisuus". Tärkeätä olisi ulottaa lentotie-

dustelu Syvärin - Äänisen tasalle asti, mutta resurssien puutteessa 

on tyydyttävä linjaan. Aunus - Prääsä - Lintulahti. - Ilmavoimien 

keskityssuunnitelman mukaan Lentoasema 3:n komentaja tulee Karjalan 

Ryhmän ilmakomentajaksi ja siirtyy suojavaiheen päätyttyä  IV  Armei-
jakunnan Esikuntaan. Käytettävissä on Lentolaivue 38:n yksi maayh-

teistoimintalentue. Toimintaohjeessa ilmakomentajalle painotetaan 

ryhmän rintamaan johtavilla teillä tapahtuvan vihollisvoimien lii-

kehtimisen selvittämistä sekä minne niitä keskitetään samoinkuin 

tietoa joukkojen aselajeista ja vahvuuksista.3  

Erillinen Pataljoona 11 toimii armeijakunnan vasemmalla sivustalla 

ja sen tehtävänä on heti sotatoimien alettua Ruolismaalta edeten 

vallata Porajärvi ja pitää se hallussaan. "Äärimmäisen epäedulli-

sessa tapauksessa" pataljoona saa vetäytyä linjalle Torasjoki - 

Liusvaara - Hattuvaara - Koitere. Pataljoona voi aloittaa hyökkäyk-

sensä Liusvaarasta Porajärvelle aikaisintaan 6.lkp.päivänä. Jos se 

kohtaa odotettua vahvempaa vastarintaa, on 12.Divisioonan pantava 

osia Polkupyöräpataljoona 7:stä avustamaan Porajärven valtauksessa 

Joensuun Rajavartioston komentaja toteaa 14.5.36 laatimassaan ti-

lanteenarvostelussa, että vihollisella ei ole tiettömän maaston ja 

selkäyhteyksien huonouden takia mahdollisuuksia toimia suurin jou-

koin pataljoonan lohkolla. Se pyrkinee saamaan haltuunsa Liusvaa-

ran suojatakseen oikean sivustansa edetessään kohti Suojärveä,joka 
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on sen tärkein tavoite. Repolan - Porajärven tieltä se voi suunna-

ta partiotoimintaa Ilomantsin kirkonkylään.5  

Pataljoona keskitetään Kuolismaalle ja sen varmistavat rajalla 

olevat rauhan aikaiset vartiot, joita vahvennetaan paikallisilla 

suojeluskuntalaisilla liikekannallepanon alkaessa. Heti kun rajan 

ylittämiseen saadaan lupa, vartiot lähettävät partioita rajan taak-

se. Vasemman sivustan varmistamiseen lähetetään Hattuvaaraan jouk-

kue 1.Komppaniasta. Erillinen Pataljoona  11  perustetaan Ilomantsis-

sa ja keskitetään Kuolismaalle, jonne  on 2  päivän marssi  (55 km).  

Heti sinne saavuttua jatketaan päivämarssin päässä  (32 km)  olevaan 

Liusvaaraan, minne kesätie päättyy. Matkaa Porajärvelle  on  vielä 

noin  30 km  ja huolto  on  kesällä kantohevosten ja purilaitten varas-

sa. Porajärven valtaus voi tapahtua aikaisintaan 6:ntena päivänä 

Ilomantsista lähdön jälkeen, mutta vihollinen voi olla Liusvaaras-

sa jo ensimmäisen päivän jälkeen.  Se  ei kuitenkaan pysty pitämään 

sitä hallussaan, koska sillä Porajärvellä  on  varsin pienet voimat 

ja niistäkin pääosat suunnattaneen Suojärvelle. Porajärven valtauk-

sen jälkeen loppuu vihollisen toiminta sieltä sekä Suojärven että 

Ilomantsin suuntaan. 

Venäjän 	keskitys 	2 

Kun Laatokan Karjalan puolustukseen tuli mukaan myös defensiivinen 

vaihtoehto, uusittiin suojajoukkojenkin toimintaohje samoihin aikoi-

hin kuin keskityssuunnitelma VK 2 lopullisessa muodossaan käskytet 

tiin.1  Ohje on päivätty 8.5.37. Se ei kuitenkaan ole tarkoitettu 

vain defensiivistä vaihtoehtoa varten, vaan on alkuosaltaan saman-

lainen kuin 1.10.35 annettu (sivu 422). 

Ohjeessa  on  omana osanaan "Eri suojaryhmien tehtävät yleisen suoja-

tehtävän defensiivisessä suorituksessa".  Se  alkaa seuraavasti: 

"Suojajoukot alottavat joka tapauksessa toimintansa offensiivises-

ti". Pakottavassa tilanteessa voidaan siirtyä defensiiviseenkin 

toimintaan, mutta tähän  on  hankittava armeijakunnan komentajan 

suostumus. Tässäkin tapauksessa  on  "kaikkia aktiivisen toiminnan 

mahdollisuuksia käytettävä hyväksi". Erityisesti korostetaan sis-

sitoimintaa sekä tuliaseisiin nojautuvaa puolustusta rintamassa 

ja aktiivisuutta sivustoilla ja selustassa. 
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Viivytysalueen takarajana on linja Ala-Uuksu - Uuksunjoki - Lava-

järvet - Kotajärvi - Polvijärvi - Saarijärvi - Kotajärvi - Salon-

järvi - Aittojoki. Tätä linjaa ei saa jättää ilman armeijakunnan 

komentajan lupaa paitsi Aittojoella, josta "ilmeisen tuhoutumis-

vaaran uhatessa" saadaan vetäytyä Särkijärven - Ägläjärven kannak-

selle. Takarajaa on ryhdyttävä linnoittamaan erityisesti teiden 

suunnissa (karttapiirros sivulla 429). 

Viivytyksessä  on  otettava huomioon seuraavaa: 

- painopiste  on  Käsnäselän suunnassa, jonka joukkoa voitaneen vah-

ventaa Salmin kustannuksella; 

- suuntaan Käsnäselkä - Loimola  on  erotettava vähintään vahvennet-

tu komppania; 

- Erillinen Pataljoona  9:n  pääosien vetäydyttävä suuntaan Käsnä-

selkä - Sääksjärvi - Maisula, osin tien Sääksjärvi - Koirinoja 

suuntaan; 

- Erillinen Pataljoona  10  pitää Suvilahtea hallussaan mahdollisim-

man kauan ja pakon edessä vetäytyy pääosin Tolvajärven suuntaan; 

- viivytysalueen takarajalle voidaan saada vahvennuksia kenttäar-

meijasta 5.-6.lkp.päivänä. 

Erillinen Pataljoona  11:n  viivytysalueen takarajana  on  linja Viik-

sinselkä - Nuorajärvi - Koitere. Entiseen tapaan sen  on  heti val-

lattava Porajärvi ja pidettävä  se,  "mikäli vihollinen ei esiinny 

vallan ylivoimaisena". Linjasta Liusvaara - Vuottoniemi - Hattu-

vaara - Käenkoski saa luopua ainoastaan "ilmeisen tuhoutumisvaaran 

uhatessa".  Jos  pataljoonaa vastassa  on vain  heikkoja vihollisvoi- 

mia, sen  on  Suojärven suunnan joukkojen tukemiseksi järjestettävä 

sissitoimintaa vihollisen selustaan Suojärven - Mundjärven tielle 

(matkaa yli  60 km),  vieläpä varauduttava päävoiminkin toimimaan 

tällä suunnalla.  Jos  Suojärvi menetetään, päätoimintasuunnaksi voi 

tulla  tie  Kuolismaa - Vegarus - Vuontele. 

Hävitystöitä on suoritettava tehtävien vaatimassa laajuudessa. 

Talvisaikaan on asutusten tuhoaminen tärkeätä. Kesällä voidaan 

toimintaa tehostaa metsäpaloilla; Suojärven radan eteläpuolella 

tähän on saatava armeijakunnan komentajan lupa. 

Rajaa ei saa ylittää ennen muodollista sodanjulistusta. Jos vihol- 
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linen  suurin joukoin ylittää rajan ja seurauksena on "joukkojemme 

joutuminen epäedulliseen asemaan", voivat suojajoukkoryhmien komen-

tajat antaa luvan rajan ylittämiseen.  

x***************** 

3.Divisioonan komentaja esitti  17.12.37,  että puolustusmahdolli-

suuksien parantamiseksi olisi rauhan aikana vahvennettava suoja-

joukkoja, jotka  on  havaittu liian heikoiksi, eritoten Käsnäselän 

suunnalla. Salmin Rajavartioston komentajan ilmoituksen mukaan  on  

liikekannallepanossa käytettävissä ylimääräistä reserviä noin  

1500  miestä ja ainakin osalle  on  jo olemassa aseistus ja varustus. 

Näistä voitaisiin muodostaa  2  -  3  erillistä komppaniaa, jotka va-

rustettaisiin ja koulutettaisiin nimenomaan sissitoimintaa varten. 

Yleisesikunnassa  on  kirjelmän laitaan kirjoitettu, että tästä re-

servistä muodostetaan kenttätäydennyspataljoona (KT-patl).2  

Toukokuussa 1938 Yleisesikunta kuitenkin antoi käskyn, että suoja-

joukkojen vahventaminen tapahtuu siirtämällä Jalkaväkirykmentti 

37:n yhden pataljoonan perustaminen Mikkelin sotilaspiiriltä Salmin 

sotilaspiirille. Pataljoona on kuitenkin edelleen kenttäarmeijaan 

kuuluva ja tämän takia Karjalan Ryhmän komentajan ei pidä antaa 

sille "sellaisia tehtäviä, jotka mahdollisesti estäisivät sen 

suunnitelmanmukaista käyttöä kenttäarmeijan operatioiden yhteydes-

sa".3  

YH:n aikana Mikkelin sötilaspiiri perusti Jalkaväkirykmentti 

37:11e uuden  III  Pataljoonan, joten syksyllä 1939 Laatokan Karja-

lassa oli kaksi samannimistä pataljoonaa. Asiaan palataan myöhem-

mi 
4  

n.  
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Kenttäarmeija  
5'3422   

Venäjän keskitys 1 

Kuten todettiin, on kenttäarmeijan sotatoimiyhtymien suunnitelmia 

mahdollista tarkastella vasta 3.Divisioonan Esikunnan 1.10.35 an-

tamien käskyjen ja toimintaohjeiden mukaisesti.'  IV  Armeijakunnan 

operaatiot tulevat tapahtumaan seuraavasti. Oikealla on 13.Divisi-

oona ja vasemmalla 12.Divisioona vahvennettuna Polkupyöräpataljoo-

na 7:11ä. Välirajana on linja Vaaherjoki - Loimola - Loimolanjoki - 

Korpijärvi - Saarijärvi - pitäjänraja valtakunnanrajaan asti (kart-

tapiirros sivulla 432). Takarajana on linja Kitelä - Ruokojärvi - 

Salmenjärvi - Loimolanjärvi - Tolvajärvet - Montaanjärvi. 

13.Divisioonan joukot kuljetetaan Kitelän, Koirinojan ja Pitkäran-

nan asemalle, 12.Divisioonan Suojärven asemalle ja Polkupyöräpa-

taljoona 7 alueelle Kaksinainen - Leppäniemi. 

Armeijakunnan oikeata sivustaa suojaa Rannikkotykistörykmentti 3:n 

alainen Salmin lohko ja vasenta Pohjois-Suomen Ryhmään kuuluva Poh-

jois-Karjalan Ryhmä, jonka ensimmäisenä tehtävänä on vallata Repo-

la. Suojajoukkoina toimivat oikealla Karjalan Ryhmä ja vasemmalla 

Erillinen Pataljoona 11. Ne ovat aluksi armeijakunnan johdossa, 

mutta alistetaan divisioonille näiden saavuttua alueilleen. 

13.Divisioonan tehtävänä on heti päävoimiensa keskityksen päätyttyä 

vallata Vitele, Suurmäki ja Palolahti. Tämän jälkeen on todennäköis-

tä puolustukseen asettuminen Vitelen ja Vieljärven välillä, mutta 

hyökkäyksen jatkaminen Palolahdesta Vieljärven pohjoispuolitse 

12.Divisioonan etenemiseen liittyen. Jalkaväkirykmentti 37 (paitsi 

pataljoona) jätetään Pitkärantaan armeijakunnan reserviksi. 

12.Divisioonan tehtävänä on Nälmäjärven - Sotjärven - Säämäjärven 

välisten kannasten haltuunotto. Koska operaation välttämättömänä 

edellytyksenä on Suojoen ylittäminen, on divisioona oikeutettu 

käyttämään ensiksi saapuvia voimiaan tämän turvaamiseen. Polkupyö-

räpataljoona 7 on tarkoitettu vasemman sivustan suojaamiseen 

Tshalkin - Munjärven suunnalla, mutta tarvittaessa sen on osilla 

voimiaan avustettava Erillinen Pataljoona  11:tä  Porajärven valta-

uksessa. 
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Kenttäarmeijan suunnitelma VK 1 Laatokan Karjalassa 
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IV  Armeijakunnan Esikunta sijoittuu aluksi Sortavalaan ja siirtyy 

3.lkp.päivänä Suistamolle.  

D  i v i s i o o  n  i  e n 	suunnitelmat 

Jakaessaan edellä selostetut käskyt sotilasläänien ja rajavartios-

tojen komentajille, 3.Divisioonan komentaja käski näiden valmistaa 

niiden perusteella tilanteen arvostelunsa, päätöksensä ja suunni-

telmansa sekä käskyt ja toimintaohjeet erikoismääräyksineen. Asia-

kirjat oli lähetettävä divisioonan esikuntaan 1.2.36 mennessä.1  

Savon sotilasläänin komentaja lähetti 13.Divisioonan komentajan 

tilanteenarvostelun 16.4.36.2  Hän oli tosin pyytänyt ja saanut 

määräaikaan kuukauden lykkäyksen!3  Tehtävää analysoidessaan hän to-

teaa, että armeijakunnan tarkoituksena on alkuoperaatiollaan saada 

haltuunsa järvialue Säämäjärvi - Pyhäjärvi - Vieljärvi, mikä antai-

si hyvät mahdollisuudet suunnata jatkohyökkäys itään, kaakkoon tai 

etelään. Laatokan rannikolla ja järvialueen pohjoispuolella tyydyt-

täisiin defensiiviin, painopiste olisi keskustassa. Vaikkakin divi- 

sioona on saanut vapaat kädet voimiensa jakoon, olisi tämän vuoksi 

päävoimat suunnattava Vieljärven pohjoispuolelle. Viteleen suuntaan 

on kuitenkin aluksi pantava niin vahvat voimat, että tavoitteen, 

Vitelen - Suurmäen, valtaus ja hallussapito on taattu. Myöhemmin, 

armeijakunnan painopistehyökkäyksen alkaessa vaikuttaa, voidaan 

"eteläsiipeä ohentaakin". - Itse asiassa olisi edullista työntää 

tavoitetta vasemmalla siivellä hieman eteenpäin, Palolahden sijas-

ta Vieljärven - Nälmäjärven kannakselle. 

Operaatioalueella on aluksi vain kaksi tietä, Laatokan rantatie ja 

Käsnäselän tie. Orusjärveltä ja Palojärveltä lähtee sitten huonoja 

teitä alueen keskustassa. Näin ollen on aluksi muodostettava kaksi 

pääryhmää, Käppäselän ja Salmin ryhmät. Riippuen suojajoukkojen 

toiminnan onnistumisesta voidaan erottaa eri tehtäviin taistelu-

osastoja, esimerkiksi Orusjärven ryhmä Salmin ryhmästä, jos vihol-

linen on jo päässyt etenemään niin pitkälle, että Orusjärvestä 

joudutaan taistelemaan. 

Taisteluryhmien muodostaminen ja keskittäminen tapahtuu seuraavasti: 
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- Kevyt Osasto  13  saapuu Uuksuun 4.lkp.päivänä ja keskitetään 

Uuteenkylään, Salmiin tai Orusjärvelle, jossa  se  voi olla  4.-5.  

lkp.päivänä. 

- Salmin Ryhmä, Jalkaväkirykmentti  38, II  Psto/Kenttätykistöryk-

mentti  13,  pioneerijoukkue ja lääkintäjoukkue, saapuu pääosin 

Uuksuun 5.-7.lkp.päivänä ja keskitetään Uuteenkylään tai Salmiin. 

- Käsnäselän Ryhmä, Jalkaväkirykmentti  39, 2  patteristoa Kenttä- 

tykistörykmentti 13:sta, vajaa pioneerikomppania ja vajaa lää-

kintäkomppania, saapuu Koirinojalle pääosin 5.-9.lkp.päivänä ja 

keskitetään Käsnäselkään, jossa ensimmäiset osat 6.lkp.päivänä 

ja viimeiset 10.lkp,päivänä. 

- Jalkaväkirykmentti  37  saapuu Pitkärantaan 9.lkp.päivänä.  I  Patal-

joona keskitetään divisioonan reserviksi Uomaalle ja loput ryk-

mentistä jää armeijakunnan reserviksi Pitkärantaan. 

Divisioonan on käsketty aloittaa etenemisensä heti keskityksen 

päätyttyä ja se voi tapahtua, riippuen suojajoukkojen toiminnasta, 

seuraavasti: 

- Jos Karjalan Ryhmä (Erillinen Pataljoona 8 Manssilan - Orusjärven 

ja Erillinen Pataljoona 9 Käsnäselän suunnalla) on onnistunut otta-

maan ja pitämään Vitelen, Suurmäen ja Palolahden, jatkavat Salmin  

ja Käsnäselän Ryhmät marssiaan näihin tavoitteisiin ja Kevyt Osas-

to 13 ryhmien välimaastoon, Kopon seudulle. Jalkaväki on perillä 

7.lkp.päivänä, tykistö hieman myöhemmin. 

- Jos Karjalan Ryhmä on päässyt vain linjalle Rajakontu - Palolah-

ti tai linjalle Karkku - Orusjärvi - Kolatselkä, on divisioonan 

joukkoja heti pantava tukemaan suojajoukkojen puolustusta, sillä 

jos nämä joutuvat vetäytymään taemmaksi, huononevat divisioonan 

hyökkäysmahdollisuudet suuresti. 

- Jos Karjalan Ryhmä on joutunut vetäytymään aina linjalle Tulema- 

joki - Kivijoki - Latvajärvi - Hyrsylä, keskitetään joukot silti 

edellä esitetyn mukaisesti, Salmin Ryhmä ja Kevyt osasto 13 Uuk-

suun ja Uuteenkylään, Käsnäselän Ryhmä Käsnäselkään. Salmin Ryhmä 

ei voi aloittaa hyökkäystä Tulemajoen yli ennen kuin 9.lkp.päivä-

nä, jolloin se on saanut tykistönsä paikalle. Käsnäselän Ryhmä 

pääsee aloittamaan hyökkäyksen yhden patteriston tukemana samoin 

9.lkp.päivänä, mutta koko ryhmä on koossa pioneereineen ja huolto-

muodostelmineen vasta seuraavana päivänä. 
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12.Divisioonan komentaja lähetti käsketyn tilanteenarvostelun 

ajallaan, 27.1.36.4  Hän arvioi vihollisen suojajoukot hieman vahvem-

miksi kuin omamme ja ne ovat "laadulleen ainakin samanarvoiset el-

lei paremmat (kaaderi- tai tshekan joukkoja)". Niitä ei myöskään 

pystytä yllättämään. Divisioonan toimintasuunnalla olevan suoja-

joukon, Erillinen Pataljoona 10, on pakko hajoittaa voimansa kol-

meen suuntaan ja niin ollen sillä täytyy "olla jo paljon onnea, 

saavuttaakseen sille määrätyt kauimmaiset tavoitteet" (sivu 425). 

Divisioonan ensiksi saapuva joukko-osasto, Jalkaväkirykmentti 34, 

voi tukea sitä pataljoonan voimin aikaisintaan 4.lkp.päivänä ja ko-

ko rykmentti seuraavana päivänä. "Saamme olla tyytyväisiä, jos 

Er.P 10 onnistuu pitämään linjan Hyrsylä - Suojoki ja sillanpääase-

man Hautavaaran suunnalla". Jos vihollinen on saanut Suojokilinjan 

haltuunsa, on divisioonan "heti alkajaisiksi suoritettava Suojoen 

ylimeno, minkä onnistuminen ilman ponttoonikalustoa on hyvin vaike-

ata, ainakin aikaa viepää". Joki on vakava este, ainakin 50 metriä 

leveä eikä kahlaamismahdollisuuksia ole. "Ehdoton välttämättömyys 

on että Suojoen yli saadaan autoliikenteen kestävä silta". Paikalla 

oleva lossi ei riitä liikennetarvetta tyydyttämään. Divisioona on 

jo aikaisemmin tehnyt ehdotuksen uiville tuille rakennettavan sil-

lan aikaansaamiseksi.5  

Divisioona on oikeutettu ryhtymään valmistavaan operaatioon mahdol-

listaakseen Suojoen ylittämisen ja niinpä on pidettävä normaalita-

pauksena sitä, että Jalkaväkirykmentti 34 heti saavuttuaan ylittää 

Suojoen ja ottaa haltuunsa Hautavaaran - Ignoilan alueen ja pitää 

sen. Tämän jälkeen on maasto Veskelys - Tshalkki vallattava, jos 

se on menetetty tai suojajoukkopataljoona ei ole sitä saanut hal-

tuunsa. Tämä voi tapahtua 6.-7.lkp.päivänä. Jalkaväkirykmentti 

34:n ja patteriston lisäksi tähän voidaan käyttää Polkupyöräpatal-

joona 7 ja tarvittaessa myös Kevyt Osasto 12. 

Divisioonan ensi tavoitteeksi on määrätty linja Nälmäjärvi -  Sot-
järvi - Säämäjärvi. Koska tarkoituksena on jatkaa etenemistä, oli-

si edullista saavuttaa järvien itäpuolella linja Nälmäjärvi - Vaa-

ra - Sissoinen - Salmenniska - Säpsäjoki - Vuohtjärvi. Tähän eivät 

kuitenkaan divisioonan huoltomuodostelmat riitä, joten niitä olisi 

saatava lisää tai armeijakunnan olisi avustettava kuljetuksissa. 
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Jos vihollinen suorittaa vain viivytystaistelua rajalta alkaen, 

voi divisioona ottaa haltuunsa maaston linjalle Vitele - Vieljärvi 

Sotjärvi - Säämäjärvi - Onkamus 11.-12.lkp.päivänä. Todennäköises-

ti vihollinen on kuitenkin kerinnyt ryhmittyäpuolustukseen mainit-

tuun maastoon ja vieläpä linnoittaakin sitä. Tällöin divisioonan 

hyökkäys muodostuu vaikeaksi. Vihollinen on arvioitava jalkaväen 

osalta tasavoimaiseksi, mutta sen tykistö on ylivoimainen lukumää-

rältään ja kaliiperiltaan. Saartoon ei järvikannaksilla ole mahdol-

lisuuksia, joten joudumme rintamahyökkäykseen. Näinollen "12.D:n 

hyökkäys ei lupaa paljoa, voimat, etenkin tykistö ovat liian heikot 

viholliseen verrattuina". Myöskin 13.Divisioonan mahdollisuudet 

näyttävät "kovin vähäisiltä". 

Armeijakunnan operaation ensimmäisen tavoitteen saavuttamiseksi on 

ilmoitettu alkavan viimeistään ll.lkp.päivänä, eikä se aikaisemmin 

ole 12.Divisioonan osalta mahdollistakaan huoltomuodostelmien saa-

pumisen huomioon ottaen. "Tapa, millä 12.D:n hyökkäys suoritetaan, 

riippuu tilanteesta, eikä ole tässä vielä tarkemmin määriteltävis- 

sä". Lukuunottamatta Jalkaväkirykmentti 34:n toimintaanpanoa ei mui-

den joukkojen käyttöä olekaan analysoitu. Divisioonan joukot saapu-

vat junakuljetuksina Suojärven asemalle seuraavasti: 

- Divisioonan esikunta 	 3.lkp.päivänä 

- Jalkaväkirykmentti 34 3.-4. -"- 

- Jalkaväkirykmentti 35 8. 

- Jalkaväkirykmentti 36 4.-5. -"- 

- Kevyt Osasto 12 4. -"- 

- Kenttätykistörykmentti 12 5.-9. 

- Pioneerikomppaniat 4.-7. 

- Viestikomppaniat 4.-S. 

- Huoltomuodostelmat 3.-9. -"- 

Polkupyöräpataljoona 7 saapuu Suonenjoen asemalle 6.lkp.päivänä ja 

alistetaan tällöin divisioonalle. Sille alistettavien kuljetusmuo-

dostelmien pääosa saapuu maanteitse 10.-12.lkp.päivänä. 
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Venäjän keskitys 2 

1930-luvun loppupuolella arvioitiin uhkan Neuvostoliiton taholta 

kasvavan. Myös Laatokan pohjoispuolinen sotanäyttämö tulisi ilmei-

sesti entistä vaarallisemmaksi, olihan siellä todettu valmistelu-

ja, jotka saattoi tulkita hyökkäyksen enteiksi (sivut 8, 23, 24). 

Yleisesikunnan 3.3.34 jakama "Laskelma venäläisten toimintamahdol-

lisuuksista"1  arvioi heidän voivan suunnata Itä-Karjalaan eri toi-

mintavarianteissa 4 - 5i divisioonaa, suojajoukot mukaanluettuna. 

Suomalaisia joukkoja Laatokan Karjalaan tulisi 2 divisioonaa ynnä 

4 suojajoukkopataljoonaa. 

Offensiiviset suunnitelmat perustuivat siihen, että liikekannalle-

panomme ja keskityksemme tapahtuisi nopeammin kuin vihollisen ja 

meillä siis olisi operaatioiden alussa ylivoima, mitä pitäisi käyt-

tää hyväksi. Tämän mukaisesti annettiinkin vuonna  1934  Laatokan 
Karjalaa varten  vain VI 1:n  mukaiset offensiiviset käskyt ja toi-
mintaohjeet. Kuitenkin paikallisten komentajien tilannearvioinneis-

sa esiintyy jo vuosina  1935  -  1936  epäilyjä offensiivin onnistumis-

mahdollisuuksista (esimerkiksi 12.Divisioonan komentajan arvio  
27.1.36,  sivu  435).  

Sekä  IV  Armeijakunnan Esikunnan että 12.Divisioonan Esikunnan ar-
viot vihollisen toiminnasta ja mahdollisuuksista ovat varsin saman-

suuntaiset. Venäläiset voivat aloittaa sodan yllättäen, vieläpä 

ilman sodanjulistustakin ja ylivoimaisin joukoin. Painopiste tullee 

olemaan Käsnäselän suunnalla, jossa hyökkää vahvennettu rykmentti. 

Sivusuunnilla, Salmissa ja Suojärvellä on kummallakin enintään 

rykmentin suuruiset joukot. Vihollinen pyrkii todennäköisesti pää-

voimin Koirinojan suunnalta Jänisjoelle, josta varsinaiseen tavoit-

teeseensa, Karjalan radalle.2  

Yleisesikunta käskikin 20.6.36 Laatokan Karjalan puolustukselle 

defensiivisen variantin, VK 2.3  Sen perustana on alueen kautta 

suuntautuvien hyökkäysten torjuminen ja se tulee kysymykseen, kun 

ei ole edellytyksiä offensiiviin. Ylipäällikkö voi määrätä suunni-

telman otettavaksi käyttöön 

- "keskityssuunnitelman muutoksena jo aloitetun keskityssuunnitel-

man  VI  1:n toteuttamisen aikana (tai) 

- alunperin omaksuttuna keskityssuunnitelmana". 
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IV  Armeijakuntaan kuuluvat samat joukot kuin tapauksessa VK 1 ja 

sen toiminta-aluekin on sama, mutta sitä "laajennetaan tilanteen 

mahdollisesti asettamien vaatimusten mukaan". Esikunnan vaihtoeh-

toisina sijoituspaikkoina ovat Suistamo ja Värtsilä. 

Vihollisen pääsy linjan Jänisjoki - Jänisjärvi - Korpiselkä - Ilo-

mantsi - Uimaharju länsipuolelle on estettävä, mutta "tehtävän 

suoritustapa ei ole etukäteen määritettävissä vaan on  IV  AK:n va-

littava se tilanteen vaatimusten mukaisesti". Rauhan aikana on suo-

ritettava sellaisia valmisteluja, jotka helpottavat sodan aikais-

ta toimintaa, kuten maaston tiedustelua sekä puolustusasemien ja 

niiden linnoittamisen suunnittelua ja rakentamistakin. Kenttä- ja 

karttaharjoitukset antavat "hyviä opetuksia vastaiselle toiminnal-

le".
4  

3.Divisioonan Esikunta antoi oman käskynsä sotilaslääneille 

7.9.36. Se on valitettavasti poltettu 25.11.37, mutta sen sisältö 

on pääteltävissä Karjalan sotilasläänin Esikunnan vastauksesta 

12.1.37.5  Sen mukaan on tuolloin  IV  Armeijakunnan toiminnan ajatel-

tu tapahtuvan seuraavasti. Suojajoukot käyvät viivytystaistelua 

rajalta alkaen, aktiiviseen toimintaan sen itäpuolella ei ole mah-

dollisuuksia. Armeijakunnan offensiivi keskitetyin voimin voi ta-

pahtua vasta linjan Koirinoja - Loimola - Tolvajärvi länsipuolella. 

Divisioonat tukevat suojajoukkojen toimintaa vain vähäisin voimin. 

13.Divisioona pysäyttää vihollisen viimeistään Jänisjoki—linjalla 

Armeijakunnan hyökkäys kaikin käytettävissä olevin voimin.=tåpahtuu 

vihollisen oikeaan sivustaan Suistamon - Laitioisten - Koitonselän 

- Petäjäselän maastosta, suuntana etelä tai kaakko. 

Puolustussuunnitelmaa kehiteltiin syksyn kuluessa 3.Divisoonan 

Esikunnassa ja 5.2.37 valmistui 35-sivuinen "Tutkielma  IV  AK:n 

toimintamahdollisuuksista ja keskityksestä VK 2:ssa". Sen perus-

ajatus on sama kuin edellä eli viivytys rajalta alkaen, vihollisen 

pysäyttäminen puolustusaseman eteen ja hyökkäys keskitetyin voimin 

sen tuhoamiseksi.6  

Sen mukaan, mihin saakka vihollinen pääsee etenemään, suunnitelmaan 

sisältyy kolme vaihtoehtoa, VK 2a, VK 2b ja VK 2c. Näistä kutakin 

varten suunnitellaan eri puolustusasema (karttapiirros sivulla 439): 
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Puolustusasemat Laatokan Karjalassa suunnitelman VK 2 mukaan 
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- Puolustusasema N:o 1: Koirinoja - Syskyjärvi - Varpajärvi - Pol- 

vijärvi - Saarijärvi - Piitsonoja 	Salonjärvi. Aittojokilinja ja 

Liusvaara pyritään pitämään hallussa niin kauan kuin tässä puolus-

tusasemassa taistellaan. Suojajoukkojen viivytysalueen takaraja 

on aseman etupuolella linjalla Uuksunjoensuu - Lavajärvet -  Kota-

järvi - Saarijärvi - Salonjärvi. Tolvajärven tien suunnassa on 

takarajana kannas Särkijärvi - Ägläjärvi ja Ilomantsin suunnalla 

Oinaansalmi - Nuorajärvi - Koitere. 

- Puolustusasema N:o 2: Jänisjokisuu - Paussu - Suistamojärvi - 

Äimäjärvi - Petäjäselkä - Pyöräsuo - Tolvajärvi - Oinaansalmi - 

Koitere. Lopullista käskyä annettaessa 10.5.37 asemaa siirrettiin 

hieman eteenpäin. 

- Puolustusasema N:o 3: Jänisjoki - Jänisjärvi - Kiekuanjärvi - 

Kitsunrimpi - Viiksinselkä - Nuorajärvi - Koitere. 

Käskyt VK 2:n eri varianteista annettiin 10.5.37.7  

Maastontiedustelua suoritettiin jatkuvasti ja tulokset aiheuttivat 

suunnitelmiin muutoksia. Kun nämä käskytettiin, vanhat paperit ke-

rättiin divisioonan esikuntiin ja poltettiin. Esimerkiksi 25.1.38 

vaihdettiin  VI  2b:n käsky, mutta kaikesta päättäen muutokset eivät 

ole olleet oleellisia. Samalla kirjelmällä tarkistettiin divisioo-

nien välirajaa suunnitelmassa VK 2a Varpajärven - Ruokojärven koh-

dalla Uomasojaan, mutta muutos on niin vähäinen, vain nelisen kilo-

metriä, että se ei näy pienimittakaavaisessa piirroksessa sivulla 

439.8  

Venäjän keskitys 2a 

Tämä keskitys toimeenpannaan, kun Päämaja käskee tai antaa luvan 

siirtyä VK 2:een, siis jos ei ole edellytyksiä VK 1:n mukaiselle 

hyökkäykselle. Tämä voi tapahtua jo aloitetun  VI  1:n muutoksena 

tai alunperin käskettynä. Suunnitelman edellytyksenä on, että puo-

lustusasema N:o 1 kestää keskityksen loppuun asti.  

IV  Armeijakunta ryhmitetään seuraavasti: (karttapiirros sivulla 

441) 

- 13.Divisioona lohkolle, jonka oikeana rajana on Laatokka ja va-

sempana linja Ristijärvi - Maisula - Kaukojärvi - Varpajärvi - 
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Kotajärvi - Ruokojärvi - Sääksjärvi; 

- 12.Divisioona edellisestä vasemmalle, vasempana rajana vesistö-

linja Ruotasjärvestä Salonjärven kautta Suojärveen; 

- Osasto Tolvajärvi Tolvajärven tien suunnassa, muodostetaan tänne 

vetäytyvästä suojajoukosta, Erillinen Pataljoona l0:stä; 

- Erillinen Pataljoona 11 Liusvaaran suunnalla. 

Edellä mainitut joukot ovat suoraan armeijakunnan johdossa. Karja-

lan Ryhmän joukot alistetaan todennäköisesti divisioonille, kun 

näiden esikunnat ovat saapuneet toiminta-alueilleen. Divisioonat 

avustavat tilanteen vaatimusten mukaan suojajoukkoja ja miehittävät 

ensiksi saapuvilla osillaan puolustusasema N:o  1:n,  mutta pitävät 

mahdollisimman paljon voimia vapaina tulevaa hyökkäystä varten. 

Nämä keskitetään seuraavasti: 

- 13.Divisioonan pääosat alueelle Suistamojärvi - Suursarka - Lep-

päsyrjä ja ensiksi saapuvat osat alueelle Kitelä - Koirinoja - 

Ruokojärvi. Divisioona valmistautuu hyökkäykseen Syskyjärven maas-

tosta etelään ja kaakkoon; 

- 12.Divisioonan pääosat alueelle Vaaherjoki - Nivasenselkä - Kar-

tohjoki - Roikonkoski. Divisioona valmistautuu hyökkäämään joko 

suunnassa Maisula - Syskyjärvi - Pitkäranta tai Uuksujärvi - Var-

pajärvi - Sääksjärvi - Uuksu; 

- Polkupyöräpataljoona  7  keskitetään Soanlahdelle armeijakunnan 

reserviksi ja valmistautuu osillaan tukemaan Osasto Tolvajärveä; 

- IV  Armeijakunnan Esikunta sijoitetaan Suistamolle. 

Venäjän 	keskitys 	2  b  

Tämä suunnitelma tulee toimeenpantavaksi, kun ei ole edellytyksiä 

edellä esitetylle VK 2a tai kun puolustusasema N:o 1:n takaa ei 

ole mahdollisuuksia hyökkäysoperaation aloittamiselle. Mahdollisuu-

det suunnitelmalle luovat osaltaan suojajoukot viivyttämällä vihol-

lista, sekä osaltaan kenttäarmeija avustamalla näiden toimintaa ja 

asettumalla puolustukseen puolustusasemaan N:o 2. Lohkojako on täl-

löin seuraava (karttapiirros sivulla 443): 

- 13.Divisioonan oikea raja on Laatokka ja vasen raja Valjakkajoki - 

Hovinaho - Väärätsynjoki - Uuksunjoki; 

- 12.Divisioona edellisestä vasemmalle, vasempana rajana linja 

Kaustjärvi - Havuvaara - Kuikkajärvi - Latvajärvi - Kontro - Korpi- 
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Suunnitelma VK 2b Laatokan Karjalassa 
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järvi; 

- Osasto Tolvajärvi (Erillinen Pataljoona 10) edellisen vasemmalla 

puolella, pääosat Tolvajärven tien suunnassa, suoraan armeijakun-

nan johdossa; 

- Erillinen Pataljoona 11 Liusvaaran suunnalla,samoin suoraan ar-

meijakunnan alaisena.  

IV  Armeijakunnan päävoimat keskitetään Jänisjärven itä- ja kaak-
koispuolelle tarkoituksena aloittaa sieltä hyökkäys etelään ja 

kaakkoon Jänisjoen suuntaan edenneen vihollisen voimaryhmän lyömi-

seksi. Keskitysalueet: 

- 13.Divisioonan pääosat alueelle Suistamo - Suursarka - Koiton-

selkä - Soanlahti; valmistautuu hyökkäykseen Suistamojärven ja 

Uuksunjoen väliltä kaakkoiseen ja eteläiseen suuntaan, erityisesti 

Syskyjärveä ja Ruokojärveä kohti; 

- 12.Divisioona tulee alueelle Riekua - Prolonvaara - Jalonvaara 

ja valmistautuu hyökkäykseen pääosin Jalonvaaran - Leppäsyrjän - 

Syskyjärven tai Uuksunjoen suuntaan; 

- Polkupyöräpataljoona 7 keskitetään armeijakunnan reserviksi 

Värtsilään ja valmistautuu siirtymään Jänisjärven itäpuolelle se-

kä käskettäessä tukemaan Osasto Tolvajärveä. 

- IV  Armeijakunnan Esikunta tulee Värtsilään. 

Venäjän 	keskitys 	2  c  

Suunnitelma pannaan toimeen, ellei ole edellytyksiä edellä esite- 

tyille vaihtoehdoille, ja jos vihollinen on saatu pysäytetyksi 

Puolustusasema N:o 3:n eteen, jonka suojassa päävoimien keskitys 

tapahtuu. Keskitysalue on Matkaselkä - Jänisjärvi - Värtsilä -  Pei-  

jonniemi, mistä hyökkäys alkaa Jänisjärven lounais- tai koillis-

puolitse. 

Puolustuksen lohkojako  on  seuraava (karttapiirros sivulla  445):  

- 13.Divisioonan oikea  raja on  Laatokka ja vasen Tohmajärvi - Jä-

nisjärvi - Suistamojärvi - Kulismajärvi; 

- 12.Divisioona edellisestä vasemmalle, vasempana rajana linja 

Kaustjärvi - Havuvaara - Ruikkajärvi; 

- Osasto Tolvajärvi ja Erillinen Pataljoona  11  kuten suunnitelmas-

sa  UR  2b.  
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Suunnitelma VR 2c Laatokan Karjalassa 
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Armeijakunnan päävoimat keskitetään seuraavasti: 

- 13.Divisioona alueelle Matkaselkä - Pirttipohja - Kirkkolahti - 

Pälkjärvi, mistä valmistautuu hyökkäämään Jänisjärven lounaispuo-

litse, talvella myös mahdollisesti Jänisjärven yli Soanlahden 

suuntaan; 

- 12.Divisioona alueelle Peijo m.emi - Värtsilä, mistä valmistautuu 

hyökkäykseen ensi sijassa Jänisjärven pohjoispuolitse, mutta varau-

duttava etenemään myös Jänisjärven lounaispuolitse; 

- Polkupyöräpataljoona 7 armeijakunnan reserviksi Tohmajärvelle; 

- IV  Armeijakunnan Esikunta Värtsilään tai mahdollisesti Tohmajär-

velle. 

******************  

Eräiden 13.Divisoonan käskyluonnosten mukaan se asettaisi tapauk-

sessa VK 2a puolustukseen 2 jalkaväkirykmenttiä (paitsi pataljoo-

na) ja 2 patteristoa, hyökkäysryhmitykseen rykmentin ja patteris-

ton. Kevyt osasto on valmiina varmistamaan divisioonan asettumista 

puolustukseen tai tukemaan suojajoukkoja, mihin tehtävään on ilmei-

sesti jo varattu yksi pataljoona. 

Tapauksessa VK 2b on puolustusasemaan sijoitettu 2 jalkaväkiryk-

menttiä ja patteristo, joten hyökkäysryhmitykseen jää rykmentti 

(paitsi pataljoona) ja 2 patteristoa, kevyt osasto ja pataljoona 

kuten edellä. 

Tapauksessa VK 2c on puolustusasemassa jalkaväkirykmentti ja pat-

teristo, hyökkäysryhmityksessä 2 rykmenttiä ja 2 patteristoa. Ke-

vyen osaston käyttö on suunniteltu samoin kuin edellä.1  

****************** 

Salmin suunnan puolustuksessa oli jo varhain otettu huomioon Laa-

tokan rannikkotykistöltä saatava tulituki. Lisäksi piti sen huoleh-

tia rannikon vartioinnista ja maihinnousujen torjunnasta. Savon 

sotilasläänin Esikunta lähetti 9.11.37 3.Divisioonan Esikuntaan 

jäljennöksen hallussaan olevasta Rannikkotykistörykmentti 3:n 
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Salmin lohkon toimintaohjeesta, joka on päivätty 26.5.34. Tämäkin 

esimerkki siitä, että yhteydet eivät aina toimineet!3  

Ohjeen mukaan on lohkon ensi sijassa torjuttava maihinnousut ja 

täten suojattava kenttäarmeijan oikea sivusta, "vasta toisessa 

kädessä on annettava tykistöavustusta maarintamalle". Kuitenkin on 

lohkon "toiminnan edellytyksenä katkeamaton yhteys Karjalan ope-

ratioalueella toimivan kenttäarmeijan kanssa". Tätä varten on Kar-

jalan Ryhmän ja Salmin lohkon esikuntien oltava suorassa puhelin-

yhteydessä, molemmathan ovat Pitkärannassa. Myös suojajoukkopatal-

joonaan on puhelinyhteys toimivilta pattereilta. 

Lohkon rajana on idässä valtakunnan raja ja lännessä Jänisjoki-

linja. Siihen kuuluu kolme vartioaluetta vartioasemineen sekä 

kiinteätä ja liikkuvaa tykistöä. Mantsin patteri, 2/152/45  C,  on 

suunniteltu siirrettäväksi Pusunsaareen, mistä se päätehtävänsä 

ohella voi tukea Uuksunjoen linjan puolustusta. Ellei näitä tykke-
jä ole rauhan aikana siirretty, jäävät ne sinne sodankin aikana 

- kuten tapahtuikin - ja Pusunsaareen sijoitetaan 2 kpl 15 cm 

kenttäkanuunoita. Lunkulansaareen ja Pitkärantaan tulee kenttätyk-

kejä, kumpaankin 2 kpl 87 mm kanuunoita m/95. 

Ilmavalvonnan ja -torjunnan suhteen alistetaan lohkon ilmavalvon-

ta-asema tItä-Suomen  IT-piirin Pitkärannan aluekeskuksen alaisuu-
teen. 

******************  

1920-luvun alkupuolella rakennettiin Jänisjokilinjalle ja Suista-
molle joukko kestolaitteita.4  Tiedot näistä annettiin 3.Divisioo-

nan Esikunnalle  13.12.34,5  mutta tiedonkulun katkoksen takia  IV  Ar-
meijakunta ei Talvisodan YH:n aikana tuntenut niitä.6  Vasta  1930-
luvun loppupuolella ryhdyttiin uudestaan linnoittamaan puolustus-

asemia. Kestolaitteita ei kuitenkaan enää rakennettu. 

3.Divisioonan komentaja kysyi 25.6.35 Armeijakunnan komentajalta, 

oliko linnoitustöiden tekeminen rajalla yleensä mahdollista, kun 

oli väitetty kaikenlaisten "varustöiden" olevan kiellettyjä ns. 
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rajavyöhykkeellä. Ulkoministeriö antoi asiasta lausuntonsa 

24.9.35. Sen mukaan ei vuoden 1922 rajarauhasopimus7  eikä myös-

kään Tarton rauhansopimus asettaneet esteitä kiinteiden linnoitus-

laitteiden rakentamiselle, kunhan niihin ei asenneta "kanuunoita 

tai muita kiellettyjä aseita". Kun kuitenkin tämän laatuiset työt 

rajalla ovat omiaan aiheuttamaan toisessa maassa levottomuutta ja 

ärtyneisyyttä, olisi niihin ryhdyttävä vain, mikäli erittäin pakot-

tavat syyt vaativat.8  

Yleisesikunta antoi ohjeet linnoittamisesta 3.10.35. Kun venäläi-

set tulisivat vaatimaan oikeuden tarkastaa laitteita sen toteami 

seksi, ettei niissä ole rajarauhansopimuksessa kiellettyjä aseita 

ja varastoja, eivät laitteet pysy heiltä salassa. Lisäksi ne saat-

taisivat vaikuttaa häiritsevästi suhteisiin. Siksi olisi työt ra-

joitettava kaikkein tärkeimpiin ja sellaisiin, joita ei sodan puh-

jettua mitenkään ehditä suorittaa. Kestolaitteet eivät voi kustan-

nussyistä tulla kysymykseen, vaan on rajoituttava keveisiin, omal-

la työvoimalla rakennettaviin linnoituslaitteisiin. Suunnitelmien 

laatiminen on tarpeen senkin varalta, että työt tehtäisiin vasta 

sodan aikana.9  

3.Divisioona tekikin esityksiä alueen linnoitustöistä ja niihin 

käytettiin divisioonan joukkojen varusmiestyövoimaa, jolle se oli 

samalla koulutusta.1°  Kesällä 1939 alueella oli lisäksi siviilityö-

voimaa ja YH:n aikana kaikki joukot osallistuivat linnoittamiseenll 
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VK 1 itärajan pohjoisosalla  
S'343 

 

Aluejärjestelmään siirtyminen ei aiheuttanut itärajan pohjoisosal-

la periaatteellisia muutoksia puolustussuunnitelmaan. Yleisesikun-

ta antoi 28.2.34 siitä käskyn saman aikaisesti kuin muillekin sota-

näyttämöille.1  Keskityssuunnitelma VK 1, Pohjois-Suomi "perustuu 

Venäjän puolelle ulottuvaan aktiiviseen toimintaan sotatapauksessa 

Suomi - Venäjä" (vrt. sivut 329 seur.) 

Alueen puolustuksesta vastaavalle Pohjois-Suomen Ryhmälle aliste-

taan Pohjois-Karjalan Ryhmä. Edellisen perustaa Rajavartiostojen 

Esikunta ja jälkimmäisen Joensuun Rajavartiosto (sivu 207). Toimin-

ta-alueena on koko itäraja  IV  Armeijakunnan pohjoisrajasta, Uima-
harju - Lupasalmi - Paadene alkaen. "Minkä muodon tämä toiminta 

lopullisesti saa, riippuu lähinnä sotatoimien kehityksestä Etelä-

Karjalassa. Tilanteen kehitystä ja sen mukaisia ohjeita odotetta-

essa on" 

- Pohjois-Karjalan Ryhmän Lieksasta ja Kuhmosta käsin vallattava 

Repola ja valmistauduttava jatkamaan hyökkäystä syvemmälle Karja-

laan, 

- Pohjois-Suomen Ryhmän varmistettava Pohjois-Karjalan Ryhmän 

hyökkäyssuunta ja valmistauduttava rajan taakse ulottuvaan toimin-

taan Suomussalmelta, Kuusamosta ja Kuolajärveltä (Sallasta) käsin. 

Pohjois-Suomen Ryhmän Esikunta sijoitetaan Kajaaniin. 

Rajavartiostojen Esikunta laati huhtikuussa toimintaohjeet alaisil-

leen rajavartiostoille näiden muodostamia joukkoja varten. Yhtenäi-

nen "Pohjois-Suomen Esikunnan alaisten joukkojen keskitys- ja toi- 

mintasuunnitelma VK 1" on kuitenkin päivätty vasta 16.7.34. Se si-

sältää myös lyhyen tilanteenarvostelun suunnitelman pohjaksi. Toi-

minta-alueen merkitystä pidetään strategisesti vähemmän tärkeänä 

kuin sen eteläpuolella olevaa  IV  Armeijakunnan aluetta, missä rat-
kaisu tulee tapahtumaan. Tähän voidaan vaikuttaa ainoastaan sito-

malla alueelle mahdollisimman suuret vihollisvoimat. "Tämä voi ta-

pahtua vain offensiivilla  N.-Karjalaan, uhkaamalla Muurmannin ra-
taa". Tähän on mahdollisuudet kahden ensimmäisen viikon aikana, 

jolloin lyömällä vihollisen heikommat suojajoukot voidaan pakottaa 

se keskittämään huomattavia voimia Neuvosto-Karjalan pohjoisosaan.2 
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Vihollistiedot esitetään Yleisesikunnan arvion mukaisesti.3  Rajan 

takana on suojajoukkoja sen arvion mukaan noin 1050 miestä jakautu-

neina muutaman sadan miehen osastoihin. Muualta voidaan Karjalaan 

keskittää 1 - 2 divisioonaa. Näin ollen on odotettavissa heti aluk-

si Repolaan ja siitä etelään pari komppaniaa sekä 11.lkp.päivänä 

jalkaväkirykmentti ja patteristo, Repolan pohjoispuolella vastaa-

vasti aluksi pataljoona ja 12.-15.lkp.päivänä lisäksi kaksi ryk-

menttiä ja kaksi patteristoa. Uhtualle nämä joukot voivat saapua 

19.lkp.päivänä ja Kiestinkiin 15.lkp.päivänä. Pieniä joukkoja voi-

daan tänne siirtää autokuljetuksilla nopeamminkin. 

Voimasuhteet ja taisteluvalmiuden huomioon ottaen tullevat venäläi-

set suojajoukot toimimaan defensiivisesti, viivyttäen. Offensiivin 

ne aloittavat vasta lisäjoukkojen saavuttua ja painopiste suuntau-

tunee Lieksaa kohti. - Partio- ja sissitoimintaan on tietenkin 

alusta alkaen erittäin hyvät edellytykset. 

