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TIIVISTELMÄ 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn 

riittävyys lentotukikohdan toimintaympäristössä. Tutkimus käsitteli myös raivaajapioneeri-

komppanian koulutussuunnitelmien oppisisältöä sekä työkuormitusta yksilön (sotilaan) toi-

mintakyvyn kannalta. 

 

Tutkimus on kvalitatiivinen ja luonteeltaan hermeneuttis-fenomenologinen. 

Tutkimusongelmat ja kysymykset keskittyvät raivaajapioneerikomppanian suorituskykyyn 

systeeminäkymän näkökulmasta. Kysymyksillä selvitetään organisaation nykyinen suoritus-

kyky ja koulutussuunnitelmien sisällön vastaavuus sodan ajan tarpeisiin. Tutkimus perehtyy 

myös yksilön toimintakykyyn stressitekijöiden ja työkuormittavuuden kannalta. 

 

Aineistona tutkimuksessa käytettiin aiheesta painettuja kirjallisia lähteitä, koulutuskausi-

suunnitelmia sekä asiantuntijahaastatteluita raivaajapioneerikomppanian kouluttamiseen ja 

tuottamiseen aktiivisesti osallistuneilta henkilöiltä. 

 

Tutkimus osoitti, että raivaajapioneerikomppanian suorituskyky on sodan ajan vaatimuksiin 

nähden riittämätön. Raivaajapioneerikomppanian organisaation materiaali, kalusto ja koulu-

tustaso eivät vastaa vastustajan toiminnan uhkakuvaa lentotukikohdan toimintaympäristössä. 

Organisaation koulutustaso on riittämätön ja vaatii jatkotutkimuksia organisaatiorakenteen ja 

koulutusjärjestelmän kannalta. 

 

Suorituskyvyn kannalta, raivaajapioneerikomppania kykenee nykyisellä koulutusjärjestelmäl-

lä vastaamaan vallitsevaan uhkakuvaan yhdellä organisaation osalla. Tästä johtuen työkuor-

mitus ei jakaudu tasaisesti ja muodostaa merkittävän uhan yksikön suorituskyvylle ja yksilöi-

den toimintakyvylle.  
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Raivaajapioneerikomppanian organisaation rakenne, koulutussuunnitelmat ja käyttöperiaat-

teet tarvitsevat jatkotutkimuksia sodan ajan suorituskyvyn saavuttamiseksi. 

 
AVAINSANAT 
Raivaajapioneerikomppania, suorituskyky, toimintakyky, stressi, stressihäiriö. 
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ILMAVOIMIEN RAIVAAJAPIONEERIKOMPPANIAN ORGANISAATIO N SUORITUSKY-
VYN VASTAAVUUS LENTOTUKIKOHDAN UHKAKUVAAN 
 

 

1 JOHDANTO 
 

Nykyaikainen sodankäynti korostaa ilmakomponentin vaikutusta taistelukentän toimintaympäristössä.  

Nykyiset asejärjestelmät mahdollistavat ampumatarvikekuomille pitkän kantaman ja tehokkaan vaiku-

tuksen kohdealueella. Nykyaikaisella taistelukentällä erilaisten räjähtämättömien ampumatarvikkeiden 

raivaamisen tarve korostuu.   

 

Asejärjestelmien jatkuva kehitys vaatii räjähteiden raivaamisen osalta jatkuvaa kouluttautumista (Heik-

kilä 2000, 35), joten sotilasorganisaatiossa palvelevien raivaajien on alati ylläpidettävä ammatillista 

osaamistaan. Kuten edellä mainittiin, sodankäynnin elementeistä ilma-aseen merkitys korostuu, niin 

hyökkääjän kuin puolustajankin kannalta, joten räjähteiden raivaamisen suorituskyky muodostaa mer-

kittävän osan sodankäynnin kannalta. 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää raivaajapioneerikomppanian organisaatiorakenteen soveltuvuutta 

lentotukikohdan toimintaympäristöön. Tutkimuksessa verrataan organisaation suorituskykyä vallitse-

vaan lentotukikohdan uhkakuvaan. Tutkimuksessa luodaan arvio hyökkääjän toimintamahdollisuuksista 

lentotukikohdan toimintaympäristössä. Arvio hyökkääjän toimintamahdollisuuksista luodaan vaaralli-

simman uhkakuvan mukaan, jotta raivaajapioneerikomppanian organisaationrakenteen ja suorituskyvyn 

suhdetta voidaan verrata todennäköiseen uhkakuvaan. 

 

Raivaajapioneerikomppania kuuluu lentotukikohdan organisaation liikkuviin joukkoihin. Raivaaja-

pioneerikomppanian päätehtävänä on liikkeen edistäminen raivaamalla. Komppania vastaa tukikohdan 

pioneeritiedustelusta sekä räjähteiden raivaamisesta. Komppania avustaa resurssien puitteissa linnoit-
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tamisessa ja suluttamisessa. Komppanian tulee kyetä irrottamaan eri käskyllä raivaajajoukkue erilliseen 

tukikohtaan. Komppanian joukkueiden on pystyttävä raivaamistehtävään komppanian osana sekä toi-

mimaan hajautetussa toiminnassa itsenäisesti. (TKK-Opas 2007, 45). Raivaajapioneerikomppanian or-

ganisaation on esitelty liitteessä 6. 

 

Aihealuetta lähestytään raivaajapioneerikomppanian organisaation suorituskyvyn riskitekijöiden sekä 

lentotukikohdan toimintaympäristön aiheuttamien erityispiirteiden kannalta. Tutkimuksen lähtökohtai-

sena oletuksena on, että suorituskykyinen organisaatio koostuu toimintakykyisistä yksilöistä, tehtävään 