Edellä esitetystä johtuen on aluksi pyrittävä nopeasti lyömään ve-

näläisten heikommat suojajoukot, minkä jälkeen voidaan jatkaa ete-

nemistä Karjalaan. Toimintaa vaikeuttaa kaikkialla, Lieksan - Repo-

lan suuntaa lukuun ottamatta, teiden puute, joka varsinkin kesällä 

rajoittaa huoltomahdollisuuksia. Suurimman osan talviaikaa on toi-

minta mahdollista syvälle Karjalaan, kunhan tarpeelliset huolto-

muodostelmat ovat käytettävissä. 

Kesän aikana  on  Lieksaan ja Kuhmoon keskitettävien joukkojen  val-;  

lattava Repola ja valmistauduttava jatkamaan etenemistä. Suomus-

salmelta käsin  on  vallattava Vuokkiniemi, mikä suojaa Repolan suun-

nan vasenta sivustaa. Muualla  on  joukkojen ensin vahvoin sissiosas-

toin lyötävä rajan läheisyydessä olevat vihollisosastot ja sitten 

pienemmin joukoin jatkettava sissiretkiä ja tiedustelua syvemmälle 

Karjalaan. Sallan suunnalta  on  vahva sissijoukko lähetettävä aina 

Muurmannin radalle asti. Näiden valmistelujen jälkeen alkaa varsi-

nainen eteneminen Karjalaan. 

Alueen laajuuden ja kulkumahdollisuuksien vuoksi siinä erottuu eri 

toimintasuuntia, jotka määräytyvät lähtöpaikkojen mukaan: 

- Lieksa - Kuhmo, 

- Suomussalmi, 

- Kuusamo, 
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- Kuolajärvi (Salla) ja 

- Petsamo. 

Lieksasta ja Kuhmosta toiminta suuntautuu Repolaan, jonka valtaa-

minen on Pohjois-Karjalan Ryhmän ensimmäinen tehtävä. Sen joukot 

perustetaan Joensuun Rajavartioston ympärille, mutta täydennystä se 

saa aluejärjestöltä Turkua ja Tamperetta myöten, mistä tulee auto-

joukkoja ja niiden huoltoa. Joukkojen perustamisen ja keskityksen 

suojaamisesta vastaavat rajakomppaniat. Ryhmä etenee Repolaan kol-

mena rivistönä: 

- oikea rivistö, komppania Erillinen Pataljoona 13:sta Louhivaaras-

ta Inarin kautta Lentiiraan, varmistaa ryhmän oikean sivustan ja 

valmistautuu etenemään Pieningän suuntaan (karttapiirros sivulla 

452); 

- päärivistö, ryhmän esikunnan komentoporras, Erilliset Pataljoonat 

12 ja 13 (paitsi komppania), 4.Erillinen Patteri, kaksi pioneeri- 

joukkuetta ja lääkintäjoukkue, etenee Kivivaaran - Tuulivaaran 

kautta Repolaan; 

- vasen rivistö, Erillinen Pataljoona 14 (paitsi puoli komppaniaa) 

ja pioneerijoukkue, etenevät Kuhmon Kuusijärveltä Kolvasjärvelle 

Repolan länsipuolella. 

Kuhmosta marssii puoli komppaniaa Erillinen Pataljoona 14:sta 

Sumsaan, tehtävänä torjua Kuhmoon mahdollisesti suuntautuvat vihol-

lisvoimat ja valmistautua etenemään Miinoan kautta Luvajärvelle. 

Suomussalmella perustettavasta Erillinen Pataljoona 15:stä keski-

tetään yksi komppania Salmijärvelle, pääosat Hämevaaraan. Patal-

joona valtaa päävoimin Vuokkiniemen ja varmistaa Kontokin suuntaan. 

Salmijärven komppaniasta osia suunnataan Vuokkiniemen suuntaan ja 

osia Kontokkiin. Vuokkiniemestä hyökätään Kostamukseen. 

Kuusamossa perustettava Erillinen Pataljoona 16 saa vahvennuksek-

seen kaksi pioneerijoukkuetta. Sen tehtävänä on lyödä Kuusamon 

suuntaan mahdollisesti etenevät vihollisvoimat ja valmistautua 

etenemään Pistojärven kautta Uhtuan suuntaan. 

Sallassa perustettava Erillinen Pataljoona 17 lyö alueellaan rajan 

mahdollisesti ylittävät vihollisosastot ja lähettää vahvan sissi-

osaston tai useampia Muurmannin radalle, pääosa pataljoonaa pide- 
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VK 1 Lieksan ja Kuusamon välillä 
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tään koottuna Sallassa (karttapiirros sivulla 454). 

Petsamossa perustettavan 10.Erillisen Komppanian tehtävänä on Pet-

samon puolustaminen. Sissiosastoin on tehtävä retkiä rajan taakse 

vihollisen todennäköisiin hyökkäyksen lähtökohtiin. Petsamosta saa-

tavilla laivoilla on suoritettava rannikon vartiointia. "Ylivoimai-

sen vihollisen etenemistä on hidastettava vetäytyen maantien vart-

ta etelään". 

Rajavartiostojen Esikunnan huhtikuussa jakamat toimintaohjeet4  

ovat yhdenmukaiset edellä selostetun yhtenäismuistion kanssa ja 

sisältävät yksityiskohtaisesti kunkin joukon tehtävän määrittelyn 

toiminta-alueineen ja rajoineen. 

Rajavartiostojen Esikunnalla näyttää olleen jatkuvasti huolta 

joukkojen riittävyydestä annettujen tehtävien suorittamiseen. Jo 

vuoden 1934 suunnitelmia valmistettaessa se esitti, että varsinais-

ten erillisten pataljoonien lisäksi kunkin yhteyteen perustettai-

siin komppania käytettäväksi tiedustelu- ja sissitehtäviin, samal-

la kun se olisi täydennys- ja koulutusyksikkö.5  Esitystä ei kuiten-

kaan otettu huomioon. 

Esitys uusittiin 19.10.37 siinä muodossa, että Lieksan, Kuhmon, 

Suomussalmen, Kuusamon ja Sallan suuntia varten perustettaisiin 

kuhunkin noin 100 miehen vahvuinen tiedusteluosasto käyttäen etu-

päässä rajavartioston henkilökuntaa täydennettynä erikoisesti vali-

tuilla reserviläisillä, joita kylläkin riittäisi mainituilla paik-

kakunnilla. Ehdotusta perustellaan sillä, että tiedustelu on ulo-

tettava hyvinkin kaukaisiin kohteisiin ja sissitoiminnallekin tar-

joutuu erinomaisia toimintamahdollisuuksia, millä voi olla hyvin-

kin ratkaiseva merkitys. Tehtävien suoritusta vaikeuttaa joukkojen 

vähälukuisuus ja ne voivat olla hajoitetut laajallekin. Mainittuun 

toimintaan tarvitaan lisäksi erityisesti valittuja, järjestettyjä 

ja koulutettuja osastoja. - Lentokoneet sopisivat tiedusteluun - 

ehkä vähemmänkin sotakelpoinen kalusto - mutta niitä ei ryhmällä 

ole käytettävissä.6  

Kun Yleisesikunta ei reagoinut esitykseen, se uusittiin 8.3.38.7 

Samalla esitettiin, että Lieksan - Inarin - Lentiiran suuntaa var-

ten perustettaisiin vahvennetun komppanian suuruinen erillisosasto. 



— 454 —  

VK 1 Kuusamon ja Petsamon välillä 



- 455 -  

Voimassa olevan suunnitelman mukaan on Erillinen Pataljoona 13:n 

suunnattava sinne tämän vahvuinen joukko, minkä seurauksena patal-

joona on päätoimintasuunnassa liian heikko, semminkin kun sen on 

osa voimistaan aluksi käytettävä tehostettuun rajan vartiointiin. 

Tätäkään esitystä ei ehditty ratkaista ennen sodan syttymistä. 
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5.344  VK 1 ja VK 2 rannikkopuolustuksessa  

Aluejärjestelmään siirryttäessäkin tapahtui rannikkolohkojen ja 

muiden meripuolustuksen elimien perustaminen kaaderiteitse, perus-

tajana merivoimien joukko-osastot ja suojeluskuntapiirit. Koska 

aluejärjestön kuitenkin oli liikekannallepanossa luovutettava pe-

rustajille sekä henkilökuntaa että materiaalia,. Yleisesikunta antoi 

valmisteluvaiheen aikana ohjeita sitä varten. 

Varsinainen puolustussuunnitelma säilyi periaatteessa entisellään 

lohkojakoineen, linnakkeineen ja joukkoineen (vrt s. 342 seur.). 

23.2.32 jaetussa ensimmäisessä aluejärjestön perustamistehtäväluet-

telossa on sotilaspiireille annettu yksityiskohtaiset ohjeet myös 

rannikkopuolustuksen osalta, miten ja missä eri yksiköt perustetaan 

ja paljonko miehiä on luovutettava. 9.3.33 ohjeita täydennettiin. 

Perustavien joukkojen ja suojeluskuntapiirien on oltava kiinteässä 

yhteydessä asianomaisen sotilaspiirin kanssa laatiessaan uudet Iii-

kekannallepanosuunnitelmansa. Rannikon erikoisolosuhteet on tällöin 

otettava huomioon, kuten esimerkiksi vesitiekuljetusten riippuvuus 

sääsuhteista jne. Käskyn liitteenä olevasta luettelosta ilmenee, 

että aluejärjestö perustaa meripuolustusta varten 8 jalkaväkipatal-

joonaa, 7 erillistä polkupyöräpataljoonaa ja 4 polkupyöräpataljoo-

nan konekiväärikomppaniaa.1  

Aluejärjestössä suunnitelmia laadittaessa saatettiin yhteistoimin-

taan kaikki intressipiirit. Esimerkiksi Uudenmaan sotilasläänin 

Esikunnassa pidettiin  12.3.34  kokous, jossa olivat edustettuina 
myös Yleisesikunta, Merivoimien Esikunta, Helsingin sotilaspiiri, 

Rannikkotykistörykmentti  1,  Helsingin suojeluskuntapiiri ja  Nylands 

södra  sk.distrikt. Tällöin tarkastettiin ja hyväksyttiin laaditut 

suunnitelmat Helsingin rannikkolohkon osalta. Ne lähetettiin Yleis-

esikunnan vahvistettaviksi  28.3.34.  Suunnitelmasta ilmenee, että 

lohkon perustaa Rannikkotykistörykmentti  1.  Sen rajat ovat entiset, 

vahvistetut  21.5.31.  Lohko jaetaan Porkkalan, Ryssänkarin ja Iso-

saaren alalohkoihin ja lisäksi siihen kuuluu esikunta ja keskuslin-

noitus. Kullakin alalohkolla  on  tietty määrä linnakkeita ja vartio-

alueita, joiden kokoonpanot luetellaan, esimerkiksi linnakkeiden 

tykistö sekä vartioalueiden vartio- ja mittausasemat. - Vastaavat 

suunnitelmat laadittiin kaikkien rannikkolohkojen osalta, mm. Hangon 
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ja Pellingin suunnitelmat on päivätty 18.4.34.2  

Rannikkopuolustusjoukkojen perustamistehtävissä tapahtui seuraavi-

na vuosina melkoisesti muutoksia, jonka vuoksi Merivoimien komenta-

ja esitti 12.7.39 Yleisesikunnan hyväksyttäväksi ajan tasalle saa-

tetun suunnitelman, joka vahvistettiin 16.8.39.3  Joukot ilmenevät 

seuraavasta luettelosta (vrt. sivut 345-347 sekä perustamistehtävä-

luettelot 23.2.32 ja 9.3.33) 

Alistus Yksikkö Keskityspaikka Perustamis- 
paikka 

Perustaja 

Meriv.kom Er.P 22 Inkeroinen Joensuu Joensuun sp. 

Er.P 18 Kerava Helsinki Helsingin sp. 

Er.P. 20 Karjaa Vaasa Vaasan sp. 

Laatokan mp Er.P 23 Valamo Joensuu Joensuun sp. 

Viipurin lohko Er.P 7 Koivisto 	- Kuolemajärvi Kannaksen sp. 

4.Er.KKK Koivisto Kuopio Kuopion sp. 

Kotkan lohko Er.P 24 Virolahti Savonlinna Savonlinnan sp. 

Er.P 21 Pyhtää Oulu  P-Pohjanmaan sl. 

Pellingin lohko Er.P. 19 Porvoo Porvoo Helsingin sp. 

Helsingin lohko 1.Er.PPK Espoo Tikkurila Helsingin sp. 

Hangon lohko 2.Er.PPK Inkoo Tikkurila Helsingin sp. 

7.Er.PPK Lappohja Mikkeli Mikkelin sp. 

1.Er.KKK Lappohja Tampere Tampereen sp. 

Turun lohko 3.Er.PPK Turku Hämeenlinna Hämeenlinnan sp. 

4.Er.PPK Uusikaupunki Tampere Tampereen sp. 

2.Er.KKK Turku Tampere Tampereen sp. 

Ahv.lohko  PPP  8 Maarianhamina Turku Turun E.sp. 

Satakunnan 
lohko 5.Er.PPK Rauma Jyväskylä Jyväskylän sp. 

3.Er.KKK Pori Oulu Ylivieskan sp. 

Vaasan lohko 6.Er.PPK Närpiö Oulu Ylivieskan sp. 

Huomautuksia: 	 - 

- Joensuun sotilaspiiri perustaa ylimääräisen kiväärikomppanian, 

joka liitetään Savonlinnan sotilaspiirin perustamaan vajaaseen 

pataljoonaan. 

- Erillinen Pataljoona 7 kuuluu suojajoukkoihin, joten se saadaan 
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lohkon käyttöön vasta suojavaiheen jälkeen.. 

Rannikolle varsinaisesti varattujen joukkojen lisäksi Päämaja otti 

Polkupyöräpataljoona 6:n 11.10.39 annetulla käskyllä tilapäisesti 

"Ylipäällikön reserviksi. Ensisijainen käyttösuunta rannikko". Pa-

taljoona oli menossa Kannakselle (sivu 404), mutta pysäytettiin 

Kouvolaan ja sijoitettiin YH:n ajaksi Uttiin, josta sodan alkaessa 

1 ähetettiin Suomussalmelle. Toisena esimerkkinä mainittakoon, että 

Laatokan Meripuolustukselle perustettiin erillinen polkupyöräkomp-

pania ensisijaisesti Mantsinsaaren puolustamista varten.4  

******************  

Yleisesikunta julkaisi 13.3.39 "Meripuolustuksen operatiiviset teh-

tävät".5  Ne ovat jopa monia sanamuotoja myöten samanlaiset kuin 

vuonna 1931 määritetyt "Meripuolustuksen yleiset tehtävät sodassa 

Venäjää vastaan" (sivut 343-344), eli meriyhteyksien suojaaminen 

ja maihinnousujen torjuminen. Ohjeet on saatettu ajan tasalle mm. 

siten, että suojatessaan länteen suuntautuvaa meriliikennettä, 

laivasto tukeutuu "Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan linnoituksiin". 

- Tuona ajankohtana näytti mahdolliselta, että viimemainittua jo 

rauhan aikana voitaisiin linnoittaa. Myös todetaan, että laivaston 

päävoimia voidaan käyttää Suomenlahdellakin, milloin se ei vaa-

ranna sen päätehtävän suorittamista eli läntisen meriliikenteen 

suojaamista. Asiakirjan käskyluonnetta korostaa, että sen ovat al-

lekirjoittaneet Puolustusneuvoston puheenjohtaja ja Yleisesikunnan 

päällikkö. 

******************  

Esimerkkinä rannikon erikoisolosuhteista mainttakoon, että Yleis-

esikunta antoi 19.6.36 Merivoimien Esikunnalle käskyn Suursaaren 

puolustuksesta puolueettomuusloukkauksien varalta, kun liikekannal-

lepanon ei vielä ole julistettu. Saarihan oli Tarton rauhassa "so-

tilaallisesti neutralisoitu", mutta nyt käskettiin muodostaa sodan-

uhka-aikana saaren suojeluskuntalaisista "Suursaaren vartio-osas-

to". Liikekannallepanon julistamisen jälkeen oli saaren reserviläi- 
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set  samoinkuin Seiskarin, Lavansaaren ja Tytärsaaren reserviläiset 
kuljetettava mantereelle ja liitettävä asianomaisen rannikkolohkon 

reserviin. 6  

******************  

1920-luvulla tehtiin useita suunnitelmia rannikon linnoittamisen 

täydentämiseksi siitä, millainen se oli joutuessaan Vapaussodassa 

Suomen puolustusvoimien haltuun.?  Näiden suunnitelmien toteuttami-

seen ei ollut taloudellisia resursseja, mutta vähienkin määräraho-

jen puitteissa rannikon puolustusta jatkuvasti tehostettiin. Täl-

laisia toimia olivat linnoittaminen ja tykistön toiminnan kehittä-

minen. Edelliseen kuuluu mm. patterien hajauttaminen ja 305 mm:n 

tykkien ottaminen käyttöön.8  Perushankintalain saaminen vuonna 

1938 antoi myös rannikon linnoittamiselle uusia mahdollisuuksia ja 

niitä yritettiin parhaan mukaan hyödyntää, joskin aika loppui täl-

läkin alalla kesken.9  

****************** 

YH:n alkaessa alistettiin Viipurin rannikkolohkon Koiviston ala-

lohko ja Laatokalta Kannaksen lohko Kannaksen Armeijalle.10  Tämä 

alisti lohkot edelleen vastaaville yhtymille. Antaessaan lohkoille 

tehtäviä nämä painottivat, että päätehtävä on meririntaman puolus-

taminen, toissijaisena tehtävänä on maarintaman taistelun tukemi-

nen. Esimerkiksi  II  Armeijakunnan Esikunta antoi 16.10.39 tällai-
seksi tilapäistehtäväksi Erillinen Pataljoona 7:n puolustuksen tu-

kemisen Kyrönniemen ja Kuolemajärven välillä sekä "rantamaantien 

Seivästö - Muurila tulittamisen", mikä tarkoitti tien suunnassa 

toimivan U-Ryhmän taistelun tukemista. Lisäksi lohkon oli valmis-

tauduttava ottamaan vastaan maarintaman puolustus linjalla Kyrön-

niemi - Kuolemajärvi - Närjänjärvi - Makslahti. Tässä tapauksessa 

alalohkolle alistettaisiin tarvittavat maavoimien joukot, nyt heti 

Polkupyöräpataljoona 5. Kysymyksessä olisi tapaus, jolloin Koivis-

ton saarten yhteys mantereelle katkeaisi, mikä mahdollisuus oli 

ennenkin otettu huomioon (sivut 350-353).11  
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Nimenomaan Koiviston alalohkon irroittaminen Viipurin lohkosta ja 

alistaminen maavoimille herätti vastustusta sekä Merivoimien komen-

tajan että Viipurin lohkon komentajan taholta. Nämä arvelivat loh-

kon päätehtävän saattavan siitä kärsiä, koska tykistön johtamiseen 

voisi syntyä ristiriitoja maa- ja meririntamien etujen ollessa tie-

tyissä tilanteissa vastakkaiset. Merivoimien komentaja ehdotti ko-

ko Viipurin lohkon alistamista Kannaksen Armeijalle ja Viipurin 

lohkon komentajan alistuksen 4.Divisoonalle peruutettavaksi.12  

Yleisesikunta ei peruuttanut alistusta, mutta lähettäessään Meri-

voimien kirjelmän Kannaksen Armeijalle, Nihtilä on liittänyt siihen 

lausuman., jonka mukaan on oltava varovainen alalohkon "sitomisessa 

puhtaasti maarintamatehtäviin" ja että "tykistöllinen johto koko 

Viipurin lohkolla kuuluu Viipurin lohkon komentajalle". 

Kannaksen Armeijan komentajan mielestä Viipurin lohkon alistaminen 

kokonaisuudessaan ei ollut edullista, koska armeijalla ei olisi 

edellytyksiä Viipurin lahden länsirannan puolustamiseen. Tykistön 

käytön suhteen hän korosti meririntaman ensisijaisuutta. Maamaale-

ja voitaisiin tulittaa vain jos mereltä ei uhkaa saman aikaisesti 

vakava vaara. "Jos taas vakava vaara uhkaa sekä mereltä että maal-

ta, ratkaisee maarintaman ja Koiviston alalohkon yhteinen komenta-

ja, kumpi uhka on ensin torjuttava". "Maalla toimiva taktillinen 

johtaja on vastuussa alueensa rannikosta myös maihinnousuihin näh-

den, jossa hänellä on käytettävänään k.o. alalohko".13 
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'3441 Ahvenanmaan puolustus  

Ahvenanmaan sopimukseen vuodelta 1921 sisältyi paradoksaalinen mää-

räys, että Suomen on ryhdyttävä "tarpeellisiin toimenpiteisiin 

hyökkääjän pysäyttämiseksi tai torjumiseksi" alueen demilitarisoin-

nista huolimatta. Ahvenanmaan puolustaminen sisältyi maan puolus-

tussuunnitelmiin 1920-luvulla rannikon puolustuksen osana (esim. 

sivu  II-160), mutta vasta vuoden 1929 suunnitelmissa on erityinen 

Ahvenanmaan lohko (sivu 347). Sotilaspoliittisen tilanteen kiris-

tyminen Itämeren piirissä ja neuvottelut yhteisistä puolustusjär-

jestelyistä Ruotsin kanssa nostivat Ahvenanmaan puolustuksen suun-

nittelun varsin keskeiseksi kysymykseksi rannikon puolustuksessa 

(sivu 4). 

Aluksi sotilas- ja myöhemmin hallitustasolla käydyt neuvottelut 

johtivat alkuvuodesta 1939 ns. Tukholman sopimukseen, jonka mukaan 

molemmat maat yhdessä järjestäisivät saarten puolustuksen. Kun täs-

sä yhteydessä tuli kysymykseen kansainvälisen sopimuksen tarkista-

minen, asettui tätä vastustamaan Neuvostoliitto, joka ei ollut al-

lekirjoittajavaltio, minkä vuoksi Ruotsi ei sitä lopultakaan hyväk-

synyt.1  

Suomessa tosin vielä YH:n aikana uskottiin tai toivottiin Ruotsin 

tulevan mukaan Ahvenanmaan puolustukseen, Tämä ilmenee mm. Ahve-

nanmaan puolustuksen komentajaksi määrätyn kenraalimajuri  E  F  Ha-

nellin kirjelmästä Ylipäällikölle  23.10.39.  Miehitysjoukot oli jo 

tuolloin koottu Turkuun odottamaan mahdollista laivausta saaril-

le. Hanell vetoaa Ylipäällikköön näiden johtoesikunnan muodostami-

seksi pelkästään suomalaisista upseereista siinäkin tapauksessa 

että  "såväl finska som svenska trupper"  lähetettäisiin Ahvenan-

maalle. Hän pitää sekaesikuntaa epätarkoituksenmukaisena, koska  se  

ei pystyne kitkattomaan yhteistyöhön. Ruotsalaiset joukot olisi 

alistettava suomalaiselle komentajalle ja ne pitäisi sijoittaa 

omalle rajatulle alueelleen. Yhteysupseerit tosin tarvittaisiin 

sekä johtoesikunnassa että rannikkolohkon esikunnassa. Ellei ehdo-

tettuun järjestelyyn voida mennä,"on parempi antaa saarten puolus-

tus kokonaan Ruotsin vastuulle. Nykyisessä järjestelyssä  on  vaara-

na konflikti, joka saattaa uhata koko yhteistyötä Ruotsin kanssa.2  

Ylipäällikkö vastasi, ettei voida ryhtyä vahvistettua järjestelyä 
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muuttamaan, koska se perustuu allekirjoitettuun sopimukseen. Asia 

ei noussut ajankohtaiseksi, kun suunniteltua miehitysjoukkoa ei 

lähetettykään saarille, päinvastoin Ryhmä Hanell sai 30.11.39 kel-

lo 0.30 käskyn siirtyä alueelle Hanko - Tammisaari, "tehtävä mai-

hinnousutorjunta".3  

******************* 

Yleisesikunnassa suunniteltiin 1930-luvun alkupuolelta Ahvenanmaan 

rauhan aikaista miehittämistä, mikä olisi tullut mahdolliseksi, jos 

neutralisointisopimusta olisi tarkistettu Suomen toivomalla taval-

la. Vuoden 1934 organisaatiomuutoksella ei ollut vaikutusta näihin 

suunnitelmiin. 20.8.35 päivätyn ehdotuksen mukaan alueelle sijoi-

tettaisiin polkupyöräpataljoona vahvennettuna konekiväärikomppani-

alla sekä yhteensä 5 patteria  å  2 tykkiä (2/15/45  C)  Kökariin, 

Herröhön, Kongsöhön, Eckeröhön ja Dånö-Gamlaan. Pääkasarmit tulisi-

vat Jomalaan Maarianhaminan pohjoispuolelle.4  

Yleisesikunta huomautti 26.2.36 Merivoimien Esikunnalle, että sen 

olisi kiinnitettävä huomiota Ahvenanmaan lohkon keskeneräisten 

liikekannallepano- ja sotavalmiustöiden saattamiseen kuntoon. Näi-

tä töitä olivat mm. suorituskäskyt linnakkeille ja vartioalueille,  

huoltosuunnitelmat, tykkien ja muun materiaalin kuljetussuunnitel-

mat sekä rauhan aikana mahdollisesti rakennettavien laiturien, tei-

den ja tähystysasemien suunnittelu.5  

Merivoimien Esikunta laati yhdessä Merivartiolaitoksen kanssa esi-

tyksen sellaisista valmistelutöistä, joita rauhan aikana voitaisiin 

tehdä ja lähetti sen  17.6.36  Yleisesikuntaan. Työt hoitaisi Meri-

vartiolaitos, ja tällaisia olisivat mm. tähystystornien rakentami-

nen, puhelinyhteyksien järjestäminen sekä väyläkaluston varaaminen. 

Omana kohtanaan esitetään  "Herrön  linnakealueen järjestely".6  

Yleisesikunnan Tp.käskyllä N:o  34/19.6.36  määrätään Ahvenanmaan 

lohkon perustajaksi Merivartiolaitos, saarillahan ei saanut olla 

sotaväkeä. Merivoimien Esikunnan käskettiin asettaa Merivartiolai-

toksen käyttöön valmistelutöiden tekemiseen sopiva yleisesikunta- 

upseeri sekä tarpeelliset sodan ajan johtotehtäviin tulevat upsee-

rit, tällaista henkilökuntaahan ei laitoksella itsellään ollut. 
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Saarilla suoritettavia "teknillisä töitä" on Merivoimien Esikunnan 

"kiinteästi johdettava ja valvottava, sekä harkintansa mukaan 

MVL:ää näissä valmisteluissa avustettava".7  Ilmeisesti asioista 

oli jo aikaisemmin neuvoteltu, koska Yleisesikunnan kirjelmä on 

päivätty vain pari päivää Merivoimien esityksen jälkeen. 

Yleisesikunnan arkistossa  on  kaksi puolustusministeriön järjeste-

lytoimistossa ilmeisestikin vuonna  1938  laadittua päiväämätöntä ja 

allekirjoittamatonta muistiota: "Ahvenanmaan r.a. joukkojen järjes-

tely ja varusmiesten täydennys" sekä  "Förslag  till organisation  

för  de  fredstida trupperna på  Åland".8  

Ensinmainitun mukaan tulisi saarille sijoitettavaksi erillinen 

rannikkotykistöpatteristo linnoitusten miehittämistä ja rannikkoloh-

kon reservin kouluttamista varten sekä lisäksi polkupyöräpataljoo-

na, jotka muodostavat yhdessä Ahvenanmaan suojajoukot. Näillä pi-

täisi olla yhteinen johto jo rauhan aikana, jotta sodan ajan val-

mistelut tehtäisiin tarkoituksenmukaisesti. Sodan aikana tulee 

saarilla olemaan "Ahvenanmaan puolustuksen komentaja" esikuntineen. 

Ottaen huomioon hänen asemansa "ylipäällikön virallisena edustaja-

na", jonka  on  hoidettava suhteet Ahvenanmaan viranomaisiin ja myös 

Ruotsin sotilasedustajiin,  on  hänelle suunniteltu kenraalin virka-

asemaa, mikä edellyttää rauhan aikana everstin virkaa. 

Sotilaskomentaja olisi alistettava Merivoimien komentajalle, jos-

kin sodan aikana alistus puolustusministerille voi olla tarkoituk-

senmukaista - ehkäpä tällöin ajateltiin alueen poliittista asemaa. 

Ainakin rauhan aikana puoltavat ensinmainittua vaihtoehtoa koulu-

tukselliset ja yhteistoimintanäkökohdat. 

Aluejärjestöä koskevien töiden osalta olisi Ahvenanmaa erotettava 

omaksi sotilaspiiriksi. Töiden suppeuden vuoksi ne voitaisiin hoi-

taa pataljoonan esikunnassa tarpeellisen lisähenkilöstön voimin. 

Rannikkotykistön varusmieskoulutus on suunniteltu suoritettavaksi 

mantereella ja vain lökarin linnake miehitetään. Ahvenanmaalta 

lasketaan saatavan 130 varusmiestä vuosittain. Patteriston varus-

miesvahvuudeksi on suunniteltu 260 miestä, joten puolet näistä on 

otettava mantereen ruotsinkielisiltä rannikkolohkoilta koulutetta-

vaksi Ahvenanmaalla. Rauhan aikaisen jalkaväkipataljoonan vahvuu- 
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deksi on laskettu vain 350 miestä, enempään ei ruotsinkielisiä 

varusmiehiä riitä muiden joukkojen tarpeet huomioon ottaen. Tämä 

vahvuus onkin riittävä, jos sitä lisätään suojavaiheessa. 

Eduskunta hyväksyi vuoden  1938  valtiopäivillä  lain  Ahvenanmaan 

asukasten asevelvollisuudesta, mutta kun Ahvenanmaan maakuntapäi-

vät hylkäsivät sen, sitä ei itsehallintolain takia voitu vahvis-

taa. Hallitus oli pettynyt  lain  kohtalosta, kun valtakunnan  on  ol-

lut pakko tehdä raskaita uhrauksia puolueettomuutensa ja puolustuk-

sensa hyväksi ja "oleellisena osana näissä pyrkimyksissä ovat ol-

leet toimenpiteet Ahvenanmaan suojaamiseksi ja turvaamiseksi", sa-

notaan hallituksen esitykseksi laiksi saarten asukkaiden vapaaeh-

toisesta asepalveluksesta vaihtoehtona palvelulle luotsi- ja majak-

kalaitoksessa. Tätäkään ei vielä ollut ahvenanmaalaisilta vaadittu, 

vaikka  se  vuoden  1921  sopimuksen ja itsehallintolain mukaan olisi 

mahdollista.  Asia  jäi kesken, kun maa joutui sotaan, eikä ahvenan-

maalaisilta siis vaadittu minkäänlaisia uhrauksia puolustuksen hy-

väksi. - Todettakoon kuitenkin, että Talvisodan aikana saarille 

perustettiin suojeluskuntaa vastaava  Ålands  hemvärn.9  

Ruotsinkielisen muistion mukaan Ahvenanmaalle tulisi vain patteris-

to, jolle on jo nimikin, 3.Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. 

Jalkaväkijoukkoa ei muistiossa esiinny ja aluejärjestöä koskevat 

työt on annettu patteriston esikunnalle. Kiinteiden pattereiden 

lisäksi on yksi liikkuva. VainKökar on miehitetty. 

Patteristo ehdotetaan alistettavaksi Merivoimien komentajalle. 

Toisena vaihtoehtona on alistus Sotaväen päällikölle, mutta tämä 

voisi aiheuttaa kitkaa, sillä joka tapauksessa pitäisi ensinmaini-

tun saada aseteitse johtaa patteriston koulutusta ja sotavalmiste-

luja. Ahvenanmaan puolustuksen sodan aikaisen komentajan on myös 

saatava vaikuttaa valmisteluihin, mutta tätä ei estä patteriston 

alistus Merivoimien komentajalle. On otettava huomioon, että Ah-

venanmaalle tulee muitakin joukkoja, jotka perustetaan mantereella. 

Yleisesikunnassa 17.10.38 laaditussa muistiossa "Ahvenanmaan rau-

hanaikaiset puolustusvoimat"10  esiintyvät samat määrät varusmiehiä 

kuin ministeriönkin laskelmassa. Tarvittavat 130 varusmiestä saa-

daan Turun eteläisestä sotilaspiiristä. Kaikkiaan lasketaan saata-

van Ahvenanmaalta 1638 miestä, mikä riittää alueen tärkeimpien 
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elinten miehitykseksi sotatapauksessa. Muualta tarvitaan jossain 

määrin väkeä vain Turun saaristoon, Kökarin linnakkeelle ja eräi-

siin huoltotehtäviin. 

Muistiossa todetaan myös, että esitetyn patteriston lisäksi on pi-

detty tärkeänä yhden ruotsinkielisen jalkaväkipataljoonan rauhan 

aikaista sijoittamista Ahvenanmaan mantereelle yllätysvaaran torju-

miseksi. 

Yleisesikunnan arkistossa on myös kaksi päiväämätöntä ja allekir-

joittamatonta muistiota sellaisen tapauksen varalta, että Suomi 

"katsoo välttämättömäksi" Ahvenanmaan miehittämisen rauhan aikana 

joko "ilman edelläkäypää liikekannallepanoa" tai "osittaisen lii 

kakannallepanon kautta„.11  

Ensinmainitussa tapauksessa miehitysjoukon muodostavat Uudenmaan 

Rykmentti ja patteristo Kenttätykistörykmentti l:stä. Komentajaa 

ei ole mainittu. Joukon on oltava lähtövalmiina suojajoukkovarus-

tuksessa ja kokoonpanossa 10 tunnin kuluttua käskyn saapumisesta. 

Se kuljetetaan rautateitse Turkuun, jossa alistetaan Merivoimien 

komentajalle ja kuljetetaan Maarianhaminaan. Aluksi joukko sijoi-

tetaan Maarianhaminaan, Jomalan - Emkazb3n alueelle ja Eckeröhön. 

Jälkimmäisessä tapauksessa perustetaan osittaisessa liikekannalle- 

panossa seuraava miehitysjoukko: 

- Polkupyöräpataljoona 8 	Turussa, 

- Jalkaväkirykmentti 22 	Vaasassa, 

- Patteristo 	 Vaasassa. 

Miehitysjoukon johtoa ei tässäkään tapauksessa ole mainittu, mutta 

selvää lienee, että  se  tulisi Sotakorkeakoulusta, kuten tähän ai-

kaan oli suunniteltu. Kaksi ensinmainittua perustetaan yleisen 

liikekannallepanosuunnitelman mukaisesti, mutta patteristoon ote-

taan reserviläiset Kenttätykistörykmentti  4:n  reservistä ja tykit 

meripuolustuksen käyttöön varatuista Vaasassa olevista tykeistä 

(  87H/95  ja  87K/95).  Joukot ovat valmiina 3.lkp.päivänä ja perillä 

Ahvenanmaalla 4.-6.lkp.päivänä. Kuljetukseen tarvitaan  10  ottoalus-

ta ja purkaussatamina ovat Maarianhamina ja  Godby.  

Vuoden 1938 ns. syyskuun kriisi aiheutti varotoimenpiteitä Ahve- 
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nanmaan suhteen. Reserviläisiä kutsuttiin palvelukseen ja varaudut-

tiin lähettämään joukkoja Ahvenanmaalle (sivut 254-257). 

Puolustusministeriö julkaisi 30.9.38 ohjeet Ahvenanmaan puolustuk-

sen sodan aikaisen järjestelyn -suunnittelua varten.12  Niiden mukaan 

tulisi puolustusministerin alaisen "Ahvenanmaan puolustuksen komen-

tajan" johtoon 

- Ahvenanmaan puolustuksen esikunta, 

- Ahvenanmaan lohko ja 

- maavoimat. 

Organisaatio ilmenee sivulla 467 olevasta kaaviosta. Kirjelmän mui-

na liitteinä on määrävahvuustaulukot eri yksiköille ja laitoksille. 

Ne on otettava heti käyttöön sotavalmistelutöissä, joskin niihin 

vielä saattaa tulla muutoksia 

Ahvenanmaan lohkoon kuuluu 

- lohkon esikunta ja pohjoisen alalohkon esikunta, 

- Kökarin, Björkörin ja Lågskärin linnakkeet, 

- Maarianhaminan, Sottungan, Dånön,  Fiskön  ja Torsholman vartio-

alueet, 

- kolme  152  mm:n liikkuvaa rannikkotykistöpatteria, 

- kaksi  75  mm:n liikkuvaa ilmatorjuntapatteria, 

- kaksi  40  mm:n liikkuvaa ilmatorjuntapatteria ja 

- liikkuva valonheitinjoukkue. 

Lohkon kokonaisvahvuus  on 2441,  joista upseereita  71,  aliupseerei-

ta  545  sekä erikoisupseereita, virkamiehiä ja erikoismestareita  

164.  Maavoimien kokoonpanoa ja vahvuutta ei ministeriön ohjeissa 

käsitellä. - Kirjelmän liitteinä  on  määrävahvuustaulukot eri yksi-

köille ja laitoksille. Ne  on  otettava heti käyttöön sotavalmistelu-

töissä, joskin niihin saattaa vielä tulla muutoksia. Merivoimien 

Esikunnan  on  esitettävä yksityiskohtainen tarkistettu ehdotus. 

Valmistelut on tehtävä siten, että Ahvenanmaan linnoittamisen tai 

miehittämisen tullessa kysymykseen, sinne voidaan viipymättä toi-

mittaa se sotavarustus ja materiaali, mikä tarkoitukseen on varat-

tu tai suunniteltu. Valmistelua johtaa Sotakorkeakoulun johtaja yh-

dessä Merivoimien komentajan kanssa. Viimeksi mainittu antaa kui-

tenkin Ahvenanmaan lohkon perustamista koskevat käskyt sen perus-

tajalle, Merivartiolaitokselle. 
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Pian tämän jälkeen,  10.10.38,  Merivoimien komentaja pyysi selven-

nystä puolustusministeriön ohjeisiin. Ahvenanmaan lohko oli nyt 

erotettu Lounais-Suomen meripuolustuksesta ja merivoimien alai-

suudesta sekä alistettu puolustusministerille, mutta lkp.valmiste-

luiden suorittaminen ja valvominen  on  jätetty ennalleen eli meri-

voimien vastuulle. Niinpä Merivoimien komentaja pyytääkin Sotaväen 

päälliköltä vastausta seuraaviin kysymyksiin: 

- Mitä operatiivista tehtävää varten käsketyt määrävahvuudet  on  
laadittava? (sivut  343-346)  

- Onko Ahvenanmaan puolustus organisoitava siten, että  se  osallis-

tuu merivoimien yleisten tehtävien suorittamiseen? 

- Miten  on  yhteistoiminta järjestettävä muiden rannikkolohkojen ja 

laivaston kanssa? Tuleeko Ahvenanmaan puolustus antamaan laivastol-

le aktiivista tukea ja kuuluuko sille huolto kauppamerenkulusta? 

- Onko tarkoitus, että Ahvenanmaan puolustuksen komentaja johtaa 

merellä tapahtuvan toiminnan osalta kaikkea tarpeellista yhteis-

toimintaa Ruotsin merivoimien kanssa, vai jääkö tämä tehtävä ja 

missä määrin merivoimien suoritettavaksi? 

- Muodostetaanko Ahvenanmaan lohkon perustamistehtävien suoritta-

mista varten Turkuun elin, jotta töiden edelleen kehittäminen tuli-

si mahdolliseksi, vai onko lkp.valmistelutöiden suoritus jätettä-

vä "nykyiselle alkeelliselle ja käytännöllisiin tuloksiin riittä-

mättömälle pohjalle"?13  - Arkistosta ei ole löytynyt suoraa vasta-

usta esitettyihin kysymyksiin, mutta epäsuorasti valtion johdon 

kanta ilmenee tapahtumien kulusta. 

Puolustusneuvoston puheenjohtaja vahvisti  18.4.39  Ahvenanmaan suo-

jasuunnitelman sellaista tapausta varten, "jolloin  Suomi  katsoo 

välttämättömäksi ilman edeltävää liikekannallepanoa miehittää Ah-

venanmaan turvatakseen sen puolueettomuutta". Suunnitelma noudattaa 

edellä olevissa muistioissa esitettyjä periaatteita. Miehitysjouk-

kona  on  tosin  vain  Uudenmaan Rykmentti suojajoukkokokoonpanossa 

"supistettujen määrävahvuuksien mukaan" eli kysymyksessä  on  patal-

joona. Sen  on  oltava lähtövalmiina  10  tunnin kuluttua käskyn saa-

pumisesta. Kuljetus Ahvenanmaalle ja majoittuminen siellä tapahtuu 

edellä esitetyn mukaisesti. Tykistöä ja polkupyöräjoukkoja ei tule 

mukaan. "Miehitysjoukon tehtävänä  on  vieraiden sotavoimien mahdol-

listen yllättävien maihinnousujen torjuminen".14 
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Merivoimien on suunnitelman mukaan osallistuttava operaatioon 

asettamalla käyttöön panssarilaivat Ilmarisen ja Väinämöisen sekä 

"kulkukannalla olevan osan varmistuslaivuetta". Osasto sijoittuu 

aluksi Föglön selälle ja sen käytettäväksi on asetettava Merivar-

tiolaitoksen aluksia. "Panssarilaivueen tehtävänä on: 

- suojata joukkojen kuljetus Ahvenanmaalle; 

- ehkäistä vieraiden sotalaivojen muu esiintyminen ja toiminta 

Ahvenanmaan neutralisoidulla alueella kuin mitä kansainvälisten 

määräysten mukainen vapaa kauttakulku edellyttää; 

- osallistua maihinnousun torjuntaan sekä 

- suorittaa tiedustelua ja pitää havainnoista tietoisena myös mie-

hitysjoukon komentaja". 

Merivartiolaitoksen on tehostettava Ahvenanmaan vyöhykkeen vartio-

palvelusta "yhteisymmärryksessä panssarilaivueen kanssa". 

Ilmavoimat asettavat yhden lentueen Turun lentokentälle tehtävänä 

suorittaa valvontalentoja Ahvenanmaan neutralisoidulla vyöhykkeel-

lä työkenttänä Maarianhaminan varalaskukenttä. Lentue alistetaan 

panssarilaivueen päällikölle. 

Samana päivänä  (18.4.39),  jona Mannerheim vahvisti edellä seloste-

tun suunnitelman, eri käskyllä toimeenpantavaksi, hän esitti Tasa-

vallan presidentille, että sotilasjohto oikeutettaisiin ryhtymään 

sen toteuttamiseen. Perustelut olivat seuraavat. Poliittinen tilan-

ne  on  varsin epävarma ja niinpä "saattaa äkkiylläkkö kohdistua va-

rustamatonta ja miehittämätöntä Ahvenanmaata vastaan". Varuillaan-

oloon  on  "uusia painavia aiheita: Englannin ja Neuvostoliiton vä-

liset sotilaalliset sopimukset ovat päivänkysymyksiä, Saksalla  on  

joukkoja täydessä sotavalmiudessa ja sen uusi sotasatama  Memel on  

lentoteitse  vain 1  -  2  tunnin  (475 km)  etäisyydellä Ahvenanmaasta. 

Täysin varustamaton  Ahvenanmaa  saattaa joutua kilpailevan tavoitte-

lun kohteeksi millä hetkellä tahansa Tshekkoslovakian varoittavan 

esimerkin tapaan" (sivu  2).
15  

Hallitus yhtyikin nyt sotilasjohdon kantaan ja niinpä Sotaväen 

päällikkö saattoikin antaa 20.4.39 Uudenmaan Rykmentille käskyn 

siirtyä "viipymättä A-suojajoukkokokoonpanoon". Hevosten ja ajo-

neuvojen ottoa ei kuitenkaan pitänyt suorittaa.16  Kriisi meni ohi 

tälläkin kertaa ja varotoimenpiteet purettiin (sivu 257). 
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Ylipäällikkö antoi 13.10.39 käskyn Ahvenanmaan puolustuksen jär-

jestelystä, vastauksena Merivoimien komentajan vuosi sitten esit-

tämiin kysymyksiin.17  Sen mukaan Ahvenanmaan puolustuksen komenta-

ja toimii suoraan Ylipäällikön alaisena sotilaskomentajana, ei siis 

puolustusministerin alaisena. "Koska Ahvenarmaan puolustuksen on 

osallistuttava merivoimien yleisten tehtävien suorittamiseen (si-

vut 343-344) ja läheinen yhteistoiminta Merivoimien komentajalle 

alistettujen lohkojen sekä laivaston kanssa tulee kysymykseen, 

niin on Ahvenamaan puolustuksen komentaja velvollinen pitämään 

kiinteätä yhteyttä Merivoimien komentajaan". Lounais-Suomen Meri-

puolustuksen Esikunnan on toimittava "Ahvenanmaan puolustuksen 

toimintaa auttavana liikennettä, kauppamerenkulun suojelua ja 

huoltoa järjestävänä elimenä". 

Tilanne oli syksyllä niin uhkaava, että sotilasjohto olisi halun-

nut lähettää johtoesikunnan ja joukkoja Ahvenanmaalle jo YH:n ai-

kana, mutta valtioneuvosto antoi siihen luvan vasta 1.12.39, siis 

).18  Talvisodan jo puhjettua (sivut 257-261  
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5.35 PUOLUSTUSSUUNITELMAT VUONNA 1 9 3 9 

Mitä pitemmälle aika joutui 1930-luvulla,sen uhkaavammaksi kehittyi 

kansainvälinen poliittinen ja sotilaspoliittinen tilanne, mikä luon-

nollisesti heijastui Suomeenkin. Ylimmän sotilasjohdon huolestunei-

suus kasvoi rinnan tämän kehityksen kanssa. Sitä kuvaavat eräät lai-

naukset Puolustusneuvoston puheenjohtajan esityksistä. Kirjelmässä 

Tasavallan presidentille  7.10.38  hän selostaa pahimpia puutteita, 

jotka ovat käyneet ilmi äskeisen Tshekkoslovakian kriisin aikana ja 

toteaa sitten, että "maamme ei ole tällä hetkellä puolustusvalmis".1  

Puolustusministerille hän kirjoitti  7.7.39:  "Koska yleisessä poliit-

tisessa tilanteessa ilmenee jatkuvaa jännitystä sekä lisäksi yhä 

huolestuttavampia merkkejä siitä, että Suomikin vastoin tahtoaan 

saattaa joutua vedetyksi mukaan tuskin vältettävissä olevaan kansain-

väliseen selkkaukseen, katson tarpeelliseksi, että viipymättä olisi 

ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka olisivat omiaan täyden-

tämään kiireellisesti monessa suhteessa perin vajavaista aseistus-

tamme".2  Tosinhan tuolloin oli jo olemassa vuoden  1938  perushankin-

talaki (sivu  180),  mutta  se  ei vielä ollut ehtinyt paljoakaan paran-
taa tilannetta. - Suomen kansakin oli huolestunut maanpuolustuksen 

tilasta, mitä kuvaa kesän  1939  spontaani kansanliike Kannaksen lin-
noittamiseksi.3  

Ei ole ihmettelemistä, että Mannerheim tunsi yritykset maan puolus-

tuskuntoisuuden kohentamiseksi jo toivottomaksikin, mikä ilmenee 

hänen kirjeestään Tasavallan presidentille 16.6.39. "Se seikka, et-

tä useamman vuoden aikana ei ole oltu taipuvaisia tunnustamaan puo-

lustuksen todellisia, usein jopa kaikkein huutavimpiakin tarpeita,. 

on saanut aikaan sen, että suuri määrä tehdyistä esityksistä on jä-

tetty huomioonottamatta taikka parhaimmassa tapauksessa tullut vain 

osittain toteutetuksi ... en enää katso voivani kantaa vastuuta val-

takunnan puolustusvalmiudesta ... on minulla kunnia kuuliaisimmin 

anoa , että minut vapautetaan Puolustusneuvoston puheenjohtajan toi-

mesta".4  - Muistelmissaan Mannerheim kuvaakin tätä aikaa sanonnalla 

"kilpaa myrskyn kanssa".5  

Mannerheim peruutti kuitenkin eronpyyntönsä, kun hallitus "vihdoin-

kin huomasi parhaaksi ryhtyä toimenpiteisiin puolustusneuvoston 

selän takana syntyneen", vuonna 1937 annetun asetuksen muuttamiseksi 
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siten, että "puolustusvalmiutta koskevia kysymyksiä ei vastedes 

voitu ratkaista ottamatta huomioon puolustusneuvoston mielipidet-

tä".6  — Pian tämän jälkeen, 13.7.39, valtioneuvosto päätti, vastauk-

sena Puolustusneuvoston 7.7.39 tekemään esitykseen, että puolustus-

ministeriön oli ryhdyttävä jouduttamaan stamateriaalin valmistusta 

kotimaassa sekä tiedusteltava saantimahdollisuuksia ulkomailta, lä-

hinnä Ruotsista.7  

Poliittisen johdon ja sotilasjohdon käsitykset tilanteen uhanalai-

suudesta olivat kuitenkin jatkuvasti eriävät. Niinpä ei hyväksytty 

Mannerheimin esitystä, että elokuulle sattuva puolustusvoimien sään-

nönmukainen kotiuttaminen siirrettäisiin "myöhäisempään ja otolli-

sempaan ajankohtaan". Niukkanen on merkinnyt kirjelmään 8.8.39, että 

valtioneuvoston neuvottelussa asia lykättiin.8  Toinen kuvaava esi-

merkki on, että puolustusneuvoston 12.7.39 esittämää linnoittamis-

ohjelmaa ei vielä ollut ehditty käsitellä hallituksessa, kun sota 

syttyi.9  Ns.  säästö- eli kotiuttamislomien antaminen sentään kiel-

lettiin 10.8.39 (sivut 138-139),10  

Puolustusvalmiuden kehittyminen oli varsin vaatimatonta. Yleisesi-

kunnassa 9.9.38 ja 19.8.39 laaditut katsaukset "sodanajan maavoi-

mien nykyisestä tilasta" ovat melkein identtiset.11  Sana puutteelli-

nen esiintyy tiheään. Joukkojen ilmatorjunta-aseistus on "melkein 

olematon" ja panssarintorjunta-aseistus "puuttuu kokonaan ja siihen 

tarvittavien yksiköiden perustaminen on vielä suunnittelematta". 

YH:n aikana tulikin kiire! Sodan aikainen täydennysvara oli melkein 

tai täysin olematon, mm. konepistoolin patruunat, kranaatinheitti-

men ammukset ja käsikranaatit menisivät kaikki joukkojen mukana 

(sivut 174-182). 

Katsauksissa kiinnitettiin huomiota myös kenttäarmeijan upseeriti-

lanteeseen. "Aktiiviupseerien vähyyden vuoksi (sot.piireissä yleen-

sä  n.  z  perusyksiköistä res.upseerien johdossa) on varsinkin sodan 

alkuvaiheessa joukkojen toiminta vaatimatonta". Tähänkin asiaan oli 

Puolustusneuvosto jo aikaisin kiinnittänyt huomiota (sivu 265). Esi-

merkiksi 15.7.36 esitettiin puolustusministerille, että "kantahen-

kilökunnan palkkausjärjestelmä on osoittautunut seurauksiltaan arve-

luttavan tuhoisaksi", ja näin menetetään "monasti juuri parhaat 

työntekijät". "Missä mielentilassa päällystö, joka tietää jättävän- 



- 473 - 

sä  perheensä taloudelliseen puutteeseen, sotatapauksessa lähtee 

rintamalle, sitä ei tarvitse selittää".12 
 

Mannerheim teki kaikkensa saadakseen poliittiset päätöksentekijät 

tajuamaan maan vaarallisen tilanja lopultakin ryhtymään kaikkiin 

mahdollisiin toimiin puolustuskuntoisuuden parantamiseksi. Vielä 

niin myöhään kuin 27.11.39 hän turvautui voimakkaimpaan keinoonsa, 

eronpyyntöön, kun tuohon aikaan vallanpitäjät uskoivat vaaran ole-

van ohi. Hän kirjoitti Tasavallan presidentille mm. seuraavaa. 

"Kaikkina näinä vuosina on minun ollut vaikea ymmärtää tapaa, jolla 

niinhyvin Hallitus kuin Eduskunta ovat suhtautuneet siihen vaaraan, 

johon Euroopan suursota johdattaisi maamme itsenäisyyden". Edelli- 

senä päivänä, 26.11.39 Neuvostoliitto oli järjestänyt provokaation, 

joka tunnetaan "Mainilan laukausten" nimellä. 30.11.39 se aloitti 

sodan. Mannerheim oli ollut oikeassa. "Nyt jokainen ymmärsi, että 

koko Suomen kansalla oli edessään taistelu elämästä ja kuolemasta", 

hän kirjoittaa muistelmissaan. Eroanomuksensa hän peruutti, mikäli 

maan katsottaisiin tarvitsevan hänen palveluksiaan.13  

Yleisesikunnan maavoimatoimiston päällikkö, everstiluutnantti V Nih-

tilä laati syksyllä 1939 kaksi muistiota, 31.8. "Laskelmat venä-

läisten toimintamahdollisuuksista Suomea vastaan" ja 7.9. "Suomen 

puolustusmahdollisuudet venäläisten hyökätessä".14  

Nihtilä pitää Suomea ja Baltian maita hyvin todennäköisenä Venäjän 

expansiosuuntana ja se voi esittää meille tämän laatuisia vaatimuk-

sia, kun se arvioi, ettei "varsin jyrkkää estettä muiden maiden ta-

holta voida asettaa" - näinhän varsin pian tapahtuikin. Se voi pyr-

kiä koko Suomen valtaamiseen tai tyytyä rajallisiin tavoitteisiin,- 

kuten ottamaan Suomenlahden saaret, Kannaksen, sekä osan Laatokan 

Karjalaa ja Pohjois-Suomea. 

Sodanavaus voi tapahtua joko edeltäkäsin harkittuna ja  valmistel-

tuna  - tapaus  A  - tai hetken päätöksen sanelemana ja heikosti val-

misteltuna - tapaus  B.  Ensinmainitussa ovat liikekannalle pantuina 

suurin piirtein ne voimat, jotka arvioidaan tarvittavan Kannaksen  

valtaamiseen. Painopiste suuntautuu Viipuria kohti, ensi tavoittee-

na linja Kuolemajärvi - Summa - Äyräpäänjärvi - Salmenkaita - Vuok-

si - Suvanto. Seuraavana tavoitteena  on  alue Viipuri - Heinjoki. 
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Hyökkäystä voidaan tukea maininnousulla Suomenlahden rannikolle, 

talvella peräti nopein voimin 	jään yli Koiviston kautta Viipurin 

suuntaan. Tapauksessa  B,  jota on pidettävä harvinaisempana, pyrki-

nevät venäläiset myös mainitulle linnoitetulle linjalle, jolta kä-

sin alkaa vahva hyökkäysoperaatio, kun voimia on saatu riittävästi 

lisää. Edellisessä tapauksessa he voivat olla linnoituslinjalla 7 -

8 vuorokauden kuluttua ja jatkaa siitä välittömästi,  B-tapauksessa 

he pääsevät jatkamaan hyökkäystä vasta 14 vuorokauden kuluttua ra-

jan ylityksestä lukien. 

Karjalassa kootaan joukkoja hyvissä ajoin niin, että hyökkäys al-

kaa raaan aikaan Laatokan molemmin puolin ja tavoitteena on linja 

Jänisjoki - Jänisjärvi - Korpiselkä.  B-tapauksessa pyrittäneen 

Suojärven ja Koirinojan seutujen valtaamiseen, ehkäpä tyydytään 

linjaan Salmi - Uomaa - Suojärvi. 

Pohjois-Suomessa pääisku suuntautunee Oulua kohti Kuusamon - Kuh-

mon suunnalta, painopiste Suomussalmella, aluksi divisioonan voi-

min. Tapauksessa  A  hyökkäys voi jatkua linjalta Kuusamo - Suomus-

salmi - Kuhmo noin. 10 päivän ja tapauksessa  B  noin 18 päivän ku-

luttua. 

Suomenlahdella venäläiset valtaavat heti ulkosaaret ja senjälkeen 

mahdollisesti seuraa maihinnousu Koivistolla tai Kotkan ja Säkki-

järven välisellä rannikolla. Kymijoen länsipuolella uhka kohdistu-

nee  Pellingin saaristoon tai Ahvenanmaalle. Laatokka tullee tuskin 

ensi vaiheessa kysymykseen. 

Loppuyhteenvetona vihollistilanteen arvioinnista Nihtilä esittää, 

että 

- Suomen mahdollisuudet joutua Venäjän hyökkäyksen kohteeksi ovat 

kansainvälisen tilanteen viimeaikaisen kehityksen johdosta huomat-

tavasti suurentuneet, 

- Venäjän sotavalmiuden yhä kasvaessa saamme odottaa entistä vah-

vemmin voimin alkavaa ja silti yllätyksellistä hyökkäystä, 

- osittain toisissa olosuhteissa valmistetut operaatiosuunnitel-

mamme on syytä ottaa tarkistettaviksi. 

Tätä tarkistamista Nihtilä suorittaa 7.9.39 päivätyssä tutkielmassa. 
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Verratessaan osapuolten valmiusaikoja hän toteaa, että emme ehdi 

keskittää voimiamme Kannakselle ennenkuin venäläiset ovat jo pää-

asemassamme, kysymys, joka oli askarruttanut erityisesti kenraali 

Enckelliä. Meillä ei näin ollen ole mitään mahdollisuuksia VK 1:n 

toteuttamiseen, mutta kylläkin VK 2:n, ja on aiheellista suunnitel-

la venäläisten hyökkäyksen pysäyttämistä taempanakin. 

VK 1 olisi siis kokonaan poistettava, jolloin suojajoukkojen kaksi-

nainen tehtävä helpottuisi. VK 2 olisi puolustuksen suunnittelun 

lähtökohta. Suojajoukkojen tueksi olisi perustettava linnoituspa-

taljoonia - konekivääripataljoonia -, joista tulisi linnoitusvyö-

hykkeen runkomiehitys. Siltä varalta, ettei suojajoukkojen onnis-

tuisi pysäyttää vihollista tähän asemaan, olisi linnoitettava taem-

pi asema Viipuri - Noskuanselkä - Vuoksi - Suvanto, vieläpä Itä-

Kannaksella taimpana linja Vuoksenranta - Räisälä - Käkisalmi. 

Myös Laatokan Karjalassa on venäläisillä nyt entistä suuremmat mah-

dollisuudet, joten VK 1 ei enää tule kysymykseen, VK 2 sensijaan on 

edelleen käyttökelpoinen, "joskin sen läpivienti kyllin aktiivises-

sa hengessä vaatisi  IV  AK:n nopeiden joukkojen vahvistamista". Poh-

jois-Suomessa ovat venäläisten toimintaedellytykset niin muuttu-

neet, että on syytä tarkistaa Pohjois-Suomen Ryhmän tehtävää ja li-

sätä siihen "mahdollisuus viivyttämisestäkin takarajoineen". 

Nihtilän mukaan "pakoittaa armeijamme puutteellinen aseistus, var-

sinkin heikko tykistö, perin pienet ilmavoimat ja heikko it.aseis-

tus, sekä rajoitetut  a-tarvikkeet meidät hautaamaan liialliset 

unelmamme menestyksellisistä hyökkäysoperatioista". Tämän arvioin-

nin seurauksena olisi Nihtilän mielestä tarkistettava nykyisten 

voimien jakoa: 

- 6  divisioonaa Kannakselle, 

- 2  divisioonaa Laatokan Karjalaan, 

- 1  rykmentti Ahvenanmaalle ja 

- 1  heikennetty divisioona Ylipäällikön reservinä. 

Kannaksen puolustuksen perustana tulevat olemaan vahvat linnoituk-

set, joita varten tarvitaan erikoisjoukot. "Tällä tavoin voidaan 

voimia Kannakselta ajan oloon irroittaa". Toistaiseksi on varatta-

va 5 divisioonaa ja erikoisjoukot, tarvittaessa voimia vahvenne-

taan yhdellä divisioonalla. 
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Laatokan Karjalaan on lisättävä keveitä joukkoja, "jos jotain po-

sitiivista aijotaan saada aikaan". Tällaisia ovat polkupyöräjoukot, 

sekä ratsuväki sitten kun se vapautuu Kannakselta. 

Pohjois-Suomeen suunnitellut joukot eivät riitä. Sinne olisi va-

rattava liikkuva reservi, joka pidettävä Ylipäällikön alaisena, 

koska sitä voidaan tarvita myös Laatokan Karjalassa. 

Ahvenanmaalle suunnitellut joukot jäävät ennalleen. 

Ylipäällikön reserviin tulevat seuraavat joukot: 

- yksi divisioona, sijoitettuna ensi sijaisesti Kannasta silmällä 

pitäen, mutta myös niin, että sen käyttö Suomenlahden ja Laatokan 

puolustukseen on mahdollinen, jolloin kysymykseen tulisi alue Lap-

peenranta - Rautjärvi; 

- heikennetty 9.Divisioona järjestettynä kahdeksi, ainakin osittain 

autoilla siirrettäväksi vahvennetuksi rykmentiksi; varataan lähin-

nä Pohjois-Suomea ja Laatokan Karjalaa varten; 

- Kannaksen suojajoukoista muodostettava divisioona. "Kun sodan en-

si kuukausina vielä on saatu aseistettua kotiarmeijan kolme 

div:aa, niin alkaa ylipäällikön reservi olla jo siksi suuri, että 

se tekee mahdolliseksi osavoittojen aikaansaamisen ja sitkeyden 

sodankäynnissä". 

Suoraan ylipäällikön alaisina tulevat olemaan seuraavat yhtymät 

omine rintamineen: 

- I  Armeijakunta eli Kannaksen suojajoukot, tehtävä VK 2:n mukaan; 

toiminta päättyy noin 9.lkp.päivänä kenttäarmeijan etulinjan divi-

sioonien saavuttua perille; 

- Kannaksen Armeija, yhtenäisen rintamajohdon takia on perustetta-

va uusi johtoporras Ylipäällikön ja Kannaksen armeijakuntien väliin; 

tehtävänä on pysäyttää vihollinen pureutuen ensi sijassa linnoitet-

tuun asemaan Kyrönniemi - Taipale, mutta viimeistään linjalle Vii-

puri - Lyykylänjärvi - Noskuanselkä - Vuoksi - Räisälä - Käkisalmi; 

- IV  Armeijakunta Laatokan Karjalassa, tehtävä VK 2:n mukainen, 

"noudattaen kuitenkin toiminnassaan (vihollisen) osatappioihin 

tähtäävää aktiivisuutta"; vihollisen operaatioiden ulottuminen 

linjan Jänisjoki - Jänisjärvi - Korpiselkä — Ilomantsi - Uimaharju 

länsipuolelle on estettävä; 
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- Pohjois-Suomen Ryhmän tehtävänä on maan pohjoisimman alueen suo-

jaaminen; Repola on vallattava ja aktiivisesti toimien suojattava 

rajaseutu, sekä "suunnattava häikäilemätön ja jatkuva sissitoimin-

ta" aina Muurmannin radalle saakka; 

- Suomenlahden ja Pohjanlahden meripuolustusjoukot; 

- Laatokan meripuolustusjoukot; 

- Ahvenanmaan joukot; 

- Vihollisen ryhdyttyä laajentamaan sotatoimiaan maihinnousulla 

esimerkiksi Kotkan - Virolahden alueelle, muodostuu tästä myös 

uusi Ylipäällikön alainen rintama komentajineen ja joukkoineen. 

Tutkielma päättyy ehdotukseen keskityskuljetusten kiireellisyys-

järjestyksen määrittämisestä esitetyn uuden puolustussuunnitelman 

toteuttamiseksi. 

Nihtilän muistiot ennakoivat varsin oikeaan osuvasti tilanteen ke-

hittymisen ja sitä noudatettiinkin pääasiallisesti lähitulevaisuu-

dessa, joskaan monia sen ehdotuksia ei ehditty toteuttaa. 

Nihtilän jälkimmäisen muistion valmistuessa suursota oli jo käyn-

nissä, Saksahan hyökkäsi Puolaan 1.9.39. Tällöin merivoimat asetet-

tiin suojajoukkoryhmitykseen. Ahvenanmaan joukoista kutsuttiin ker-

tausharjoituksiin polkupyöräpataljoona ja patteri. 14.9.39 Uuden-

maan Rykmentti sai käskyn siirtyä Turkuun valmiina lähtemään Ahve-

nanmaalle (sivut 257-258). Rannikkolaivaston tärkeimmät alukset 

lähetettiin myös Ahvenanmaan suunnalle, missä puolueettomuusvarti-

oinnin painopiste olikin. 

Maavoimien suojajoukkojen  I  portaan joukot pantiin toimintaan syys-

kuun alkupuolella. Kuun puolivälissä Neuvostoliitto hyökkäsi Puo-

laan. Sen suhteet Viroon kiristyivät. Mannerheim ehdotti puolustus-

ministerille 22.9.39 rauhan ajan puolustusvoimien saattamista suo-

jajoukkoryhmitykseen. Varastojen, varikkojen ja puolustusministe-

riön alaisten teollisuuslaitosten vartiointia tehostettiin (sivut 

2, 11-12, 257-262).  

Run  Suomen hallitus sai 5.10.39 kutsun lähettää neuvottelijoita 

Moskovaan, Mannerheimin esitys hyväksyttiin ja 6.10.39 annettiin 

suojajoukoille käskyt valmistautua VR 2:n mukaiseen toimintaan. 

Niiden keskitykset pantiin käyntiin ja käskettiin ryhtyä suunni- 
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telmien mukaisiin linnoitustöihin ja hävitysten valmisteluun.15  

7.10.39 alkaen ruvettiin myös kenttäarmeijaa panemaan liikekannal-

le kutsumalla se ylimääräisiin kertausharjoituksiin, aluksi kor-

keimmat esikunnat ja osa yhtymistä, vähitellen myös koko kenttä-

armeija kuun puolivälistä alkaen.16  

17.10.39 Tasavallan presidentti määräsi sotamarsalkka Mannerheimin 

toimimaan puolustusvoimain komentajana ylimääräisten harjoitusten 

aikana ja puolustusministeriön perustamaan Päämajan hänen esikun-

nakseen (sivu 223).17  

YH:n aikana perustettavat puolustusvoimat ilmenevät sivulla 479 

olevasta piirroksesta. Perustajat ja perustamispaikat on lueteltu 

sivuilla 202-207. 
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Karjalan kannas  
5'351  

Vuoden 1939 alussa uusittiin suunnitelma VK 2 siten, että  variant-
ti  VK 2  A  jätettiin pois "valmistelutöiden yksinkertaistuttami-
seksi".1  Tämä tarkoitti sitä, että 5. ja 6.Divisioonan vaihtoeh-

toinen käyttö ei enää tullut kysymykseen, vaan edellinen kuului  
II  Armeijakuntaan ja jälkimmäinen  III  Armeijakuntaan. Molemmat 
suunnitelmat, VK 1 ja VK 2 olivat voimassa aina YH:n alkuun asti, 

ja yhtymät antoivat vastaavasti alaisilleen tämän mukaisesti käs-

kyjä ja ohjeita. Esimerkiksi Uudenmaan sotilasläänin Esikunta uusi 

10.6.39 tapausta VK lA koskevan 31.10.34 annetun 4.Divisioonan 

käskyn (sivu 407 ). Siinä on otettu huomioon pääpuolustuslinjan 

siirtyminen eteenpäin vuonna 1937 (sivu 418). Divisioona määrit-

tää nyt myös etuvartioasemat ja tukilinjan Hatjalahdenjärven ja 

Muolaanjärven välillä. Asema jaetaan viiteen lohkoon, kun niitä 

aikaisemmin oli vain neljä, mutta joukko-osastojen tehtävät ovat 

pääasiallisesti samat kuin ennen.2  Lohkojen on miehitettävä omilla 

joukoillaan etuvartioasemat, mutta niistä luopuminen on lohkon ko-

mentajan käskettävissä. "Jatkuva yhteys edessä oleviin joukkoihin 

on viipymättä otettava", ts. heti kun joukot ovat saapuneet keski-

tysalueilleen ja miehittäneet puolustusasemansa. 

Vasta 5.10.39, kun kutsu Moskovan neuvotteluihin oli tullut ja 

siirtyminen suojajoukkokokoonpanoon alkanut (sivut 258-262 ja 

477 ), Yleisesikunta antoi käskyn, jonka mukaan puolustukselle 

oli vain yksi vaihtoehto, suunnitelma VK. Se oli defensiivinen ja 

noudatti edellä esitetyn Nihtilän muistion periaatteita. "Sotata-

pauksessa Suomi - Venäjä keskitetään Karjalan Kannakselle Kannaksen 

Armeija". Sen tehtävänä on "estää vihollisvoimien tunkeutuminen 

maahan Kannaksen kautta. Tehtävä on suoritettava puolustusluontoi-

sesti nojautumalla Kannaksen kapeikkoihin ja linnoituslaitteisiin. 

Pääasemana on linja Kyrönniemi - Kuolemajärvi - Hatjalahdenjärvi - 

Muolajärvi - Äyräpäänjärvi - Salmenkaita - Vuoksi - Suvanto - Tai-

paleenjoki, jota on puolustettava", siis linja, joka jo 1931 oli 

vakiintunut pääasemaksi. Armeijan takarajana on linja Säkkijärvi - 

Simola - Lappeenranta - Saimaan kaakkoisranta - Hiitola.3  

Käskyn liitteenä on määräykset armeijan kokoonpanosta ja ryhmityk-

sestä. Komentajaksi tulee Sotaväen päällikkö, kenraaliluutnantti 
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H.V. Österman ja hänen esikuntansa sijoitetaan Imatralle. Armeijaan 

kuuluu  II  ja  III  Armeijakunta, edellinen oikealla ja jälkimmäinen 

vasemmalla, välirajana linja Vuoksi - Pasurinlahti - Raakkolanjär-

vi - Valkjärvi - Latajärvi - Novaja.4  

II  Armeijakuntaan kuuluvat 4., 5. ja 11.Divisioona sekä armeijakun-

tajoukkoja, komentajana rauhanaikaisen Armeijakunnan komentaja,  

III  Armeijakuntaan 8. ja 10.Divisioona, komentajana jalkaväen tar-

kastaja. Kannaksen suojajoukot ovat kaikki rauhan aikaisen Armeija-

kunnan komentajan eli uuden  II  Armeijakunnan komentajan johdossa, 
kunnes Itä-Kannakselle tuleva  III  Armeijakunnan Esikunta on aloit-

tanut toimintansa, jolloin sen edessä olevat suojajoukot tullaan 

sille alistamaan. Tehtävänsä suoritettuaan suojajoukoista muodoste-

taan armeijan reserviksi divisioona ja kevyt prikaati. 

Kannakselle aikaisemmin suunniteltu 6.Divisioona on nyt otettu 

Päämajan reserviksi ja sijoitetaan alueelle Simola - Luumäki — Kai-

piainen "toimintavalmiina itään ja etelään" eli Kannakselle ja 

Suomenlahden rannikolle.5  - Kannaksen Armeijan sivustoilla olevat 

rannikkolohkot, Koiviston alalohko ja Kannaksen lohko alistetaan 

Kannaksen Armeijalle.6  

Yleisesikunta antoi 10.10.39 käskyn linnoittamisen aloittamisesta 

"kaikessa laajuudessaan ja on erikoista huomiota kiinnitettävä 

linnoitetun linjan Suomenlahti - Muolajärvi - Vuoksi - Taipale vah-

vistamiseen kenttälinnoitteinja teiden sulkemiseen ps.vaunuja sil-
mälläpitäen". - Linnoite-sana esiintynee tässä ensimmäistä kertaa 

sotilasterminologiassa.7  

Kannaksen Armeijan Esikunta antoi 11.10.39 toimintaohjeen alaisil-

leen armeijakunnille ja samana päivänä Yleisesikunta ohjeen suoja-

joukoille eli  I  Armeijakunnalle, joten kaikki Kannaksen joukot ori-
entoitiin saman aikaisesti. Ensinmainittu toimintaohje sisältää 

Yleisesikunnan 5.10.39 käskemät asiat ja toteaa, että toistaiseksi 

on kenttäarmeijan yhtymistä pantu liikekannalle vain 5. ja 10.Divi-

sioona, joita yhdessä suojajoukkojen kanssa käyttäen on suoritetta-

va tehtävä, "estää vihollisvoimien tunkeutuminen Kannaksen kautta". 

Sen defensiivisyyttä korostaa käsky, että keskitettävät joukot "on 

käytettävä puolustusasemien varustamiseen sitä mukaa kun ne saapu-

vat". Puolustusasema on määrätty linjalle Kyrönniemi - Salmenkaita 
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- Taipale. 5.Divisioona on asetettava puolustukseen Summajoen ja 

Muolaanjärven välille.8  

Kannaksen Armeijan käskyllä 25.10.39 alistettiin  R-Ryhmä  III  Armei-
jakunnalle ja samalla armeijakuntien välirajaa siirrettiin hieman 

itään, linjalle Pasurinlahti - Saarijärvi - Saijanjoki - Vepsä - 

Lempaalanjärvi, vastaamaan suojajoukkoryhmien välirajaa.9  

Samalla käskyllä määrättiin  II  Armeijakunta sijoittamaan 4.Prikaa  

ti  vihollisuuksien mahdollisesti alkaessa Näykkijärven ja Kämärä-

järven väliin, mistä sen käyttö ilman armeijan komentajan lupaa 

ei ole sallittu. Prikaatin on valmistauduttava miehittämään puolus-

tusasema Samolanlahden ja Näykkijärven välillä tai sulkuasema Kä-

märänjärven ja Muolajärven välillä sekä etenemään Karhulan, Summan 

ja Taasionlampien suuntaan.  

III  Armeijakunnan käskettiin sijoittaa yksi jalkaväkirykmentti 

siten, että sen siirto Vuoksen länsipuolelle Kuukaupin, Kuparsaaren 

tai Hopiasalmen kohdalla on mahdollinen. 

Saman aikaisesti jaettiin armeijakunnalle toimintaohje,10jonka mu-

kaan  on  todennäköistä, että vihollinen ei lähde etenemään heikoin 

voimin, koska  se  nyt  on  varmasti selvillä varotoimistamme. Suoja-

joukoillamme  on  taistelutehtävä etuvartioina ja niiden takana ovat 

päävoimat päävastarinta-asemassa, mutta reservi puuttuu. Suojajouk-

kojen  on  käytävä aktiivista viivytystaistelua, antautumatta kulut-

taviin ratkaisutaisteluihin, mutta kuluttaen tehokkaasti vihollis-

ta. Sen törmätessä pääasemaan,  on  toimittava tilanteen mukaan pää-

asiassa pääaseman takana olevilla reserveillä. 

Kenttäarmeijan yhtymät tulivat pääasemaan lokakuun puolivälin jäl-

keen. Aluksi niiden toimintaa ohjattiin erilliskäskyillä ja -ohjeil-

la, armeijakuntien yhtenäiset puolustuskäskyt on päivätty 26. ja 

27.10.39.11  

II  Armeijakunnan ryhmitys poikkeaa melkoisesti aikaisemmasta VK 2:n 

mukaisesta (sivut409-410 )• Divisioonat ovat kaikki pääasemassa, 

vasemmalta lukien 4., 5. ja 11.Divisioona. Välirajat ovat Korpelan-

joki - Suokanta - Summajoki - Kaukjärvi ja Kämäränjärvi - Mellin-

suo - Petäjäsaari -Muolajärvi. - Myös kaikki suojajoukot olivat 

aluksi alistetut  II  Armeijakunnalle. 
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4.Divisioonalle alistettiin suojajoukkoihin kuulunut Erillinen 

Pataljoona 7, joka oli puolustuksessa Kyrönniemen lahden ja Kuole-

majärven välillä sekä Koiviston alalohko, jolle on alistettu Polku-

pyöräpataljoona 5. Divisioona asettuu puolustukseen "jo rauhan ai-

kana varustettuihin asemiin" eli pääasemaan ja sen on vastattava 

myös rannikon varmistuksesta ja sen edustalla olevan saariston 

puolustuksesta Sortavalan kylästä luoteeseen. Sen on myös varaudut-

tava "rykmentin vahvuisin voimin ja tykistön pääosin aktiivisesti 

tukemaan 5.D:n puolustusta Summan kylän suunnassa". - Täällähän on 

koko armeijakunnan puolustuksen painopiste, jota vanhastaan on 

sanottu Karjalan tai Viipurin portiksi. Divisioonan taisteluetu-

vartioasemat ovat Kuolemajärven - Hatjalahdenjärven - Kaukjärven 

välisillä kannaksilla. 

5.Divisioona asettuu puolustukseen "rauhan aikana varustettuihin 

asemiin Summajoen - Muolaanjärven välille ... painopiste Summajoen 

ja Summajärven itäpuolella olevan pitäjän rajan väliselle alueel-

le", taisteluetuvartiot linjalle Kaukjärvi - Lumpilampi - Taaper-

niemi. Divisioonan on osilla voimistaan aktiivisesti tuettava edes-

sä olevien suojajoukkojen viivytystaistelua. 

11.Divisioona asettuu puolustukseen "rauhan aikana varustettuihin 

asemiin" linjalle Muolajärvi - Äyräpäänjärvi - Salmenkaita, taiste-

luetuvartiot Kangaspellon ja Yläkuusan kohdalla, sillanpääasemat 

Moiniemessä ja Pasurin tien suunnassa. Divisioonan on ainakin ryk-

mentin voimin tuettava edessä olevien suojajoukkojen toimintaa 

Kyyrölän tai Korpiojan suunnissa. 

4.Prikaati on armeijakunnan reservinä alueella Yläsommee - Säiniö. 

Se rakentaa puolustusasemaa Samolanlahden ja Näykkijärven välille. 

11.Divisoonan edessä, "eteläisillä järvikannaksilla" Muolajärvi - 

Yskjärvi - Kirkkojärvi - Punnusjärvi - Pasurinlahti olivat suoja-

joukkoihin kuuluvat 1. ja 2.Prikaati, tehtävänä linnoittaa tätä 

etuasemaa, jonka liittämistä pääasemaan oli Yleisesikunnassa vuo-

sien mittaan useasti suunniteltu (sivut 289, 297, 306, 382a, 396, 

408 ),
12  

Kannaksen Armeijan käskyllä 20.10.39 perustettiin näistä prikaa-

teista ynnä Raudun Ryhmään kuuluvasta 3.Prikaatista uusi yhtymä, 
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1.Divisioona.  II  Armeijakunnan oli valmistauduttava toteuttamaan 

3.Prikaatin siirtäminen pois  R-Ryhmästä ja  III  Armeijakunnan oli 

ilmoitettava Kannaksen Armeijan Esikunnalle, miten se tulee täl-

löin järjestämään suojajoukkojaisa toiminnan.13  

Kannaksen Armeijan esikuntapäällikön, eversti  K  A  Tapolan  22.10.39  
laatiman muistion mukaan oli  II  Armeijakunnan komentajan mielestä 

3.Prikaatin siirto suoritettava vasta noin  2  viikon kuluttua, kos-

ka kenttäarmeija ei vielä ollut "käyttökelpoinen", vaan sen täytyi-

si saada "rauhassa varustaa asemiaan ja sisäisesti lujittua". Tapo-

lan mielestä taas kenttäarmeija pystyy puolustautumaan nykyisel-

läänkin. Suojajoukot ovat nyt taisteluetuvartioita, joilla  on  tais-

telutehtävä.  III  Armeijakunta voi panna 3.Prikaatin tilalle omia 

joukkojaan miehittämään sen asemat. 11.Divisioona työnnetään sitten 

järvikannaksille ja näin saadaan koko 1.Divisioona, "runsaalla ak-

tiivikaaderilla varustettu ja nuori valiojoukko" pois etulinjasta 

"vapaaksi eri tehtävien varalta" eli reserviksi.14  

Kannaksen Armeijan käskyssä  17.11.3915  toistetaan vielä  20.10.39  
annettu määräys 3.Prikaatin irrottamisesta.  II  Armeijakunnan  on  

valmisteltava 1.Divisioonan vetämistä taakse ja yhden divisioonan 

(siis ei välttämättä 11.Divisioonan) siirtämistä sen tilalle. 

4.Prikaatin siirtoa eteen  on  valmisteltava siten, että  se  vahven-

taa  L-  ja  M-ryhmiä kumpaakin yhdellä pataljoonalla ja tykistöllä. 

Tämä tekee mahdolliseksi irroittaa jääkäripataljoonat ryhmien re-

serviksi. 

Kannaksen Armeijan Esikunta antoi pian tämän jälkeen, 22.11.39, 

käskyn 11.Divisioonan siirtämisestä järvikannaksille jatkamaan 

niiden linnoittamista ja 1.Divisioonan siirtymisestä vastaavasti 

taakse. 3.Prikaati jätettiin vielä entiseen tehtäväänsä eikä sen 

siirtoa ehditty toteuttaakaan ennen vihollisuuksien alkamista. 

1.Divisioonan oli valmistauduttava eri käskyllä siirtymään Hein-

joen kirkonkylän eteläpuoliseen maastoon armeijan reserviksi, pää-

toimintasuuntina 5. ja 11.Divisioonan alueet. - Samalla käskyllä 

annettiin  II  Armeijakunnan tehtäväksi siirtää 4.Prikaati Viipurin 

kaakkoispuolelta M- ja L-Ryhmien vahvennukseksi aiemmin annetun 

käskyn mukaisesti. - Armeijakunnan ryhmitys ilmenee sivulla 485 
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Kannaksen pääasema YH:n aikaan 
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olevasta karttapiirroksesta.
16  

Karjalan kannaksen sotilaspiireistä alistettiin läntinen eli Kannak-

sen sotilaspiiri  II  Armeijakunnalle ja itäinen eli Käkisalmen soti-
laspiiri  III  Armeijakunnalle 20.10.39 annetulla armeijan käskyllä.17  

III  Armeijakunnan yhtymistä tuli ensimmäiseksi Kannakselle 10.Divi-

sioona, joka sai 11.10.39 käskyn pitää linja Vuoksi - Suvanto - 

Taipaleenjoki. Erityinen huomio oli kiinnitettävä Oravaniemen yli-

menopaikan ja Taipaleenjoen puolustukseen. Viimeksi mainitulla 

suunnalla divisioonan on tutkittava vaihtoehtoiset linjat Viisjoki -

Umpilampi tai Koukkuniemi - Terenttilä - Taipaleenjoen suu. Puolus-

tusvalmisteluissa on oltava kiinteässä yhteistoiminnassa  R-Ryhmän 

kanssa.18  

8.Divisioonan saavuttua erotettiin 17.10.39 annetulla käskyllä 

pääaseman oikea siipi linjalta Torhonjärvi - Pikku-Vuoksi - Herä-

järvi länteen eli Vuokselanniemi erilliseksi Vuokselan lohkoksi, 

jonka miehitykseksi divisioonan oli lähetettävä heti keskitysalu-

eelle saavuttuaan jalkaväkipataljoona ja kenttätykistöpatteristo. 

Otettuaan vastaan puolustuksen osasto tulee armeijakunnan johtoon, 

minkä jälkeen 10.Divisioonan siellä olevat osat siirretään sen 

lohkolle. 8.Divisioona varautuu toimimaan päävoimillaan 10.Divisi-

oonan lohkolla ja osillaan joko Vuokselan lohkolla tai Kannaksen 

rannikkolohkolla.19  

Armeijakunnan puolustuskäskyssä 26.10.3920  määrätään Vuokselan  

lohkolle Jalkaväkirykmentti 26:n  III  Pataljoona sekä Kenttätykis-
törykmentti 8:n  III  Patteristo vahvennettuna raskaalla patterilla, 

lohkon komentajana patteriston komentaja. Vuokselan Ryhmän tehtä-

vänä on tykistön pääosin tukea  II  Armeijakuntaa erityisesti Pasu-
rinlahden ja Salmenkaidan suunnissa, pitää Vuokselan niemi, puolus-

tuksen painopiste Oravaniemen ylimenopaikalla sekä valmistautua 

turvaamaan suojajoukkojen ylikuljetus Oravaniemen ja Häränniemen 

ylimenopaikoilla. Näiden taistelua Pasurinkankaalla on tuettava 

tykistöllä. 

10.Divisioonan lohkolla määrätään pääpuolustuslinjaksi Vuoksi - 

Suvanto - Taipaleenjoki, edellisessä käskyssä mainittu Umpilampi-

linja jää eteentyönnetyksi tukikohdaksi eli sillanpääasemaksi. 
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Toinen sillanpääasema  on  Saijanjoen - Röykkylän tasalla. Näistä 

ei saa luopua ilman divisioonan lupaa. Etuvartioasemat ovat Vaali-

mon  - Petäjärven - Arkuntanhuan - Viisjoen - Rantakylän tasalla. 

Divisioonan puolustuksen painopiste on Taipaleen lohkolla. Reser-

vit on sijoitettava ensisijaisesti tämän puolustuksen tukemiseksi. 

Suunniteltujen sulkulinjojen ja taempien asemien miehityksestä huo-

lehtii armeijakunta. Divisioonan on valmistauduttava turvaamaan 

suojajoukkojen ylikuljetus Kiviniemen, Arkuntanhuan, Lapinlahden 

ja Taipaleenjoen ylimenopaikoilla. 

Kannaksen rannikkolohkon on pidettävä Laatokan rannikko ja tuetta-

va tulellaan aluksi suojajoukkojen taisteluja, myöhemmin lähinnä 

Taipaleen lohkon puolustusta. 

Armeijakunnan reservinä olevan 8.Divisioonan  on  valmistauduttava 

toimimaan ensi sijassa 10.Divisioonan alueella todennäköisimmin 

Kiimasjärven molemmin puolin sekä toiseksi Kannaksen rannikkoloh-

kolla tai Vuokselan niemellä. Vajaa Jalkaväkirykmentti  26  siirtyy 

heti vihollisuuksien alettua Korpilahden Pampan maastoon. Rykmentin 

sekä Kevyt Osasto  8:n on  valmistauduttava siirtymään ensi sijassa 

Vuoksen länsipuolelle Kuukaupin, Kuparsaaren tai Hopiasalmen kohdal-

la ja toiseksi toimimaan Vuokselan Ryhmän tai 10.Divisioonan loh-

kolla. Jalkaväkirykmentti  23 on  valmistauduttava siirtämään Räisä-

län itäpuolelle nykyisiltä majoitusalueiltaan Räisälän länsi- ja 

pohjoispuolella ja Kenttätykistörykmentti  8:n I  Patteristo Kiimas-

järven pohjoispään maastoon. 

Raudun Ryhmä varmistaa valtakunnan rajan ja siirtyy tarvittaessa 

sitkeään viivytykseen, takarajana linja Aholampi - Seppälänjärvi - 

Leinikylänjärvi - Riiska. Ryhmään kuuluva Metsäpirtin osasto alis-

tetaan 10.Divisioonalle. Se varmistaa valtakunnan rajan ja siirtyy 

tarvittaessa viivytykseen sekä irtaantuu viimeistään Umpilammen 

linjan läpi. Suojajoukkojen on varauduttava tulemaan vesistön yli 

mainituissa ylimenopaikoissa yhteistoiminnassa puolustuksessa ole-

vien joukkojen kanssa. 

Puolustusaseman linnoittamista on jatkettava. 8.Divisioona linnoit-

taa taempaa asemaa linjalla Torhonjärvi - Sikosaari, Käkisalmen 

sotilaspiiri linjaa Vuoksi - Ostamonjärvi - Pörtsykänlampi - Laa- 
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tokka ja armeijakunnan joukot linjaa Virkinselkä - Räisälä - 

Käkisalmi. 

Talven lähestyessä  III  Armeijakunta ryhtyi tehostamaan puolustus-
taan. Kiviniemen sillanpään miehitysjoukko (III/JR 30) alistettiin 

6.11.39  R-Ryhmälle ja Vuokselan lohko 8.Divisioonalle. Välirajaa 

l0.Divisioonaan siirrettiin toista kymmentä kilometriä itään päin, 

linjalle Kiimasjärvi - Sakkolan asema - Rautjärvi. Sekä divisioo-

nien että armeijakunnan reservejä siirrettiin eteenpäin.
21  

Uusi käsky, joka sisältää puolustuksen uuden järjestelyn, on päi-

vätty 7.11.39.22  Siinä käsketään sisällyttää päävastarinta-asemaan 

myös Taipaleenjoen etelään pistävä mutka eli Koukunniemi, vanha 

Enckellin linjan mukainen asema oli niemen tyvessä. Jalkaväkiryk-

mentti 26 nimetään Kannaksen Armeijan reserviksi ja sille tullaan 

antamaan vihollisuuksien mahdollisesti alkaessa puuttuva kolmas 

pataljoona. Jalkaväkirykmentti 23 on armeijakunnan reservi. Molem-

pien reservien käyttösuunnitelmat säilyvät ennallaan. 

Vuokselan lohkon puolustusta vahvennetaan  23.11.39  siirtämällä 

sinne koko Jalkaväkirykmentti  26,  lukuunottamatta pataljoonaa, joka 

edelleen jatkaa linnoittamista Virkinselän ja Juoksemajärven välil-

lä. 8.Divisioonan  on  tiedusteltava taempi sulkulinja alueelta  Ven-

telä  - Uusikylä - Alhola eli Vuokselan niemeltä.
23  

******************  

Ylipäällikkö antoi 3.11.39 Kannaksen Armeijan komentajalle ohjeen, 

jonka tarkoituksena oli siirtää puolustusta pääasemasta eteenpäin.
24  

Nykyinen ryhmitys, joka perustuu tähänastiseen käsitykseen sodan-

avauksesta, ei enää vastaa tarkoitustaan. Kenttäarmeija valmistau-

tuu puolustukseen suhteettoman kaukana rajalta. Tästä johtuen vihol-

linen pääsee tavoitteisiinsa liian helposti. Kun pääaseman edessä 

on useissa kohdin erinomaisia puolustusmahdollisuuksia ja näitä 

asemia on jo linnoitettukin, "katson välttämättömäksi joukkojen 

sellaisen ryhmityksen, joka tekee mahdolliseksi tehokkaan puolus-

tuksen järjestämisen ja suorittamisen jo lähempänä rajaseutua". 

Tämä helpottaisi myös suojajoukkojen toimintaa. 
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Kannaksen Armeijan komentajan pyydettyä tähän lisäselvitystä, Yli-

päällikkö vastasi 10.11.39, ettei armeijan tehtävä ole entisestään 

muuttunut, mutta hän on halunnut kiinnittää huomiota siihen, että 

pääaseman ja rajan välissä on "useampia puolustuslinjoja, jotka 

kokonaisuutena muodostavat puolustusvyöhykkeen. Näitä on kokonai-

suutena pidettävä Kannaksen puolustusasemana. On välttämätöntä, 

että tämän puolustusvyöhykkeen eri asemia puolustetaan kyllin suu-

rilla voimilla".25  

Kenraali Öhquist kertoo muistelmissaan, että  13.11.39  pohdittiin 

jälleen, "olisiko mahdollisuutta siirtää divisioonat eteenpäin 

Vammelsuun - Kuuterselän - Kivennavan - Lipolan - Mäkrän - Raadun - 

Raajun linjalle". Sen  etuina  oli maaston metsäisyys, missä viholli-

sen oli vaikea käyttää hyväkseen panssari- ja tykistöylivoimaansa. 

Pääteiden varsilla oli myös melkoiset piikkilanka- ja panssarin-

esteet. "mutta - toistaiseksi  on  voittamattomana esteenä  se,  että 

tällä linjalla ei ole korsuja eikä divisioonilla telttoja. Nykyi-

sen puolustusaseman korsut ovat rakenteilla ja valmistuvat ennen 

pitkää" 
 26 
 

Taas kerran pohdittiin Kannaksen pääaseman sijoitusta. Se oli ollut 

pakko sijoittaa riittävän kauas taakse, jotta se olisi ehditty mie-

hittää, mutta kun nyt kenttäarmeija oli jo valmiina Kannaksella, 

olisi haluttu käyttää hyväksi edessä olevan maaston etuja. Ilman 

korsuja ei kuitenkaan pitkäaikainen puolustustaistelu voinut olla 

mahdollinen. Oli luonnollista, että kenttäarmeija oli pantu teke-

mään korsujaan pääasemaan, betonikorsuihinhan mahtui majoittumaan 

vain murto-osa joukoista. Telttojen puute taas johtui monen muun 

puutteen kanssa riittämättömistä määrärahoista. 

******************  

Kenttäarmeijan pääasemassa ei sen miehittämisen aikaan ollut muita 

linnoituslaitteita kuin sen runkona oleva vähäinen määrä betoni-

korsuja ja vapaaehtoisten linnoitustöiden aikana rakennetut panssa-

rinesteet. - Korsujen määrää havainnollistaa, että niiden väli oli-

si ollut noin 2 kilometriä, jos ne olisi jaettu tasan Suomenlahden 

ja Laatokan välille. Taisteluhautoja ja konekiväärien avoasemia ei 

ollut lainkaan, ei myöskään majoituskorsuja.27 
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Päämajan reserviksi jätetty 6.Divisioona sai vastaavanlaisen lin-

noittamistehtävän taemmissa asemissa, vesistölinjoilla  Saimaa  - 

Kivijärvi - Tirvanjärvi ja Kivijärvi - Urpalanjärvi - Elkiänjärvi -

Ihaksenjärvi. Viimeksimainittu linja tuli olemaan alkuna myöhem-

mälle Salpa-asemalle. "Erikoista huomiota  on  kiinnitettävä panssa-

rivaunuesteiden aikaansaantiin", panssarintorjunta- eitahan ei 

tuolloin ollut juuri lainkaan, 6.Divisioonalla ei ainoatakaan.28  

Sotilasjohdon huolta defensiiviseen sodankäyntiin olennaisesti 

kuuluvista puolustusasemista osoittaa, että Puolustusneuvosto teki 

kesällä 1939 kaksikin esitystä niiden rakentamisesta. 12.7.39 eh-

dotettua ohjelmaa (kuva sivulla 491) perustellaan mm. seuraavasti. 

"Puolan muututtua Venäjän suojamuuriksi Saksaa vastaan on Venäjän 

asema huomattavasti lujittunut ja ... huomio on jo entistä voimak-
kaammin kääntymässä Itämeren piiriin ... Näin ollen voi Suomi ... 
saada ... laskettua vahvemman paineen vastaansa. Tätä kestääkseen 
on Suomen armeijan turvauduttava linnoituksiin, ja siksi on aika 

aloittaa linnoitustyöt todella vakavasti ja nykyistä kokeiluluon-

toista vaihetta paljon suurisuuntaisemmin". Tätä ehdotusta ei val-

tioneuvostossa ehditty käsitellä ennen sodan syttymistä, kuten jo 

mainittiin, mutta sen  II  vyöhyke tunnettiin Talvisodan aikana T-

linjan eli "taka-aseman" nimellä.29  

Syyskuun puolivälissä Nihtilä laati muistion linnoittamisen ulot-

tamisesta vieläkin kauemmaksi taakse (kuva sivulla 492).30  Lisäksi 

hän ehdotti Saimaan - Suomenlahden välin linnoittamisen tutkimista 

maastossa, tekemättä kartan perusteella konkreettista ehdotusta 

aseman sijainniksi. Tämä ehdotus toteutui aluksi YH:n aikana kun 

6.Divisioona aloitti työt Luumäen suunnalla ja myöhemmin Talviso-

dan aikana, kun ns. Luumäen linjaa rakennettiin31  ja välirauhan 

aikana, jolloin Salpalinjaa linnoitettiin. 

****************** 

Pääaseman eli Talvisodassa Mannerheimlinjaksi kutsutun tila oli 

marraskuun lopulla seuraava: 

- pääpuolustuslinfan edessä oli yhtenäinen panssarineste, paikoin 

teknillisesti heikko, mutta monin paikoin oli myös perättäisiä lin- 
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Puolustusneuvoston 12.7.39 ehdottama linnoittamisohjelma 



— 492 — 

Nihtilän ehdotus puolustuksen syvyyden lisäämiseksi 
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joja; piikkilankaeste oli samoin yhtenäinen, olipa jossain syvyyt-

täkin; 

- konetuliaseitten asemat olivat suurin piirtein valmiit; 

- taistelu- ja yhteyshaudoista olivat tärkeimmät valmiina, mutta 

paikoitellen oli vain ampumakuoppia ja matalia hautoja; 

betonikorsut ja suurimmaksi osaksi myös puukorsut olivat valmiit, 

monin paikoin asuttiin kuitenkin maahan kaivetuissa teltoissa, joi-

den päälle oli rakennettu jonkinlainen katos; 

- tukilinjan rakentaminen oli hyvin epätasaista, paikoin sitä ei 

ollut aloitettukaan, paikoin oli esteitä ja konetuliaseitten ase-

mia; 

- taisteluetuvartioasemat olivat paljon heikommat kuin pääpuolus-

tuslinja, mutta varsinkin Summan suunnalla oli melkoisesti sekä 

panssarin- että piikkilankaestettä, myös konekiväärien tuliasemat 

olivat valmiina ja kiväärijalkaväkeä varten oli ampumahautoja tai 

ainakin ampumakuoppia, korsuja ei ollut. - Sodan alkaessa eivät 

nämä asemat kauan kestäneetkään, joten kysyttiinkin, olisiko parem-

min kannattanut käyttää tämäkin työ pääaseman rakentamiseen.32  

S u o j a j o u k o t 

Suojajoukkojen kokoonpano ja alkuryhmitys oli käsketty jo vuonna 

1933. Niiden tärkeimpänä osana olivat jääkäripataljoonat, jotka 

nopeimmin saataisiin taisteluvahvuisina rajalle. Pataljoonista 

kolme oli jo Kannaksella ja Mikkelissä oleva Jääkäripataljoona 3 

saapuisi sinne myös varsin pian. Disponibiliteettiteitse pataljoo-

nille saataisiin nopeasti vahvennuksia lähiseudun suojeluskunnista 

perustettavista erillisistä yksiköistä. 

Armeijakunnan komentaja antoi suojajoukkojen komentajan ominaisuu-

dessa 16.5.39 toimintaohjeen vahvennetuille jääkäri.pataljoonille.l 

Sen mukaan ne muodostetaan seuraavasti: 

Uudenkirkon Ryhmä: 

- Jääkäripataljoona 1, vahvennuksina 

Erillinen Pataljoona 3, 

1. ja 2.Rajakomppania, 

1.Erillinen Pioneerikomppania; 

Muolaan Ryhmä: 
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- Jääkäripataljoona 3, vahvennuksina 

Erillinen Pataljoona 4, 

3. ja 4.Rajakomppania; 

Lipolan Ryhmä: 

- Jääkäripataljoona 2, vahvennuksina 

Erillinen Pataljoona 5, 

5.Rajakomppania, 

Joukkue/27.Pioneerikomppania; 

Raudun Ryhmä: 

- Jääkäripataljoona 4, vahvennuksina 

Erillinen Pataljoona 6, 

6.-9.Rajakomppania, 

1. ja 2.Erillinen Patteri, 

27.Pioneerikomppania (paitsi joukkue). 

Kun otetaan huomioon, että suojajoukkoryhmiin tuli yksiköitä jää-

käripataljoonien ulkopuoleltakin, todetaan ainoaksi muutokseksi 

erillisten komppaniain nimen muuttuminen rajakomppaniaksi (vrt. si-

vuun  389).  Joukkojen perustajina toimivat jääkäripataljoonien li-

säksi Kannaksen Rajavartiosto, Kannaksen ja Käkisalmen sotilaspii-

rit sekä pioneerikomppaniain osalta Pioneeripataljoona ja Erilli-

nen• Pioneerikomppania. Perustamispaikat olivat jääkäripataljoonien 

varuskuntapaikkojen lisäksi rajan välittömässä läheisyydessä ole-

vat paikkakunnat Terijoelta Metsäpirttiin asti. Joukkojen piti ol-

la valmiina noin vuorokauden kuluttua käskyn antamisesta. 

Jääkäripataljoonien 2 ja 3 komentajat johtivat suojajoukkoryhmään-

sä suoraan armeijakunnan alaisina, mutta Uudenkirkon Ryhmään tuli-

si kuulumaan Ratsuväkiprikaati, jonka komentajasta tulisi ryhmän 

komentaja heti kun hän saapuisi lohkolleen. Vastaavasti 3.Prikaa-

tin komentaja ottaisi johtoonsa Jääkäripataljoona 4:n. 

Pataljoonille määrätään käskyssä seuraavat yleiset ja yhteiset 

tehtävät: 

- hankittava vihollisesta sellaiset tiedot, että niiden perusteel-

la saadaan yleiskäsitys vihollisen vahvuudesta ja laadusta sekä 

aikomuksesta, 

- viivytettävä vihollisen etenemistä rajalta alkaen, 

- hävitettävä vihollisen haltuun jäävältä alueelta kaikki se, mis-

tä viholliselle saattaisi olla hyötyä ja 
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- suojattava rajaseudun perustamispaikoilla tapahtuva liikekannal-

lepano. 

Suojajoukkoryhmien toiminta-alueet ovat entisellään, mutta kulle-

kin pataljoonalle määritetään tehtävät lohkolla yksityiskohtaisem-

min kuin ennen. 

Vahvennettu Jääkäripataljoona 1 varmistaa Suomenlahden rannikon 

Seivästöltä itään yhteistoiminnassa Koiviston alalohkon kanssa ja 

viivyttää vihollista, painopiste suunnassa Valkeasaari - Kuokkala 

Terijoki - Vammelsuu - Uusikirkko. Linjaa Inonniemi - Vammelsuu - 

Sahakylä - Kuuterselkä ei saa luovuttaa ilman ylemmän komentajan 

lupaa. 

Vahvennettu Jääkäripataljoona  3  viivyttää vihollista teiden Jout- 

selkä - Kivennapa - Pamppala ja  Hartonen  - Vuottala 	Pulkala 

suunnissa, painopiste ensinmainitussa. Järvialueesta Kotselän-

järvi - Ahijärvi ja Vuottalan maastosta ei saa luopua ilman armei-

jakunnan komentajan lupaa. 

Vahvennettu Jääkäripataljoona 2 viivyttää vihollista, painopiste 

Lipolan suunnassa. Lipolan kylästä samoinkuin sen sivustoja suo-

jaavista Suontakajoen ja Vaittilanjärven - Korpijärven linjoista 

ei saa luopua ilman armeijakunnan komentajan lupaa. 

Vahvennettu Jääkäripataljoona 4 varmistaa Laatokan rannikon Järi-

sevänniemestä kaakkoon yhteistoiminnassa Kannaksen lohkon kanssa 

ja viivyttää vihollista pääteiden suunnissa, painopiste tien Raa-

suli - Maanselkä - Mäkrälä suunnassa. Linjasta Orjansaari - Raudun 

kirkonkylä - Kirkkojärvi - Raaju - Taipaleenjoki ei saa luopua 

ilman ylemmän komentajan lupaa. 

Rajan ylittämisestä ja tulen avaamisesta annetaan samat ohjeet 

kuin ennenkin, vieläpä hiukan ankaramminkin, esimerkiksi "Tulen-

avaus rajapinnalta on kielletty, ellei vihollinen selvästi ole 

ylittänyt rajaa". 

Armeijakunnan joukko-osastojen ja rajavartiostojen elokuussa koti-

utetut varusmiehet kutsuttiin 9.9.39 takaisin palvelukseen ja syys-

kuussa kotiutuvat määrättiin jäämään edelleen palvelukseen. Jääkä-

ripataljoona 3 sai käskyn siirtyä Kannakselle ja se saapui 13.9.39 

Raivolaan ja Kivennavalle.2 
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Kuten jo mainittiin, kaikki Armeijakunnan joukot siirtyivät suoja-

joukkokokoonpanoon 6.10.39 mennessä (sivu 477 ). Yleisesikunta an-

toi 11.10.39 toimintaohjeen Kannaksen suojajoukoille. Sen konseptiin 

on merkitty,_ että se on annettu jo edellisenä päivänä "luonnoksena 

Kan.Arm.esikunnalle".3  

Toimintaohjeessa todetaan, että suojajoukkojen kokoonpano ja alku-

ryhmitys on määrätty jo 20.12.33 (sivu 283). Niiden tehtävänä on 

"Kannaksen Armeijan päävoimien keskityksen ja puolustukseen asettu-

misen suojaaminen. Tehtävä on suoritettava viivytysluontoisesti, 

viivytysalueen takarajana on Kannaksen armeijan pääasemalinja". 

Suomenlahden rannikon suojaaminen on Koiviston alalohkon tehtävänä 

ja Laatokan rannikon vastaavasti Kannaksen lohkon tehtävänä. Molem-

mat rannikkolohkot ovat suoraan Kannaksen Armeijan komentajan alai-

sia. 

Suojajoukkojen komentajana toimii rauhan aikaisen Armeijakunnan ko-

mentaja, käytössään entinen esikuntansa. Johtosuhteet ovat näin 

tulleet yksinkertaisemmaksi, kun hän on samalla kenttäarmeijan  II  

Armeijakunnan komentaja.  I  Armeijakuntaa ei siis tarvita lainkaan, 

kun kenttäarmeija jo on Kannaksella. - Itä-Kannaksella olevat suo-

jajoukot tullaan alistamaan  III  Armeijakunnalle sitten kun tämä on 

ryhtynyt toimintaan. 

Suojajoukkoina toimiville jääkäripataljoonille annettiin  22.9.39  

käsky valmiuden tehostamisesta. Niiden  on  alueillaan järjestettävä 

etuvartiopalvelus hävityskohteiden panostamisen varmistamiseksi. 

Tämä vartiointi oli ulotettava Kannaksen Rajavartioston vartioiden 

tasalle ja sitä oli suoritettava yhteistoiminnassa hävityksiä val-

mistelevien pioneerien kanssa. Kohteista riippuen vartiointi oli 

kiinteätä tai liikkuvaa. - Tähän aikaan suoritettiin jo laajassa 

mitassa hävitysten valmistelua eli kohteiden panostamista. - "Naa-

purimaan panssarivoimien" mahdollisesti suorittamien yllättävien 

rajanylitysten varalta annettiin ohjeeksi, että niiden päästessä 

ensimmäisen panssarinestelinjan läpi, tätä ei saanut jättää, vaan 

oli aukot heti suljettava ja samoin myös taemmilla linjoilla.4  

Suojajoukkoprikaatien siirtymisen valmistelusta annettiin käsky 

23.9.39.5  Tilanteen kehityksestä riippuen saattaisi näiden tulo 

Kannakselle tapahtua jo ennen yleistä liikekannallepanoa. Tätä var- 
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ten  tiedotettiin niiden todennäköiset ryhmitysalueet: 

- 1.Prikaati Rautakorpeen (varastoalue Viipurista  10 km  luoteeseen), 

Uudenmaan Rykmentti tosin oli jo varattu Ahvenanmaata varten (sivut  

257-258);  

- 2.Prikaati alueelle Heinjoki - Ristseppälä - Kääntymä, sen Viipu-

rissa olevat osat jäisivät kuitenkin paikoilleen; 

- 3.  Prikaati alueelle  Sakkola  - Kiviniemi - Pyhäjärvi; 

- 4.Prikaati perustamispaikoilleen Viipuriin ja Äyräpäähän (sivu  

203).  

Siirtoja oli valmisteltava suorittamalla majoitustiedustelua, suun-

nittelemalla ryhmitys tulevilla alueilla, valmistamalla käskyt jne. 

Kaikki toiminta oli kuitenkin salattava. 

Porin Rykmentille ja Pohjan Rykmentille annettiin 5.10.39 käsky 

valmistautua siirtymään Kannakselle kenttävarustustöihin, edellinen 

alueelle Summa - Muolajärvi ja jälkimmäinen Kiviniemen seuduille. 

Siirtymistä oli valmisteltava samalla tavoin kuin edellä on esitet-

ty.6  

Nämä valmistelut eivät johtaneet toimintaan, sillä 6.10.39 annettiin 

käsky kaikkien suojajoukkojen siirtymisestä suojajoukko-kokoonpanoon 

ja niiden keskittäminen Kannakselle alkoi (sivu 477). 

Armeijakunta totesi  9.10.39  niiden ryhmityksen olevan seuraava:  

U-Ryhmän pääosat alueella Uusikirkko - Vammelsuu - Mustamäki, esi-

kunta Uudellakirkolla, Jääkäripataljoona  1  vahvennuksineen edessä 

suorittaen lohkollaan varmistusta;  

M-Ryhmä alueella Kivennapa -  Hartonen  - Jäppinen suorittaen varmis-

tusta, esikunta Kivennavalla;  

L-Ryhmä alueella Valkjärvi - Lipola - Korpikylä suorittaen varmis-

tusta, esikunta Valkjärvellä;  

R-Ryhmän pääosat alueella Röykkylä - Vehmainen - Mäkrä, esikunta 

(=3.Pr.E) Nurmijärvellä, Jääkäripataljoona  4  vahvennuksineen suorit-

taa varmistusta Orjansaaren - Maanselän seuduilla; 

1.Prikaati alueella Hotakka - Kirkkojärvi - Kyyrölä; 

2.Prikaati alueella Mälkölä - Korpioja - Pasuri; 

4.Prikaati Säiniön seuduilla ja osa Äyräpäässä.7  

Armeijakuntien puolustuskäskyissä  26.  ja  27.10.39  suojajoukot alis- 

tettiin pääasemaan keskitetyille  kenttäarmeijan  yhtymille seuraa- 
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vasti (sivu 482):  

II  Armeijakunta: 
- U-Ryhmä jää pääosin edelleen armeijakunnan alaiseksi, mutta Eril-

linen Pataljoona 7 alistetaan 4.Divisioonalle, sehän oli jo vuoden 

1934 suunnitelmissa sijoitettu "linnoitetulle alueelle Suomenlahden 

- Kuolemajärven välillä, mainitun alueen puolustamista varten" (si-

vut 386 ja 483). Ryhmän tehtävänä on viivyttää jo aiemmin määrätyl-

lä tavalla. 

- 1.Divisioonalle on alistettu M- ja L-Ryhmät. Sen on viivytettävä 

vihollista ryhmille annettujen käskyjen mukaisesti ja valmistaudut-

tava "päävoimin aktiivisesti tukemaan viivytystä Kivennavan tai 

Valkjärven suunnassa" sekä jatkettava järvikannasten linnoittamista. 

- 4. ja 5.Divisioona ottavat taistelunjohto- ja rintamavastuun 

linjalta Sortavala - Ylisjärvi - Halolanjärvi - Kaukjärvi - Suula-

järvi. 

Suojajoukkojen oli kenttälinnoitettava asemiaan, mutta niiden oli 

oltava valmiina yllättävänkin hyökkäyksen sattuessa nopeasti siir-

tymään taisteluryhmitykseen.  

III  Armeijakunta: 
- R-Ryhmä jää pääosin armeijakunnan johtoon, vain lohkon vasemmalla 

osalla toimiva "Metsäpirtin osasto" alistetaan 10.Divisioonalle. 

Ryhmän on varmistettava valtakunnan raja, mutta tarvittaessa siir-

ryttävä sitkeään viivytykseen takarajana linja Aholampi - Seppälän-

järvi - Leinikylänjärvi - Riiska - Suvantojärvi, jota ei saa jättää 

ilman lupaa. Linja on hieman taempana kuin Jääkäripataljoona 4:lle 

määrätty. Ryhmän on valmistauduttava viivyttäen vetäytymään vesis-

tön yli yhteistoiminnassa sen eteläpuolella olevien taisteluetu-

vartioiden ja sillanpääosastojen kanssa. 

- Metsäpirtin osaston on myös varmistettava raja ja vetäydyttävä 

tarvittaessa viivyttäen Taipaleen suuntaan sekä irtauduttava vii-

meistään Umpilammen taisteluetuvartiolinjan läpi. 

Vesistölinjalla oleville kenttäarmeijan joukoille annettiin vastaa-

vasti käskyt viivyttävien joukkojen taistelun tukemisesta tykistön 

tulella sekä niiden vastaanottamisesta ja ylikuljetuksesta (sivu 

487). 
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5 
352 Laatokan Karjala  

Puolustusneuvoston 12.7.39 tekemään esitykseen puolustusasemien 

linnoittamisesta (sivu 490 ) sisältyi myös Laatokan Karjalassa 

linja Koirinoja - Syskyjärvi - Uuksujärvi - Loimola sekä erillisiä 

tukikohtia Tolvajärven, Möhkön ja Lieksan seuduilla (karttapiirros 

sivulla 500). Jänisjokilinjaa, jota oli linnoitettu 1920-luvulla, 

olisi nyt pitänyt täydentää. Nihtilän syyskuussa tekemään ehdotuk-

seen sisältyi myös eräitä kannaksia sulkevia puolustusasemia järvi-

alueella Laatokan Karjalan takamaastossa (karttapiirros sivulla 

501). Kuten jo mainittiin, näitä ehdotuksia ei ehditty käsitellä 

hallituksessa ennen sodan syttymistä. 

Nihtilä päätyy muistioissaan syksyllä 1939 siihen, että VK 1 ei tu-

le Laatokan Karjalassa enää kysymykseen, mutta VK 2 on edelleen 

käyttökelpoinen ja siinä on noudatettava viholliselle osatappioita 

tuottavaa aktiivisuutta (sivut 473-477). 

Puolustusvalmiuden kehittäminen tapahtui Laatokan Karjalassa samoin 

kuin muuallakin. Yleisesikunta antoi käskyt joukkojen keskittämi-

sestä VK 2:n mukaisesti 9. ja 14.10.39. Kun ne lokakuun puolivälin 

jälkeen saapuivat keskitysalueilleen, niiden oli ryhdyttävä linnoit- 

tamaan puolustusasemiaan (sivu 478).1  

IV  Armeijakunnan Esikunnan käskyllä 10.10.39 määrättiin 12.Divisi-

oona keskitettäväksi Suistamojärven itäpuolelle, alueelle, joka 

aiemmin oli suunniteltu 13.Divisioonalle. Tämän tulosta ei kuiten-

kaan ollut vielä mitään tietoa ja kun nyt olisi miehitettävä puo-

lustusasema N:o 1, ei voitu jättää sen eteläosaa kokonaan miehittä-

mättä,kuten olisi käynyt alkuperäistä ryhmityssuunnitelmaa nouda-

tettaessa (sivut 439-440).2  

14.10.39 annetussa armeijakunnan käskyssä määrättiin "puolustus-

suunnitelman kiireellistä toteuttamista varten" puolustusasemaksi 

ylimalkainen linja Haukka lahti 	Kitilä - Ruokojärvi - Syskyjärvi - 

Hätävaaranlampi - Luotojärvi, Syskyjärvi - Varpajärvi sekä Loimolan 

tukikohta ja Piitsjoen sekä Kollaanjoen viivytysasemat. Nämä ase-

mat ovat suurin piirtein se mitä sisältyi edellä esitettyyn puolus-

tusneuvoston suunnitelmaan ja puolustusasema N:o 1:een. Asemat oli 

"kiireellisesti varustettava" ja lisäksi oli tiedusteltava eräitä 
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sulkuasemia ja viivytyslinjoja (karttapiirros sivulla 501).3  

12.Divisioona antoi omat keskityskäskynsä  10.-12.10.39.  Ne noudat-

telivat armeijakunnan ohjeita.4  Puolustuskäsky  on  päivätty Suur-

Sarassa  14.10.39,  joten armeijakunnan Sortavalassa samana päivänä 

kello  20  laadittu käsky ei vielä ollut tiedossa.5  Sen vuoksi  se  
jossain määrin poikkeaa tulossa olevasta armeijakunnan käskystä ni-

menomaan puolustusaseman pohjoisosalta. Puolustusasema jaetaan kol-

meen lohkoon, oikealla ja vasemmalla rykmentti, keskellä Syskyjär-

ven - Varpajärven kannaksella pataljoona vasemmalla eli Loimolan 

suunnalla olevasta rykmentistä.Piitsjoen ja Kollaanjoen viivytysase-

mia ei divisioonan käskyssä ole mainittu. Reservirykmentti  on  sijoi-
tettu Leppäsyrjään. Armeijakunnan ryhmitysluettelon mukaan, joka  on  
päivätty  14.10.39  kello  16, on  divisioonan ensiksi saapuvan rykmen-
tin purkaus käynnissä, muiden joukkojen kuljetukset ovat vielä kes-

ken.6  

Saatuaan tiedon 14.10.39 käsketystä 13.Divisioonan keskityksestä, 

armeijakunta antoi 16.10.39 käskyn joukkojensa uudesta ryhmitykses-

tä.7  13.Divisioona tulee nyt oikealle, kuten alkuperäinen suunni-

telmakin edellytti ja 12.Divisioona vasemmalle. Välirajana on linja 

Latvajärvi - Perttijärvi - Uuksunjoki. Suunnitelman mukaisesta VK 

2a:n mukaisesta välirajasta se on siirtynyt muutamia kilometrejä 

itään. 13.Divisioona keskitetään Jänisjärven - Suistamojärven itä-

puoliselle alueelle ja 12.Divisioona pääosin Loimolan lounaispuo-

lelle, osin Kitilän - Syskyjärven - Ruokojärven alueelle. Tässä käs-

kyssä ei ole mainintaa puolustusasemista eikä niiden linnoittamises-

ta, joten 14.10. käsketty puolustussuunnitelma jäi voimaan. 

Armeijakunnan komentaja selosti sitä Yleisesikunnan päällikölle 

21.10.39 seuraavasti. Puolustusasemaan Laatokan ja Piitsoinjoen 

välille tulee 7 - 8 pataljoonaa. Suojärven ja Ilomantsin suunnilla 

ovat suöjajoukkopataljoonat viivytystehtävin. Voimien pääosa eli 

13 - 14 pataljoonaa ryhmitetään Syskyjärven luoteispuolelle hyökkä-

ystä varten Syskyjärven molemmin puolin etelään ja kaakkoon. Lisäk-

si tulevat ne puolustuksessa olevat pataljoonat, "jotka ovat temmat-

tavissa mukaan hyökkäykseen".8  

Suunnitelma poikkeaa alkuperäisestä VK 2:sta (sivu 440 ) sikäli, 

että painopistettä on siirretty melkoisesti länteen. Tämä sen vuok- 
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si,  että "kokonaisen divisioonan hyökkäys suunnassa Loimola - Saa-

rijärvi - Käsnäselkä  on  kertakaikkiaan mahdottomuus". Huolto olisi 

yhden ainoan heikon tien varassa ja vihollisen ilmanherruutta vas-

taan ei koko armeijakunnalla ole ainoatakaan ilmatorjunta-asetta. 

Operaatio ei ehkä tuo yhtä suurta tulosta kuin alunperin -

suunnitel-tu-laajempi koukkaus, mutta  on  tätä varmempi, kun divisioonat eivät 

joudu hyökkäämään vaikeakulkuisen erämaan toisistaan eristäminä. 

Armeijakunnan ryhmitys ei vielä vastaa suunnitelmaa, koska joukko-

ja on pitänyt sijoittaa linnoitustöihin. Ne ovat olleet niin kii-

reellisiä, että 12.Divisioona piti levittää koko puolustusasemaan, 

kun 13.Divisioonan tulosta saatiin tieto vasta 15.10.39. 

22.10.39 päivätyn, mutta allekirjoittamattoman suunnitelman9  mukaan 

13.Divisioona saisi käyttää puolustusasemansa miehittämiseen Laato-

kasta Syskyjärveen yhden rykmentin ja patteriston sekä edestä ve-

täytyvät suojajoukot, 12.Divisioona vastaavasti enintään rykmentin 

ja pataljoonan sekä yhden patteriston. 

Samana päivänä kuin armeijakunnan komentaja lähetti Yleisesikunnan 

päällikölle suunnitelmansa eli 21.10.39, lähti Yleisesikunnasta 

hänelle kehotus aktiivisempaan toimintaan.10  Vaikkakin vaihtoehto 

VK 2 on edelleen voimassa, kehotetaan armeijakunnan komentajaa 

"valmistautumaan rajavyöhykkeellä olevien tärkeiden maastokohtien 

valtaukseen senkin mahdollisuuden varalta, että siirtyminen VK 1:n 

mukaisen tehtävän suoritukseen tulisi kysymykseen". Tällainen suun-

nitelma on lähetettävä Yleisesikuntaan 24.10.39 mennessä. Ohje päät-

tyy seuraavasti: "Poliittista ratkaisua odoteltaessa on joukkojen 

sotilaallisen kunnon kohottamiseen ja varustustöiden jatkuvaan suo-

ritukseen kiinnitettävä erikoista huomiota". - Nihtilän muistion 

mukaisesti on defensiivisessäkin suunnitelmassa varattava mahdolli-

suus offensiiviin. 

Armeijakunnan komentaja lähetti VK 1:n mukaisen suunnitelmansa 

23.10.39.11  Se on olennaisesti samanlainen kuin vuoden 1934 suun-

nitelma (sivut 422-430) joukkojen käytön, tehtävien ja tavoittei-

den osalta, mutta keskitysalueet on nyt saatu aivan rajan läheisyy-

teen: 13.Divisioona, vahvennettuna yhdellä jalkaväkirykmentillä ja 

patteristolla 12.Divisioonasta keskitetään alueelle Salmi - läsnä-

selkä - Hiisjärvi - Uomaa ja 12.Divisioona alueelle Suvilahti - 
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Naistenjärvi - Varpakylä. Polkupyöräpataljoona 7:n keskitysalue 

on sama kuin ennen, Kuikkaniemi - Kaksinainen - Leppäniemi. 

Armeijakunta voidaan keskittää rajan läheisyyteen 26:n"marssitun-

nin kuluessa". Tähän tulee lisäksi aika, jonka joukot tarvitsevat 

•hälytykseen, kokoontumiseen ja valmisteluihin, noin 6 tuntia. Nyt-

hän ne ovat hajalla linnoitustöissä. Jos ilmatilanne ei salli jouk-

kojen siirtoja valoisana aikana, voi aikaa kulua enemmän kuin edel-

lä on arvioitu. "Tässä yhteydessä pyydän jälleen saada todeta, et-

tei joukoillaniole ainoatakaan it.asetta" - eipä niitä liiemmälti 

ollut muillakaan. 

Päämaja vastasi 27.10.39 saaneensa molemmat suunnitelmat, "joista 

ensimmäinen perustuu jo rauhanaikana laadittuun VK 2:een ja toinen 

siirtymiseen nykyisestä osapuilleen siihen ryhmitykseen, jota suun-

nitelma VK 1 edellyttää". Päämaja ei kuitenkaan ollut tyytyväinen 
suunnitelmiin. Nykyinen tilanne ei vastaa niitä olettamuksia, joi-

den varaan ne aikanaan rakennettiin, joten on syytä niiden tarkis-

tamiseen.12  

Päämajan tilannearvion mukaan vihollisen vahvuudesta ei ole varmo-

ja tietoja, eikä niitä saadakaan ennen sotatoimien alkamista. Vas-

ta tällöin voidaan ratkaista, kumpaa suunnitelmaa on seurattava. 

Tämän vuoksi olisi ensimmäiset taistelut käytävä jo rajavyöhykkeel-

lä ja riittävän vahvoin joukoin, jotta tärkeitä maastonkohtia voi-

taisiin vallata myös VK 1:n suorituksen mahdollistamiseksi. Ensi 

tavoitteina ovat tällöin maastoalueet Manssila - Orusjärvi - Salmi, 

Käsnäselkä - Tulemajärvi ja Suojoki - Suojärvi - Suvilahti. (Vain 

Tulemajärvi ja osin Suojoki ovat rajan itäpuolella, joten Päämajan 

arvion mukaan tavoitealueet joutuisivat heti alkuun vihollisen kä-

siin.) Mainittujen alueiden haltuunottoon sopisivat erillisten pa-

taljoonien lisäksi kevyet joukot sekä 1  å  2 pataljoonaa divisioonaa 

kohti. 

Jos nämä alkutaistelut ja tiedustelutuloksetosoittavat olevan mah-

dollisuuksia VK 1:n toteuttamiseen, voitaisiin armeijakunnan pää-

voimat ryhmittää uudelleen tätä tarkoitusta varten. Jos taas tode-

taan vihollisen olevan huomattavasti ylivoimainen, nämä joukot uu-

vuttavat sen viivytystaistelulla ja päävoimin valmistaudutaan VK 
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2:n mukaiseen ratkaisuun. 

Armeijakunnan suunnitelman tulisikin näin ollen sisältää: 

- eteen lähetettävien voimien siirrot ja tehtävät sekä 

- päävoimien vaihtoehtoiset ryhmitykset VK  1:tä  ja VK 2:ta varten. 

Armeijakunnan komentaja vastasi Yleisesikunnan päällikön kirjelmään 

1.11.39. Hän toteaa aluksi keskustelleensa asiasta jo edellisenä 

päivänä Ylipäällikön ja eversti Airon kanssa ja esittää nyt suunni-

telmansa. Tarkoituksena on vallata eteen ryhmitettävin taistelu-

osastoin Tulemajärven alue ja sillanpääasema Suojoen itäpuolella 

Tshalkin suunnassa. - Tavoite on suunnilleen sama kuin Karjalan 

Ryhmän lähin tavoite suunnitelmassa VK 1 vuodelta 1934 (sivu 

422 ),
13 

Tulemajärvelle etenevän taisteluosaston vahvuus on rykmentin esi-

kunta, kolme pataljoonaa ja kevyt osasto, Suojoen sillanpään val-

taavan taisteluosaston taas rykmentin esikunta, kolme pataljoonaa 

ja patteristo. Polkupyöräpataljoona 7 etenee Suojärveltä pohjoi-

seen ja koilliseen "tiedustelu- ja varmistustehtäviin" sekä kevyt 

osasto Hyrsylän mutkasta Veskelyksen suuntaan tiedustelutehtävin 

ja katkaisemaan Niskusvaarasta - Posaidaan johtavat tieyhteydet. 

"Salmin suunnalla annan tietenkin siellä olevalle Karjalan ryhmän 

pataljoonalle rajoitettuja hyökkäystehtäviä (vaihtoehtoisesti 

maastoon pureutumistehtäviä)". 

Rajoitetuista tavoitteista huolimatta edistävät esitetyt operaati-

ot päävoimien siirtymistä VK  1:n  mukaiseen offensiiviin. Pienemmin 

voimin ne eivät ole suoritettavissa. Tätä käsitystä vahvistavat 

tänään rajan takaa saadut tiedot. Taisteluosastojen vahventaminen 

riittävällä tykistöllä  on  välttämätöntä nimenomaan vihollisen lin-

noitustöiden takia. Ammuskulutuskin voi tulla "sangen huomattavak-

si". (Suunnitelmaan ei kuitenkaan sisältynyt kuin yksi patteristo 

kummallakin suunnalla). 

Eteen lähetettävät taisteluosastot on pakko varustaa "täydellisil-

lä ulkomajoitusvälineillä", mutta telttoja puuttuu kummaltakin di-

visioonalta 5000 miehen tarve. Osastojen ryhmittäminen rajan pin-

taan vaatii aikaa 36 tuntia. Tämä johtuu "rajasopimuksen rajoitta-

vasta demarkatiolinjasta ", mutta myös telttojen siirroista taiste-

luosastoille. 
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Samana päivänä kuin armeijakunnan komentaja selosti suunnitelmaan-
sa  Yleisesikunnan päällikölle eli  1.11.39,  annettiin yhtymille 
käsky, jonka mukaan niiden piti jatkaa linnoittamista, mutta varau-

tua osillaan siirtymään puolustukseen "ylimalkaiselle linjalle 

Laatokka - Kitilä - Ruokojärvi - Syskyjärvi - Varpajärvi - Polvi-

järvi - Saarijärvi - Piitsoinjärvi - Piitsoinoja - Tolvajärvi - 

Oinaansalmi  (IV  AK:n puolustusasema N:o  1)".14  Alkuosaltaan Laato-

kasta Varpajärveen asema  on  sama kuin  14.10.  käsketty (kartta-

piirros sivulla  501).  

Puolustusasema jaetaan kolmeen lohkoon, kullakin erikseen muodos- 

tettu taisteluosasto: 

Kitilän lohko: 

- komentaja Karjalan Ryhmän komentaja 

- joukot: Erillinen Pataljoona 8 

Erillinen Pataljoona 112, (entinen III/JR 37, sivu 

Jalkaväkirykmentti 38:n  III  Pataljoona 

Patteristo Kenttätykistörykmentti 13:sta 

3.Erillinen Patteri 

Syskyjärven lohko: 

- komentaja 13.Divisioonan komentaja 

- joukot: Jalkaväkirykmentti 38 (paitsi yksi pataljoona) 

Erillinen Pataljoona 9 

Patteristo Kenttätykistörykmentti 13:sta (paitsi patteri) 

Loimolan lohko: 

- komentaja 12.Divisioonan komentaja 

- Joukot: Jalkaväkirykmentti 34 

Jalkaväkirykmentti 35 (paitsi yksi pataljoona) 

Kenttätykistörykmentti 12 (paitsi yksi patteristo) 

Kitelän lohkolle määrätty Erillinen Pataljoona 112 sai myöhemmin 

takaisin entisen nimensä ja liitettiin entiseen rykmenttiinsä. 

Armeijakunnan reserveinä ovat Polkupyöräpataljoona  7  Soanlahdella, 

mistä siirtyy Purtsosenvaaraan sekä Erillinen Panssarintorjunta-

komppania Soanlahdella. - Kuten yllä olevasta ryhmityssuunnitel-

masta ilmenee,  on  13.Divisioonalla vapaana Jalkväkirykmentit  37  ja  

38  sekä 12.Divisioonalla Jalkaväkirykmentti  36.  

Suojajoukkojen tehtävänä on viivytystaistelun käyminen puolustus 

430)  
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aseman edessä, mihin palataan myöhemmin. Armeijakunnan pohjois-

siivellä rintamasta vastaavat erilliset pataljoonat. Suvilahdes-

ta ja Lietteeltä alkaen Loimolan suuntaan viivytys tulee 12.Divi-

sioonan vastuulle. 

Yleisesikuntaan  1.11.39  lähetetty suunnitelma tiedotettiin armei-

jakunnalle  3.11.39  "toimintaohjeena N:o  1  ... sotatoimien aloitta-

mista varten".15  Divisioonien tehtävät määritetään niin kuin ne 

oli suunnitelmassa esitetty, suojajoukkojen osuuteen palataan myö-

hemmin. Divisioonien ja operaatioon osallistuvien suojajoukkojen  

on  laadittava siirtymis- ja toimintasuunnitelmat, tehtävä aikalas-

kelmat ja lähetettävä ne ensi tilassa armeijakunnan esikuntaan. 

13.Divisioonan 11.11.39 tekemään esitykseen saada käyttää toimin-

taohjeen mukaiseen operaatioon kaikkia voimiaan, armeijakunnan 

esikunta vastasi 13.11.39, että ohjeen mukainen toiminta ei edelly-

tä enempien joukkojen käyttöä kuin siinä on määrätty. Sodan avauk-

sen epäselvissä olosuhteissa on voimien sitomista ennenaikaisesti 

vältettävä.16  

Toimintaohje N:o 1 uusittiin saman nimisenä 15.11.39 ja sisällöl-

täänkin olennaisilta osin entisenä. 12.Divisioona saa kuitenkin 

tavoitteekseen maantien Veskelys - Tshalkki, kun aikaisemmin sen 

oli vain pitänyt vallata sillanpää Suojoen itärannalta. Sen oli 

myös edettävä osillaan Porajärven suuntaan helpottaakseen sen val-

tausta, mikä edelleen oli Erillinen Pataljoona 11:n tehtävänä.17  

Armeijakunnan 1.11.39 päivättyä kirjelmää, joka saapui Yleisesi-

kuntaan 2.11.39 oli tuskin otettu huomioon, kun 3.11.39 lähetettiin 

"Sotavoimien Komentajan" ja Yleisesikunnan päällikön kirjelmä ar-

meijakunnan komentajalle.18  Se on samanlainen kuin samana päivänä 

Kannaksen Armeijan komentajalle lähetetty (sivu 488 ) - jopa monia 

sanontoja myöten. Armeijakunnan nykyinen ryhmitys ei ylipäällikön 

mielestä vastaa tarkoitustaan. Päävoimat valmistautuvat puolustus-

taisteluun asemassa joka on "suhteettoman kaukana rajavyöhykkeel-

tä". Se sallii viholliselle "huomattavan maastoalueen liian helpon 

saavuttamisen". Kuitenkin edessä on useissa kohdin erinomaisia 

puolustusmahdollisuuksia ja siellä on linnoittaminenkin saavutta-

nut "huomattavan kehitysasteen". Tehokas puolustus on järjestettä-

vä lähemmäksi rajaa ja tämä saattaa tarjota mahdollisuuksia offen- 
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siiviinkin. 13.Divisioona olisi siirrettävä alueelle Kitilä - 

Uusikylä - Uomaa ja 12.Divisioona alueelle Loimola - Suojärvi. Ra-

jaäopimuksen vuoksi on kuitenkin viimeksi mainitun pääosat sijoi-

tettava alueelle Leppäsyrjä - Loimola ja Suojärvi on miehitettävä 

parilla pataljoonalla. Täten myös tuetaan heikkoja ja hajallisia 

suojajoukkoja, joiden keskitetty käyttökin tulee mahdolliseksi. 

Kannaksen Armeijalle annetussa ohjeessa kehotetaan siirtämään puo-

lustusta eteenpäin, mutta miten se tapahtuisi, jää komentajan har-

kintaan.  IV  Armeijakunnan komentajalle kuitenkin osoitetaan tarkas-

ti, minne hänen olisi yhtymänsä sijoitettava - ilmeisesti jo kauan 

kytenyt luottamuspula ilmenee tässäkin. Se on varmaan ollut molem-

minpuolista, sillä Ylipäällikön kirjelmän reunaan on armeijakunnan 

esikunnassa kirjoitettu kyynisiä huomautuksia. Kun siinä mainitaan, 

että puolustusasema on "suhteettoman kaukana rajavyöhykkeeltä", on 

vieressä "mikä on oikea suhde?" Eivätkö suojajoukot saisi viivyt-

tää? Puolustusaseman etumaastoa on tarkoitus käyttää vihollisen 

tuhoamiseen.  "E  ole ollut tarkoitus jäädä def. puolustukseen". 

"Onko nyt puolustus pääasia ja offensiivi vasta toisella sijalla. 

On käsitetty päinvastoin". Divisioonien määrääminen tietyille 

alueille "vähentää operatiivista vapautta" - ilmeisesti oli tarkoi-

tuskin. 

Luottamuspulasta puhunee sekin, että Yleisesikunnan päällikkö 

7.11.39 kirjoitti  IV  Armeijakunnan komentajalle Sotavoimien komen-

tajan pyytäneen tiedottamaan, että kirjelmässä 3.11.39 mainittu 

kahden pataljoonan sijoittaminen Suojärvelle "tarkoittaa nimen-

omaan oikeutusta sijoittaa ne sanotulla alueella n.s. rajavyöhyk-

keelle. Samalla käskee Sotavoimain komentaja sekä tämän että vas-

taisten tapausten varalta ilmoittamaan, että hän määräyksiä ja käs-

kyjä antaessaan myös kantaa niistä vastuun".19  Lähteistä ei ilmene, 

oliko armeijakunnan taholta jollakin tavalla huomautettu pataljoo-

nien sijoittelun olevan vastoin rajarauhansopimusta. 

Saamansa ohjeen mukaisesti  IV  Armeijakunnan komentaja ryhmitti 

yhtymänsä 5.11.39 antamallaan käskyllä.20  Siinä todetaan, että 

kun puolustusasema N:o 1 on tullut pääpiirteissään varustetuksi, 

siirretään osia joukoista sen itäpuolelle. Siirrot aloitetaan 

5.11.39 hämärän tultua ja ne on salattava. Uusi ryhmitys on seu-

raava (karttapiirros sivulla 509): 
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IV  Armeijakunnan ryhmitys marraskuun lopulla 1939 
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13.Divisioona:. 

- yksi rykmentti (paitsi pataljoona) alueelle Uuksu - Uusikylä 

- yksi rykmentti alueelle Kitilä - Syskyjärvi 

- yksi rykmentti alueelle Lavajärvet - Uomaa 

- kevyt osasto divisioonan komentajan määräämään paikkaan 

12.Divisioona: 

- pääosat alueelle Loimola - Varpajärvi - Roikonkoski 

- yksi rykmentti (paitsi pataljoona) ja yksi patteristo Suojärven 

maastoon 

- yksi pataljoona ja kranaatinheitinjoukkue Polvijärven - Saari-

järven kannakselle 

Karjalan Ryhmä hajoitetaan ja siihen kuuluvat joukot alistetaan 

divisioonille seuraavasti: 

- 13.Divisioonalle: 

Jalkaväkirykmentti 38:n  III  Pataljoona 
Erilliset Pataljoonat 8 ja 9 

Jalkaväkirykmentti 37:n  III  Pataljoona eli entinen Erillinen 
Pataljoona 112 

Kenttätykistörykmentti 13:n  III  Patteristo 
3.Erillinen Patteri 

2.Erillinen Pioneerikomppania 

- 12.Divisioonalle: 

Kenttätykistörykmentti 12:n 6.Patteri 

24.Pioneerikomppanian joukkue 

Karjalan Ryhmän hajoittamisen jälkeen jää vastuu rajan vartioinnis 

ta Salmin rajavartioston komentajalle. 

Seuraavana päivänä ryhmityskäskyn antamisen jälkeen armeijakunnan 

esikunta julkaisi puolustuskäskyn.21  Käskettyjen siirtojen tapah-

duttua armeijakunta ryhmittyy puolustukseen linjalle Uuksunjoki - 

Mustajoki - Hallinlampi - Kotajärvi - Varpajärvi - Polvijärvi - 

Saarijärvi - Piitsoinjärvi - Piitsoinjoki - Tolvajärvi - Oinaan-

salmi (karttapiirros sivulla 501). Kuten piirroksesta ilmenee, 

puolustusasema on Laatokan ja Varpajärven välillä siirtynyt mel-

koisesti eteen, pohjoisosa on sama kuin 1.11. käsketty. 

13.Divisioonan lohkon oikea raja on Laatokka ja vasen linja Iha-

vaara - Ivionlampi - Suuri Karujärvi - Haahkajärvi - Suuri Retshun-

järvi. Puolustuksen painopiste on Uomaan suunnalla. 
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12.Divisioona asettuu puolustukseen 13.Divisioonasta vasemmalle, 

vasempana rajana linja Ruotausjärvi - Korpijärvi - Salonjärvi - 

Annantehtaanjoki - Kuikkaniemi - Rajasuo. 

Erillisosasto Paloheimo toimii suojajoukkotehtävänsä mukaisesti 

Suojärven - Tolvajärven tien suunnassa, mihin palataan tuonnempa-

na. 

Päävastarinta-aseman miehittämiseen ja taistelutehtäviin sen edes-

sä saa 13.Divisioona käyttää kaksi jalkaväkirykmenttiä ja sille 

alistetut entisen Karjalan Ryhmän joukot, muut joukot keskitetään 

Kitilän - Syskyjärven maastoon. 12.Divisioona saa käyttää suunnas-

sa Loimola - Saarijärvi - Käsnäselkä vahvennetun pataljoonan ja 

Piitsoinjoella samoin. Loput divisioonasta keskitetään alueelle 

Varpajärvi - Uuksujärvi - Loimola. 

Vihollisuuksien alkaessa divisioonat ja Erillisosasto Paloheimo 

valtaavat kukin lohkollaan osilla voimiaan "rajan läheisyydessä 

olevia, ennakolta tiedusteltuja ja varustettuja maastokohtia nii-

hin kiinnipureutuen luodakseen edellytykset niiden tehtävien suo-

rittamista varten, jotka on määritelty  IV  AK:n toimintaohjeessa 

N:o 1". 12.Divisioonan komentaja antaa tätä toimintaa varten ohjeet 

Erillisosasto Paloheimolle. Ellei toimintaohjeen täytäntöönpano-

käskyä anneta ja ylivoimainen vihollinen hyökkää maahan, väistyvät 

päävoimien edessä olevat joukot taaksepäin vihollista viivyttäen. 

Armeijakunnan komentaja antoi 12.11.39 divisioonien komentajille 

henkilökohtaisen ohjeen, jonka mukaan edellä olevassa käskyssä 

määrätyn puolustuslinjan "ei ehdottomasti tarvitse muodostua sel-

laiseksi AK:n puolustusasemaksi, jota AK:n kaikilla voimilla puo-

lustettaisiin". Olosuhteista riippuen saattaa tulla kysymykseen 

alkuperäisen VK 2a:n mukainen tilanne, jolloin puolustusasema tuli-

si linjalle Kitilä - Syskyjärvi - Varpajärvi - Loimola. Viimeksi 

käsketystä puolustusasemasta tulisi tällöin viivytysalueen takara-

ja, josta ei saa luopua ilman armeijakunnan komentajan lupaa.22  

Yleisesikunta ei ollut täysin tyytyväinen armeijakunnan 5. ja 

6.11.39 käskemään ryhmitykseen ja toimintasuunnitelmaan, mikä il-

menee kirjelmästä 10.11.39. Suuriin periaatekysymyksiin siinä ei 

puututa, mutta mm. on panssarintorjunta-aseet keskitetty liiaksi 
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taakse ja Polkupyöräpataljoona 7 on sijoitettu tehtävään nähden epä-

tarkoituksenmukaisesti; sil"ä koskevat käskyt ovat lisäksi ristirii-

taiset. Pataljoonan sijoitus vasemmalle sivustalle, esimerkiksi Äg-

läjärvelle, nopeuttaisi sen tehtävän suorittamista. Armeijakunnan 

esikunnan tarkoituksenmukaisin sijoituspaikka olisi Suistamo.23  

Armeijakunnan komentaja vastasi  11.11.39  Yleisesikunnan päälliköl-

le. Panssarintorjunta-aseistuksesta oli jo  7.11.39  ollut puhelin-
keskustelu ja  8.11.  hän oli lähettänyt kirjelmän suunnitelmastaan.  
37  mm:n panssarintorjuntakanuunain käyttöä varten oli perustettu 

moottoroitu komppania, jonka koulutus oli pikaisesti suoritettu 

Soanlahdella. (Puolustusministeriö oli  13.10.39  ilmoittanut lähet-
tävänsä armeijakunnalle  8  tykkiä).24  Komppanian neljä joukkuetta 

ovat valmistautumassa tehtäviinsä idästä tulevien pääteiden suunnis-

sa, mutta kun vihollisen painopistettä ei vielä tiedetä,  on  keski-
tetty käyttö tarkoituksenmukaisinta. Komppania  on  tarkoitus siirtää 
Leppäsyrjän - Syskyjärven maastoon, josta  se  nopeasti  on  heitettä-

vissä taisteluun kolmen eteläisen päätien suunnassa. Armeijakunnan 

saamat neljä vanhamallista Obuhoff- ja  Rosenberg-tykkiä sijoitetaan 

Tolvajärven tien suuntaan, kunhan niille  on  ehditty kouluttaa mie-

histö. Saadun huomautuksen johdosta  on  kuitenkin varsinaiset tykit 

jaettu siten, että yksi joukkue alistetaan 12.Divisioonalle, kaksi 

13.Divisioonalle ja yksi jää armeijakunnalle reserviin.25  

Polkupyöräpataljoona 7 on sijoitettu nykyiselle paikalleen Purtso-

senvaaraan vain tilapäisesti linnoitustöiden takia ja on paikka 

edelleenkin tarkoituksenmukainen. 

Armeijakunnan uudelleenryhmitys on lisännyt matkaa divisiooniin 

vain parikymmentä kilometriä, mikä ei ole komentajan mielestä an-

tanut aihetta siirtyä pois nykyisestä sijoituspaikasta, Sortavalas-

ta. Vuonna 1936 suunniteltu Suistamo ei ole sopiva toisaalta huo-

nojen majoitusmahdollisuuksien, toisaalta tie- ja liikenneyhteyksien 

ahtautumisen vuoksi. Sopivin paikka olisi Pälkjärvi. Komentoporras 

voi tarpeen mukaan sijoittua Suistamolle, tilanteen mukaan mahdolli-

sesti Suur-Sarkaan tai Jalovaaraan. Puolustusvoimien komentaja ei 

kuitenkaan hyväksynyt esikunnan ehdotettua sijoituspaikkaa, vaan 

käski valmistella siirtoa Suistamolle.
26  

Armeijakunnan komentaja esitti 16.11.39 Yleisesikunnan päällikön 
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hyväksyttäväksi eräitä muutoksia joukkojen järjestelyssä ja sijoi-

tuksessa, koska hänestä Yleisesikunnan ohje 3.11.39 sitoi häntä.
27  

13.Divisioona on sijoitettu ohjeen mukaan ja niinpä sekä Salmin et-

tä Uomaan teillä on rykmentti suojajoukkopataljoonan lisäksi. Eril-

linen Pataljoona 9 olisi nyt siirrettävä Salmin tielle ja siitä yh-

dessä Erillinen Pataljoona 8:n kanssa muodostettava taisteluosasto. 

Tämä riittäisikin tälle suunnalle ja sieltä voitaisiin siirtää Jal-

kaväkirykmentti 37 Varpajärven - Syskyjärven maastoon, josta vastaa-

vasti Jalkaväkirykmentti 35 siirtyisi oman divisioonansa (12.D) yh-

teyteen. Näin olisivat Jalkaväkirykmentit 35, 37 ja 38 sekä osittain 

myös 36 käytettävissä eri operatiivisten tapausten edellyttämiin 

vastahyökkäyksiin. 

Koska soitten jäätyminen tekee Loimolan - Suojärven suunnan entis-

tä uhanalaisemmaksi, olisi sinne edullista saada panssarijuna. 

Suojärven pohjoispuolen vahventamiseksi on 12.Divisioona saanut 

käskyn ottaa vastuulleen viivytyksen Suvilahdesta Lietteen ja Annan-

tehtaan kautta Jeroisenkylään. Tolvajärven suunnan joukoille on 

suunniteltu muodostaa yhteinen johtoelin. - Lähteistä ei ilmene, 

että Yleisesikunta olisi vastannut armeijakunnan komentajan esityk-

seen. 

Ilmeisestikin edellä esitetyn kirjelmän lähettämisen aikoihin ar-

meijakunnan komentaja on laatinut päiväämättömän ja allekirjoitta-

mattoman muistion (sivu 503),joka valaisee hänen käsityksiään. Aluk-

si hän perustelee tähän astisia toimiaan. Hän ei 12.Divisioonan 

keskityksen alkaessa tiennyt mitään 13.Divisioonasta, joten heiken-

netyn armeijakunnan oli levittäydyttävä koko lohkolle. Jos Päämajas-

sa olisi tiedetty joukkojen todellinen aseistus- ja varustustila, 

siellä ei ehkä olisi ihmetelty joukkojen sijoitusta niin kauas 

valtakunnan rajasta, mihin oli pakko, kun aluksi puuttuivat melkein 

kaikki teltat ja miehet olivat siviilivaatteissa. Oli majoituttava 

asutuille paikkakunnille. 

Yleisesikunnan kirjelmää  3.11.39  vastaan hän polemisoi huomautta-

malla,-että puolustusasema Kitilä - Syskyjärvi tarjosi edullisim-

mat vastahyökkäysmahdollisuudet. Hän ei voi hyväksyä väitettä, että  

se  olisi "suhteettoman kaukana". Vihollinen pääsisi sen eteen "suu-

ressa määrin uuvutettuna", suojajoukkojen viivyttämänä. Yleisesi-

kunnan huomio  on  kiintynyt "ehkä liian suuressa määrin maaston me- 
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'nettämiseen ja jos näin on, on se ristiriidan  I  minun omaksumani 
offensiivisen ajattelutavan kanssa". Menetetty maastohan olisi val-

lattu takaisin. Lähteissä ei ilmene, onko muistio lähetetty Yleis-

esikuntaan. Joka tapauksessa se ilmentää johtoportaiden välistä 

luottamuskriisiä ja erilaista ajattelutapaa. 

Armeijakunnan viimeiset puolustuskäskyt ennen sodan puhkeamista 

annettiin 22. ja 24.11.39.28  "Tarkoituksenmukaisen ja yhtenäisen 

varustetun puolustusaseman rakentamiseksi ylimalkaiselle linjalle 

Kitilä - Ruokojärvi - Syskyjärvi - Luotojärvi - Uuksujärvi - Loimo-

lanjärvi asetetaan toimikunta suunnittelemaan suoritettavia töitä 

ja niiden suoritusta". Kummastakin divisioonasta oli toimikuntaan 

määrättävä rykmentin komentaja, pioneerikomentaja ja tykistökomen-

taja sekä riittävä määrä muita upseereita. Armeijakunnan esikunnan 

edustajiksi tulivat tykistökomentaja, pioneerikomentaja ja upseeri 

operatiivisesta toimistosta. Asema sai nimekseen"1 tävalli" ja se 

jaettiin "Länsilohkoon" (13.Divisoona) ja "Itälohkoon" (12.Divisi-

oona). Välirajaksi määrättiin linja Vaaherjoki - Syskyjärvi - Vuor-

tanajärvi. Eteläosaltaan asema noudattaa jo 14.10.39 käskettyä lin-

jaa, pohjoisosa oikaisee tästä suoraan Loimolaan (karttapiirros si-

vulla 501). 

******************  

Armeijakunnan pioneerikomentaja, majuri M. Oinonen totesi 30.12.39, 

että "kun alussa  IV  AK:n puolustussuunnitelma yhtä mittaa muuttui 
ja työvoimaa siirrettiin sen mukaisesti paikasta toiseen, oli seu-

rauksena häiriöitä ja viivytyksiä töiden suorituksessa". Kuitenkin 

saatiin "verraten hyvin varustetuksi" 

- Pitkärannan suunnassa Tulemajoen eli Salmin ja Ala-Uuksun puolus-

tusasemat, 

- Uomaan asema, 

- Suojärven eteläpäässä Suvilahden puolustusasema, järven länsiran-

nalla Annantehtaan asema ja pohjoispäässä Varpakylän asema sekä 

- Tolvajärven suunnassa Vuonteleen, Aittojoen ja Ägläjärven asemat 

sekä osittain Tolvajärven puolustusasema; 

- Ilomantsin - Liusvaaran suunnassa useita peräkkäisiä asemia Lius-

vaarasta Oinaansalmelle saakka. 
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- Loimolan - Suojärven suunnassa oli Loimolan ja Piitsoinjoen ase-

mia keritty melkoisesti linnoittaa, mutta Kollaanjoella oli vain 

panssarin- ja piikkilankaestettä, ei lainkaan esimerkiksi taistelu-

hautaa ja korsuja. 

ei armeijakunnalla ollut tietoa sen betonirakenteista (sivu 447 ).
29  

******************  

Yleisesikunnan Operatiivisen osaston käsityksen mukaan saattaisi 

tuholaistoiminta Itä-Karjalassa yhdessä sissitoiminnan kanssa edis-  

tää  operaatioita. Tärkeintä olisi estää ja häiritä liikennettä 

Muurmannin radalla sekä tuhota vihollisen radan varteen keräämät 

varastot. Myös teollisuus- ja voimalaitoksia olisi tehtävä toimin-

takyvyttömiksi sikäli kuin niillä olisi sotilaallista merkitystä. 

Sotilasmajoitukseen soveltuvissa asutuskeskuksissa olisi pyrittävä 

saamaan aikaan suurpaloja, samoin varsinaiset sotilasmajoitusraken-

teet olisi tuhottava.30  

S u o j a j o u k o t  

Syksyllä 1939 Laatokan Karjalan suojajoukot asetettiin toimintaval-

miuteen samaan aikaan kuin muuallakin (sivut 207,422-430 ja 477-

478). Karjalan Ryhmä antoi 11.10.39 käskyn joukkojensa keskittämi-

sestä ja toimintaohjeet niitä varten.' 

- Erillinen Pataljoona 8 ryhmittyy Salmin suunnalle viivyttäen ra-

jalta alkaen. Tulemajokilinjasta saa luopua vain ryhmän komentajan 

luvalla. Uuksunjokilinjalla on asetuttava puolustukseen. 

- Erillinen Pataljoona 9 ryhmittyy Uomaan - Käsnäselän maastoon 

Uuksujoen länsipuolelle. Rajalta alkava viivytys on Uuksunjoella 

sitkeätä ja Hallinlammen - Saarijärven linjaa ei saa jättää ilman 

ryhmän komentajan lupaa. 

- Jallaväkirykmentti 37:n  III  Pataljoona ryhmittyy pääosin Uuksun-

järven - Roikonkosken - Maisulan kyliin, yksi komppania Piitsojan 

seudulle. Pataljoona toimii suunnissa Käsnäselkä - Loimola ja Suvi-

lahti - Loimola; ensinmainitussa viivytys alkaa Kääppäjärven - 

- Jänisjokilinjaa kenttälinnoitettiin, mutta kuten jo mainittiin, 
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Kaitajärven tasalta, takarajana Polvijärven - Saarijärven kannas, 

Suvilahden suunnassa viivytys alkaa Rajalammen - Kotajärven - Käpy-

selän - Maltinan tasalta, takarajana linja Piitsoinjärvi - Kivi-

järven tienhaara. 

- Erillinen Pataljoona 10 vahvennettuna patterilla ryhmittyy Savi-

niston - Leppäniemen seuduille. Pataljoonan 15.10.39 päivätyn käs-

kyn mukaan se asettuu puolustukseen Suojärvellä. Taisteluetuvarti-

oilla on viivytystehtävä. "Suvilahti tärkeä puolustuskohde". Vihol-

lisuuksien alettua pataljoona tulee suoraan  IV  Armeijakunnan joh-

toon. Tämä antoi asiasta käskyn 20.10.39, määräten pataljoonan ve-

täytymään kokonaisuudessaan Tolvajärven suuntaan. 12.Divisioona 

vastaa Loimolan suunnasta.2  

Armeijakunnan esikunnassa 14.10.39 laaditun luettelon mukaan Karja-

lan Ryhmän joukot olivat edellä esitetyssä ryhmityksessä. Armeija- 

kunnan johdossa oleva Erillinen Pataljoona 11 oli Möhkön - Liusvaa-

ran suunnalla.3  

Kun armeijakunnan komentaja  23.10.39  lähetti suunnitelmansa joukko-

jensa käytöstä Yleisesikuntaan (sivut  502  ja  505) se  oli varsin sa-

mantapainen kuin vuoden  1934  suunnitelma (sivu  422).  Tosin uloim-

malle tavoitteelle ei pyrittäisi, siis linjalle Vitele - Suurmäki - 

Vieljärvi - Sotjärvi - Säämäjärvi, vaan tyydyttäisiin lähinnä seu-

raavaan eli "ottaa haltuunsa ja pitää puolustukseen sopivat kohdat" 

Rajakonnun ja Tshalkin välillä. "Viimeiseen saakka pidettävät" alu-

eet ovat myös samat kuin vuoden  1934  suunnitelmassa. "Tehtävän suo-

rittamisen mahdollistuttamiseksi vahvistetaan Karjalan Ryhmän kun-

kin erillisen pataljoonan toimintasuuntaa noin pataljoonan vahvui-

sella osastolla kenttäarmeijan joukkoja". 

Erillinen Pataljoona 11 saa saman tehtävän kuin vuonna 1934, Pora- 

järven valtaamisen. "Äärimmäisen epäedullisessa tapauksessa" se voi 

vetäytyä linjalle Torasjoki - Liusvaara - Koitere. 

On todennäköistä, että suojajoukot tullaan alistamaan kullakin suun-

nalla toimivalle divisioonalle. 

Vastatessaan 1.11.39 Yleisesikunnan 27.10.39 esittämään kritiikkiin, 

armeijakunnan komentaja ilmoitti antavansa Salmin suunnalla oleval-

le suojajoukkopataijoonalle "rajoitettuja hyökkäystehtäviä (vaihto- 
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ehtoisesti maastoon pureutumistehtäviä)". Ilmeisesti myös Uomaan 

ja Suojärven suunnilla olisivat suojajoukkopataljoonat osallistu-

neet operaatioihin, vaikka niitä ei nimeltä mainita (sivu 504).4 
 

Samana päivänä annetun puolustuskäskyn mukaan (sivu 505) Karjalan 

Ryhmän tuli vetäytyä viivyttäen sekä Salmin että Uomaan teiden 

suunnissa puolustusasemaan N:o 1, jossa ryhmän komentaja saisi joh-

toonsa eteläisimmän eli Kitilän lohkon sekä pääosan ryhmän joukois-

ta. Erillinen Pataljoona 9:n pääosa vetäytyy Syskyjärven lohkolle, 

osa tilanteen kehittymisestä riippuen mahdollisesti Loimolaan. 

Erillinen Pataljoona 10 Suojärven suunnalla otetaan armeijakunnan 

johtoon ja Erillinen Pataljoona 11 toimii entisen tehtävänsä mu-

kaisesti.5  

Karjalan Ryhmä antoi edellä esitetyn mukaisesta viivytyksestä oman 

käskynsä 3.11.39.6  Viivytysalue jaetaan Eteläiseen lohkoon ja Uomaan 

lohkoon. Takaraja on Koirinojan tasalla, missä ryhmälle alistettu 

Jalkaväkirykmentti 38:n  III  Pataljoona "suorittaa puolustusvalmis-
teluja". 

Eteläisellä lohkolla viivyttää Erillinen Pataljoona 8 rajalta Uuk-

sunjokilinjalle, missä asettuu puolustukseen vasemmalle siellä jo 

olevasta Erillinen Pataljoona 112:sta (entinen Jalkaväkirykmentti 

37:n  III  Pataljoona). 

Uomaan lohkolla viivyttää Erillinen Pataljoona 9, jonka osia mahdol-

lisesti joutuu vetäytymään Loimolan suuntaan ja alistetaan tällöin 

12.Divisioonalle. 

Viivytyksen painopiste on valtamaanteiden suunnissa ja se keskite-

tään etupäässä kenttävarustettuihin maastokohtiin. - Kummallakin 

lohkolla oli nimettynä väliviivytysasema, jota ei saa jättää ilman 

ryhmän komentajan lupaa. 

Toimintaohjeen N:o 1 mukaan (sivu 505) oli Karjalan Ryhmän, käytet-

tävissään Erilliset Pataljoonat 8 ja 112 sekä 3.Erillinen Patteri, 

pidettävä Saarijärven maasto Manssilasta noin 4 km luoteeseen. Eri 

käskyllä sen oli valmistauduttava ylittämään raja ja vallattava 

Vitelen - Suurmäen linjalla tai sen länsipuolella olevia, puolus-

tukselle tärkeitä maastonkohtia. Kun toimintaohje uusittiin 

15.11.39, oli Karjalan Ryhmä hajoitettu ja suojajoukkopataljoonat 
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alistettu divisioonille.7  

Kun armeijakunta 1.11.39 otti Erillisen Pataljoona 10 omaan johtoon-

sa, siitä samalla muodostettiin suurempi taisteluosasto. Erillis-

osasto Paloheimo, komentajan nimen mukaan. Osastolle alistettiin 

Tolvajärvellä oleva Jalkaväkirykmentti 37:n  III  Pataljoona, joka 
oli sijoitettu sinne linnoitustöihin. Siitä käytettiin myös nimeä 

Kenttätäydennyspataljoona 13, koska se oli tavallaan ylimääräinen 

Mikkelin sotilaspiirin perustama pataljoona ja saapuikåikeskitys-

alueelle myöhemmin kuin muu rykmentti. Salmissa perustettu III/JR 37 

sai aluksi nimen Erillinen Pataljoona 112, mutta sille palautettiin 

entinen nimi ja Tolvajärvellä olevasta pataljoonasta tuli Erillinen 

Pataljoona 112 (sivut 430 ja 506). Se moottoroitiin tilapäisesti. 

Osaston tehtäväksi määrättiin vihollisen viivyttäminen Suojärven - 

Tolvajärven suunnassa, takarajana Tolvajärven vesistölinja. Sitä 

linnoittamaan oli määrättävä edellä mainittu pataljoona Paloheimon 

mahdollisesti laatiman suunnitelman mukaan. Myös 12.Divisioonan tekemät 

suunnitelmat ovat käytettävissä. Todettakoon, että ensimmäiset suun-

nitelmat laadittiin jo kenraali Enckellin toimeksiannosta, mutta 

niitä ei ryhdytty toteuttamaan linnoittamistoiminnan keskeytymisen 

takia. Tolvajärvellä oleva pataljoona miehittäisi aseman viholli-

suuksien mahdollisesti alkaessa. Ägläjärven viivytyasemasta ei saa 

luopua ilman armeijakunnan lupaa.8  

Erillisosasto Paloheimon käskyn mukaan se jaettaisiin viivytystehtä-

vää varten seitsemään taisteluosastoon, joista yksi oli Erillinen 

Pataljoona 112. Osasto oli nyt linnoittamistöissä ja siirtyisi tais-

teluryhmitykseen eri käskyllä.9  

Kun armeijakunnan suunnitelmiin tuli  5.-6.11.39  annettujen käskyjen 
mukaan (sivu  510)  offensiivinen vaihtoehto, sai taisteluosasto teh-

täväkseen "vallata rajan läheisyydessä olevia, ennakolta tiedustel-

tuja ja varustettuja maastokohtia niihin kiinnipureutuen",10  

Kun Karjalan Ryhmän esikunta jäivapaaksi, se siirrettiin armeijakunnan 

käskyllä 29.11.39 Suojärven - Tolvajärven suunnan johtoesikunnaksi, 

jolloin vallinnut pataljoonan alistus toiselle lakkasi. Erillis-

osasto Paloheimon nimi muutettiin samalla Erillisosasto Räsäseksi 

uuden komentajan mukaan. Tälle annettiin oikeus täydentää esikun-

taansa tarpeen mukaan Erillisosasto Paloheimosta ottamallaan henki- 
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lökunnalla,
ll  

Erillinen Pataljoona  11  pantiin VK  2:n  mukaiseen toimintavalmiu-

teen  6.10.39  annetulla käskyllä kuten muutkin suojajoukot (sivut  

207, 422-430, 478  ja  515).  Sen olisi siis heti vihollisuuksien 

alkaessa vallattava Porajärvi. Myös toimintaohje N:o  1:n  molem-

pien versioitten mukaan tämä oli pataljoonan tehtävänä.  Se  ilmoit-

ti  9.11.39  voivansa käyttää tähän  12  kiväärikomppaniaa,  2  koneki-

väärijoukkuetta ja kranaatinheitinjoukkueen. Yksi komppania oli 

rajalla suorittamassa "tehostettua rajavartiointia";  se  myös varmis-

ti pataljoonan vasemman sivustan. Osia tästä komppaniasta tarvit-

taisiin myös käskettyihin tiedustelutehtäviin. Loput pataljoonasta 

eli puoli komppaniaa käytetään Kuutamolahden valtaamiseen sekä var-

mistustehtäviin. Pataljoonan komentaja sanoo Porajärven valtaamisen 

suunnitteluun tarvitsevansa kartan, jonka "piirtäminen mahdollinen, 

koska olen nähnyt kuluneena kesänä otetun lentovalokuvausfilmin 

m.m . k.o. paikasta. Kuva otettu  8000 m.  korkeudesta". - Ilmavalo-

kuvausta olikin suoritettu kesällä  1939  rajan takaisista alueista.12  

Polkupyöräpataljoona 7 määrättiin toimintaohjeen ensimmäisen versi-

on mukaan avustamaan osillaan Porajärven valtausta ja etenemään 

pääosillaan Tshalkin suuntaan; jälkimmäinen versio määrää sen vain 

toimimaan kaikkien pääteiden suunnissa erikseen annettavan käskyn 

mukaan. Pataljoona ilmoitti 9.11.39 voivansa irrottaa Porajärven 

valtaukseen kiväärikomppanian vahvennettuna konekiväärijoukkueella, 

mutta eteneminen tulee olemaan vaikeata, "koska Er.os. Paloheimo on 

esteillä melkein täydellisesti sulkenut" Kaitajärven kautta menevän 

tien.13  

Yleisesikunnan tiedusteluun armeijakunnan esikunta vastasi 9.11.39, 

että pataljoonan tehtävänä on "Hyökkäystapauksessa vallata Pora-

järvi, varmistaa tie Hattuvaara - Lupasalmi ja ulottaa tiedustelu 

tielle Kuutamolahti - Lentiera. Puolustustapauksessa viivyttää vi-

hollisen etenemistä tien Liusvaara - Kuolismaa - Ilomantsi suunnas-

sa takarajana vesistölinja Viiksinselkä - Nuorajärvi - Koitere".
14  

Armeijakunnan komentaja esitti 16.11.39 Yleisesikunnan päällikölle, 

että Erillinen Pataljoona 11:n tukemiseen tarvittaisiin tykistöpat-

teri ja panssarintorjuntajoukkue ja että armeijakunnalla ei ole 

mahdollisuuksia irrottaa näitä omista voimistaan. Perusteluna hän 
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esittää tykistöä tarvittavan sekä viivytyksen tehostamiseen että 

Porajärven operaatioon. Pataljoonan komentajan ilmoituksen mukaan 

myös "ps.voimien esiintyminen määrätyissä olosuhteissa ja määrätyil-

lä suunnilla" saattaa täälläkin olla mahdollista.15 
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5.353 Itärajan pohjoisosa  

Nihtilä totesi 7.9.39 päivätyssä muistiossaan (sivu 474), että 

venäläisten toimintaedellytykset Pohjois-Suomessa ovat siinä mää-

rin parantuneet, että Pohjois-Suomen Ryhmän tehtävää on tarkistet-

tava ja otettava huomioon mahdollisuus joutua viivytystaisteluun. 

Kuitenkaan ei tehtävää muutettu, vaan tilanteen arviointinsa lopuk-

si Nihtilä päätyy siihen, että ryhmän on vallattava Repola ja Sal-

lan suunnalta käynnistettävä sissitoiminta aina Muurmannin radalle 

asti. 

Kuten Nihtiläkin oli todennut, oli Pohjois-Suomessa varsin vähän 

joukkoja alueen laajuuteen nähden. Rajavartiostojen päällikkö kiin-

nitti asiaan Yleisesikunnan huomiota 14.9.39 ja esitti, että Poh-

jois-Suomen Ryhmän reserviksi annettaisiin Kainuun sotilaspiirin 

perustama kenttätäydennyspataljoona ja se järjestettäisiin mootto- 

riajoneuvoilla kuljetettavaksi. Perusteluna oli, että ryhmälla ei 

ole lainkaan reserviä eikä sitä voida irrottaakaan rajalla olevis-

ta pataljoonista. Ryhmä ei siis voi mitenkään vaikuttaa taistelui-

hin. Kuitenkin tiedetään venäläisten siirtäneen lisää joukkoja Kar-

jalaan ja ryhmän tehtävä on suoritettavissa vain aktiivisella toi-

minnalla. Tätä toimintaa helpottaa se, että Venäjän puolella ei ole 

poikittaisteitä rajan pinnassa, joten joukkojen siirto suunnalta 

toiselle on vaikeaa ja hidasta. Meillä sensijaan tieverkosto tekee 

mahdolliseksi "vihollisen rivistöjen lyömisen erillisinä, mikäli 

käytettävissä on liikkuvia voimia".1  

Yleisesikunta ei reagoinut Pohjois-Suomen Ryhmän esitykseen, mutta  
15.10.39  sille alistettiin Kemin sotilaspiirin perustama "Länsi-
Lapin  pataljoona". Samalla tehtävääkin laajennettiin, ryhmän oli 

suljettava Ruotsin vastainen  raja  luvattoman ylikulun estämiseksi. 

"Tässä yhteydessä  on  huomioitava Ruotsin ja Suomen ulkoministerien 

välillä tehty sopimus, ruotsalaisten joukkojen majoitusvaikeuksista 

johtuva siirtyminen Suomen puolelle Palojoen suunnassa" Enontekiön 

kunnassa. Myös Ruotsi oli tuohon aikaan tehostanut puolustusvalmi-

uttaan kutsumalla joukkoja palvelukseen  (förstärkt  beredskap).2  

Päämaja antoi 11.11.39 käskyn Lapin Ryhmän perustamisesta. Siihen 

tulivat kuulumaan 

- Erillinen Pataljoona 17 Sallassa, 
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- Renttätäydennyspataljoona Rovaniemellä, 

- 10.Erillinen Komppania Petsamossa, 

- Länsi-Lapin rajavartiopataljoona ja 

- ryhmän alueilla olevat pioneeri- ja viestijoukot, rakennusjoukot 

ja huoltomuodostelmat. 

Ryhmä jäi edelleen Pohjois-Suomen Ryhmän alaiseksi ja viimemainitun 

oli siirrettävä sen esikuntaan tarvittava henkilöstö eräitä poikke-

uksia lukuunottamatta. - Aluksi myös Kuusamossa oleva Erillinen Pa-

taljoona 16 liitettiin Lapin Ryhmään, mutta viikkoa myöhemmin se 

otettiin taas suoraan Pohjois-Suomen Ryhmän johtoon.4  

Päämajan reservinä lähinnä Pohjois-Suomea varten oli Pohjois-Poh-

janmaan sotilasläänin 9.Divisioona, joka aluejärjestelmään  si  

täessä vuonna  1934  suunniteltiin jätettäväksi perustamatta, mutta 
joka kuitenkin YH:n aikana perustettiin ja joka heti sodan alkaes-

sa joutui mukaan sotatoimien (sivu  209).  

Joskin puolueettomuusvartioinnin painopiste oli Itämeren suunnalla 

(sivu 478), antoi puolustusministeriö 25.9.39 käskyn myös Jäämeren 

rannikon puolueettomuusvartioinnista.5  Tehtävä tuli Lapin Rajavar-

tiostolle, joka tämän suorittamisen osalta alistettiin Merivoimien 

komentajalle. Puolueettomuusvartiointia varten käskettiin miehittää 

Pummangin, Vaitolahden ja Nurmensätin merivartio- ja ilmavalvonta-

asemat. Liinahamarin sataman puolustusta varten lähetettiin Petsa-

moon 4 kpl 87 mm:n kenttäkanuunoita ammuksineen ja varusteineen. 

lakaan ei ollut näihin tehtäviin koulutettua henkilökuntaa, oli merivoi-

lakaan oli näihin tehtäviin koulutettua henkilökuntaa, oli merivoi-

mien komennettava Lapin Rajavartioston käyttöön 1 upseeri ja 5 ali-

upseeria "puolueettomuusvartioinnin järjestelyä ja koulutusta var-

ten". 

Yleisesikunta antoi Pohjois-Suomen Ryhmälle 31.10.39 käskyn varau-

tua venäläisten desanttien toiminnan ehkäisemiseen. Kun alueen lu-

kuisat järvet tarjoavat tällaiseen toimintaan suuria mahdollisuuk-

sia, oli "sopivaksi katsottavat osastot varauduttava siirtämään 

autokuljetuksilla nopeasti uhatuille paikoille".6  

Rauhan aikana ei ollut suunniteltu puolustusasemien linnoittamista 

Pohjois-Suomen Ryhmän alueella. Tosin vapaaehtoisten linnoittamis-

töiden alkaessa Rovaniemellä pidetty kansalaiskokous esitti Pohjois- 
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VK 1 Kuusamon ja Petsamon välillä 
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Suomen miesten työpanoksen käyttämistä oman maakunnan itärajan lin-

noittamiseen, mutta aloite ei johtanut tulokseen, Kannasta pidet-

tiin tärkeämpänä .7  YH:n aikana joukot linnoittivat viivytysasemia, 

jotka yleensä olivat tarkoitetut vahvennettua komppaniaa - vajaata 

pataljoonaa varten. Niitä oli kaikkien rajalta tulevien teiden suun-
nissa.  Yleensä niissä oli vähän taisteluhautaa tai ampumakuoppia, 
piikkilanka- ja panssarinestettä, konetuliaseiden asemia, mutta ei 

lainkaan korsuja. 
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5.354 Ilmapuolustus  

Ilmapuolustusta ei meillä vielä vuonna 1939 pidetty puolustushaara-

na sanan nykyisessä merkityksessä, vaan aselajina muiden aselajien 

rinnalla. Tämä johtui toisaalta lentoaseen vaatimattomasta tasosta 

lähinnä kaluston osalta, mutta myös tuon aikaisesta käsityksestä 

ilmavoimien merkityksestä sodankäynnissä. Niinpä sekä ilmavoimat 

että ilmatorjuntajoukot olivat suurimmaksi osaksi alistettuina so-

tatoimiyhtymille vuosikymmenen loppupuolella kehittyneen organisaa-

tion ja tehtyjen toimintasuunnitelmien mukaisesti (sivut 150-154 

ja 357-372). 

Yleisesikunta antoi 20.10.39 toimintaohjeen ilmapuolustusjoukkojen 

komentajalle. Se määritti ilmapuolustuksen tehtävät seuraavasti. 

Ilmavoimat: 

1. Kannaksen Armeijan ja sen toiminnan suojaaminen hävittäjillä 

kulloinkin erikseen tiedotettavilla alueilla. 

2. Ryhdyttävä valmistelemaan mahdollisuuksia joko  IV  Armeijakunnan, 
Tampereen, Jyväskylän tai Mikkelin suojaamiseksi hävittäjillä. 

Ilmatorjuntajoukot: 

1. Kannaksen Armeijan huolto- ja keskitysalueiden suojaaminen yh-

teistoiminnassa samassa tehtävässä olevien ilmavoimien osien 

kanssa. 

2. IV  Armeijakunnan huolto- ja keskitysalueiden suojaaminen. 

3. Huoltokuljetusten suojaaminen tärkeysjärjestyksessä seuraavilla 

rataosilla: 

- Riihimäki — Kouvola - Viipuri, 

- Haapamäki - Pieksämäki - Savonlinna - Elisenvaara ja 

- Simola - Lappeenranta - Tainionkoski - Elisenvaara - Sortavala. 

Kun tämä ohje annettiin, olivat kenttäarmeijan keskityskuljetukset 

juuri päättyneet ja ohje tarkoitti lähinnä tämän jälkeistä kenttä-

armeijan ja sen toiminnan suojaamista, muut tehtävät, kuten ilma-

voimien tiedustelu ja tiettyjen kohteiden ilmatorjunta jäivät siis 

ennalleen.)  

Ilmavoimat oli edellä mainitun toimintaohjeen antamisen aikaan 

ryhmitetty seuraavasti. 

Ylipäällikön käytettävissä Ilmapuolustuksen komentajan alaisina 

- Hävittäjärykmentti (Lentorykmentti 2, Immola) 
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Lentolaivue 24 Immolassa, Lappeenrannassa ja Suurmerijoella, 

Lentolaivue 26 Heinjoella ja Raulammella. 

- Kaukotoimintarykmentti (Lentorykmentti 4, Joroinen) 

Lentolaivue 44, Joroinen 

Lentolaivue 46, Luonetjärvi 

Kannaksen Armeijalle alistettuna 

- Lentorykmentti 1 (aluksi nimenä Lentoryhmä, LeR), Imatra, 

Maayhteistoiminta- ja syöksypommituslaivue, LLv 10, Lappeenranta 

Maayhteistoimintalaivue, LLv 12, Suurmerijoki 

Maayhteistoimintalaivue, LLv 14, Ilmee 

Lentolaivue 10 toimi rykmentin välittömässä johdossa, Lentolaivue 

12 oli alistettu  II  Armeijakunnalle ja Lentolaivue 14  III  Armeija-
kunnalle.  
IV  Armeijakunnalle alistettuna 
- Maayhteistoimintalaivue, LLv 16, Värtsilä. 

Pohjois-Suomen Ryhmälle alistettiin myöhemmin lentue Lentolaivue 

16:sta. 

Merivoimille alistettuna 

- Meriyhteistoimintalaivue, LLv 36, Vuosaari.2  

Hävittäjärykmentin tehtävänä oli Kannaksen Armeijan 20.10.39 päivä-

tyn käskyn mukaisesti lähinnä suojata keskityskuljetuksia. Ilmavoi-

mille samana päivänä annettu ohje määrittää. sen laajemmin. Kauko-

toimintarykmentti suorittaa Päämajan antamia tehtäviä aina linjal-

le Siestarjoenjärvi - Kaukolanjärvi - Vuoleenjärvi - Alavoisenjär-

vi saakka. 

Lentolaivue 10 suorittaa Kannaksen Armeijan Esikunnan antamia eri-

koistehtäviä Karjalan kannaksella ja aina kaukotoimintarykmentin 

alueen etelärajalle saakka. Lentolaivue 12 suorittaa yhteistoimin-

tatehtäviä suojajoukkojen toiminta-alueella ja Lentolaivue 14  III  
Armeijakunnan ja sen edessä olevien suojajoukkojen alueella. 

Lentolaivueitten 12 ja 14 alistussuhde armeijakunnille lakkautet-

tiin 19.11.39 ja ne määrättiin vain niiden "käyttöön". Laivueet 

tulivat siis lentorykmentin johtoon, mikä antoi rykmentin komenta-

jalle mahdollisuuden "keskittää ja ohjata ... laivueiden toimintaa 

Karjalan kannaksen suppealla alueella parhaaksi katsomallaan taval-

la armeijakuntien rajoista välittämättä". Armeijakuntien johdolla 
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oli mahdollisuus esittää toivomuksensa sekä näiden että muidenkin 

laivueiden käytöstä.3  
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Päämajan sijoitus 
5'355 

 

Yleisesikunta esitti 6.7.39 puolustusministeriölle, että tulevan 

sodan varalta rakennettaisiin Päämajalle suojakorsut kallioon, kos-

ka ylin sodanjohto tulee olemaan ensiluokkaisen tärkeä pommitusmaa-

li. Sen suojaamiseen ei tule riittämään hävittäjiä eikä ilmatorjun-

ta-aseitakaan.l  

Operatiivinen osasto kehitteli asiaa maastotiedusteluin ja laske-

malla tilan tarvetta. 19.7.39 se ilmoitti puolustusministeriölle, 

että sopivimpana paikkana pidetään Mikkeliä. (Siellähän oli Vapaus-

sodankin viimeisinä aikoina ollut Mannerheimin päämaja.) Kaupungis-

sa on aivan keskustassa Naisvuori ja sen etelälaidassa Kuumavuori, 

joihin luolat voidaan rakentaa. Keski-Suomessa, jonne Päämaja on 

ollut tarkoitus sijoittaa, on tutkittu myös Jyväskylä ja Pieksämä-

ki, mutta näistä paikoista ei sopivia kallioita löydy. 

Tilan tarve on laskettu siten, että kaikkiaan tulisi luolastoon si-

joitettavaksi 154 upseeria, joille tarvittaisiin 

- Naisvuoreen 	7 huonetta  å  20 m2  ja 19 huonetta  å  30 m2  sekä 
- Kuumavuoreen 	21 	- " - 	 37 	- " - 

Kuumavuoreen oli tarkoitus sijoittaa Ylipäällikkö, Yleisesikunnan 

päällikkö, komento-osasto, jaosto  III  ja aselajikomentajat, Nais-

vuoreen jaostot  I  ja  II  sekä lääkintä- ja eläinlääkintäpäällikkö. 

Lisäksi tulisi kumpaankin luolastoon kirjaamo- ja kansliahenkilö-

kuntaa sekä ruokailutila ja vartiotupa. Viestikeskusta ei suunni-

telmaan ole merkitty, mutta se tuli ensisijaisen tärkeäksi, kun 

sitä ruvettiin YH:n aikana toteuttamaan rakentamalla Naisvuoreen 

luolastoo2  

Liikekannallepanon alettua laadittiin puolustusministeriössä suun-

nitelma Päämajan siirtymisestä "Helsingistä varsinaisiin sodanaikai-

siin sijoituspaikkoihinsa, jotka tässä suunnitelmassa saavat yhtei-

sen nimen  X".  Siirtymiskäskyt annetaan kulloinkin siirtyville osil-

le erikseen ja määrätään myös lähtövalmius.3  

Päämajan sijoitusta tiedustelemaan ja valmistelemaan lähetetään 

Yleisesikunnan päällikön määräämänä aikana erityinen komennuskunta. 

Erikseen lähetetään X:ään Päämajan keskuskomppania rakentamaan 
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tarvittavia yhteyksiä. 

Siirtoa varten Päämaja jaetaan kiirellisyysjärjestyksen mukaan 

kahteen portaaseen.  I  portaaseen kuuluu suurin piirtein sivuilla 
221-222 esitetty henkilöstö lukuunottamatta koulutusosastoa. Yhtei-

nen vahvuus on 188 upseeria, 161 aliupseeria ja 237 miehistöön kuu-

luvaa. Lisäksi tähän portaaseen tulee mm. 20 ratsua, 16 vetohevos-

ta ajoneuvoineen, 30 polkupyörää, 10 moottoripyörää, 15 henkilöau-

toa sekä 11 kuorma- ja erikoisautoa.  

I  porras siirtyy X:ään osittain autoilla ja osittain junakuljetuk-
sella. Se voi tapahtua tilanteen mukaan asteittain tai yhdellä ker-

taa. Suunnitelmassa määrätään henkilön tarkkuudella, ketkä menevät 

henkilöautoilla, ketkä busseilla ja junalla. 

Päämajan muu henkilöstö kuuluu  II  portaaseen, jonka siirtymisestä 
määrätään myöhemmin. 

Päämajan perustamisesta annettiin käsky 17.10.39 (sivu 223) ja 

27.10.39 määrättiin nimellisesti komennuskunta valmistelemaan 

"Päämajan osastojen (its.toimistojen) tarkempaa sijoitusta X:ssä". 

Sen vahvuus oli yhteensä 15 upseeria. Matka suoritettaisiin henki-

löautoilla ja osanottajien piti olla lähtövalmiina käskyn saatuaan. 

Tiedustelun järjesti Päämajan komendantintoimisto.4  

Päämaja siirtyi Mikkeliin vasta sotatoimien alettua,  I  porras 
3.12.39. 



- 530 - 

5.36 S I SÄ I NEN  TURVALL  I SUUS  

Kommunistien valtio- ja maanpetoksellinen toiminta jatkui koko 

1920- ja 1930-luvun milloin julkisempana, milloin salaisempana. Kun 

se tiedettiin ulkomailta johdetuksi, valtiovallan oli otettava se 

huomioon turvallisuuspoliittisena riskinä ja varauduttava sen tor-

jumiseen. Puolustuslaitoksella oli tässäkin tärkeä osuutensa. 

Yleisesikunta jakoi usein yhtymille ja joukko-osastoille Etsivän 

keskuspoliisin tiedonantoja kommunistien toiminnasta. Esimerkkinä 

selostettakoon  18.6.32  päivätty kirjelmä, joka sisälsi otteita kom-

munistien salaisesta ohjeesta armeijaan kohdistuvan toiminnan tehos-

tamiseksi.l  Sen tarkoitus ilmenee selvästi seuraavasta. "Imperialis-

tisen sodan strategia  on  asettanut Suomen työväenluokan yhdelle tär-

keimmälle paikalle Neuvostoliiton puolustuksen ketjussa ... Meidän 

tehtävämme  on  huolehtia, että porvariston kasarmeihin kokoamat ... 

joukot eivät käännä aseitaan N:liiton eikä muiden  maiden  tovereitaan 

kohtaan ... Puolueen perusjärjestönä armeijassa  on  solu, johon kuu-

luu  3  -  5  jäsentä ... muodostaa keskuuteensa uuden solun, joka  on  

yhteydessä komppanian järjestäjän kanssa ... Eivät ne asiat meillä-

kään ennen parane, ennenkuin  on  täälläkin  ")Puna-armeija' ... Joukko-

kokousten järjestäminen ... Mielenosoitukset ... harjoituslakot". 

Yleisesikunnan kirjelmässä annetaan ohjeita kiihotuksen torjumiseksi 

ja sitä suorittavien kiinni saamiseksi. "Suuri merkitys  on  valistus-

työllä, joka tapahtuu yleensä asevelvollisten kansalaistietoja kar-

tuttamalla". Heille oli myös selostettava, miten kommunistien vär-

väystoiminta tapahtuu ja miten siihen  on  suhtauduttava sekä mitä 

rikosoikeudellisia seurauksia valtio- ja maanpetoksesta voi tulla. 

Kaikissa varuskunnissa oli varauduttu toimiin mahdollisesti synty-

vien levottomuuksien varalta. Helsingin varuskunnassa ylläpidettiin 

suunnitelmaa "kaupungin miehittämiseksi sisäisten levottomuuksien" 

sattuessa. Ohjeet uusittiin 20.4.26 Helsingin Garnisoonin päälli- 

kön käskyllä 	 2  y 	(sivu  II  21-22). 

Kaupungin joukko-osastojen lisäksi tulisivat varuskunnan päällikön 

alaisiksi myös Helsingin ja ympäristön suojeluskunnat. 

Toiminnassa järjestyksen palauttamiseksi saattoi tulla kysymykseen 

kaksi vaihtoehtoa. "Tapaus  I"  edellytti koko kaupungin miehittä- 
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mistä ja "Tapaus  II"  Söörnäisten kaupunginosan piirittämistä ja 

sen jälkeen valtaamista hyökkäyksellä. Jälkimmäinen tapaus edellyt-

ti, että "punaiset" eli "kapinalliset" olivat "ehtineet järjestäy-

tyä ja sulkea pääsyn tähän kaupunginosaan". 

Ensinmainitun tapauksen mukaista toimintaa varten kaupunki jaettiin 

ll:een alueeseen ja määrättiin kunkin alueen miehitysjoukko. Söör-

näisten valtausta varten miehitetään vesistölinja Siltavuorenrannas-

ta Töölönlahteen ja hyökkäys tapahtuu pohjoisesta linjalta Alppila - 

Pasila - Vanhankaupungin lahti. - Aikaisemmissa suunnitelmissa oli 

esiintynyt hyökkäys etelästä Pitkänsillan yli Hakaniemeen. Tästä 

oli kuitenkin luovuttu, koska se aiheuttaisi kovin paljon tappioita. 

Suomenlinnan komendantti, kenraalimajuri Kivekäs, arvosteli suora-

sukaiseen tapaansa suunnitelmaa Sotaväen päällikölle  3.5.26  lähet-

tämässään kirjelmässä. "Mielestäni ei ... toimintaohje kelpaa mi-

hinkään". Vuosina  1918-1919  "sillä kenties oli jonkinmoinen  raison 
d")être,  mutta ... tilanne kokonaan muuttunut". Nykyään ei voitane 
puhua punakapinasta, mutta kylläkin kommunistikapinasta ja siitä-

kin  vain  siinä tapauksessa, että  he  saavat apua ulkoapäin, lähinnä 
Venäjän laivastolta, joka yrittäisi maihinnousua Helsinkiin. Joukot 

olisi siis suunnattava tämän torjuntaan. "Eihän toki muutaman sadan 

tai vaikkapa parin tuhannen huonosti aseistetun kommunistin nutis-

tamiseksi tarvinne käyttää lähes  10  tuhatta miestä". Ilmeisesti 
"Tapaus  II"  vähitellen unohtui, sillä myöhemmässä arkistoainekses-  
sa  se  ei enää esiinny.  3  

Sisäisten levottomuuksien ja tuholaistekojen vaara nähtiin kyllä-

kin todellisena ja kaikissa varuskunnissa sihen varauduttiin. Esi-

merkiksi Viipurissa oli valmius kolmeen erilaiseen hälytykseen: 

- I,  jolloin kaupunkia ei miehitetä kuin osaksi, 
- II,  jolloin levottomuudet ovat puhjenneet ja kaupunki miehite-

tään täydellisesti, 

- III,  jolloin levottomuudet ovat puhjenneet kaupungin ulkopuo-

lella.4  

Kommunistien ohjeissa oli käsketty keskittää toiminta useinkin 

tiettyihin ajankohtiin, joita olivat mm. vappu, elokuun 1. ja mar-

raskuun 7. päivä. Esimerkiksi 24.7.29 Yleisesikunta antoi kaikille 

joukoille ohjeita "mahdollisten levottomuuksien varalta elokuun 
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1. päivänä odotettavissa olevien mielenosoitusten yhteydessä". 

Vartiointia oli tehostettava, joukot pidettävä varuskunnassa, up-

seerit aina tavattavissa ja "näkymättömästi aseistettuna", iltalo-

mat kielletään 31.7. - 1.8. välisenä aikana. "Punasotilaassa on 

asevelvollisia kehoitettu itse ottamaan lomaa, jos sitä ei heille 

anneta". Mielenosoituksiin osallistuminen kielletään.5  

Samaan aikaan Yleisesikunta antoi "2.D:n Komentajalle Kannaksen 

suojajoukkojen komentajana" erityisen ohjeen rajaseudulla mahdolli-

sesti syntyvien levottomuuksien varalta. Rajavartiointia oli tehos-

tettava suojeluskuntien avulla. "Asiasta  on  lähemmin sovittava 
Viipurin  sk-piirin päällikön ja Kannaksen rajakomendantin kanssa 

eivätkä nämä toimenpiteet saa herättää huomiota".  Se  osa lähinnä 
rajaa olevista suojajoukoista, joka ei osallistu sotaharjoituksiin,  
on  pidettävä lähtövalmiina varuskunnissaan. Ohje päättyy siihen, 

että varotoimet eivät saa aiheuttaa lisäkustannuksia valtiolle!6  

Marraskuun 7. päivän eli lokakuun bolshevikkivallankumouksen vuosi-

päivän varalta antoi Viipurin komendanttivirasto edellisenä päivänä 

ohjeita, joiden mukaan asevelvollisten liikkuminen kaupungilla on 

kiellettävä ja vartiointia on tehostettava "epäiltävien ainesten 

kasarmeille pääsyn ja kiihoituskirjallisuuden levittämisen estämi-

seksi". "Saatujen tietojen mukaan aikovat mielenosoittajat kokoon-

tua 7.11.29 klo 16,30 tienoilla ja tulenevat he suuntaamaan kulku-

eensa kasarmien läheisyyteen, samoin kiihotuskirjallisuus pitäisi 

olla sotilaihin kohdistettua".7  

Yleisesikunta antoi 16.4.30 ohjeita "lähestyvän vapunpäivän varal-

le". Se oli saanut tietoonsa, että kommunistit suunnittelevat nyt 

propagandaansa "entistään voimaperäisemmäksi, tullen he mahdolli-

sesti silloin asettamaan viimeaikoina perustamansa 'itsepuolustus-

järjestöt' aktiiviseen toimintaan viranomaisia vastaan", jos heidän 

mielenosoituksiaan tai kokouksiaan estetään. Kommunistit ovat saa-

neet ohjeet tehostaa toimintaansa armeijassa.8  

Lapuan Liikkeen aikoihin (Talonpoikaismarssi 7.7.30) Sotaväen pääl-

likkö "sisäpoliittisen tilanteen johdosta" kehotti komentajia "kiin-

nittämään huomiotaan joukko-osastonsa sisäiseen ja ulkopuoliseen 

elämään täten tyrehdyttääkseen mahdollisen kommunistisen aineksen 

liikehtimisen ja kiihoitustyön harjoittamisen". Puolustuslaitoksen 
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tarkoitus on rajojen suojeleminen ja "vieraan maan yllytyksestä 

isänmaatamme vastaan suunnattujen yritysten tukahuttaminen". Tämän 

mukaisesti on joukko-osastojen pysyttävä jyrkästi erillään osan-

otosta mielenosoituksiin ja levottomuuksiin. Poliisiviranomaisten 

mahdollisesti pyytäessä joukko-osastoilta virka-apua, on siitä 

ilmoitettava Yleisesikuntaan, joka tulee antamaan tarpeen vaaties-

sa määräyksen.9  

Edellä selostetun kirjelmän perusteella antoi 2.Divisioonan komen-

taja vastaavan käskyn alaisilleen.'°  Siltä varalta, että "rajanta-

kainen naapurimme, käyttäen hyväkseen maassa tällä hetkellä vallit-

sevaa poliittista tilannetta, ryhtyisi ... harjoittamaan rajaseu-

duillamme painostusta ... kotimaisten maanpetoksellisten voimien 

innostamiseksi" ja että nämä, kommunistit, ryhtyisivät tuholais-

toimiin, oli joukoissa tarkistettava lkp.suunnitelmat, annettava 

tarvittaessa rajakomendantille apuvoimia, varmistettava viestiyh-

teydet ja harkinnan mukaan tehostettava vartiointia. Upseerien oli 

oltava joka hetki tavoitettavissa ja "näkymättömästi aseistettuna". 

Kaikissa joukoissa ja varuskunnissa oli oltava paikallisiin oloi-

hin sovellettu hälytyssuunnitelma. Sen laatimisessa oli otettava 

huomioon kaksi vaihtoehtoa: hälytys ilman sodan vaaraa tai sen uha-

tessa. Edellisessä tapauksessa tuli kysymykseen hälytysvalmius, 

jolloin varaudutaan mahdollisesti tuleviin levottomuuksiin sekä 

varuskuntahälytys, kun levottomuuksia varmasti voidaan odottaa tai 

niitä on jo puhjennut. Sodanvaaran aiheuttamaan hälytykseen on val-

mistauduttava suunnittelemalla yhteydet poliisi- ja muihin viran-

omaisiin. On otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat tekijät 

kuten ilmatorjunta, kaasusuojelu sekä viestiliikenteen järjestely 

ja valvonta jne. Mahdollisesti käytettävät äänimerkit eivät saa 

sekaantua yleisiin merkkeihin, kuten ilmahälytysmerkki jne.11  

Yleisesikunta antoi 3.5.37 ohjeet vartiosuunnitelmista sisäisten 

levottomuuksien varalta.12  Ne oli laadittava samanlaisiksi kuin 

vastaavat suunnitelmat liikekannallepanossa ja sodanuhkan aikana. 

Esimerkiksi vartiot ja vartiopaikat ovat molemmissa tapauksissa 

samat. Vartiosuunnitelmat liitettiin esikäsky-yhdistelmiin, joten 

niistä voitiin käskeä samalla tavalla kuin muistakin esikäsky-

yhdistelmän (sivu 393) asioista. Suojeluskuntien osuus vartioin- 
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nista määrätään yksityiskohtaisesti eri tapausten varalta. Yleensä 

pyrittiin siihen että vartiointi mahdollisimman pian siirtyisi va-

kinaisen väen joukoilta suojeluskunnille ensinmainittujen vapautta-

miseksi varsinaisiin tehtäviinsä. Armeijakunnan Esikunta antoi käs-

kyn perusteella omat ohjeensa maavoimien joukoille. Yleisesikunnan 

ohjeethan koskivat koko puolustuslaitosta, siis myös meri- ja ilma-

voimia, aluejärjestöä jne.
13  

****************** 

Aina 1930-luvun alkuun saakka oli varuskunnissa tiettyjä kahviloi-

ta, joita pidettiin vasemmistolaisen kiihotuksen ja muun toiminnan 

takia varusmiehille sopimattomina ja joissa käyminen oli heiltä 

kielletty. Yleisesikunta totesi kuitenkin alkuvuodesta 1931, että 

tuollaista toimintaa ei yleensä ollut kuin eräissä työväentalojen 

kahviloissa, että sotilaat eivät juuri oleskelleet niissä, että 

kieltoa oli vaikea valvoa, ja että sellaiset määräykset vain vähen-

tävät kunnioitusta määräyksiä kohtaan yleensä. Tällä perusteella 

Helsingin varuskunnan päällikkö kumosi 16.4.31 tuollaiset kiellot.
14  

****************** 

Puolustuslaitoksessa ei kuitenkaan pidetty silmällä vain vasenta 

laitaa. Tasavallan presidentti kielsi "vakinaisessa palveluksessa 

olevia sotilaita kuulumasta jäseninä Akateemiseen Karjala-Seuraan 

ja ottamasta osaa sen toimintaan". Perusteena oli, että "on tullut 

todetuksi" yhdistyksen toiminnan olevan myös valtiollista ja poliit-

tista laatua - miten toteaminen on tapahtunut, ei selviä Sotaväen 

päällikön 14.6.34 kaikille alaisilleen välittämästä käskystä. Sota-

väen rikoslain mukaan kuuluminen valtiolliseen yhdistykseen oli 

vakinaisessa palveluksessa olevilta sotilailta kielletty eikä 

heillä ollut valtiollista äänioikeuttakaan.'
5  

Kieltojen noudattamista myös valvottiin, erästäkin upseeria ran-

kaistiin kotiarestilla, kun hän oli esiintynyt juhlapuhujana isän-

maallisen Kansanliikkeen tilaisuudessa. 

Varmaankin tasapuolisuuden vuoksi Sotaväen päällikkö kielsi upsee- 
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reita kuulumasta vapaamuurarijärjestöihin, "joiden tarkoitusperis-

tä ja toimintamuodoista ei julkisuudessa olla täysin selvillä". Ei 

siis voitu vedota lakiin, mutta kiellettiin varmuuden vuoksi.
l6  

******************  

Sisäiseen turvallisuuteen liittyy läheisesti huolehtiminen joukko-

jen mielialasta. Jos jotakin negatiivista havaittiin, asiaan puu-

tuttiin. Esimerkiksi otettakoon Armeijakunnan komentajan kirjelmä 

6.10.39. Hän oli saanut tietoja, joiden mukaan YH:iin kutsuttujen 

keskuudessa mieliala ei ole "sellainen kuin sen ainakin vakavana 

ajankohtana tulee olla". Syinä matalaan mielialaan olivat luonnol-

lisesti sotatapahtumat, jotka olivat synnyttäneet toivottomuutta-

kin,  viimeksi Puolan kukistuminen yllättävän nopeasti ja Baltian 

valtioiden antautuminen taistelutta. Myös palveluksen rasitus ja 

sen aiheuttamat taloudelliset haitat, ahdas majoitus yms. saattoi-

vat vaikuttaa mielialaa madaltavasti. "Asiassa on kuitenkin saata-

va aikaan pikainen ja perusteellinen parannus, ja siihen on lähinnä 

pyrittävä tehokkaan, ajankohtaisen valistustyön avulla". Oli vedot-

tava miesten kunnian- ja velvollisuuden tuntoon, selostettava ero 

Puolan ja meidän tilanteemme välillä ja osoitettava, ettei asemam-

me ole toivoton. Oli selitettävä, että YH on välttämätön nimenomaan 

sotavalmiuden tehostamiseksi. - Lopuksi velvoitettiin päällystö 

valppaasti valvomaan mielialaa, ohjaamaan se oikeille urille ja 

"tarvittaessa ankarastikin puuttumaan kurittomuutta tai tyytymättö-

myyttä osoittaviin ilmiöihin".i7 
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5.37 ULKOMAINEN APU 

Sotilasjohdolle oli selvää, ettei Suomen puolustus voisi kestää 

kuin rajallisen ajan Venäjän ylivoimaa vastaan. Tilanteenarvioin-

neista ilmenee, että katsottiin maan vain poikkeustapauksessa jou-

tuvan yksin hyökkäyksen kohteeksi. 

Alkuvuosien poliittisen reunavaltiosuuntauksen aikana ei varsinai-

sia sotilasneuvotteluja käyty, eräitä yleisluontoisia keskusteluja 

lukuunottamatta (sivut  II  11-14). Liittyminen Kansainliittoon vuon-

na 1920 avasi mahdollisuuksia eri tavoin ilmenevän kansainvälisen 

avun saamiseen, jos maa joutuisi hyökkäyksen kohteeksi. Hyökkääjä 

ei voisi olla muu kuin Venäjä, joka ei kuulunut Kansainliittoon. 

Sen peruskirjan 16. artiklan eli ns. sanktiopykälän mukaan saisi 

hyökkäyksen kohteeksi joutunut jäsenmaa sekä taloudellista että 

sotilaallista tukea muilta jäseniltä. Suomi pyrki saamaan aikaan 

sellaisen tulkinnan, että periaatteessa jokaisella jäsenvaltiolla 

olisi sotilaallinen avustusvelvollisuus. Tämä olisi merkinnyt Ruot-

sille Suomen auttamista, koska jo maantieteellisistäkin syistä 

apua ei ehtisi tulla kauempaa. Jotta se kerkiäisi ajoissa vaikutta-

maan, olisi sitä ennakolta valmisteltava (sivut  II  3-4 ja 17). 

Ruotsi puolestaan halusi säilyttää puolueettomuutensa eikä ennakol-

ta sitoutua mihinkään sotilaallisiin toimiin, minkä vuoksi se vaati 

sanktiopykälää tulkittavan suppeammin, niin että kukin valtio päät-

täisi itse mahdollisesta avunannosta. 

Kuten tunnettua, Mannerheim piti jo valtionhoitajakaudellaan Suomel-

le edullisena läheisen sotilaallisen yhteistoiminnan aikaansaamis-

ta Ruotsin kanssa 1 Ahvenanmaan kriisin lauettua alkoi Ruotsissakin 

ilmetä tähän halua ja sitä ilmensivät lähinnä nuoren polven yleis-

esikuntaupseerien kannanotot (sivu  II  17). Kenraali Enckell ei ollut 
kiinnostunut suhteista Ruotsiin, mutta vuonna 1925 Yleisesikunnan 

päälliköksi tullut everstiluutnantti Wallenius ryhtyi heti rakenta-

maan yhteyksiä Ruotsin Yleisesikuntaan. Siellähän oli jo 1920-luvun 

alkupuolella tutkittu mahdollisuutta ruotsalaisten apujoukkojen 

siirtämiseksi Suomeen.2  Ruotsalaisten upseerien ajatuksena oli, 

että Ruotsin puolustus olisi siirrettävä Tornionjoelta Rajajoelle. 

Heidän käsityksensä mukaan maata uhkasi vaara vain Venäjän taholta 

ja jos se pääsisi Suomen yli Pohjanlahdelle ja Tornionjoelle, vi- 
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hollisen lentoasekin ulottuisi Ruotsin elintärkeille alueille. 

Jo 1920-luvun alussa oli diplomaattitaholla ollut yhteyksiä, joi-

den tarkoituksena oli selvittää mahdollisuuksia yhteiseen puolustus-

politiikkaan. Puolin ja toisin näihin yhteyksiin oli kytkeytynyt 

myös upseereita. Walleniuksen aikana kontaktit muodostuivat varsin 

kiinteiksi ja neuvotteluja käytiin molemmissa Yleisesikunnissa. 

Ruotsalaiset upseerit tutustuivat myös mahdollisesti kysymykseen 

tuleviin maastoihin ja liikenneyhteyksiin. Heille annettiin kaikki 

heidän pyytämänsä informaatio Suomen puolustuslaitoksesta ja puolus-

tussuunnitelmista. 

Joskin molemmissa maissa valtakunnan ylintä johtoa informoitiin 

asiasta, se pidettiin äärimmäisen salaisena. Satunnaisia poikkeuk-

sia lukuun ottamatta Sota-Arkistossa ei ole siihen liittyviä asia-

kirjoja. Tiedot yleisesikuntien yhteyksistä perustuvat Turtolan 

tutkimukseen "Tornionjoelta Rajajoelle", jonka aineisto on pääosin 

koottu Ruotsin arkistoista sekä mukana olleiden haastatteluista. 

Esimerkkinä löytyneistä asiakirjoista esitettäköön Yleisesikunnan 

operatiivisessa osastossa 2.6.31 päivätty muistio, jossa on tutkit-

tu, millainen sanktioarmeijan kokoonpanon pitäisi olla. Siinä pää-

dytään tulokseen, että koska Venäjä tulee hyökkäyksessään käyttä-

mään maa-, meri- ja ilmavoimia, olisi näitä oltava myös sanktioar-

meijassakin. Päähyökkäys tulee tapahtumaan maavoimia ja sitä ei 

kyetä torjumaan meri- ja ilmavoimilla, vaan siihen tarvitaan riit-

tävät maavoimat, joille siis päätehtävä lankeaa. Tämä periaate nä-

kyy myös kaikissa ruotsalaisissa suunnitelmissa. Niissä meri- ja 

ilmavoimien osuutta on käsitelty toissijaisena.3  

Ruotsin ensimmäinen varsinainen suunnitelma on ilmeisesti vuodelta 

1925. Sen mukaan siirrettäisiin sieltä 5 - 6 divisioonaa meritse 

Suomen länsirannikolle ja rautateitse Pohjanlahden ympäri. Ne keski-

tettäisiin alueelle Viipuri - Elisenvaara - Värtsilä. Suunnitelmas-

sa otettiin huomioon mahdollisuus saada Norjastakin 2 - 3 divisi- 

oonaa. 4  

Vuoden 1930 suunnitelmassa tuotaisiin pääosa 4 divisioonan ja 1 

ratsuväkiprikaatin armeijasta Merenkurkun satamiin ja kuljetettai-

siin rautateitse itäiselle sotanäyttämölle, missä se käytettäisiin 

hyökkäykseen venäläisen Kannaksella etenevän armeijan sivustaan 
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periaatteessa V.K.27:n tapaan. Tätä koskevissa asiakirjoissa yhtä 

vähän kuin myöhemmissäkään ei tosin näy merkkiäkään ruotsalaisten 

joukkojen mahdollisesta mukaan tulosta.5  

Ruotsin Yleisesikunnassa laadittiin vuonna  1933  suunnitelma, joka 

sisälsi peräti  13  erilaista vaihtoehtoa riippuen vihollistilanteen 

kehityksestä ja ajasta, jolloin siirtoarmeija olisi käytettävissä.  

I:n  vaihtoehdon mukaan ruotsalainen armeija,  4  divisioonaa ja ratsu-

väkiprikaati, suorittaisi ensimmäisen sotakuukauden loppupuolella 

hyökkäyksen vihollisen sivustaan Rautjärven - Hiitolan alueelta.  

V:n  vaihtoehdon mukaan hyökkäisi toisen sotakuukauden puolivälissä  

2  divisioonaa ja prikaati vihollisen sivustaan Matkaselästä Sorta-

valan suuntaan ja  2  divisioonaa operoisi yhdessä suomalaisten kans-

sa alueella Kymijoki - Valkeala - Luumäki. Kaksi kuukautta sodan 

syttymisestä vihollinen olisi Helsingin - Hämeenlinnan - Lahden ta-

salla. Tällöin tarvittaisiin  6  -  7  divisioonaa ja ratsuväkiprikaa-

tin käsittävä apuarmeija.6  

Vuosina 1933 - 1935 laaditussa mietinnössä pidettiin edullisimpana 

hyökkäyksen suorittamista ennen kuin Laatokan kummallakin puolella 

etenevät venäläiset olisivat päässeet yhtymään. Tämä on melkolail-

la samanlainen kuin V.K.27:n mukainen  I  ja  II  Armeijakunnan hyökkä-

ys (sivu 288). Apuarmeijan vahvuus on 4 divisioonaa ja ratsuväki-

prikaati ja sen pitäisi olla keskitettynä kolmen viikon kuluttua 

sodan syttymisestä.7  

Vuonna 1934 ruotsalaiset arvioivat venäläisten ensimmäisen sotakuu- 

kauden aikana päässeen linjalle Virojoki - Luumäki 	Lappeenranta - 

Puumala. Vastahyökkäyksen tekisi 4 divisioonan ja ratsuväkiprikaa-

tin vahvuinen apuarmeija kohti Luumäkeä ja Lappeenrantaa sekä Punka-

harjun ja Puumalan kapeikkojen kautta.8  

Apuarmeijan vahvuudeksi on useimmiten laskettu 4 divisioonaa ja 

ratsuväkiprikaati. Tällöin edellytettiin sen pääsevän toimintaan 

ennen ensimmäisen sotakuukauden loppua. Toisen kuukauden puolivä-

lissä tarvittaisiin 5 divisioonaa ja ratsuväkiprikaati ja kolmannen 

kuukauden alussa 6 - 8 sekä lopussa jo 9 divisioonaa. Venäläisten 

arvioitiin tällöin päässeen läpi Saimaan kapeikosta ja vallanneen 

Lounais-Suomen.9  - Topografikunnan arkistossa on säilynyt selostus 
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ruotsalaisen kapteeni Tarras-Wahlbergin käynnistä Suomessa vuonna 

1933 selvittämässä sanktioarmeijan karttakysymystä. Siinä on tarvet-

ta laskettaessa armeijan vahvuutena pidetty 6 divisioonaa.
10  

Kaikissa suunnitelmissa korostetaan avun saannin nopeuden merkitys-

tä. Suomen sodanjohdon pitäisi viimeistään 15. operaatiopäivänä 

saada varmuus siitä, voidaanko sanktioarmeijan tuloon laskea vai 

ei. Molempien maiden Yleisesikuntien välisissä neuvotteluissa vuon-

na 1934 todettiin, että sanktiojoukkojen keskityskuljetukset rauta-

teitse voitaisiin aloittaa jo 9.lkp.päivänä, ehkäpä jo ennenkin, 

ilman että ne häiritsisivät omia kuljetuksia.
11  

Vuonna 1930 ruotsalaiset suunnittelivat sanktioarmeijalle oman joh-

toesikunnan muodostamista ja koko armeija olisi alistettu Suomen 

Päämajalle. Vuonna 1934 suunniteltiin ruotsalaisarmeijalle omaa 

päämajaa, joka olisi yhteistoiminnassa Suomen päämajan kanssa, kum-

massakin olisi toisen yhteysosasto.12 - 

Pohjoismaista yhteistyötä suunniteltiin myös ilmavalvonnan ja ilma-

suojelun alalla sekä ilmavoimien yhteisten karttojen valmistami-  
sessa.  13  

Kansainliiton arvovalta heikkeni 1930-luvun loppupuolella ja erito-

ten sen sanktiopykälä menetti merkitystään, ja samoin häipyi aja-

tus mahdollisesta alueellisesta pohjoismaisesta puolustusliitosta 

kansainliiton puitteissa. Mannerheim on muistelmissaan sitä mieltä, 

että tuollaisen puolustusliiton olemassaolo tai vain Ruotsin ja 

Suomen välinen, olisi voinut estää Venäjän hyökkäyksen.14  - Todet-

takoon kuitenkin, että Ruotsin sotilasjohto aina Talvisotaan saak-

ka ja vielä sen aikanakin olisi ollut valmis auttamaan Suomea soti-

laallisestikin ja piti yllä sitä koskevaa suunnittelutyötä.15  

****************** 

Reunavaltiosuuntauksen jälkeenkin otettiin Yleisesikunnassa huomi-

oon teknillinen mahdollisuus yhteistoimintaan Baltian maiden kans-

sa ilman että tästä olisi ollut virallisia neuvotteluja. Tilanteen 

arvioinnissa todetaan mm., että sotatoimet Suomessa ja Baltiassa 

saattavat vaikuttaa tilanteeseen toisella rintamalla (sivut 291, 
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374-375 ja 403-404). Myös oli teknillisesti mahdollista rannikko-

tykistön tulella sulkea Suomenlahden suu, sitä vartenhan olivat 

tietyt patterit sijoitetut ja niissä kauaskantava tykistö.16  Normaa-

lina yleisesikuntasuunnitteluna selvitettiin 1930-luvulla Viron ja 

Suomen sotilasviranomaisten kesken tällaisen toiminnan teknilliset 

mahdollisuudet lähinnä Mäkiluodon sekä Naissaaren ja Aegnan järeit-

ten patterien tulen käyttämisestä tähän tehtävään, jos sille tuli-

si poliittiset edellytykset. Teknillinen valmisteluhan ei sitonut 

kumpaakaan valtiota. Myös laivastojen yhteistoiminnan teknillisiä 

edellytyksiä selvitettiin; mm. yhteisten miinakenttien laskeminen 

saattaisi tulla kysymykseen Suomenlahden suun sulkemiseksi samalla 

tavoin kuin rannikkotykistön tulitoiminta. Molempien tarkoituksena 

olisi estää Neuvostoliiton laivastoa pääsemästä ulos Suomenlahdel- 

ta.
17  

Varsinaisen sotilaallisen avun lisäksi Suomi yritti saada sotamate-

riaalin hankinnoissa apua ulkopuolelta. Olihan selviö, ettei maa 

voisi kauan käydä sotaa varastoihinsa nojautuen ja oma sotateolli-

suus oli aluksi olematonta sekä vielä 1930-luvullakin riittämätön-
tä.  Lähin ja sodan aikana varmin tuottaja oli Ruotsi ja sinne yri-
tettiin solmia sotataloussopimuksia jo 1920-luvulla. 

Toinen maa, jonka kanssa oli yhteistoimintaa sotamateriaalin alal-

la oli Viro. Pietari Suuren merilinnoitusta oli rakennettu myös 

Suomenlahden etelärannikolle ja maiden itsenäistyessä jäi niin 

Suomelle kuin Virollekin keskeneräisiä rakenteita ja laitteita. 

1930-luvulla ryhdyttiin käymään vaihtokauppaa sotamateriaalilla, 

jolloin Suomi sai mm. 305 mm:n tykin putkia ja panssaritornien 

osia, joita käytettiin rannikon linnoittamisessa.18 
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5.4  PUOLUSTUSSUUNNITELMIEN KEHITTYMISEN TARKASTELUA 

Suomella ei itsenäistyessään ollut sotaväkeä eikä puolustussuunni-

telmaa. Vapaussodan päättyessä oli selviö, että olennainen osa puo-

lustusvoimista oli jätettävä itärajan suojaksi. Saksalaisten laati-

mat sotasuunnitelmat eivät kuitenkaan ole yhteismitallisia myöhem-

pien kanssa; niiden päätehtävähän oli palvella Saksan intressejä 

itärintaman epävakaassa tilanteessa. Boshevikkien Venäjän lisäksi 

oli otettava huomioon liittoutuneiden Murmanskissa oleva voimaryh-

mä. Suomen etu jäi toiselle sijalle, joskin saksalaisten kannalta 

oli tärkeätä estää bolshevismin leviäminen länteen. - Heidän käsi-

tyksensä mukaan Suomen puolustusvoimien arvo oli varsin vähäinen ja 

mahdollisissa operaatioissa niille olisi annettu vain defensiivisiä' 

tehtäviä, offensiivi olisi tapahtunut saksalaisin joukoin. 

Tosiasialliseksi uhkaksi koettiin koko maailmansotien välisenä ai-

kana Venäjä-Neuvostoliitto. Poikkeuksellinen ja ainutkertainen epi-

sodi oli puolustussuunnitelma Ruotsia vastaan Ahvenanmaan kriisin 

yhteydessä, joskin se aikanaan koettiin reaaliseksi ja tarpeelli-

seksi. Eihän hallitus muuten olisi antanut puolustusvoimille tulen-

avauskäskyä, mitä valtioneuvoston päätös 21.6.20 merkitsi (sivu  II  
15).1  Paradoksaalista on, että samaan aikaan kun meillä on voimas-

sa puolustussuunnitelma Ruotsin varalta, siellä suunnitellaan Suo-

men auttamista Venäjän mahdollisesti hyökätessä.2  

Alkuvuosien kaoottisessa tilanteessa pidettiin vaarallisina sekä 

bolshevikkeja että valkoisia kenraaleja, viimeksi mainituthan eivät 

edes suostuneet tunnustamaan Suomen itsenäisyyttä ja sulkivat näin 

pois yhteistoiminnan mahdollisuudet. Reaalisina on siitä huolimatta 

pidettävä suunnitelmia Pietariin ja Itä-Karjalaan suuntautuvista 

offensiiveista. Poliittisista syistä johtui, ettei tällaisia toteu-

tettu. Olisiko niillä ollut reaalisia onnistumisen mahdollisuuksia, 

jää arvailun varaan, mutta onhan Lenin lausunut, että suomalaisten 

hyökkäys Pietaria vastaan olisi ratkaissut sen kohtalon.3  

Itäinen uhka vallitsi siis koko ajan (sivut  II  29 seur.), joskin 
sen tosiasiallinen merkitys oli varmaan aluksi vähäisempi kuin us-

kottiin, siitäkin huolimatta, että rajan taakse paenneet suomalai- 
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set  kommunistit jatkuvasti sitä ilmensivät. Sitä mukaa kuin bolshe-
vikit vakiinnuttivat valtaansa ja Neuvostoliiton sotilaallinen voi-

ma lisääntyi, suureni myös itäinen vaara. Sotilasjohto piti sitä 

konkreettisena ja kasvavana, mutta poliittinen johto aluksi olemat-

tomana, ja myöhemmin sanottiin sotilasjohdon liioittelevan. Olihan 

esimerkiksi Tanner Talvisodan aattona sitä mieltä, että Mannerhei-

min olisi annettava mennä erouhkauksineen, ja marraskuun lopulla 

1939 hallitus antoi valtakunnan palata melkein rauhan tilaan. 

Venäjälle paenneiden suomalaisten kommunistien sieltä käsin johdet-

tu maanalainen ja ajoittain julkinenkin toiminta Suomessa oli todel-

linen vaaratekijä, joka kaiken aikaa oli otettava huomioon. Se ei 

ollut vain potentiaalinen uhka, vaan tuholaistekojakin tapahtui, 

vaikka kaikkea tehtyä ei aina saatu näytetyksi toteen.Läskikapina 

oli vain surkuhupaisa episodi. Kommunistien suurimman osan pysymi-

nen Talvisodan aikana Suomessa uskollisena isänmaalleen on ilmei-

sestikin pantava Neuvostoliiton hyökkäyksestä johtuvaksi. Avasihan 

se tuolloin monen silmät. 

Itäinen vaara arvioitiin niin suureksi, että maan voimavarojen ym-

märrettiin riittävän vain rajoi-tetuksi ajaksi. Ulkopuolisen avun 

saamista pidettiin välttämättömänä. Aluksi suuntauduttiin reunaval-

tioihin, joiden arveltiin antavan tukea yhteistä vihollista vastaan. 

Pian kuitenkin todettiin riskit mahdollista hyötyä suuremmiksi ja 

pyrittiin nojautumaan Kansainliittoon, joka näyttikin antavan kol-

lektiivista turvallisuutta. Kun tämäkin ennen pitkää osoittautui 

epätodelliseksi, päädyttiin pohjoismaiseen suuntaukseen, johon lop-

puun saakka uskottiin, mutta joka sekin toden tullen petti. Jou-

duimme yksin ylivoimaa vastaan. 

Yhtä pysyväinen tekijä sotilasjohdon tilanteenarvioinneissa kuin 

ulkoinen ja sisäinen uhka oli tehtävän ja resurssien välinen risti-

riita. Resursseiksi oli käsitettävä sotamateriaali, henkilökunta 

ja sen koulutustaso. Kaikkiin näihin pääsivät vaikuttamaan sekä 

poliittiset päätöksentekijät että myös sotilasjohto. Ensinmainittu-

jen kitsaus varojen myöntämiseen on luonnollisesti ymmärrettävissä 

siinä mielessä, että nuorella ja vasta itsenäistyneellä valtiolla 

oli rajattomasti kehittämistarpeita. Puolustuslaitos jäi tällöin 

helposti viimeiselle sijalle. Sehän oli täysin uusi hallinnon ala, 
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jota autonomian ajan taloussuunnitelmissa ei ollut tarvinnut lain-

kaan ottaa huomioon. Ymmärrettävä on myös vasemmiston kielteinen 

suhtautuminen sotaväkeen, jota aluksi pidettiin vain sodassa voit-

taneiden keinona vastapuolen kurissa pitämiseen. Vasta 1930-luvun 

lopulla saatiin aikaan perushankintalaki, jonka tarkoituksena oli 

puolustuksen pahimpien puutteiden korjaaminen. On syytä todeta, et-

tä lain mukaiset hankinnat perustuivat ns. supistettuihin määrävah-

vuuksiin, eivät joukkojen todellisiin tarpeisiin. Tilannetta kuvaa 

hyvin Mannerheimin muistelmissaan käyttämä sanonta "kahdeksan vuot-

ta kilpaa myrskyn kanssa". Jälkeenpäin esitetty väite, ettei soti-

lasjohto tehnyt päättäjille selväksi todellista tilannetta, on kes-

tämätön ja helposti kumottava veruke. Toisaalta myönnettäköön myös 

sotilasjohdon oma tietämättömyys tilanteesta, mikä ilmenee erityi-

sesti Grandellin toteamuksista, kun hän ryhtyi sitä selvittämään 

(sivu 174). Sotilasjohto ei ollut valmis riittävän nopeasti käyttä-

mään hyväkseen tarjoutuvia resursseja hankintojen suorittamiseen 

aikana, jolloin yleinen kilpavarustelu jo oli alkanut eikä sotama-

teriaalia enää ollut mistään helposti saatavissa. Sotilasjohto ei 

myöskään ollut saanut vahvistetuksi kaikkien tarvittavien aseiden 

ja välineiden "tyyppejä" eli malleja. Tämä selittää osaltaan esi-

merkiksi panssarintorjunta-aseistuksen ja viestikaluston puutteen 

Talvisodan alkaessa. Tosinhan ei ajoissa ollut saatu varoja välttä-

mätöntä ja aikaa vievää kehitystyötä varten (sivu 179). 

Henkilöstöresurssien puute oli luonnollinen seuraus siitä, ettei 

maalla ollut omaa sotaväkeä pariin vuosikymmeneen. Ei ollut reser-

vejä, ennenkuin niitä oli saatu koulutetuksi vuosiluokka toisensa 

jälkeen. Eihän kenraali Ignatiuksen suunnitelmissa voitu ottaa huo-

mioon  A-joukkojen eli palveluksessa olevien lisäksi kuin  B-joukot 
eli saman verran lisää (sivu  I 168 s.) On  kuitenkin todettava, että 
kun Hornborgin komitea oli arvioinut kenttäarmeijan vahvuudeksi  13  
divisioonaa, sotilasjohdon vaatimuksiin ei myöhemminkään sisältynyt 

kuin  9  divisioonaa. Vieläpä aluejärjestelmään siirtymisen jälkeen-

kin kenttäarmeijan vahvuus oli sama. Tosin näillekään divisioonille 

ei riittänyt tarpeeksi varustusta. 

Henkilöstöresurssien täysimittaista hyväksikäyttöä vaikeutti suu-

resti puute upseeristosta. Sehän oli aluksi luotava tyhjästä ja 

oli hyvin epähomogeeninen. Mutta senkin jälkeen kuin oma koulutus 
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oli saatu käyntiin, sitä ei täysimääräisesti hyödynnetty. Vielä 

vähän ennen Talvisotaa puolustusneuvosto kiinnitti valtiovallan 

huomiota tähän epäkohtaan (sivu 472). On kai kuitenkin annettava 

sotilasjohdolle tunnustus siitä, että henkisiä resursseja yritet-

tiin käyttää hyödyksi, sillä kehitettiinhän sotilasdoktriini, joka 

sodassa osoitti käyttökelpoisuutensa monissa tuhoamistaisteluissa. 

Se ettei aluksi saavutettu menestystä suurten joukkojen käyttämi-

sessä, kuten joulukuun hyökkäyksessä Kannaksella, on pantava har-

joituksen puutteen syyksi, mikä taas johtui vähistä resursseista. 

Voimavarojen hyödyntämiseen liittyy kysymys maan sotalaitosjärjes-

telmästä. Olosuhteiden pakosta tuli aluksi käyttöön saksalainen 

kaaderijärjestelmä. On turha ruveta arvioimaan, olisiko Mannerhei-

min mainitsema aluejärjestelmää muistuttava systeemi (sivu 116) ol-

lut tätä edullisempi.4  Joka tapauksessa on todettava, että aluejär-

jestelmään siirtyminen vuonna 1934 oli ratkaiseva parannus entiseen 

verrattuna. Se ei kuitenkaan joutunut tosikoetukselle, koska YH:n 

liikekannallepano saatiin suorittaa vihollisen häiritsemättä. Alue-

järjestelmään siirtyminen merkitsi myös suojeluskuntajärjestön 

täysimittaista hyödyntämistä sekä koulutuksessa että liikekannalle-

panossa, seikka jolle ei jälkeenpäin ehkä ole annettu sen ansaitse-

maa arvoa. On myös todettava, että sotalaitoksen taholla ei alku-

vuosina aina nähty suojeluskuntien suurta merkitystä. Toisaalta suo-

jeluskuntien huoli itsenäisyytensä säilyttämisestä saattoi olla lii-

oiteltuakin ja vaikeutti niiden niveltämistä maanpuolustuksen koko-

naisuuteen (sivu 165). 

Aluejärjestelmään siirtymisen arvoa ei vähennä se, että poliitti-

set päätöksentekijät lähtivät sitä ajamaan toivoen siten voitavan 

vähentää puolustusmenoja ja lyhentää palvelusaikaa. 

Jos  tarkastelun ulkopuolelle jätetään  Rappen  ja  von  Brandensteinin 

suunnitelmat sekä saksalaisten järjestelyt vuonna  1918,  voidaan 

puolustussuunnitelmista esittää seuraava kronologinen luettelo: 

- Ignatiuksen suunnitelmat vuonna  1919  

- Enckellin suunnitelmat vuosilta  1920  -  1924  (V.K.1,  2  ja  3)  

- Venäjän keskitys vuodelta  1927  (V.K.  27)  

- Venäjän keskitys vuodelta  1931  (V.K.  31)  

- Venäjän keskitys vuodelta  1934  (VK1 ja VK2) 

- Venäjän keskitys vuonna  1939  (VK2) 



- 545 - 

Ignatiuksen suunnitelmat sisältävät puolustus-, puolustus-hyökkäys-

ja hyökkäyssuunnitelmat. Enckellin suunnitelmiin kuului myös R.K.1, 

joka jätetään tarkastelun ulkopuolelle satunnaisluonteensa vuoksi. 

Kaikkien suunnitelmien perusluonne  on  defensiivinen, joskin nimen-

omaan alkuaikoina esiintyy myös sen rinnalla vahva offensiivinen 

ajatus, hyökkäys Pietariin, joka  on  nähtävä mahdollisuutena osal-

listua Venäjällä käytäviin taisteluihin boshevismin kukistamiseksi. 

Mannerheimin valtionhoitajakaudella oli vakavasti esillä mahdolli-

suus yhteistoimintaan kenraali Judenitsin valkoisten venäläisten 

kanssa (sivut  I 103  seur. ja  541).  Tähän olisi kuulunut Ignatiuk-

sen hyökkäyssuunnitelma Pietaria vastaan. Vielä Enckellin aikanakin 

tämä oli voimassa ja korvattiin sitten suunnitelmalla Venäjän kes-

kitys  3  (V.K.  3,  sivu  II 215).  Vuoden  1924  tilanteenarvioinnissa 

(sivu  II 223  seur.) kuitenkin päädytään siihen, että offensiiviaja-

tukset  on  resurssien puutteessa pakko hylätä. Tämän jälkeen ei suun-

nitelmissa esiinnykään enää offensiivia Pietaria vastaan. Pitäyty-

minen defensiivissä ei kuitenkaan estä eri muodoissa esiintyvää ak-

tiivisuutta, joka ilmenee offensiiveissa myös itärajan taakse. 

Kaikissa suunnitelmissa  on  luonnollisesti puolustuksen painopiste 

Karjalan kannaksella. Laatokan Karjala  on  toissijainen sotanäyttä-

mö, joskin vihollinen sitäkin kautta voisi vaikuttaa jopa ratkaise-

vasti, jos  se  pääsisi Laatokan taitse pääsotanäyttämön selustaan. 

Itärajalla Laatokan Karjalasta pohjoiseen ei suurten joukkojen ope-

rointia pidetty mahdollisena, joskin  1930-luvun loppupuolella tähän 

viittaavia arvioita  on  todettavissa (sivu  521).  

Kannaksella läntinen osa  on  itäistä vaarallisempi. Vesistölinja 

Suvanto - Vuoksi  on  luonnollinen puolustuslinja ja sitä kautta ei 

helposti päästä uhkaamaan puolustajan elintärkeitä alueita, Viipu-

ria ja sen yhteyksiä. Läntisellä Kannaksella puolustuksen sijoitta-

minen vaihtelee melkoisesti eri suunnitelmissa.  Rappen  ja Branden-

steinin pääasema  on  puolustuksen kannalta edullisilla kannaksilla 

Kuolemajärven - Perkjärven - Muolajärven välillä. Tähän päätyy myös 

Ignatiuksen suunnitelma, joskin yhtymät vaativat asemaa paljon kau-

emmaksi itään aina Vammeljärven - Suulajärven - Kirkkojärven tasal-

le. Kenraali Enckell valitsi linjan Humallahti - Summa - Muolajär-

vi - Äyräpäänjärvi - Vuoksi sillä perusteella, että  se  oli etäisin 
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asema, jonka joukot ehtisivät miehittää ennen vihollista. Koska tä-

mäkin saattoi tietyin edellytyksin jäädä saavuttamatta, hän suunnit-

teli myös vaihtoehtoisesti taemman aseman, josta käsin hyökkäyksel-

lä otettaisiin alkuperäinen pääasema (V.K.1, sivu  II  186 ja V.K.2, 

sivu  II  198). Kenraali Enckell esitti vuonna 1940 mielipiteenään, 

että hänen tehtävänsä maan puolustamisen suunnittelussa oli vaikeim-

pia, mihin kukaan Yleisesikunnan päällikkö on koskaan joutunut et-

simään ratkaisua (sivu  II  226). 

Sotaneuvoston kokouksessa marraskuussa 1923 Yleisesikuntaa moitit-

tiin pääsuunnitelman, V.K.l:n, liiallisesta passiivisuudesta. Esi-

tettiin mm. puolustuksen sijoittamista linjalle Vammelsuu - Taipa-

le, Kiviniemen sillanpään muodostamista hyökkäyksen lähtöasemaksi, 

puolustusaseman työntämistä Vuoksen eteläpuoliselle järvilinjalle 

sekä suojajoukkojen vahventamista. Enckell puolusti omaa kantaansa 

sillä, että offensiiviin ei ole riittävästi voimia. 

Puolustusrevisionikomitean - itse asiassa ensimmäisen parlamentaa-

risen puolustuskomitean - vuonna 1926 valmistuneessa mietinnössä 

(sivu 63 seur.) kartoitetaan maan sotilaspoliittinen tilanne ja 

keinot puolustuksen järjestämiseksi sen vaatimusten mukaisesti. Eh-

dotus oli kuitenkin niin radikaali ja se olisi vaatinut niin run-

saasti voimavaroja, että sitä ei viety edes eduskuntaan. Siinä eh-

dotettiin kenttäarmeijan vahvuuden nostamista seitsemästä kolmeen-

toista divisioonaan ja suojajoukkojen vahventamista. Myös varusta-

miseen tarvittava rahoitus olisi pitänyt varata useiden vuosien oh-

jelmalla sellaiseksi, että suunnitelluille joukoille olisi saatu 

sekä aseet että varusteet (sivut 65-81). Ei kannata yrittää arvioi-

da, millainen puolustuksemme olisi ollut Talvisodan alkaessa, jos 

revisionin ehdotusta olisi ryhdytty toteuttamaan. Merkille kannat-

taa panna, että Yleisesikuntakin vain toteaa suunnitelman epärealis-

tiseksi ja että sen on pakko ottaa olosuhteet sellaisina kuin ne 

ovat ja laatia suunnitelmansa mahdollisuuksien puitteissa. - Kuiten-

kin oli Yleisesikunnassa jo vuonna 1921 päädytty siihen, että 7 di-

visioonan sijasta kenttäarmeijassa pitäisi olla vähintään 10 (sivut  

II  145 ja  II  186). 

Kun uusi puolustussuunnitelma (V.K.27, sivut 285 seur.) seuraavana 

vuonna saatiin valmiiksi, se oli offensiivinen. Länsi-Kannaksella 

puolustaudutaan melko syvällä, Makslahden - Muolajärven tasalla ja 
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päävoimin hyökätään vihollisen oikeaan sivustaan Vuoksen - Suvan-

non vesistölinjan eteläpuolelta. Tässä suunnitelmassa ilmenee puo-

lustusrevisionin esittämä offensiivinen periaate, jonka mukaan vas-

tahyökkäys on tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pelkkä 

defensiivi ei tarjoa menestystä (sivu 66). Jääkäriupseeriston tahol-

ta oli moitittu Enckelliä passiivisuudesta. "Operaatiosuunnitelmis-

ta puuttui melkeinpä tykkänään toimivia, aktiivisia piirteitä", 

kirjoittaa kenraali Öhquist Talvisota-teoksessaan.5  Kuinka passii-

vinen Enckell olisi toden tullen ollut, jää arvailuksi, joka tapa-

uksessa hän suunnitelmiensa offensiivisissakin osissa yritti pysyä 

reaalisten edellytysten rajoissa ja pyrki ottamaan huomioon sodan-

käyntivälineensä todellisen käyttöarvon. Todettakoon, että Öhquist, 

jota on pidettävä Talvisodan joulukuun hyökkäyksen isänä, arvioi 

tuolloin mahdollisuutensa liian korkealle. Kuinka paljon V.K.27 

ilmentää puolustusrevisionin ajatuksia ja kuinka paljon jääkärien 

ja Enckellin vastakohtaisuutta, on vaikea sanoa. 

Pian ruvettiin Yleisesikunnassa arvioimaan, että V.K.27:n riskit 

olivat kestämättömän suuret. Vuoden 1930 lopulla todettiin, että 

suunnitelman optimismi oli perusteetonta. Liikekannallepanomme ja 

keskityksemme nopeus eivät olisi niin paljon vihollista parempia, 

että ne antaisivat meille kuvitellun ylivoiman sodan alkaessa. Näin 

tultiin suunnitelmaan V.K.31, jonka mukaan Kannakselle ryhmitetään 

puolustukseen 4 divisioonaa pääasemaan Kyrönniemi - Summa - Muola-

järvi - Vuoksi - Taipale ja 2 divisioonaa varataan strategiseksi 

reserviksi. - Jäljellä oleva kahdeksas divisioona oli sijoitettava 

Laatokan Karjalaan (sivut 373 seur.). 

Vaikkakaan tätä suunnitelmaa ei käskytetty, se oli kuitenkin Yleis-

esikunnassa strategisen ajattelun pohjana. Enää ei pelattu vain yh-

dellä kortilla, offensiivisella, jota V.K.27 edusti, vaan mukana 

oli myös defensiivinen vaihtoehto. 

Defensiivinen ajattelun vahventumista kuvaa myös suhtautuminen lin-

noittamiseen. Kenraali Enckellin siirtyessä pois Yleisesikunnan 

päällikön paikalta vuonna  1924  loppui myös hänen nimelleen jääneen 
puolustusaseman linnoittaminen, sehän edusti jääkärien mielestä 

passiivista ajattelua ja varat voitiin paremmin käyttää kenttäarmei-

jan offensiivikyvyn parantamiseen. Kuitenkin jo vuonna  1927  oli 
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Yleisesikunnassa esillä kysymys ns. eteläisten järvikannasten lin-

noittamisesta ja seuraavana vuonna Yleisesikunta vastasi puolustus-

ministeriön kyselyyn, että Enckellin linjan linnoituslaitteista ei 

missään tapauksessa voida luopua. Päinvastoin olisi niitä nykyai-

kaistettava ja linnoitussysteemiä edelleen kehitettävä.6  

Vuonna  1931  tehtiin ratkaisu, joka merkitsi pääaseman sijoittamis-
ta Enckellin linjalle, lukuunottamatta eteläisintä osaa, jota työn-

nettiin hieman eteenpäin (sivu  376).7  Vähitellen päästiin myös kan-
talinnoittamisen alkuun ja vuonna  1939  oli rakentaminen käynnissä 

entistä paljon suuremmalla voimalla.8  Nihtilän muistioissakin ko-

rostettiin linnoittamisen merkitystä ja puolustusneuvosto teki sii-

tä useita aloitteita (sivu  490).  Yleistä käsitystä linnoittamisen 
merkityksestä kuvaa kesän  1939  vapaaehtoinen kansanliike Kannaksen 

linnoittamiseksi. 

Öhquist, joka varmaan oli paras Kannaksen tuntija, olisi halunnut 

aseman idemmäksi, Kaukjärven - Perkjärven tasalle ja idempänä ns. 

eteläisille järvikannaksille, mikä ratkaisu hänen mielestään olisi 

tarjonnut "huomattavia sekä operatiivisia että taktillisia etuja".9  

Enckellin perustelua, että hänen valitsemansa asema oli etäisin mil-

le ehdittäisiin ennen vihollista, hän ei enää pitänyt relevanttina. 

Yleisesikunnan kannan määräsi nyt se, että taloudellisista syistä 

haluttiin käyttää hyväksi olemassa olevia rakenteita mahdollisimman 

suuressa määrin.i0  Itse asiassa erimielisyys tuli koskemaan pääasi-

allisesti aseman keskiosaa Kaukjärven - Perkjärven välillä, sillä 

aseman eteläosaa siirrettiin jo 1932 alkaneella linnoittamisella 

eteenpäin
ll  ja eteläiset järvikannakset sisällytettiin Talvisodan 

Mannerheim-linjaan (sivu 483). Aseman keskiosaan jäi juuri vaaral-

lisimmalle kohdalle, "Viipurin portille", melkoinen painauma län-

teen, missä murtuma Talvisodan aikana pakotti luopumaan koko Manner-

heimlinjasta. - Yleisesikunnan kanta olikin, että tuolla kohdalla 

siirryttäisiin aikanaan varojen salliessa eteenpäin. Vaarallisim-

malls alueella olisi saanut olla kaksikin peräkkäistä asemaa.12 
 

Vielä YH:n aikanakin ajatus oli esillä, mutta ajan ja resurssien 

puutteessa sitä ei saatu toteutetuksi. 

Vuoden 1934 suunnitelmassa oli sekä offensiivinen että defensiivi-

nen variantti. VK 1 oli itse asiassa samanlainen kuin V.K.27 ja 
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VK 2 noudatteli V.K.31:n periaatteita (sivu 384). Offensiivi rajoit-

tui kuitenkin vain edullisen puolustusaseman valtaamiseen Kannaksen 

kapeimmalta ja helpoimmin puolustettavalta kohdalta. Hyökkäyksen 

ideana oli lyödä Viipurin suuntaan etenevä vihollinen sivustaan 

kohdistuvalla kenttäarmeijan päävoimien iskulla. VK 2 tulisi kysy-

mykseen tilanteessa, jossa ei olisi edellytyksiä offensiiviseen 

vaihtoehtoon, joko alunperin tai siirtymisenä defensiiviin VK I:een 

pyrittäessä. 

Syksyn 1939 tilanteenarvion mukaan offensiivin edellytyksiä ei ol-

lut; joukot keskitettiin VK 2:n mukaan (sivu 471 seur.).. Ylipäälli-

kön marraskuussa antama ohje puolustuksen siirtämiseksi kauemmaksi 

eteen ei toteutunut (sivu 489). Arvioimalla tilannetta syksyn suoja-

joukkotaistelujen perusteella ei ole lainkaan varmaa, että puolus-

tus edessä olisi kauankaan pitänyt, olihan noiden asemien linnoitta-

misastekin pääasemaan verrattuna heikko, kun mm. korsut puuttuivat. 

Laatokan Karjalan puolustus on ollut alusta alkaen rauhan aikaisen 

3.Divisioonan tehtävänä. Se suoritetaan aluksi defensiivisesti ja 

pian vakiintuu pääasemaksi Jänisjoki-linja sekä sen tasalla olevat 

kapeikot ja järvikannakset Jänisjärvestä pohjoiseen. Divisioonan 

vastuualue ulottuu pohjoisessa aluksi Oulun läänin etelärajaan saak-

ka, myöhemmin Ilomantsiin (sivut  I  186,  II  320). 3.Divisioonalla ja 
siitä liikekannallepanossa muodostettavalla armeijakunnalla on 1920-

luvun alkuvuosina tehtäviä Karjalan kannaksellakin, mutta pian sen 

vastuu rajoitetaan vain Laatokan Karjalaan (sivu  II  193). 

•Kun defensiivinen tehtävä aluksi määritettiin varsin ylimalkaises-

ti: "miehittää raja Laatokan pohjoispuolella" (sivu  I  186), siihen 
on vuonna 1923 tullut jo aktiivinenkin momentti: "lyödä vihollinen 

ja karkoittaa se  Div.  puölustusalueelta valtakunnan rajan yli, tai, 
jos tämä työ käy ylivoimaiseksi, puolustaa sille uskottu alue vii-

meiseen saakka, koska tästä riippuu maamme menestyksellinen puolus-

tusmahdollisuus" (sivu  II  364). Samoihin aikoihin todettiin, että 

aktiivinen toiminta tulee kysymykseen vain Mantsilan - Tulomajärven 

suunnalla (sivu  II  370). Aktiivisuuden ei tarvinnut rajoittua vain 
rajan omalle puolelle, vaan suojajoukot voisivat turvata "rintamaan-

marssin" joko etenemällä rajan yli ja ottamalla haltuunsa tärkeitä 

kohteita tai perääntyen viivyttäen ylivoimaisen vihollisen pakotta-

mana (sivu  II  366). 
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Tarton rauhaan saakka toimivat Suomen suojelukseen pyrkineet ja 

meidän joukkojemme miehittämät Repolan ja Porajärven pitäjät erään-

laisena puskurivyöhykkeenä, kuulumatta silti varsinaiseen puolustus-

suunnitelmaan (sivut  II  29 ja  II  322). 

Vähitellen aktiivisuus saa suunnitelmissa yhä suuremman merkityk-

sen Vuonna 1926 laaditussa muistiossa todetaan, että "sotilaalli-

sen voiman ja rajan pituuden suhdetta on muutettava" ja tämä tapah-

tuu offensiivin kautta (sivu 317). V.K.27:ssä Karjalan operaatio-

alue ulottuu Laatokasta Sotkamon vesireittiin saakka ja täällä toi-

mii kaksi divisioonaa käsittävä armeijakunta, jolle myös rajavarti-

ostot ja paikalliset suojeluskunnat on alistettu. 

Operaation päämääränä on nyt katkaista vihollisen yhteydet etelästä 

Itä-Karjalan keski- ja pohjoisosiin sekä saavuttaa mahdollisimman 

lyhyt puolustettava linja mahdollisimman edullisessa maastossa, mi-

kä tarkoittaa Laatokan ja Äänisjärven välistä kannasta. Viimeksi 

mainitun pohjoispuolella olevissa erämaissa ei merkittäviä operaa-

tioita ole odotettavissa (sivu 317). Ensimmäisenä tavoitteena on 

järvialueen Vieljärvi - Pyhäjärvi - Säämäjärvi haltuunotto (sivu 

324). 

Suunnitelma VK 31:n mukaan olosuhteet eivät ole entisestään muuttu-

neet. Lähinnä on vain kysymys siitä, paljonko voimia liikenee tälle 

toisarvoiselle sotanäyttämölle Karjalan kannakselta, minkä vuoksi 

toinen divisioonista onkin aluksi varattava ylijohdon käyttöön (si-

vu 381). 

Vuoden 1934 suunnitelmissa pidettiin ensin ainoana toiminnan muoto-

na offensiivia, jonka vuoksi tuli kysymykseen vain VK 1, joka oli 

periaatteessa samanlainen kuin V.K.27 (sivut 285 ja 384). Vuonna 

1937 otettiin mukaan myös defensiivinen variantti (sivu 427) ja 

syksyllä 1939 tämä määrättiinkin toiminnan pohjaksi, mutta erityi-

sesti Nihtilä oli korostanut aktiviteetin tärkeyttä (sivut 475-476). 

Puolustuksen piti nyt pysyä Jänisjokilinjan itäpuolella ja tämä 

otettiin mukaan ehdottomana takarajana. Armeijakunta suunnitteli 

ja käski useita eri puolustusjärjestelmiä ja divisioonat yrittivät 

niitä rakentaakin, sikäli kuin joukkojen siirroilta jäi aikaa. Täl-

lainen toiminta näyttää johtaneen luottamuspulaan Päämajan ja armei-

jakunnan johdon välillä. Päämaja piti sitä liian passiivisena ja 
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vaati samoin kuin Kannaksellakin puolustuksen siirtämistä lähemmäk-

si rajaa, olihan joukot saatu keskitetyiksi vihollisen häiritsemät-

tä (sivu 507). Johdonmukaisempi toiminta olisi ilmeisesti kohotta-

nut puolustusvalmiuden suuremmaksi kuin se oli hyökkäyksen alka-

essa. 

Itärajan pohjoisosan puolustukseen ei aluksi kiinnitetty kovin 

suurta huomiota. Kuten jo mainittiin, siihen riitti 3.Divisioonal-

le vielä keväällä 1919 määräys miehittää raja Laatokan pohjoispuo-

lella. Todettakoon kuitenkin, että saksalaiset olivat monin tavoin 

valmistelleet mahdollista toimintaa suorittamalla tiedustelua Poh-

jois-Suomessa ja itärajalla (sivut  I  57-69). 

Kun tuolla laajalla erämaa-alueella ei odotettu vihollisen taholta 

laajoja operaatioita, tyydyttiin defensiiviin. Laatokan Karjalan 

pohjoispuolella ei suunniteltu käytettäväksi lainkaan vakinaisia 

joukkoja, vaan rajan puolustus tapahtuisi suojeluskuntien voimin. 

Kesti aikansa, ennenkuin johtosuhteet alueella selvenivät. Vastuu 

rajan puolustuksesta oli Vapaussodan jälkeen sotaväellä. Kesällä 

1918 rajavartiostot olivat välillä sisäasiainministeriön alaisina, 

mutta alistettiin pian taas sotaväelle, koska "Ylipäällystö ei muu-

ten voi ottaa täydellisesti vastatakseen rajan suojaamisesta". Lo-

pullisesti rajavartiostot kuitenkin tulivat sisäasiainministeriön 

alaisiksi 1.4.19 alkaen, joskin sotaministeriön piti vastata "tar-

peellisten taktillisten reservijoukkojen asettamisesta" (sivu  I  
152). 

Vuonna  1922  suunniteltiin itärajan puolustukseen käytettäväksi 
suojeluskunnista lähes  5000  miestä, joista noin puolet oli aivan 
rajan läheisyydestä (sivut  II 162-164).  Kun vuonna  1923  voimaan 
tullut asetus määräsi rajavartiostot "sotatapauksessa asetettavik-

si sotalaitoksen alaisiksi", voitiin ne nyt ottaa mukaan puolustus-

suunnitelmiin ja saivat pian johtavan aseman koko organisaatiossa 

(sivu  II 365).  Tähän saakka suunnitelmat olivat olleet puhtaasti 

defensiivisiä, nyt tulee mukaan uusi aktiviteetti. Toimintaohjei-

siin sisältyy toimintaa myös itärajan takana.  

1920-luvun alkuvuosina pidettiin tilannetta itärajalla eräin ajoin 

niin uhkaavana, että sotaväkeä pidettiin valmiina puuttumaan asioi-

hin. Talvella 1922 lähetettiin joukkoja Laatokan Karjalaan (sivut 
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II  27 ja  II  34-35) ja Koillismaahankin (sivut  II  382-384). Näitä 

joukkoja ei kuitenkaan alistettu rajavartiostoille, kun ne eivät 

osallistuneet varsinaiseen vartiotoimintaan (sivu  II  381). 

Vuonna  1924  rajavartiostolle sodan varalta laadittujen ohjeiden 

mukaan tuli suoraan Päämajan alaisiin Kajaanin ja Kemijärven lohkoi-

hin yhteensä noin  5500  miestä, edelliseen hieman yli  4000  ja jälkim-

mäiseen noin  1500.  Lohkoilla oli aluksi defensiivinen tehtävä, mutta 

jo 6.lkp.päivänä niiden oli määrä aloittaa offensiivi etenemällä 

rajan yli, missä niiden piti ottaa haltuunsa liikenneyhteyksiä hal-

litsevia maastonkohtia (sivut  II 385-388). Jos  vihollinen pakottai-

si joukot perääntymään, niiden olisi joka tapauksessa pidettävä hal-

lussaan linja Pielisjärvi - Kuhmo - Suomussalmi. - Petsamoa ei oh-

jeissa mainita, eihän sinne vielä ollut maantietäkään. 

Suojeluskuntien operatiivinen toimintasuunnitelma vuodelta  1926  

mainitsee itärajalta "Pohjois-Suomen operatioalueen", jolla tulevat 

toimimaan Keski-Pohjanmaan, Raahen, Oulun ja Pohjolan suojeluskunta-

piirit. Suunnitelmassa V.K.27 käytetään nimeä "Pohjolan  operatio-

alue" ja siihen kuuluu "maa-alue Sotkamon reitistä pohjoiseen". Sa-

manaikainen Yleisesikunnan muistio ei pidä mahdollisena Pielisjär-

ven pohjoispuolella sellaisia operaatioita, jotka voisivat vaikut-

taa Kannaksen sotatoimiin. Venäläisten päämääränä tuleekin olemaan 

synnyttää Pohjois-Suomessa levottomuuksia ja yhdessä kapinallisten 

kanssa ottaa  se  haltuunsa. Talvi  on  heille kesää edullisempi, koska 

silloin tieverkko kasvaa melkoisesti talviteiden johdosta. Läskika-

pina vuonna  1922  oli vielä tuoreessa muistissa (sivu  329).  

V.K.27:n ensimmäiset keskityskäskyt alistavat alueen suojeluskunnat 

Kainuun. ja  Lapin  rajavartiostoille, jotka toimivat Päämajan alaisi-

na. Tietty määrä suojeluskuntia kootaan Rovaniemelle Päämajan reser-

viksi. Vuoden  1929  organisaatiomuutoksen jälkeen muodostetaan vas-

taavista rajavartiostoista Kainuun ja  Lapin  Ryhmät. Yhteiseksi joh-

toelimeksi tulee Pohjois-Suomen Esikunta. Sen toimintaohjeen mukaan  

on  keskityksen tarkoituksena perustaa Kuusamoon, Kuolajärvelle (Sal-

laan) ja Petsamoon suojajoukot valtakunnan rajan turvaamiseksi. Sal-

laan koottu erillinen komppania  on  tarkoitus käyttää toimintaan 

Muurmannin radalla (sivut  329  seur.). 

Ryhmien etumaisten osien on edettävä Luvajärven - Kontokin - Kuitti- 
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järven - Pääjärven - Tolvantojärven tasalle ja suoritettava tiedus-

telua, mutta päävoimat on pidettävä koottuina taempana ja varsinai-

nen vartiointi on suoritettava teiden varsilla, lähelle rajaa sijoi-

tetuilla heikoilla voimilla. Rovaniemelle ja Kajaaniin keskitetyt 

joukot ovat strategisena reservinä, jonka käyttöön on saatava Pää-

majan lupa. Vuodesta 1930 alkaen näiden joukkojen ja esikuntien 

valmistelutöiden johto kuului Rajavartiostojen Esikunnalle. 

Vapaussotaa lähinnä seuraavina vuosina ei Venäjän laivasto ollut 

operaatiokelpoinen eikä siis aiheuttanut todellista uhkaa meripuo-

lustuksellemme. Kuitenkin pidettiin venäläisten toimintaa Laatokal-

la mahdollisena ja maihinnousuvaaraa hyvinkin reaalisena. Tämän 

vuoksi ryhdyttiin jo Vapaussodan aikana toimiin sen rannikon ja 

erittäinkin ulkosaariston varustamiseksi tykistöllä (sivu  I  95). 

Ahvenanmaan kriisin aikana uhka tuli Ruotsin taholta ja tätä torju-

maan olisi tarvittu sekä merivoimia että maavoimia. Vaikka Ruotsin 

laivasto oli täysin ylivoimainen Suomen sotasaalislaivastoon nähden, 

suunniteltiin tämän asettamista liikekannalle estämään tai ainakin 

häiritsemään saarten valtausyrityksiä. Myös rannikkotykistön patte-

rien käyttö olisi tullut kysymykseen ennen niiden hävittämistä. Maa-

voimien osuutta maihinnousun torjuntaan ilmentää suunnitelma Ruot-

sin keskitys eli R.K.1. Uhkan reaalisuutta osoittaa jo aikaisemmin 

mainittu valtioneuvoston  20.6.20  tekemä päätös tulenavauksesta (si-
vut  I 133, II 49-51, II 227-233).  

Sitä mukaa kuin Venäjän laivasto kehittyi, suureni myös sen uhka 

Suomen puolustukselle ja sen torjunnan merkitys. Vuoden  1924  suunni-

telman mukaan rannikkopuolustus oli suoraan Ylipäällikön alainen. 

Rannikkopuolustuksen päällikön johdossa oli rannikkotykistö, laivas-

to tukikohtineen, rannikkovartiojoukot sekä rannikkopuolustuksen 

ilmailuvoimat. Päävastuu oli luonnollisesti rannikkotykistöllä, lai-

vaston rakennusohjelmaahan ei vielä ollut aloitettukaan ja ilmailu-

voimien osuus oli merkityksetön (sivu  II 146).  Rannikkovartiojoukot 

olivat suojeluskuntajoukkoja ja niitä oli suunniteltu käytettäväksi 

maihinnousujen torjuntaan vuodesta  1919  alkaen. Vuonna  1922  kuului 

tähän organisaatioon jo lähes  13000  miestä ja  31  rannikkogarnisoo-

nia (sivu  II 161).  

Meripuolustuksen kehittämiseksi laadittiin 1920-luvun alkupuolella 
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laajakantoisia ohjelmia, jotka kuitenkin varojen puutteessa jäivät 

toteuttamatta ja kehittäminen tapahtui kunakin vuonna myönnettävien 

vähäisten määrärahojen puitteissa. Vuonna 1927 saatiin kuitenkin 

aikaan ns. laivastolaki, jonka mukaan laivastoa rakennettiin aina 

1930-luvun puoliväliin asti (sivut  II  389-390). 

Yleisesikunta määritti vuonna 1922 rannikkopatterien päätehtäväksi 

maihinnousujen torjunnan, ettei vihollinen mereltä käsin voisi uha-

ta rintaman sivustaa ja selustaa. Tämän ohessa ja mikäli se voi ta-

pahtua päätehtävän kärsimättä, rannikkotykistön oli varauduttava 

tukemaan myös maavoimia (sivu  II  390). 

Suojeluskuntien operatiivinen toimintasuunnitelma vuodelta 1926 

määräsi, mitkä suojeluskuntapiirit perustavat joukkoja kullekin 

viidelle rannikkolohkolle ja mitkä yleisen rannikkovartioreservin 

(sivu 336 seur.). 

V.%.27 ei olennaisesti muuta meripuolustuksen tehtäviä, mutta ran-

nikkolohkot ryhmitetään nyt neljään operaatioalueeseen: eteläran- 

nikko, lounaisrannikko, länsirannikko ja Laatokan rannikko. Ranni-

kon puolustukseen määrätyt suojeluskuntajoukot ovat Rannikkopuolus-

tuksen päällikön alaisia, mutta tarvittaessa voidaan niitä ja eri-

tyisesti yleistä reserviä käyttää muihinkin operatiivisiin tarpei-

siin. Lohkojaossa tapahtui vuosien mittaan vain vähäisiä muutoksia, 

mutta vuodesta 1928 alkaen esiintyy myös Ahvenanmaa Turun lohkoon 

kuuluvana ja pian omana lohkonaan. Sen puolustuksessa on otettava 

huomioon myös alueelle mahdollisesti perustettavat suojeluskunnat. 

Laatokan rannikkopuolustus erotetaan nyt suoraan Ylipäällikön alai-

seksi, muut sotatoimialueet jäävät edelleen Rannikkopuolustuksen 

päällikön johtoon (sivut 336 seur.). 

Vuoden 1929 organisaatiomuutos- ei olennaisesti koskenut rannikko-

puolustusta, uudet toimintaohjeet vain selvensivät entisiä. Vuonna 

1931 valmistunut ohje meripuolustuksen yleisistä tehtävistä sodas-

sa Venäjää vastaan määräsi ensimmäiseksi omien meriyhteyksien eli 

kauppamerenkulun järjestämisen ja suojaamisen. Toiselle tilalle tu-

li vihollisen maihinnousuyritysten ja muiden rannikkoon kohdistu-

vien operaatioiden torjuminen. Ensimmäinen tehtävä on välttämätön 

puolustuskykymme ylläpitämiselle ja lankeaa "liikkuville merivoimil-

le", toinen sekä kiinteille että liikkuville, Ahvenanmaahan kohdis- 
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tuvat maihinnousut  vain  jälkimmäisille. Alueen puolustusta varten  

on  Turkuun varattava torjuntavoimaa. Tykistöä olisi sinne varastoi-

tava jo rauhan aikana ja sille olisi tiedusteltava asemat valmiik-

si. Meripuolustuksen Esikunnan oli laadittava yksityiskohtainen 

suunnitelma Ahvenanmaan lohkon perustamiseksi ja saarten linnoitta-

miseksi liikekannallepanon jälkeen.  1930-luvun alusta lähtien kysy-

mykseen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Miehitysjoukoksi vakiin-

tuu ennen pitkää jalkaväkirykmentti, polkupyöräpataljoona ja patte-

risto (sivut  461  seur.). 

Vihollisen todennäköisimmät maihinnousukohteet ovat Yleisesikunnan 

arvion mukaan seuraavat: Koivisto - Virolahti, Kotka, Loviisa - 

Porvoo, Porkkala, Hanko - Lappohja ja Ahvenanmaa. Maihinnousujen 

tarkoituksena on ensi sijaisesta vaikuttaminen maavoimien sotatoi-

mien, mutta kaksi viimeksi mainittua vallattaisiin laivaston tuki-

kohdiksi. Pohjanlahden rannikolla ei ole maihinnousun vaaraa niin 

kauan kuin Ahvenanmaa on hallussamme ja laivasto toimintakykyinen, 

mutta retket kauppasatamia vastaan ovat kuitenkin mahdolliset. 

Tällaisia kohteita ovat ainakin Turku, Uusikaupunki, Rauma, Pori 

sekä Kristiinankaupungin - Vaasan seutu. Tämän uhka-analyysin perus-

teella suunniteltiin perustettavien joukkojen keskitysalueet. Pää-

asiallisesti ne olivat suojeluskuntajoukkoja. 

Karjalan kannaksen kummallakin sivustalla olevat rannikkolohkot 

joutuisivat eniten tekemisiin maavoimien yhtymien kanssa, joten 

niiden oli varauduttava suuntaamaan tultansa myös maavoimien tuke-

miseen. Tätä yhteistoimintaa pohdittiin 1930-luvulla sekä Yleis-

esikunnassa että kentällä ja todettiin rannikkotykistön päätehtä-

västä, maavoimien sivustan suojaamisesta johtuvan, että .ensisijai-

sesti oli torjuttava maihinnousuyritykset, mutta sen ohessa oli 

mahdollisuuksien mukaan annettava maavoimille tulitukea. Rannikko-

lohkot oli varauduttava alistamaan maavoimien yhtymille (sivu 459). 

Tshekkoslovakian kriisin aikana vuonna  1938  pidettiin  Ahvenanmaa-

han  kohdistuvaa uhkaa niin suurena, että suoritettiin jo vähäinen 
liikekannallepanokin (sivut  253-255).  Tuolloin uhkaajana oli Neuvos-

toliitto, mutta sotilasjohto piti reaalisena myös Saksan mahdollis-

ta valtausyritystä ja oli valmistautunut puolustautumaan miltä suun-

nalta tahansa tulevaa puolueettomuuden loukkausta vastaan (sivut  

19-20).  
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Niinhyvin meri- kuin ilmavoimienkin puolustussuunnitelmat liittyi-

vät kiinteästi maavoimien suunnitelmiin. Kumpaakaan ensinmainittua 

ei pidettykään nykyaikaisessa mielessä puolustushaarana, vaan lähin-

nä ne olivat verrattavissa maavoimien aselajeihin tai yhtymiin. 

Tuolloin puhuttiin usein "armeijasta", vaikka tarkoitettiin koko 

puolustuslaitosta. 

****************** 

Puolustussuunnitelmat joutuivat koetukselle sodan syttyessä. Onnek-

semme ei toteutunut pahin vaihtoehto, yllätyshyökkäys ilman sodan-

julistusta. YH:n aika antoi mahdollisuuden keskittää joukot rauhan-

omaisesti. Sekä suojajoukot että kenttäarmeija saatiin paikoilleen 

ja ne ehtivät linnoittaa asemiaan, suorittaa koulutusta ja totuttau-

tua tehtäviinsä. Varustusta hankittiin lisää sekä kotimaasta että 

ulkomailta. YH:n aikana kerittiin myös todeta puutteet ja laimin-

lyönnit. Puolustusvoimat olivat kuitenkin tuona aikana ehtineet 

saavuttaa sisäisen kiinteyden, joka vihollisen hyökätessä maahan 

ilmeni "Talvisodan henkenä". Puolustuskuntoisuuden hyväksi tehty 

määrätietoinen työ ja Talvisodan henki yhdessä saivat aikaan, että 

puolustuksemme kesti ja maa säilytti itsenäisyytensä. 

Puolustussuunnitelmat osoittautuivat perusteiltaan oikeiksi. Yllä-

tys oli kuitenkin vihollisen hyökkäysjoukkojen arvioitua paljon 

suurempi vahvuus, varsinkin Pohjois-Suomessa. Pettymyksen aiheutti 

se, että jouduimme taistelemaan yksin, mikä tosin oli tilanteen-

arvioinneissa otettu lukuun, mutta vähemmän todennäköisenä vaihto- 

ehtona. 
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35. Asetus N:o  153/8.5.25  ja P1M:n kirj N:o  799/17.6.25,  SArk, TP:n 

sot.as.kanslia  173/3 
36. Henkilöasiainneuvottelukunnan kirj  20.12.27,  SArk T22104/Hh9  
37. Laki N:o  345/22.12.27  ja asetus  155/4.5.28 
38. Asetus N:o  291/5.9.30 
39. PN:n ptk N:o  10/21.1.32  ja N:o  19/1.9.32  liitteineen, SArk Pn 

ark/K4 ja  K8 
40. P%:n ptk:t vuosilta  1932  ja  1933,  SArk  PK  ark/K4 ja  K5,  PN:n kirj 

u:o  1/7.2.33,  SArk  P^.!  ark/K6  
41. .Asetukset  3:o 213/29.6.33  ja  77/8.2.35  
42.",setukset  `:':o 500  ja  501/30.12.37  
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5.225  Puolustusministeriö  

43. YE:n kirj N:o  473/2.1.28,  SArk T22104/Hh9, P1N hist  I,  sivu  158 
44. Östermanin  muistio  12.3.29,  SArk  117814/46 
45. P1N:n kirj N:o  2016/16.4.30, 14.11.30  ja  6.7.31,  SArk T22104/Hh9 

sekä  746/8.2.32,  SArk  14373/1, 22.3.32,  SArk  14365/5  ja  7.5.32,  
SArk T22104/Hh9  

46. Grandellin muistiot  16.4  ja  3.5.32,  SArk T22104/Hh9 ja  10,  PiR 
hist  I,  sivu  159 

47. PN:n kirj N:o  14/28.7.32,  SArk T22104/Hh9  
48. P1N hist  I,  sivu  160 
49. Asetus N:o  19/1.10.36 
50. PIN  hist  I,  sivut  162-163,  Selen,  sivut  67-73 
51. PN:n kirj N:o  16/16.8.35,  SArk PN ark/K6  
52. PN:n ptk:t N:o  2/31.7.37, 3/13.8.37  ja  1/4.1.38,  PN:n kirj N:o  

4/18.8.37,  SArk PN ark/K5 ja  K6,  PIM hist  I,  sivut  166-167,  Selen,  
sivut  67-73,  asetus N:o  500/30.12.37 

53. Selen,  sivu  72 
54. Asetus N:o  478/30.12.38 
55. Asetus  N:❑  330/17.10.39 
56. SArk  Eg  5/46  

Sodan aikaisten puolustusvoimien tarve 5'2311  
1. PR,  sivu 92 
2. PR,  sivu 85 
3. PR,  sivu 284 seur. 

Rauhan aikainen puolustuslaitos  5'2312  

1. Grandellin PM:t 1.2.24 ja 17.5.24, SArk PR:n  ark  III/3/22, 
Raikkala, sivu 24 

2. SLH, sivu 65 
3. SLH, sivu 72 

4. SL  1, sivut 144-147, P1N histl,sivu 137 
5. I1mUE:n kirj N:o 334/21.11.24, SArk T2857/7 

6. YE:n kirj N:o 101/31.5.27, SArk 12858/8 
7. YE:n kirj N:o 2/Sp/14.6.27, SArk T7741/5 
8. Jv:n tark:n kirj N:o 8/16.4.26, SArk 12857/12 
9. PIN:n hist  I,  sivu 127, YE:n kirj 5.3.26, SArk 12657/12 
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58232  Everstiluutnantti Airon tutkimus  

1. UN  hist  I, s. 439,  Tmäki, sivut  149, 155  ja  242,  Plm hist  I,  si-
vut  112-113,  Kallion komitean kirj  11.7.28,  SArk  F14/1928 

2. SArk  T17644/48  

Airon ehdotus rauhan ajan puolustusvoimiksi  5.2322  
1. YE:n kirj N:o  16/17.1.25  ja  195/7.7.25  sekä taulukko "Armeijan 

sijoitus uuden suunnitelman mukaan ja siitä johtuvat rakennus-
kustannukset", SArk  12857/10 

2. Grandellin muistiot  Förslag  till  armens  organisation, 1.2.24  ja 
Ehdotus N:o puolustuslaitoksen järjestelyksi,  17.5.24,  SArk,  PR 
ark  III/3/22  

3. Raikkala, sivu  38  

Lausuntoja Airon suunnitelmasta  5.233  
1. Susitaival, sivu  102 
2. 01M  K.D. N:o  69/28.1.30,  SArk  T4374/3 
3. P1M-:n kirj N:o  136/18.11.30,  SArk T22104/Hh21  
4. T:mäki, sivut  153-154 
5. YE:n kirj N:o  99/7.4.30,  SArk T22104/Hh  102 
6. Plin:n kirj N:o  106/2.7.30,  SArk T22104/Hh102  
7. YE:n kirj N:o  249/17.7.30,  SArk  F112/1930 
8. YE:n kirj N:o  249/17.7.30  ja P1P1:n kirj N:o  5658/4.9.30  ja  

29.10.30,  SArk  F112/1930,  YE:n esik.käsky N:o  8/17.9.30,  SArk  
9. YE:n kirj N:o  1/30,  Uud.järj.tmk./12.11.30, SArk  120689/11 
10. YE:n Uud.järj.tmk:n kirj N:ot  1/12.11.30  ja  3/4.12.30,  SArk  

T20689/11 
11. YE:n kirj N:o  347/25.10.30,  SArk  T20689/11  ja P1N:n kirj N:o  

418/28.11.30,  SArk T22104/Hh21  
12. YE:n kirj N:o  5/12.12.30,  SArk  120689/11 
13. P1N:n kirj N:o  87/20.11.31,  SArk  17741/13  

Yleisesikunnan suunnitelma aluejärjestelmäksi  5'234  

1. YE:n kirj N:o 26/31, SArk T22104/Hh104c sekä YE:n kirj N:o 160/ 
5.6.31, SArk PN  ark  1931-39/KB ja N:o 178/18.6.31, SArk T7741/5 

2. YE:n kirj N:o 21/16.1.31, SArk T2860/1 ja 11/31.12.30, SArk 
3. YE:n kirj N:o 160/5.6.31, SArk PN  ark  1931-39/8 12860/2 

4. PN:n ptk N:o 4/17.6.31 ja PN:n kirj N:o 7/15.7.31, SArk PN  ark  
5. hl  I1, sivu 32 	 1931-39/K6 

6. YE:n kirj N:o 178/18.6.31, SArk 17741/5 
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7. Tt:n kirj N:o 38/28.5.30, SArk 120689/11 

5.235 Aluejärjestelmään siirtymisen valmistelu  

1. Grandellin muistio N:o 112/-.8.31,  Sark  T22104/Hh54 
2. YE:n kirj N:o 25/23.1.32, SArk P17/10-12 

2a. YE:n kirj N:o 76/23.2.32 ja 389/12.8.32, SArk 17747/45-46 

2b. YE:n kirj N:o 648/8.11.34, SArk  Flab  10 
3. YE:n kirj N:o 25/23.1.32, SArk P17/10-12 sekä P1M:n kirj N:o 

20/32 Sot1, 55/32 Sot2, 374/32  Sot  2 ja 398/32 Sot2, SArk 
4. YE:n kirj N:o 333/23.2.32, SArk 112080/41,  III  sotilasmaakunnan 

pvk N:o 1/7.3.32, SArk 

5. Raikkala, sivu 40 
6. YE:n kirj-N:o 442/17.3.32, SArk 112080/41 
7. Tilasto avoimista upseerivakansseista armeijassa 6.5.32, SArk 

T12080/41 
8. P11h:n kirj N:o 398/1.11.32, SArk PN  ark  1931-39/8 
9. YE:n kirj N:o 638/14.12.32, SArk T12080/32 

10. TP:n sot.käsky N:o 40/29.6.33, SP:n pvk:t N:o 18/29.6.33 ja 27/ 
11.10.33, SArk 

11.  III  Sot.maakunnan pvk N:o 14/19.8.33, SArk 
12. YE:n kirj N:o 440/30.5.33, SArk T4374/7 
13.  P.M.  aluejärjestelmän aiheuttamista tarpeista  sk.-järjestössä/ 

22.8.33, SArk T22104/Hh102 

Maavoimien uudestijärjestely  5'236  
1. Ehdotus. Siirtyminen nykyisestä maavoimien kokoonpanosta ja vah- 

vuuksista uudestijärjestelyn edellyttämään kokoonpanoon ja vah-
vuuksiin. 30.3.33, SArk T7741/5 

2. YE:n kirj N:o 264/15.4.33, SArk 14526/10, myös 1442/23.9.33, SArk 
3. PlM:n kirj N:o 134/26.4.33, SArk T4374/7 	 112081/16 

4. PiM:n kirj N:o 134/19.5.33, SArk T4526/10 ja YE:n kirj N:o 447/ 
1.6.33, SArk T10594/14 

5. Asetusehdotukset SArk T4374/7 
6. P1N:n kirj N:o 3399/30.6.33, SArk, määrävahvuusluettelot N:o 165 

7. YE:n kirjelmät 565/1.11.33, SArk 12860/6 ja N:o 566/1.11.33, SArk 
T4526/10 

8. P1h1:n kirj N:o 358/14.11.33, SArk T4374/7 
9. Kailan  P.M.  N:o 358/15.12.33, SArk T4374/7 

10. P1R::n kirj N:o 361/22.11.33, SArk T2S50/6 

11. P.M.  YE:n maavoimien perustamista ja majoittamista koskevan ehdo- 

tuksen iohdosta, P1M:n K.D.N:o 351/30.10.33, SArk T4374/7 
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12. YE:n kirj N:o 638/25.11.33 ja 668/4.12.33, SArk T2860/6 

13. P1N:n kirj N:o 92/29.3.34, SArk T4526/10, YE:n kirj N:o 206/29.3. 
34, SArk T2860/9, YE:n kirj N:o 310/4.4.33 ja PlM:n kirj N:o 125/ 

10.4.33, SArk 14374/7 
14. YE:n kirj N:o 285/10.4.34, SArk T2860/9 

15. P1M:n kirj N:o 381/22.1.33, SArk T2860/6 ja 92/29.3.34, SArk 14526 

16. S.puol.voimat, sivu 52, Paulaharju, Ahti: Jääkäritykistörykmefi12  

ti,  Helsinki 1936, sivut 71-80, yhtymien ja joukko-osastojen 
pvk:t, Plm:n kirj N:o 8000/17.4.26, SArk T2857/12, P1M:n kirj N:o 
69/8.4.27, SArk T19585/17, YE:n muistio v. 1927, SArk T22104/Hh21, 
YE:n kirj N:o 572/19.2.27, SArk T22104/Hh21, Plm:n kirj N:o 17/ 

10.1.28, SArk 119639/18, YE:n  P.M.  koskeva järjestelyehdotusta 

armeijan uudeksi rauhan aikaiseksi kokoonpanoksi v. 1931, SArk 
T22104/Hh21, PlM:n kirj N:o 7405/18.2.31, SArk T7741/13 

17. PlM:n kirj N:o 2590/23.4.36, SArk T2860/15, 2.D:n pvk N:o 8/14.5. 
36 ja RvPr:n pvk N:o 7/30.4.36 

18. TP:n sot.käsky N:o 33/8.5.36 
19. AKE:n kirj N:o 53/14.4.36 ja YE:n kirj N:o 826/14.4.37, SArk 

T2025/57/-36 ja -37, RvPr:n pvk:t N:ö. 2/29.1.37 ja 1/5.1.38 
20. YE:n kirj N:o 355/7.10.36,  SArk P17/1 ja N:o 404/31.10.36, SArk 

12860/15, P1N:n kirj N:o 482/23.1.37, SArk T2025/58/-37, asetus 
N:o 132/12.3.37, Käk.sp:n pvk N:o 1/27.2.37 

Joukko 	-osastojen kokoonpano 5'237  
1. Yhteenvedot kutsunnan tuloksista, SArk 723598/3, T20689/11 
2. 2.DE:n kirj N:o 454/29.10.30, SArk 120689/11 
3. 1.DE:n kirj N:o 88/8.5.30, SArk T20689/11 
4. RvPr:n kirj N:o 1988/9.7,28, SArk T4358/11 
5. PR:n komentajan käsky N:o 10/6.3.35, SArk, pvk-sarja, YE:n kirj 

N:o 39/10.12.36, SArk 2097/104 ja N:o 40/27.11.37, SArk 2097/106, 
AKE:n kirj N:o 259/13.12.37, SArk 991/8, YE:n kirj N:o 189/13.9. 

38, SArk T2862/5, PiM:n kirj N:o K1 108/16.12.39, SArk T2862/5 ja 
N:o K1 515/31.8.39, SArk 

6. Jalkaväen Harjoitusohjesääntö  I,  Helsinki 1922 ja 1925 

7. Neuvottelukunnan kirj TP:lle 23.2.25, SArk T2857/10 
8. P1P1:n kirj N:o 8000/17.4.26, SArk T2857/12 
9. YE:n kirj N:o 572/19.12.27, SArk T22104/Hh21 ja PlM:n kirj N:o 

17/10.1.28, SArk 119639/18 
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10. Esim. P1N:n kirj N:o  7405/18.12.31,  SArk  17741/13 
11. AKE:n kirj N:o  15/13.1.37  ja  220/17.4.37,  SArk  991/8,  1.DE:n kirj 

N:o  16/18.1.37,  SArk  12097/109  ja N:o  169/21.4.37,  SArk  1251/24,  

KSR:n kirj N:o  9/25.1.37  ja  51/10.4.37,  AKE:n kirj N:o  338/2.9.37,  
KKR:n kirj N:o  196/22.9.37,  SArk  991/8,  UR:n pvk  11/30.4.37,  PR:n 

pvk N:o  31/21.5.37,  SArk, Pertti Kilkki: Karjalan Kaartin Rykment-
ti  1918  -  1939,  Joensuu  1985,  sivut  140-141 

12. P1N:n kirj N:o  4690/13.8.35,  SArk  12860/13 
13. YE:n kirj N:o  288/25.4.35,  SArk  T2860/13,  PR:n pvk:t N:o  16/9.5.35  

ja  11/7.5.36,  Kilkki, e.m. teos, sivu  140 
14. AKE:n kirj N:o  15/13.1.37,  SArk  991/8 
15. Puolustusministeriön määräykset puolustuslaitoksen kokoonpanosta 

sekä viroista ja toimista eri vuosina, yhtymien ja joukko-osasto- 

jen päiväkäskyt sekä P1N:n kirj N:o  8000/17.4.26,  SArk  12857/12  ja  
69/8.4.27,  SArk  119658/17,  YE:n muistio muutoksista Armeijan rau- 
hanaikaiseen järjestelyyn ja kirj N:o  572/19.12.27,  SArk  T22104/  

Hh21, P1N:n kirj N:o  17/10.1.28,  SArk  119639/18,  YE:n muistio  ar-  
meijan kokoonpanoksi vuonna  1931,  SArk T22104/Hh21, P1N:n kirj 
N:o  7405/18.12.31,  SArk  17741/13,  YE:n kirj N:o  502/9.10.33,  SArk  
T2860/6,  P1N:n kirj N:o  8541/30.12.37,  SArk  T2025/58/-37,  P1N:n 
päätös  170/23.4.35,  Lääkärintarkastusohjesääntö (LTO), SArk. - 
Kutsukas-sana esiintyy melkein kaikkien joukko-osastojen ilmoituk— 

sissa palvelukseen astuneista alokkaista, esim. KTR  2:n  kirj N:o  
68/22.6.37,  SArk  991/8 

5.238 Merivoimien organisaation kehitys  

1. SL  1, sivu 109 
2. SL  1, sivu 134 
3. SL  1, sivu 165 
4. Suomen Rannikkatykistö, toim. K.J. Mikola ym. Helsinki 1959, 

sivu 80, P1N:n kirj N:o 4210/25.9.36, SArk T2025/56/-36 _ 

5. SL  1, sivu 109 
6. SL  1, sivu 135 
7. SL  1, sivut 136-137 
8. SL  1, sivut 164-165 
9. SL  1, sivu 176 
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10. 5L 1, sivut 203-210, P1m:n kirj N:o 1486/2.3.31, SArk T7741/13 

Ilmavoimien organisaation kehitys  5.239   

1. I1mU:n pvk N:a 20/11.7.28 
2. IlmV:n pvk N:o 60/11.11.26 
3. I1mU:n pvk:t N:o 49/6.9.23 ja 8/1.3.24 
4. IlmV:n pvk N:o 3/1.3.34 
5. P1fA:n kirj N:o 933/25.1.38, SArk T2025/III/58/-38 ja I1mV:n pvk 

N:o 1/8.1.38 
6. IlmU:n pvk N:o 12/21.6.29 
7. I1mV:n pvk N:o 19/13.9.30 
8. IlmU:n pvk N:o 4/13.5.33 
9. I1mU:n pvk N:o 8/14.7.33 
10. PlM:n kirj N:o 933/25.1.38, SArk T2025/III/58/-38 
11. IlmU:n pvk N:o 52/15.9.23 
12. I1mU:n pvk N:o 8/1.3.24 
13. pILE:n pvk N:o 1/30.4.26, I1mU:n_ pvk::t:.N:.o 13/8.4.26 ja 14/ 

9,4.26 
14. IlmV:n pvk N:o 17/9.6.28 
15. I1mU:n pvk N:o 9/10.6.32 
16. I1mV:n pvk:t N:o 4/13.5.33 ja 3/1.3.34 
17. IlmU:n pvk N:o 8/14.7.33 
18. IlmU:n pvk:t N:o 1/8,1.38 ja 5/1.3.38 sekä P1P1:n kirj N:o 

933/25.1.38, SArk T2025/III/58/-38 
19. I1mU:n pvk N:o 8/29.2.24 
20. IlmU:n pvk N:o 14/9.4.26 
21. IlmU:n pvk N:o 10/10.4.28 
22. I1mU:n pvk:t N:o 8/14.7.33 ja 14/10.10.33 
23. P1m:n kirj N:o 6169/31.10.36, SArk T2025/57/-36 ja LAs 6:n pvk 

N:o 82/11.11.36 
24. P1Ri:n kirj N:o 933/25.1.38 ja IlmV:n pvk N:.o 1/8.1.38 
25. IlmV:n pvk N:o 8/29.2.24 
26. I1mU:n pvk N:o 14/9,4.26 
27. IlmU:n pvk:t N:o  8/14,7.33`jå  14/10.10,33 
28, Lentoasema 3:n pvk N:o 2/22.1.38 
29. IlmV:n pvk:t N:o 8/22.3.26 ja 10/10.4.26 
30. IlmV:n pvk N:o 15/12.4.26 . 

31. IlmV:n pvk N:0 c13/23,;4.27 
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32. I1mU:n pvk N:o  10/10.4.28 
33. I1mV:n pvk N:o  4/13.5.33 
34. I1mV:n pvk:t N:o  8/14.7.33  ja  14/10.10.33 
35. I1mV:n pvk N:o  3/1.3.34 
36. LAs  3:n  pvk N:o  2/22.1.38 
37. IlmV:n pvk N:o  28/30.12.29 
38. IlmU:n pvk N:o  4/13.5.33 
39. IlmV:n pvk N:o  8/14.7.33 
40. IlmV:n pvk N:o  14/10.10.33 
41. P1M:n kirj N:o  933/25.1.38,  SArk T2025/III/58/-38 ja LAs  3:n  

pvk N:o  2/22.1.38 
42. I1mV:n pvk N:o  4/13.5.33 
43. IlmV:n pvk:t N:o  49/6.9.23  ja  8.1.3.24 
44. I1mV:n pvk N:o  13/9.5.28 
45. IlmVar:n pvk N:o  12/5.11.36,  P1M:n kirj N:o  482/23.1.37,  SArk  

T2025/58/-37 
46. Ilmatorjuntajoukot  1925-1960,  Ilmatorjuntaupseeriyhdistys,  si-  

vut  61-66,  I1mU:n pvk:t N:o  8/30.6.37, 1/8.1.38  ja  28/31.12.38,  
P1M:n kirj N:o  4424/14.6.37,  SArk  T2025/57/-37 

47. Ilmatorjuntajoukot  1925-1960,  Ilmatorjuntaupseeriyhdistys, sivu  
75,  IlmV:n pvk N:o  7/12.6.37,  I1mVE:n kirj N:o  813/3.6.37  ja 
YE:n"kirj N:o  905/8.6.37 

48. I1mU:n pvk:t N:o  7/12.6.37, 12/24.5.38  ja  28/31.12.38 
49. IlmV:n pvk:t N:o  1/8.1.38  ja  28/31.12.38-  

Sijoitus- ja majoituskysymyksiä  5.240  

1. Lyhennysote Sotaväen ylilääkärin vuosikertomuksesta vuodelta 
1923, SArk 2131/9 

2. 2.DE:n kirj N:o 117/8.2.24, SArk T19638/15 
3. P1M:n kirj N:o 117/25.2.24, SArk 119638/15 

4. YE:n kirj N:o 325/22.12.24, 16/17.1.25 ja 91/6.4.25, SArk 
T19638/16 sekä 195/7.7.25, SArk T2857/10 

5. P1M:n kirj N:o 24/18.3.25, SArk T19638/16 
6. PPP  2:n lääkärin kirj 21.5.26, SArk 2137/6,7,  PPP  2:n pvk:t 

N:o 135-138/1928, SArk T18024 
7. 2.0E:n kirj N:o 118/15.12.25, SArk 119638/16 ja N:o 2154/27.7. 

27, SArk 2128/10 
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8. YE:n kirj N:o  16/17.1.25,  SArk  T2857/1.0. 
9. YE:n kirj N:o  195/7.7.25,  SArk  T2857/10 
10. YE:n kirj N:o  316/4.7.30,  SArk  12858/14 
11. YE:n kirj N:o  201/12.5.32,  SArk  T19639/23 
12. PlM:n kirj N:o  4282/23.8.32,  SArk  T2860/6  ja  K1/10685/29.9.39,  

SArk 12025/III/57/-39, VR:n pvk:t  
13. P1M:n kirj N:o  117/25.2.24,  SArk  119638/15 
14. PiM:n kirj N:o  842/6.2.31,  SArk  17741/13 
15. Kyösti Väänänen: Savon Prikaatin historiaa, Mikkeli  1978,  si-  

vut  87-90 
16. YE:n kirj N:o  201/12.5.32,  SArk  119639/23 
17. YE:n kirj N:o  300/18.9.33,  SArk  T2860/6  ja Luettelo "Armeijan 

sijoitus uuden suunnitelman mukaan"  1.6.25,  SArk  T2857/10 
18. Luettelo urakalla tehdyistä Pl.M:nrakennustöistä  vv. 1933  -  

1949,  SArk  2647/2f/50  ja P1M:n Koulutusosaston "Ehdotus lämmi- 
tettävien (eli talvella asuttavien) parakkien rakentamiseksi 
Karjalan Kannakselle/6.10,38", SArk  119640/35 

19. MeVE:n kirj N:o  741/16.10.33;  SArk  T19639/26 
20. KYM:n kirjelmä N:o  382/12.10.39;  SArk  119640/38 

5. 24Rajavartiolaitos  

1. Laki rajavartiolaitoksesta N:o 135/17.4.31 ja asetus rajavar-
tiolaitoksesta N:o 28/22.1.32 

2. SisM:n kirj N:o 260/11.2.33, SArk T2860/6 
3. YE:n kirj N:o 50/20.2.33 ja P1M:n kirj N:o 882/4.3.33, SArk 

12860/6 sekä EK:n kirj N:o 6262/21.4.33, SArk T2860/9 
4. Mietintö Kannaksen rajavartioston sotilaallistamisesta, 16.4. 

34, SArk 12860/9, P1M:n kirj N:o 2481/24.4.36, SArk 12025/58/ 
-36 ja asetus N:o 164/17.4.36 

5. R  hist, sivu 111,Yr:a kirj '':o 434/28.939, SArk T2862/5 

6. Laki merivartiolaitoksesta N:o 151/4.4.30 ja asetus N:o 196/ 
23.5.30 

7. R  hist, sivu 153. 

8. R  hist, sivu 155 
9. Asetus N:o 213/29.6.33 
10. R  hist, sivu_206,: asetus -N:o ..329./12.10.39 
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5.25Suojeluskunnat  

1. Laki suojeluskuntajärjestästä N:o  347/22.12.27  ja asetus N:o  

156/4.5.28 

2. Sk  hist  II,  sivu  301 

3. Sk  hist  III,  sivut  38  ja  90 

4. Sk  hist  III,  sivut  110  -  111 
5. Sk  hist  III,  sivut  49  -  54 
6. Sk  hist  III,  sivut  82  -  84 
7. Sk  hist  III,  sivu  88 

8. Sk  hist  II,  sivut  34, 71  ja  117, III,  sivut  80  ja  275 
9. Sk  hist  III,  sivu  83 

10. Sk  hist  III,  sivut  86  ja  275 
11. Sk  hist  III,  sivut  31  -  36, 79, 103  -  104.  ja  276,  myös YE:n 

kirj N:o  1540/5.10.33,  SArk  T2860/8 

5.26  Puolustusvoimien varustaminen ja taloudellinen puolustus-
valmius  

1. P1M hist  I,  sivu 124 
2. SArk, arkistoluettelot I/5, asetus N:o 19/10.1.36 
3. VN hist  I,  sivu 489 ja muistio P1M  KO  N:o 281/26.7.30, SArk 

T4374/3 

4. SArk, arkistoluettelot I/6 
5. SArk, arkistoluettelot I/6 
6. P1M:n kirj N:o 271/15.1.37, SArk T2025/61/-37 
7. Selin, sivut 53 - 56 
8. P1M hist  I,  sivu 73 
9. P1M hist  I,  sivu 175 

10. YE:n esik.käsky 21/30.5.27, SArk 
11. Grandell 1962, sivu 466 
12. P1M hist  I,  sivu 179, YE:n kirj N:o 197/8.8.31, SArk T2861/34 
13. Grandell 1963, sivut 54 - 63 
14. Grandell 1962, sivu 466 

15. YE:n kirj N:o 462/?.7.34, SArk T7745/3 

16. Taloudellisen puolustusneuvoston  P.M.  N:o 82/26.7.34, SArk PN 
1931 - 39/18 

17. Grandell 1962, sivu 519, P1M hist  I,  sivu 182 
18. Grandell 1963, sivu 60 

19. Grandell 1963, sivut 60 - 61, PIM hist  I,  sivu 196 
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20. Grandell1961/2, sivu 417 
21. Grandell 1963, sivut 61 - 63 

22. P1M hist  I,  sivut 136 - 138 

23. P1M hist  I,  sivut 138 - 139 

24. PIM hist  I,  sivu 195 

Sodanajan puolustusvoimien muodostaminen  
5'271  
1. Puolustusrevisionin mietintö, sivut 93 ja 99, SArk T7759/32 
2. Puolustusrevisionin mietintö, sivu 114 
3. YE:n kirj N:o 101/31.5.27, SArk T2858/8 

4. Martolan muistio 10.5.26, SArk 12857/12 

5. YE:n kirj N:o 92/12.5.27 ja 241/23.11.27, SArk 12858/8 

6. YE:n kirj N:o 101/31.5.27, SArk T2858/8 
7. Suojeluskuntain operatiivinen toimintasuunnitelma 8.5.26, 

SArk T2861/20-26 

8. YE:n kirj N:o 74/30.6.28, SArk T2861/33 ja Sk.Y:n kirj N:o 

1998/31.10.28, SArk T12080/28 
9. YE:n kirj N:o284/22.9.25, SArk 12857/11 
10. 2.DE:n kirj 8.3.25 ja Viipurin sk.piirin kirj N:o 152/12.3.25, 

SArk 12857/11 
11. Vii,sk.p:n kirj N:o 301/19.9.27, Sk.Y:n kirj N:o 1566/6.10.27 

ja YE:n kirj N:o 268/8.10.27, SArk T2858/8 
12. PiM:n kirj N:o 495/4.11.29, SArk T7744/2 
13. P1M:n kirj N:o 197/7.11.27 ja 346/16.11.27 sekä Sk.Y:n kirj 

23.9.27 ja 19.11.27. SArk T7744/2 
14. YE:n kirj N:o 121/23.3.31, SArk 17741/5 

Vuoden 1929 liikekannallepanosuunnitelma  5•272  
1. YE:n kirj N:o 142/29.5.29 ja P1M:n kirj N:o 349/19.11.29, SArk 

17741/5 
2. Liite YE:n kirj N:o 142/29.5.29, SArk 17741/5 
3. P1M:n kirj N:o 349/4.6.29 ja YE:n kirj N:o 149/8.6.29, liite 6, 

SArk 110593/10 
4. P1M:n kirj N:o 68/12.2.25, SArk T19638/16 
5. Vrt. Moottoriajoneuvotilasto 31.1.39, SArk T22520 
6. Vrt. 2.DE:n kirj N:o 184/3.5.33, SArk 12860/6 
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Vuoden 1934 liikekannallepanosuunnitelma  
5 '273  
1. YE:n kirj N:o25/23.1.32, SArk P17/10-12 ja N:o 447/1.6.33, SArk 

119594/14 
2. YE:n kirj N:o 364/26.6.33, SArk T11679/27 

3. YE:n kirj N:o 603/14.11.33, SArk T12081/10 

4. YE:n kirj N:o 370/10.11.39, SArk T2862/5 

5. Tilasto upseeriviroista 27.1.39, SArk T20691 
6. P1M:n kirj N:o 27/24.1.38, SArk T2865/1 
7. YE:n kirj N:o 656/27.11.31, SArk T2860/1, N:o 849/20.11.33, SArk 

17741/10 ja N:o 938/11.12.33, SArk T4374/7 

8. SisM:n kirj N:o 6064-6971/4.9.34, SArk T2860/13 

9. P1M:n kirj N:ot 11785 ja 11786/20.10.39, SArk T20691 
10. YE:n kirj N:o 285/10.4.34, SArk 12660/9 

11. YE:n kirj N:o 52/17.10.34, SArk 1587/8 

12. P1D1:n kirj N:o 390/5.9.39, SArk T2862/5 ja Kan.AE:n kirj N:o 14/ 

14.10.39, SArk 1588/5 

13. SisM:n kirj N:o 406/12.11.38 ja 476/23.12.38, SArk 12862/5, YE:n 

kirj N:o 195/2.6.39, SArk T20691, PM:n kirj N:o 485/22.11.39 ja 
143/28.11.39, SArk 1588/5 

14. PlM:n kirj N:o 122/21.2.39 ja 349/26.5.39, SArk T22530 

15. P1M:n kirj N:o 708/22.9.39 ja YE:n kirj N:o 22/2.10.39, SArk 
T22520 sekä PM:n kirj N:o 30/9.11.39, SArk 1588/5 

16. YE:n kirj 10.9.36, SArk 12860/15, N:o 147/5.5.39, SArk 12862/5, 

N:o 147/29.10.39 ja Er.Pans.K:n kirj N:o 195/24.10.39, SArk 1588/5 
17. Esim. PlM:n kirj N:o 578/16.10.39, SArk T22520 sekä YE:n kirj N:o 

227/26.11.39 ja P1M:n kirj N:o 28/9.11.39, SArk 1588/5 

17a.P1P1:n kirj N:o 487/24.9.38 ja YE:n kirj N:o 204/13.10.38, SArk 
12862/10 

18. P1M:n kirj N:o 301/30.11.39, SArk T22520 
19. P1h1:n kirj N:o 4/6.11.39, 9.DE:n kirj N:o 602/10.11.39 ja PM:n 

sanoma N:o 574/2.12.39, SArk 1588/5 

20. YE:n kirj N:o 270/6.4.34, SArk T2860/12 
21. PlM:n kirj N:o 393/17.6.39, SArk T22520 ja Ilm.VE:n kirj N:o 34/ 

1.7.39, SArk 110594/20 

22. Ilm.VE:n kirj N:o 34/1.7.39, SArk 110594/20 
23. SL  1, sivut 230, 237 ja liite 17, YE:n kirj N:o 45/9.9.38, SArk 

T2867/3 
24. SL  1, sivu 225 

25. SL  1, sivu 239 

26. YE:n kirj N:o 45/9.9.38, SArk 12867/3 

27. MeUE:n kirj i.:0 290/12.7.39, SArk 12857/3 
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5.274 Ylimmän johdon liikekannallepanosuunnitelma 

1. YE:n kirj N:o 75/11.1.31, SArk 112080/28 
2. YE:n kirj N:o 75/11.1.31, SArk 112080/28 
3. PlM:n kirj N:o 707/22.9.39, SArk T2862/5 
4. P1M:n kirj N:o 10909/4.10.39, SArk T20691 
5. P1M:n kirj N:o 330/17.6.39, SArk Mv65 
6. PM:n työjärjestys joulukuussa 1939, SArk 
7. Esittelyt TP:lle 17.10.39, SArk T23828 ja P1M:n kirj N:o 282/ 

18.10.39, SArk Eg5/46 
8, UN:n ptk 23.11.39, SArk T23828 ja PlM:n kirj N:o 596/18.10.39, 

SArk 1588/5 
9. PlM:n kirj N:o 548/22.10.39, SArk T20691 

5'275  Kotiarmeijan ja Kotijoukkojen liikekannallepanosuunnitelmat  

1. YE:n kirj N:o 75/11.1.31, SArk 112080/28 
2. YE:n kirj N:o 1/23.3.36, SArk 12860/15 
3. PlM:n kirj N:o 210/5.5.38, SArk T2862/5 
4. P1M:n ehdotus toimeenpanokäskyn liitteeksi syyskuussa 1938, SArk 

T20691 
5. P1M:n kirj N:o 707/22.9.39, SArk 12862/5 
6. SArk, Määrävahvuudet N:o 65 ja PlM:n kirj N:o 440/26.9.39, SArk 

T2862/5 
7. PlM:n kirj N:o 189/9.10.39, SArk T20691 ja Sk.Y:n kirj N:o1656/ 

9.10.39, SArk 1588/5 
8. PlM:n kirj N:o 568/17.10.39, SArk 1588/5 
9, Sk.Y:n kirj N:o 239/31.10.39, SArk_T20691 
10. PM:n kirj N:o 165 ja 166/1.12.39, SArk 1588/5 
11. Kotij.E:n kirj N:o 551/4.12.39, SArk 1588/5 
12. PM:n kirj 223/7.12.39 ja 301/11.12.39 sekä Kotij.E:n kirj N:o 

657/12.12.39, SArk 1588/5 

Ohjeita ja ohjesääntöjä  5'276  

1. Suojeluskuntain operatiivinen toimintasuunnitelma. U.K./8.5.26, 
SArk T2861/20-26 

2. Sk.Y:n kirj N:o 1336/30.6.28, SArk 17741/6 
3. P1M:n kirj N:o 426/31.3.27, SArk 17741/13 
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4. YE:n kirj N:o 122/23.4.28 ja 224/4.6.28, SArk T7741/2, Luettelo 
lkp.toimikuntien puheenjohtajista, SArk T7741/7  

5. YE:n kirj N:o 428/21.11.28, SArk 12858/10 ja N:o 273/7.8.31, SArk 
12860/1 ja KSuom.T:n kirj N:o 33/3.2.30, SArk T2858/14 

6. P1M:n kirj N:o 295/24.4.29, SArk 0hjesäännöt/H, muistio "Liike- 

kannallepanokäskyn tiedoksisaattamista koskevat toimenpiteet", 
SArk T10594/19 

7. Esim. YE:n kirj N:o 185/17.3.37 ja S.Y:n kirj N:o 637/6.4.36, 
SArk Ohjesäännöt, P1M:n kirj N:o 549/20.10.38, SArk T2862/5 ja 
Luettelo Lkp.O:n vahvistuspäivämääristä, SArk T7747/44 

8. YE:n kirj N:o 149/8.6.29, SArk 110593/10 
9. YE:n kirj N:o 86/7.2.30, SArk T10593/10 
10. vrt. YE:n kirj N:o 572/19.12.27, SArk 22104/Hh21 
11. YE:n kirj N:o 343/7.11.29, SArk 110593/10 
12. YE:n kirj N:o 343/7.11.29, SArk 110593/10 

13. YE:n kirj N:o 14/27.10.30, SArk 17741/7 
14. YE:n kirj N:0 25/23.1.32, SArk P17/10-12 
15. YE:n kiej N:o 447/1.6.33, SArk 110594/14 
16. P1M:n kirj N:o 381/22.11.33 ja YE:n kirj N:o 638/25.11.63, SArk 

T2860/6 ja YE:n kirj N:o 285/10.4.34, SArk T2860/9 
17. Tam.sp:n kirj N:o 14/3.2.37 ja YE:n kirj N:o 107/11.2.37, SArk 

110594/20 
18. Esim. KSR:n kirj N:o 86/31.5.37, SArk 991/8 

Sodanajan määrävahvuudet 5'277  

1. YE:n kirj N:o25/23.1.32, SArk P17/10-12 
2. SArk 112419/1 ja määrävahvuussarja 
3. P1M:n kirj N:o 596/18.10.39, SArk 1588/5 
4. P1M:n kirj N:o 578/16.10.39, SArk T22520 ja PM:n kirj N:o 39/ 

10.11.39, SArk 1588/5  
5. PM:n kirj N:o 131/24.11.39, SArk 1588/5 
6. 1.DE:n taulukot "Divisioonan yleiset vahvuudet", SArk 112418/60 

7. PlM:n kirj N:o 352/16.10.35, SArk Mv 131 
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5.278  Liikekannallepano vuosina  1938 la 1939  

1. YE:n kirj N:o  195/20.9.38,  SArk  119636 
2. Esittely puolustusministerille N:o  449/22.9.38  ja P1M:n kirj 

N:o  442/22.9.38,  SArk  117648/4 
3. P1M:n kirj N:o  441/23.9.38,  SArk  117648/4 
4. YE:n kirj N:o  52/22.9.38,  Kertomus P1M:n lkp.tston suorittamis- 

ta toimenpiteistä  23.9.-3.10.38  ja "Sisällysluettelo mappiin 
Esikäskyn toimeenpano  23.9."  sekä  Selen,  sivut  286-295 

5. YE:n kirj N:o  18/23.9.38,  SArk  110592/14 
6. YE:n kirj N:o  53/26.9.38,  SArk  110592/14 
7. P1M:n kirj N:o  488/26.9.38  ja puhsan N:o  4/27.9.38,  SArk  

10592/14 
8. P1M:n lennsan N:o  465/27.9.38,  SArk  117648  ja puhsan:t N:o  9/ 

28.9.38  ja  11/29.9.38,  SArk  T10592/14 
9. P1M:n kirj N:o  489/30.9.38  ja puhsan  496/1.10.38,  SArk  117648  

ja puhsan N:o  16/1.10.38,  SArk  110592/14 
10. Tur.sl.E:n puhsan  1.10.36  ja AKE:n kirj N:o  392/18.10.38,  SArk  

119592/14 
11. Kertomuksia ylimääräisistä harjoituksista saaduista kokemuksis- 

ta, SArk  119592/14 
12. PN:n kirj N:o  20/7.10.38,  SArk PN ark/K6  
13. PlM:n kirj N:o  390/14.10.38,  SArk  T2862/5 
14. VN hist  I,  sivut  585-588 
15. YE:n kirj N:o  119/4.4.39,  SArk  T2862/5 
16. YE:n kirj N:o  128/17.4.39,  SArk  T2862/5 
17. P1M:n kirj N:o  281/3.5.39,  SArk  T2862/5 
18. VN hist  I,  sivut  592-596 
19. YE:n kirj N:o  341/1.9.39,  SArk  T2862/5 
20. PlM:n kirj N:o  634/13.9.39,  SArk  T2862/5 ha  puhsan:t  3  ja  4/ 

1.9.39 
21. PiM:n puhsan N:o  20/14.9.39,  SArk  T2862/5, TS  hist  1,  sivu  130 
22. PiM:n kirj N:o  606/11.9.39  ja AKE:n kirj N:o  476/12.9.39,  SArk  

72862/5 
23. P1M:n puhsan:t  13-21/11.-14.9.39,  SArk  72862/5 
24. meVE:n kirj N:o  371/10.9.39,  SArk  T22520 
25. PlM:n puhsan:t  23-28/21.9.-3.10.39,  SArk  T2862/5 
26. Esittely puolustusminiterille  28.9.39,  SArk  T22520  ja P1M:n 

kirj N:o  600/28.9.39,  SArk  T2862/5  ja  640/9.10.39,  SArk  1588/5 
27. Pim:n sanomat  4.-5.10.39,  SArk  72862/5  



- 578 - 

28. P1M:n kirj N:o  859/7.111.39,  SArk  1588/5 

29. YE:n kirj N:o  468/6.10.39,  SArk  1588/6 

30. P1M:n kirj N:o  850/6.10.39,  SArk  T2862/5 

31. YE:n kirj N:o  468/6.10.39,  SArk  1588/6 

32. YE:n kirj N:o  471/7.10.30,  SArk  T2862/5 
33. P1M:n puhsan N:o  63/8.10.39,  SArk  1588/5 
34. YE:n kirj N:o  104/13.10.39,  SArk  T20691 
35. TS  hist  1,  sivu  130 
36. IAKE:n kirj N:o  1/9.10.39,  SArk  1568/5 

37. YE:n kirj N:o  26/9.10.39,  SArk  1588/5 	_  

38. YE:n kirj N:o  37/11.10.39,  SArk  1588/5 jai-22520,  Niukkanen, sivu  

39. P1M:n kirj N:o  911/12.10.39,  SArk  722520  ja YE:n kirj N:o  77/ 95 

14.10.39,  SArk  1580/5 

40. YE:n kirj N:o  47/12.10.39,-  SArk  T21)691 

41. Päämajassa laadittu kirjelmäluonnos sekä esittelylistaluonnos/  

21.11.39,  SArk  1588/5 

42. Ev  L  Harvilan  selostus ns. Sihvon lkp:stä ja kenrl  H  nhquisti.n 
kirj asiasta Tasavallan presidentille, SArk  Pk 1481/50 

5.28  Koulutus  

Upseerikoulutus  5.281   

1. Asetukset N:o 257/3.10.24 ja N:o 306/3.10.30 

2. Luettelo "Ye-upseerivirat puolustuslaitoksessa" ja SkY:n kirj 

N:o 1627/24.2.39, SArk T20691 

3. UK  200, sivut 125-316 

4. Evl U. Poppiuksen- muistio "Kaasualan v33timat järjestelymuutokset 

ja henkilökuntalisäys r-määrävahvuuksiin", 14.4.32, SArk 112080/ 
41 

5'282 Aliupseerikoulutus  

1. YE:n kirj N:o 198/8.8.31, SArk T2861/2 
2. Suojeluskuntajärjestön koulutusohje, SkY:n kirj N:o 4079/8.6.36, 

SArk Ohjes.H 

5'283 Miehistön koulutus 

1. YE:n kirj N:o 126/15.4.39 ja P1M:n kirj N:o 377/29.8.39, SArk 
T2862/5 

2. P1M:n kirj N:o 330/3.11.39 

5.284  Kertausharjoitukset 

1.  UK  200, sivut 215-216 
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2. YE:n kirj N:o 159/6.11.33 ja 126/7.5.34, SArk  II  Ef 1 

3. UK  200, sivut 223-30 

4. 2.OE:n kirj N:o 12/5.1.39 ja Raudun KHK:n kirj N:o 919/10.10.38, 

SArk T17648/3 

5'285 0hjesäännät 

1. YE:n kirj N:o 1387/27.8.29, SArk, YE:n esik.käskyt 1929 

Sodanaikaisen koulutuksen suunnittelu  5'286  
1. TS hist 1, sivu 144 ja PM:n kirj N:o 928/20.12.39, SArk 1588/6 
2. YE:n  P.M.  sodanaikaisesta upseerikoulutuksesta, SArk T12080/28 

3. SArk P17/2 
4. PlM:n kirj N:o 874/9.10.39, SArk T2862/5 
5. Ph1:n kirj N:o 53/13.11.39, SArk T22520 ja N:o 329/30.11.39, 

SArk T22520 

5'287 Kenttäarmeijan koulutustaso  

1. YE:n kirj N:o 197 ja 198/8.8.31, SArk T2861/34 
2. PN:n kirj N:o 281/1.7.39, SArk T2862/5 ja Tur.sl.E:n kirj N:o 

5/5.1.39, SArk 117648/4  
3. Mannerheim  II,  sivu 90 
4. P1Trl:n kirj N:o -/20.7.39, SArk T2865/1 
5. P1P1:n kirj N:o 27/24.1.38, SArk 12865/1 
6. Tur.sl.E:n kirj N:o 5/5.1.39, SArk 017648/4 

5.3  Puolustussuunnitelmat  
5.31  Venäjän keskitys 1 ja Venäjän keskitys 2  

1. YE:n kirj N:o 54/26.2.25, SArk 12857/11 
2. JPrE:n kirj N:o 164/7.10.26, SArk T2857/13 
3. YE:n kirj N:o 158/29.10.30, SArk T2861/33 

5.32  Venäjän keskitys 27  

1. Puolustusrevisionin mietintö, sivut 74-80, SArk T7759/32 
2. Uhquist, sivut 12 seur. 

3. Talvela, sivut 66-67 

4. YE:n kirj N:o 266/7.10.27, SArk 112418/25 
5. YE:n kirj f:c 357/30.4.34, SArk T2860/12  
E. 

 
Turtola, sivu 130 
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5.321 V.K.27 Karjalan kannaksella  

1. YE:n kirj N:o 4/24.4.27, SArk T2861/33 
2. Majuri U. Tähtisen muistio 19.11.29, SArk 112418/25 
3. YE:n kirj N:o 2 ja 5/24.5.27, SArk 12861/33 
4. YE:n kirj N:o 3 ja 7/24.5.27, SArk T2t361/33 
5. YE:n kirj N:o 1/24.5.27, SArk 12861/33 

Vuoden 1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

1. YE:n kirj N:o 559/11.9.31, SArk 12860/2 
2. 1.DE:n kirj N:o 52/17.2.31, SArk T2860/2 
3. YE:n kirj N:o 124-129/29.10.30, SArk 12861/28 
4. YE:n kirj N:o 133-134/29.10.30, SArk T2861/28 ja 242/9.4.31, 

SArk T2860/2 
5. YE:n kirj N:o 188/25.9.30 ja 189/15.11.30, SArk T2866/6 
6. YE:n kirj N:o 8/3.3.34, SArk T2866/5 
7. YE:n kirj N:o 231/14.3.33, SArk 12866/6 
8. YE:n kirj N:o 134/29.10.30, SArk T2861/28 
9. YE:n kirj N:o 226 ja 227/14.2.33, SArk T2861/28 sekä N:o 45/ 

14.12.33, SArk T2860/8 

Suunnitelmia kehitetään 

1. YE:n kirj N:o 93/24.5.27, SArk T2858/9 
2. 3.DE:n kirj N:o 1/8.6.27, SArk 72858/9 
3. YE:n kirj N:o 124/14.6.27, SArk 12858/9 
4. Esimerkkejä keskityskäskyistä YE:n kirj N:o 51-60/26.4.28, SArk 

T2861/33 ja 1.DE:n kirj N:o 132/18.5.28 ja 147/26.5.28, SArk 
712418/25 

5. YE:n kirj N:o 81/29.10.28, SArk 12861/33 
6. YE:n kirj N:o 361/29.10.32, SArk T2865/5 
7. 2.DE:n kirj N:o 390/5.9.29.ja KSR:n kirj N:o 39/23.9.29, SArk 

111678 
8. YE:n kirj N:o 516, 197 ja 198/11.8.31, SArk  II  Ef 1 
9. SLH, sivut 81-82 ja 134, YE:n kirj N:o 210/12.8.27, SArk T2858/ 

8 ja N:o 684/1.12.21, SArk T2860/9 
10. SLH, sivut 85-87 ja 90-94, YE:n kirj N:o 127/13.4.33, SArk 

12860/8 
11. YE:n kirj N:o 426/20.6.31, SArk 12860/2 
12. 1.DE:n kirj N:o 295/7.1.33 ja YE:n kirj N:o 62/24.2.33, SArk 

12860/8. 
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13. YE:n kirj N:o 158/29.10.30, SArk T2861/33 

5.322 U.K.27 Kannaksen suojajoukot  

1. YE:n muistio 9.3.27, SArk T2861/29 
2. YE:n kirj N:o 26, 27 ja 28/24.5.27, SArk 12861/33 
3. YE:n kirj N:o 58 ja 59/26.4.28, SArk 12861/33 sekä N:o 13/17.1. 

33, SArk T2860/8 
4. YE:n kirj N:o 8/14.5.27 ja 9/24.5.27, SArk 12861/33 
5. YE:n kirj N:o 47/4.2.28 ja 82/29.11.28, SArk T2861/33 
6. 2.DE:n kirj N:o 150/12.5.28, SArk 12858/11 
7. 2.DE:n kirj N:o 196/19.4.29, SArk T11678 

✓uoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

1. YE:n kirj N:o 137/29.10.30, SArk 12861/29 
2. YE:n kirj N:o 138, 139 ja 141/29.10.30, SArk T2861/29 
3. YE:n kirj N:o 136/29.10.30 ja 240/9.4.31; SArk T2861/29 ja 

SArk 12860/2 

Suunnitelmia kehitetään 

1. Sis.m:n kirj N.o 75/19.3.29, SArk 111678 
2. YE:n kirj N:o 84/13.2.29, SArk T2861/33 
3. YE:n kirj N:o 142/29.10.30, SArk T2861/29 
4. 2.DE:n kirj N:o 208, 211 ja 216/2.5.29, SArk 111678 
5. 2.DE:n kirj N:o 60/6.2.28, SArk T2858/11 
6. 2.DE:n kirj N:o 390/5.9.29, SPr.E:n kirj N:o 76/1.10.29 ja 

KKR:n kirj N:o 19/2.10.29, SArk 111678 
7. Yleisesikunnan muistiot Viipurin sk.piirin lkp.-ja keskitysval- 

miuden toteamisesta 25.9.31 ja 3.10.31, SArk T2860/2 
8. SkY:n kirj N:o 23/4.1.32, SArk  II  Faa 1 
9. 2.DE:n kirj N:o 151/12.5.28, SArk 12858/11 ja N:o 361/23.9.29, 

SArk 12858/13 
10. Esim. 2.DE:n kirj N:o 321/2.7.30, SArk 111678 

S uoja 

t y k  s  e 
J 
t 

o u k k o j e n 	t o  i  m  i  n t a e d e l l y- 

1. 2.0E:n kirj N:o 45/24.1.31 -ja YE:n "Vastaukset 2.0:n esittämiin 
Kannaksen suojajoukkoja koskeviin kysymyksiin", SArk 12860/2 

2. SLH, sivu 87 ja YE:n kirj N:o 127/13.4.33, SArk 12860/8 
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3. AKE:n kirj N:a 21/4.1.34, SArk 12860/12 
4. YE:n kirj N:o 566/19.9.31, SArk T2860/2 

5.323 U.K.27 Laatokan Karjalassa 

1. Venäläisten mahdolliset operatiot Suomen itäisellä raja-alueella, 
26.12.26, SArk 12858/8 

2. YE:n kirj N:o 8/14.5.27 sekä N:ot 6, 10-13, 15, 29-31/24.5.27 ja 
47/4.2.28, SArk T2861/28, 30 ja 33 

3. YE:n kirj N:o 74/30.6.28, SArk T2861/33 
4. Keskityksen edellyttämä suojasuunnitelma. Karjala, SArk T2861/30 

5. YE:n kirj N:o 99/14.5.26, SArk T2857/13 ja Suojeluskuntain  opera-  
tiivinen toimintasuunnitelma U.K./14.5.26, SArk 12861/26 

6. Sortavalan sk.piirin keskityssuunnitelma/21.10.26, SArk T2861/26 
7. YE:n kirj N:o 8/14.5.27, SArk T2861/33 

Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

1. YE:n kirj N:o 53/26.4.28 ja 130, 131 ja 135/29.10.30 sekä 159/ 
4.12.30, SArk T2861/28 ja 33 

2. YE:n kirj N:o 230/14.2.33, SArk T2861/28 
3. YE:n kirj N:o 135/29.10.30, SArk T2861/28 
4. Vrt. YE:n kirj N:o 188/25.9.30 ja 189/15.11.30, SArk T2866/6 
5. SLH, sivu 26 

S u o  j  a  j  o u  k k  o  j e n 	toimintaedellytykset 

1. YE:n kirj N:o 13/8.1.29, SArk 12858/13 
2. YE:n kirj N:o 143-144/29.10.30, SArk T2661/30 ja 13/11.1.35, SArk 
3. YE:n kirj N:o 46/14.2.33, SArk  I  Ed  I  ja 47/14.2.33, SArk 	Haa 5 

12860/8 
4. YE:n kirj N:o 148/29.10.30, SArk T2861/30 
5. YE:n kirj N:o 149/29.10.30, SArk 12861/33 

6. YE:n kirj N:o 419/15.11.29, SArk 12858/13 ja N:o 115/16.11.29, 
SArk T2861/30 

5.324 V.K.27 itärajan pohjoislohkolla  

1. Suojeluskuntain operatiivinen toimintasuunnitelma. V.K., SArk 
T2861/26 

2. YE:n kirj N:o 8/14.5.27 ja 47/4.2.28, SArk T2861/28 ja 33 
3. Muistio "Venäläisten mahdolliset operatiot Suomen itäisellä raja-

alueella"/6.12.26, SArk T2858/8 
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4. YE:n kirj N:o 8/14.5.27, 13, 14, 31, 32/24.5.27 ja 47/4.2.28, 

SArk T2861/28, 30 ja 33 
5. YE:n kirj N:o 13 ja 31/24.5.27, SArk T2861/30 ja 33 
6. YE:n kirj N:o 14 ja 32/24.5.27, SArk T2861/30 ja 33 

Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

1. YE:n kirj N:o 147/29.10.30, SArk 12861/30 

2. YE:n kirj N:o 146/29.10.30, SArk 12661/30 
3. YE:n kirj N:o 145/29.10.30, SArk T2861/30 
4. YE:n kirj N:o 188/25.9.30 ja 189/15.11.30, SArk T2866/6 

5. YE:n kirj N:o 158/29.10.30, SArk 12861/33 
6. P.M.  Itärajan puolustuksen järjestely yksinomaan maanpuolustus- 

näkökohdat huomioonottaen. 19.2.30, SArk 12858/14 
7. Muistio °Yleiset johtopäätökset°, SArk T2860/2 

5.325 U.K. 27 rannikkopuolustuksessa  

1. Suojeluskuntain operativinen toimintasuunnitelma. U.K./14.5.26, 
SArk 12861/26 

2. Suojeluskuntapiirien keskityskäskyt 27.9.26, SArk T2861/26 
3. YE:n kirj N:o 8/14.5.27, SArk 12861/33 
4. YE:n kirj N:o 24 ja 25/24.5.27, SArk 12861/31 
5. MPE:n kirj N:o 226/23.11.27, SArk T2858/9 

6. YE:n kirj N:o 47/4.2.28, SArk T2861/28 
7. YE:n kirj N:o 48/9.2.28, SArk 12861/31 
8. YE:n kirj N:o 66/9.2.28, SArk  II  Ef 1 
9. YE:n kirj N:o 67/9.2.28, SArk  II  Ef 1 
10. MPE:n kirj N:o 227/25.7.28, SArk 12858/13 

Vuoden 	1 9 2 9 	organisaatiomuutos 

1. YE:n kirj N:o 114/7.6.29, SArk /2861/31 
2. YE:n kirj N:o 308/4.5.31, SArk T2860/2 ja muistio Meripuolus-

tuksen toimintasuunnitelma, SArk  II  Fca 2 
3. SLH, sivu 127 

4. YE:n kirj N:o 348/18.5.31, SArk T2860/2 

5. YE:n kirj N:o 365 ja 193/21.5.31, SArk  II  Ef 1 
6. YE:n kirj N:o 194/21.5.31, SArk  II  Ef 1 
7. YE:n kirj N:o 361/19.5.31 ja 439/26.6.31, SArk T2860/2 sekä 

364 ja 195/21.5.31, SArk  II  Ef 1 
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8. SLH, sivu 72 
9. MPE:n kirj N:o 582/2.11.31, SArk 12862/2, PiPE:n kirj N:o 51/ 

26.1.32 ja 203/16.4.32 sekä YE:n kirj N:o 77/7.3.32, 154/28.4. 

32 ja 170/11.5.32, SArk 12860/5 
10. MPE:n kirj N:o 51/26.1.32, SArk T2860/5 

11. SArk T2866/26 
12. SArk T17361/2045 
13. SArk 117361/2046 
14. SArk T2866/25 

15. SkY:n kirj N:o 2249/24.10.32, SArk  II  Ef 1 

Viipurin 	lohko 

1. MPE:n kirj N:o 203/12.12.31, SArk T2866/31 
2. SLH, sivu 75 
3. SLH, sivu 72, RT 2:n kirj N:o 325/23.11.29, SArk T11678 
4. Lyytisen muistio "Ehdotuksia Viipurin rannikkolohkon puolustuk-

sesta"/10.6.31, SArk 12960/2 

5. YE:n kirj N:o 426/20.6.31, SArk T2860/2, SLH, sivut 87-88 ja 90 
6. YE:n kirj N:o 443/27.6.31, SArk 112782/112-121 ja muistio evl 

Lyytisen ehdotuksesta/25.6.31, SArk T2860/2 
7. AKE:n kirj N:o 39/2.2.34, MeVE:n kirj N:o 165/24.2.34 ja Tyk. 

tark:n kirj N:o 45/25.5.34, SArk T2860/12, SLH, sivu 75  

Y h  t  e  i s t o i m i  n  t  a  k y  s  y  m  y k  s i  ä  

1. MeVE:n kirj N:o 746/18.10.34, SArk 12860/12 
2. SkY:n kirj N:o 1629/12.11.29, SArk  II  Faa 1 
3. P1P9:n kirj N:o 426/27.2.31, SArk 112782/112-121 

4. MPE:n kirj N:o 123/11.4.31, SArk 112782/112-121 
5. SkY:n kirj N:o 703/12.5.31, YE:n kirj N:o 363/21.5.31 ja MPE:n 

kirj N:o 123/3.6.31, SArk T2860/2 sekä I/RT 2:n kirj N:o 117/ 
3.6.31, SArk 112782/112-121 

6. SkY:n laivasto-osaston muistio, SArk Soti/P1M 1933 

7. 0linin muistio kirjoittajan kokoelmassa, SArk 

5.326 V.K.27 ilmapuolustuksessa  

1. YE:n kirj N:o 33/4.7.27, SArk T2861/33 
2. YE:n kirj N:o 138/26.4.28, SArk 12858/11 ja N:o 49/26.4.28, 

SArk 12861/32 

3. YE:n kirj N:o 50/26.4.28, SArk 12861/32 
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4. I1mUE:n kirj N:o 79/23.5.31, SArk T2860/2 ja YE:n kirj N:o 
206/21.8.31, SArk PN 1931-39/8 

5. I1mVE:n kirj N:o 37/13.2.33, SArk T2860/8 
6. YE:n kirj N:o 96/18.3.33, SArk T2860/8 

7. I1mVE:n kirj N:o 97/24.4.33, SArk 12860/8 

8. I1mVE:n kirj N:o 171/1.9.33, SArk T2860/8 ja Ilmavoimien sota- 
toimisuunnitelma  UK  27 tapauksessa. 1.9.33, SArk 12861/32 

9. Ph1. Ilmapuolustustilanne 1933 - 34 ja sen edellyttämät muutok-  
set  Ilm.V. ja  IT  kehitysohjelmiin", SArk T2660/8 

10. YE:n kirj N:o 45/23.1.34, SArk 12860/12 

11. YE:n kirj N:o 209/4.7.33 ja I1mVE:n kirj N:o 205/28.7.33, SArk 
T2860/8  

I  l m  a  v  a  l v o  n  t  a  ja i l m  a  t o r  j  u  n  t  a  

1. YE:n kirj N:o 121/17.1.30, SArk 12861/32 

2. YE:n kirj N:o 122 ja 123/24.3.30, SArk 12861/33 
3. YE:n kirj N:o 19 ja 28/8.3.31 sekä MPE:n kirj N:o 172/21.4.31, 

SArk 112782/112 ja 121 
4. YE:n kirj N:o 191/24.4.31, SArk 12861/32 
5. YE:n kirj N:o 379/16.7.32, SArk T2860/5 
6. YE:n kirj N:o 946/13.12.33, SArk T2860/8 
7. YE:n kirj N:o 230/28.3.34, SArk 12860/12 

5.'.33  Venäjän keskitys 31  

1. YE:n kirj N:o 183/12.9.30 ja N:o 184/12.12.30, SArk T2861/34 
2. Myös YE:n kirj N:o 421/17.6.31, SArk 12861/34 
3.. SLH, sivu 24 
4. SLH, sivut 24-25 
5. SLH, sivut 86 ja 91 
6. YE:n kirj N:o 197 ja 198/8.8.31, SArk 12861/34- 
7. YE:n kirj N:o 207/29.8.31, SArk T2861/34 
8. Keskityssuunnitelma V.K.31 vuodelta 1932, SArk 12861/34 
9. YE:n kirj N:o 74/30.6.28, SArk 12861/33 

10. Uuden operatiosuunnitelman keskitysehdotuksen perustelut, 
SArk T2861/34 

11. YE:n kirj °;:o 1E4/12.12.30, SArk T2861/34 
12. YE:n kirj :'J:o 207/29.8.31 ja tähän. liittyvä "Uuden ❑peratio- 

suu^nite'_an keskitysehdotuksen perustelut", SArk T2861/34 
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5.34  Vuoden 1934 VK 1 ja VK 2  

1. YE:n kirj N:o 114/14.2.34, SArk T2860/12 

2. YE:n kirj N:o 99/10.4.34, SArk T2860/12 

3. YE:n kirj N:o 127/24.4.34, SArk T2860/12 

5.341 VK 1  la  VK 2 Karjalan kannaksella 

1. YE:n kirj N:o 566/19.9.31, SArk T2860/2 

2. Vrt. YE:n kirj N:o 183/12.9.30, sivu 20, SArk T2861/34 

3. Perusteet operatiiviseen toimintaohjeeseen VK 33 Kannaksen suo-

jajoukoille, 26.11.32, SArk T2866/5 

4. YE:n kirj N:o 1/20.12.33, SArk T9439/2 

5. YE:n kirj N:o 1/20.12.33, liite 2, SArk T9439/2 

6. YE:n kirj N:o 231/14.3.33, SArk T2866/6 

7. YE:n kirj N:o 643/13.12.37, SArk T2860/18 

8. YE:n kirj N:o 411/20.12.33, SArk T2860/8 

9. YE:n kirj N:o 188/25.9.30, 189/14.3.33 ja 231/14.3.33, SArk 

T2866/6  sekä N:o 8/3.3.34, SArk T2866/5  

10. YE:n kirj N:o 1/20.12.33, liite 5, SArk T2861/26 

11. AKE:n kirj N:o 82/18.9.33, SArk T2860/8 

12. AKE:n kirj N:o 35/20.3.34, SArk T2866/7  

13. AKE:n kirj N:o 713/29.10.34, SArk Haa 5 

14. AKE:n kirj N:o 423/9.11.38, SArk Haa 5  

I A K: n 	r y h m  i  t y s k ä s k y 

1. AKE:n kirj N:o 175/10.3.34, SArk T2866/7 

2. AKE:n kirj N:o 241/7.4.34, SArk T2866/7 

3. YE:n kirj N:o 48/7.5.34, SArk T2866/7 

4. AKE:n kirj N:o 181/10.3.34, SArk T2866/5 

5. RvPrE:n kirj N:o 10/27.4.34,  PPP  3:n kirj N:o 303/28.4.34,  PPP  

2:n kirj N:o 147 ja 148/30.4.34 sekä 3.DE:n kirj N:o 209/20.4. 

34, SArk Hab 1 

6. SPrE:n kirj N:o 96/19.4.34, SArk Haa 6 

7. Heinrichsin muistio 18.10.37 ja YE:n muistio 23.11.37, SArk 

T2866/5  

8. YE:n kirj N:o 297/26.9.34, SArk T2860/12 

9. YE:n kirj N:o 379/20.6.35, SArk T2860/12 

10. SLH, sivut 90-94 
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11. SLH, sivu 86, AKE:n kirj N:o 588/28.8.34, SArk T2860/12 

12. YE:n kirj N:o 413/13.12.34, SArk P4087/43 

Renttäarmeija  5'3412   

Venäjän keskitys 1 

1. YE:n kirj N:o 4 ja 12/28.2.34, SArk T2866/13 ja kirj N:o 10/ 

28.2.34, SArk T2861/21 

2. YE:n kirj N:o 99/10.4.34, SArk T2860/12 

3. YE:n kirj N:o 7/3.3.34, SArk Haa 2 

4. YE:n kirj N:o 49/7.5.34, SArk T2861/21 ja N:o 50/7.5.34, SArk 

T2866/14 

S o t  a  t o i m i  y h  t  y  m i  e n 	suunnitelmat 

1. YE:n kirj N:o  99/10.4.34,  SArk  T2860/12 

2. Uud sl  E:n  kirj N:o  30/15.9.34,  SArk  T2866/13  ja N:o  84/ 

31.10.34,  SArk  T2866/5 

3. 1.DE:n kirj N:o  9/14.4.34,  SArk  T2866/13,  2.DE:n kirj N:o  16/ 
20.4.34, 9  ja  10/25.10.35  sekä  S-H  sl  E:n  kirj N:o  74/5.9.34,  
SArk  T2861/21  

Venäjän keskitys 2 

1. YE:n kirj N:o 6/28.2.34, SArk T2866/7 ja N:o 11/28.2.34, SArk 

T2866/5 

2. YE:n kirj N:o 53/7.5.34, SArk T2861/22 

S o t  a  t o i m i  y h  t  y  m i  e n 	suunnitelmat 

1. 1.DE:n kirj N:o  10/14.4.34,  SArk  T2866/11 

2. K-S  sl:n kirj N:o  15/1.6.34,  SArk  T2861/24 

3. 10.D:n komentajan tilanteen arvostelu, SArk  T2861/22 

4. SLH, sivut  24  ja  41-42 

5. 2.DE:n kirj N:o  12/13.4.34,  SArk  T2866/11,  N:o  13/14.4.34,  

SArk  T2866/5  ja N:o  11/25.10.35,  SArk  T2866/11 

6. 2.DE:n kirj N:o  29/9.5.34  ja 34/?.11.34, SArk  T2861/22 

7. 1.DE:n kirj N:o  69/19.9.34  ja  73/21.9.34,  SArk  T2860/12 

8. 1.DE:n kirj N:o  96/8.5.35,  SArk  T2860/14 

9. SLH, sivu  105  
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10. YE:n kirj N:o  238/30.10.36, 	SArk  T2860/16 
11. SLH, 	sivut106-117  

12. SLH, 	sivu 	125 

13. SLH, 	sivu 	124 

14. 1.DE:n kirj 	II  AKE N:o 	123/23.8.37, 	SArk  T2860/18  ja YE:n kirj  

N:o  65/1.3.38, 	SArk  T2862/10 

15.  SLH, 	sivut  19  ja  134 

16.  SLH, 	sivut  13, 	15  ja  19 
17.  1.DE:n kirj 	N:o 	69/19.9.34,  

SArk  T2860/14 

SArk  T2860/12  ja N:o  96/8.5.35,  

18.  YE:n kirj N:o  238/30.10.36,  SArk  T2860/16 

19.  K-S  sl:n kirj N:o  9/4.12.37,  SArk  2860/18 
20.  SLH, 	sivu  152 

21.  SLH, 	sivut  74  ja  200-201 

5 342 VK 1 ja VK 2 Laatokan Karjalassa 

1. IV  AK:aan kuuluvat joukot ja muodostelmat, 3.DE:n kirj N:o  
767/1934,  SArk  P501-5e 

2. YE:n kirj N:o  5/28.2.34,  SArk  T2866/12 

3. 3.DE:n kirj N:o  202/12.4.34,  poltettu?  

4. Tsto III/3.DE:n diario, SArk  P501-5e  ja YE:n diaari SArk  

T2866/1 

5. Sav  sl  E:n  kirj N:o  10/29.6.34,  SArk P501b ja 3.DE:n kirj N:o  

435/1.10.35,  SArk  T2866/12  

Suojajoukot  5'3421  

1. 3.DE:n kirj N:o 436/1.10.35, liite 1, SArk T2866/12 

2. SR:n kirj N:o 41/19.5.35 ja 13 liitettä sekä N:o 117/14.5.36, 

SArk P501b, 3.DE:n kirj N:o 79/7.2.36, YE:n kirj N:o 443/ 

2.10.35 ja 43/27.2.36 sekä RajavE:n kirj N:o 86/24.2.36, SArk 

T2860/16 

3. YE:n kirj N:o 54/7.5.34, SArk P501d 

4. 3.DE:n kirj N:o 436/1.10.35, liite 1, SArk T2866/12 

5. JR:n kirj N:o 1/14.5.36, SArk P501b 

Venäjän 	keskitys 	2 

1. 	3.DE:n kirj N:o 199/8.5.37, SArk T2866/12 
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2. 3.DE:n kirj N:o 508/17.12.37, SArk P501a 

3. YE:n kirj N:o - / -.5.38 ja P1M:n kirj N:o 246/25.4.38, SArk 

T2862/10 

4. TS 1, sivu 121 

Kenttäarmeija  5'3422   

✓enäjän keskitys 1 

1. 3.DE:n kirj N:o 435-437/1.10.35, SArk T2816/12 ja muistio  "IV  

AK:n toimintamahdollisuudet ja keskitys VK 1:ssä", laadittu 

viimeistään samaan aikaan kuin edellä mainitut käskyt, toden-

näköisesti jo alkuvuodesta 1934  

D  i v i s i o o  n  i  e n 	suunnitelmat 

1. 3.DE:n kirj N:o  443/2.10.35,  SArk  T2860/16 

2. Savon sl  E:n  kirj N:o  11/16.4.36,  SArk P501b  
3. 3.DE:n kirj N:o  79/7.2.36,  SArk  T2860/16 
4. Kar.sl  E:n  kirj N:o  26/27.1.36,  SArk  P501  b  

5. 3.DE:n kirj N:o  421/20.11.36,  SArk  P4087/43  

✓ enäjän keskitys 2 

1. YE:n kirj N:o  8/3.3.34,  SArk  T2866/5  

2. 3.DE:n kirj N:o  66/5.2.37,  SArk P501c ja  Kar  sl  E:n  kirj N:o  
39/12.1.37,  SArk  T12961/31 

'3.  YE:n kirj N:o  85/20.6.36,  SArk  T2866/12  ja  151/20.6.36,  SArk  

T2860/16 

4. YE:n kirj N:o  151/20.6.36,  SArk  T2860/16 

5. 3.DE:n kirj N:o  303/7.9.36,  Tsto III/3.DE:n diario, SArk  
P501-5e  ja  Kar  sl  E:n  kirj N:o  39/12.1.27,  SArk  T2861/31 

6..  3.DE:n kirj N:o  66/5.2.37,  SArk P501c  

7. 3.DE:n kirj N:o  200/10.5.37,  SArk  T2866/12 

8. 3.DE:n kirj N:o  46/25.1.38,  SArk  T2862/10  

✓enäjän 	keskitys 	2  a  

✓ e n 	n 	keskitys 2  b  
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Venäjän 	keskitys 	2  c  

1. 13.Divisoonan päiväämättömiä ja allekirjoittamattomia käsky- 

luonnoksia, SArk P501c  

2. Sav si E:n  kirj N:o  21/9.11.37,  SArk P501d  

3. SLH,sivu  25 

4. YE:n kirj N:o  413/13.12.34,  SArk  P4087/43 
5. SLH, sivu  145 

6. Juutilainen, sivu  16 

7. 3.DE:n kirj N:o  332/25.6.35  ja UM:n kirj N:o  34041/24.9.35,  
SArk  T2860/13 

8..  YE:n kirj N:o  313/3.10.35,  SArk  T2860/13 
9. SLH, sivu  120 

10. SLH, sivut  142  -  145 

5.343 VK 1 itärajan pohjoisosalla 

1. YE:n kirj N:o 13/28.2.34, SArk T2866/5 

2. RvE:n kirj N:o 23/16.7.34, SArk T2866/12 

3. YE:n kirj N:o 8/3.3.34, SArk T2866/5  

4. RvE:n kirj N:o 1-6/6.-30.4.34, SArk T2866/12 

5. RvE:n kirj N:o 65/3.4.33, SArk T2860/8 

6. RvE:n kirj N:o 327/19.10.37,SArk T2860/18 

7. RvE:n kirj N:o 91/8.3.38, SArk T2862/10 

5'344 

1.  

2.  

VK 1 	ja VK 2 rannikkopuolustuksessa 

206/9.3.33,  

198  ja 	199/ 

YE:n kirj N:o  76/23.2.32, 	SArk  T7747/45  ja N:o  

SArk  T2860/8 

Uud 	sl 	E:n  kirj 	N:o 	124/12.3.34, 	126/28.3.34, 

18.4.34, 	SArk  T10594/18 

3.  MeVE:n kirj N:o  290/12.7.39  ja YE:n kirj N:o  

T2867/3 

49/16.8.39,  SArk  

4.  IV  AKE:n kirj 	N:o 	251/6.11.39, 	SArk  P494/1  

5.  YE:n kirj 	N:o 	14/13.3.39, 	SArk  T2867/3 

6.  YE:n 	kirj 	N:o 	388/19.6.36, 	SArk  T2860/16 

7.  SLH, 	sivut  53-68 

8.  SLH, 	sivut 	68-74 

9.  SLH, 	sivut 	74-80  
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10. YE:n kirj N:o 1/5.10.39, liite 1 sekä 61 ja 62/12.10.39, SArk 

1588/6 

11. II  AKE:n kirj N:o 77/16.10.39, SArk P240/2 

12. MeVE:n kirj N:o 766/30.10.39, SArk 1588/6 ja ViLo:n kirj N:o 

942/3.11.39, SArk P240/2 

13. KanAE:n kirj N:o 274/5.11.39, SArk P240/2 

Ahvenanmaan puolustus  5'3441  

1. SLH, sivut 127-130 

2. Hanellin kirj N:o 32/23.10.39, SArk 1588/6 

3. PM:n puh san N:o 542/30.11.39, SArk1588/5ja kirj 30.11.39, 

SArk T22520 

4. YE:n kirj N:o 275/20.8.35, SArk T2867/1  

5. YE:n kirj N:o 137/26.2.36, SArk T2867/1. 

6. MeVE:n kirj N:o 550/17.6.36, SArk T286-7/1 

7. YE:n kirj N:o 388/19.6.36, SArk T2860/16 

8. SArk T2867/4 

9. P1M:n kirj N:o 8557/9.8.39, SArk T2867/4, SLH, sivu 197 

10. SArk T2867/4 

11. SArk T2867/4 

12. P1M:n kirj N:o 366/30.9.38, SArk T2867/4 

13. MeVE:n kirj N:o 308/10'.10.38, SArk T2867/4 

14. YE:n kirj N:o 26/18.4.39, SArk T2867/4 

15. YE:n kirj N:o 28/18.4.39, SArk T2867/4, SLH, sivu 130 

16. P1M:n kirj N:o 245/20.4.39, SArk T2867/4 

17. YE:n kirj N:o 104/13.10.39, SArk T2867/3  

18. Myös UM:n kirj N:o 30990/16.8.39 ja YE:n kirj N:o55/21.8.39, 

SArk T2867/4 

5.35  Puolustussuunnitelmat vuonna 1939 

1. PN:n kirj N:o 20/7.10.38, SArk PN ark/K6 

2. YE:n kirj N:o 273/7.7.39, SArk T23828 

3. SLH, sivut 120-123 

4. PN:n kirj N:o 21/16.6.39, SArk PN ark/K6 

5. M  II,  sivu 7 

6. M  II,  sivu 104, VN ptk 27.6.39, SArk T23828 
7. VN ptk 13.7.39, SArk T23828 
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8. YE:n kirj N:o 310/7.8.39, SArk T23828 

9. YE:n kirj N:o 283/12.7.39, SArk T2864/4  ja SLH, sivut 99-100 

10. P1M:n kirj N:o 485/10.8.39, SArk T2862/5 

11. YE:n kirj N:o 184/9.9.39 ja 317/19.8.39, SArk T2862/5 

12. PN:n kirj N:o 16/15.7.36, SArk PN ark/K6 

13. M  II,  sivut 129-136 

14. SArk 1588/6 

15. YE:n kirj N:o 468/6.10.39, SArk 1588/6 ja 26/9.10.39, SArk 

1588/5, P1M:n kirj N:o 846/6.10.39 ja 859/7.10.39, SArk T19640 

16. YE:n kirj N:o 77 ja 80/14.10.39, SArk 1588/5 ja 6 

17. Esittelyt Tasavallan presidentille 17.10.39, SArk 

Karjalan kannas  5'351  

1. YE:n kirj N:o 10 ja 94/5.1.39, SArk T2862/10 ja T2866/11 

2. 4.DE:n kirj N:o 23/10.6.39, SArk T2866/13 

3. YE:n kirj N:o 1/5.10.39, SArk 1588/6 

4. YE:n kirj N:o 1/5.10.39 liitel, SArk 1588/6 ja N:o 473/5.10.39, 

SArk T2862/5 

5. YE:n kirj N:o 80/14.I0.39, SArk 1588/6 

6. YE:n kirj N:o 61/12.10.39, SArk 1588/6 

7. YE:n kirj N:o 32/10.10.39, SArk 1588/14, SLH, sivu 133 

8. KanAE:n kirj N:o 7/11.10.39, SArk 1588/6 

9. KanAE:n kirj N:o 142/25.10.39, SArk P494/1 

10. SArk P494/1 

11. II  AKE:n kirj N:o 76/16.10.39 sekä 106 ja 110/18.10.39, SArk 

P240/2, 225/27.10.39, SArk P859/9,  III  AKE:n kirj N:o 630/ 

26.10.39, SArk P240/2 

12. SLH, sivut 81-82 ja 98-100 

13. KanAE:n kirj N:o 86/20.12.39, SArk P240/2 

14. KanAE:n kirj N:o 123/22.10.39, SArk P240/2 

15. KanAE:n kirj N:o 383/17.11.39, SArk P240/2 

16. KanAE:n kirj N:o 416/22.11.39, SArk P240/2, SLH, sivu 137 

17. KanAE:n kirj N:o 86 ja 92/20.10.39, SArk P240/2 

18. III  AKE:n kirj N:o 1/11.10.39, SArk P240/2 

19. III  AKE:n kirj N:o 87/17.10.39, SArk P240/2 

20. III  AKE:n kirj N:o 630/26.10.39, SArk P240/2 

21. III  AK:n kirj N:o 1615/5.11.39 sekä Suunnitelma  III  AK:n ryhmi-

tyksen kehittämiseksi silmälläpitäen päävastarinta-aseman puo- 
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lustuksen tehostamista myös talvitaisteluja varten, SArk P240/2 

22. III  AK:n kirj N:o 1758/7.11.39, SArk P895/4 

23. III  AKE:n kirj N:o 3354/23.11.39, SArk P240/2 

24. YE:n kirj N:o 305/3.11.39, SArk 1588/6  

25. YE:n kirj N:o 379/10.11.39, SArk 1588/6 

26. Öhquist, sivu 83, SLH, sivu 137 

27. SLH, sivu 137 

28. YE:n kirj N:o 140/21.10.39, SArk 1588/6 

29. SLH, sivut 99-100 ja YE:n kirj N:o 283/12.7.39, SArk T2862/4 

30. YE:n kirj N:o 391/15.9.39, SArk T2862/4 

31. SLH, sivu 178 

32. SLH, sivu 139 

S u o j a j o u k o t 

1. AKE:n kirj N:o 170/16.5.39, SArk Hab 8 

2. TS 1, sivut 96-97 

3. YE:n kirj N:o 44/11.10.39, SArk 1588/6 

4. AKE:n kirj N:o 616/22.9.39, SArk Haa 5 

5. AKE:n kirj N:o 632/23.9.39, SArk Haa 5 

6. AKE:n kirj N:o 704/5.10.39, SArk Haa 5 

7. I  AKE:n kirj N:o 1/9.10.39, SArk 1588/7 

Laatokan Karjala 5.352  

ja  luonnos SArk 1587/1 

1. YE:n kirj N:o 26/9.10.39 ja 77/14.9.39, SArk 1588/5 
2. IV  AKE:n kirj N:o 6/10.10.39, SArk P494/1  

3. IV  AKE:n kirj N:o 74/14.10.39, SArk P4087/13 

4. 12.DE:n kirj N:o 63, 77, 84 ja 101/10.-12.10.39, SArk T12961 

5. 12.DE:n kirj N:o 127/14.10.39, SArk P494/1 

6. IV  AKE:n kirj N:o 64/14.10.39, SArk P494/1 

7. YE:n kirj N:o 77/14.10.39, SArk 1588/5 ja  IV  AKE:n kirj N:o 

104/16.10.39, SArk P494/i 

8. IV  AKE:n kirj N:o 107/21.10.39, SArk P494/1 

9. SArk P494/1  

10. YE:n kirj N:o 139/21.10.39, SArk 1588/6 

11. IV  AKE:n kirj N:o 182/23.10.39, SArk P494/1 

12. YE:n kirj N:o 240/27.10.39, SArk 1588/6 

13. IV  AKE:n kirj N:o 241/1.11.39, SArk P494/1 
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14. IV  AKE:n kirj N:o 495/1.11.39, SArk P4087/15 

15. IV  AKE:n kirj N:o 597/3.11.39, SArk P494/1 

16. 13.IIE:n kirj N:o 1225/11.11.39 ja 2417/29.11.39,  IV  AKE:n kirj 

N:o 350/13.11.39, SArk P494/i 

17. IV  AKE:n kirj N:o 364/15.11.39, SArk P494/1 

18. YE:n kirj N:o 306/3.11.39, SArk P494/1 

19. YE:n kirj N:o 334/7.11.39, SArk P494/i 

20. IV  AKE:n kirj N:o 680/5.11.39, SArk P494/1 

21. IV  AKE:n kirj N:o 288/6.11.39, SArk P4087/15 

22. IV  AKE:n kirj N:o 348/12.11.39, SArk P494/1  

23. YE:n kirj N:o 373/10.11.39, SArk 1588/6 

24. P1M:n kirj N:o 549/13.10.39, SArk P494/2 

25. IV  AKE:n kirj N:o 311/8.11.39 ja 344/11.11.39, SArk P494/1  
26. YE:n kirj N:o 425/15.11.39, SArk P494/1  

27. IV  AKE:n kirj N:o 367/16.11.39, SArk P494/2 

28. IV  AKE:n kirj N:o 414/22.11.39 ja 1897/24.11.39, SArk P4087/15 

29. SLH, sivu 144 ja  IV  AKE:n kirj N:o 533/30.12.39, SArk P4087/14 
30. YE:n kirj N:o 355/9.11.39, SArk 1588/6, myös N:o 675/8.12.39, 

SArk P494/1 

S u o j a j o u k o t 

1. KarjR:n kirj N:o  1/11.10.39,  SArk  P494/1 

2. IV  AKE:n kirj N:o  86/20.10.39,  SArk  P494/1 

3. IV  AKE:n kirj N:o  64/14.10.39,  SArk  P494/1 

4. IV  AKE:n kirj N:o  241/1.1.39,  SArk  P494/1 

5. IV  AKE:n kirj N:o  495/1.11.39,  SArk  P494/1 

6. KarjR:n kirj N:o  931/3.11.39,  SArk  P494/1 

7. IV  AKE:n kirj N:o  364/15.11.39,  SArk  P494/1 

8. IV  AKE:n kirj N:o  508/1.11.39  ja  344/11.11.39,  SArk  P494/1,  SLH, 

sivu  26, TS 1,  sivu  121 

9. ErOs  P:n  kirj N:o 70/?.11.39, SArk  P494/1 

10. IV  AKE:n kirj N:o  323/9.11.39, 359/14.11.39  ja  400/20.11.39,  

SArk  P494/1  

11. IV  AKE:n kirj N:o  592  ja  680/5.11.39, 288/6.11.39  ja  464/29.11. 

39  ja KarjR:n kirj N:o  1103/5.11.39,  SArk  P494/1  ja  2 

12. ErP  11:n  kirj N:o  161/9.11.39;  evl  A  Eskolan lentopäiväkirja 

vuodelta  1939  
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13. PPP  7:n kirj N:o 169/7.11.39, SArk P494/1  

14. IV  AKE:n kirj N:o 323/9.11.39, SArk P494/1 

15. IV  AKE:n kirj N:o 369/16.11.39 ja ErP 11:n kirj N:o 217/15.11.3% 

SArk P494/2 

5.353 Itärajan pohjoisosa  

1. SisM:n kirj N:o 472/14.9.39, SArk T2862/5 

2. YE:n kirj N:o 92/15.10.39, SArk 1588/6 

3. PM:n kirj N:o 49/11.11.39 ja 83/18.11.39, SArk 1588/6 

4. P1M:n kirj N:o 715/25.9.39, SArk T2867/3 

5. YE:n kirj N:o 273/31.10.39, SArk 1588/6 

6. SLH, sivu 121 

Ilmapuolustus  5.354 

1. YE:n kirj N:o 42/20.10.39, SArk 1588/6 

2. KanAE:n kirj N:o 86/20.10.39, SArk P240/2, Pajari, sivut 54-55 

3. KanAE:n kirj N:o 383/17.11.39, SArk P240/2 ja Pajari, sivu 56 

5.355 Päämajan sijoitus  

1. YE:n kirj N:o 272/6.7.39, SArk T2862/5 

2. YE:n kirj N:o 192/19.7.39, SArk T2862/5  

3. P1M:n kirj N:o 247/10.10.39, SArk 1588/5  

4. PM:n kirj N:o Kom2/1/14.sal./27.10.39, SArk 1588/5 

5.36  Sisäinen turvallisuus 

1. YE:n kirj N:o 22/18.6.32, SArk T2672/4 

2. 1.DE:n kirj N:o 90/20.4.26, SArk T2857113 

3. Suomenlinnan komendantin kirj N:o 39/3.5.26, SArk T2857113 

4. 2.DE:n kirj N:o 165/27.5.26, SArk T2857/13 

5. YE:n kirj N:o 24/24.7.29, SArk T11678 

6. YE:n kirj N:o 270/26.7.29, SArk T2858/I3 

7. Viipurin komendanttiviraston kirj N:o 331/6.11.29, SArk T11678 
8. YE:n kirj N:o 1428/16.4.30, SArk T11678 

9. YE:n kirj N:o 20/13.6.30, SArk T11678 

10. 2.DE:n kirj N:o 103/15.6.30, SArk T11678 
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11. 2.DE:n kirj N:o 145/24.2.34, SArk Haa 5 

12. YE:n kirj N:o 354/3.5.37, SArk T2860/18 

13. AKE:n kirj N:o 356/23.9.37, SArk Hab 11 

14. Varuskunnan päällikön kirj N:o 142/16.4.31, SArk T12782 /112-121 

15. YE:n kirj N:o 36/14.6.34, SArk T3926 / 5  

16. YE:n kirj N:o 344/8.6.34, SArk T3926/5 

17. AKE:n kirj N:o 551/6.10.39, SArk T12961/39 

5.37  Ulkomainen apu  

1. Esim. Enckell,  II,  sivu 11 

2. Turtola, sivu 43 

3. YE:n kirj N:o 288/2.6.31, SArk T2860/1, Turtola, sivu 126 

4. Turtola, sivu 74 

5. Turtola, sivu 127 

6. Turtola, sivut 127-129 

7. Turtola, sivu 132 

8. Turtola, sivu 172 

9. Turtola, sivu 131 

10. SArk T23820/4 

11. Turtola, sivut 124-125 ja 175 

12. Turtola, sivut 143 ja 173 

13. UM:n kirj N:o 28232/22.6.38 ja 28233/23.6.38, SArk 1400/14 

14. M  II,  sivut 510-511, Turtola, sivut 200-202 

15. Turtola, sivut 215-224 

16. SLH, sivu 53 

17. Turtola, Martti: Eräitä näkökohtia suomalais-virolaisiin 

sotilassuhteisiin 1920- ja 1930-luvuilla, Sotahistoriallinen 

aikakauskirja 6/1987, Jyväskylä 1987 

18. MPE:n kirj N:o 288/6.7.31, YE:n kirj N:o 485/18.7.31, SArk 

T2860/2 ja MPE:n kirj N:o 712/14.12.32, SArk T2860/5, SLH, 

sivut 72-74 

5.4  PUOLUSTUSSUUNNITELMIEN KEHITTYMISEN TARKASTELUA 

1. SLH, sivu 21 

2. Turtola, sivut 38-39 

3. Polvinen,  II  osa, sivu 312 
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4. M  II,  sivu 32 

5. Öhquist, sivu 13 

6. SLH, sivu 82 

7. SLH, sivu 86 

8. SLH, sivut 106-116 

9. Öhquist, sivu 46 

10. SLH, sivu 87, Öhquist, sivu 47 

11. SLH, sivu 90 

12. SLH, sivu 87 
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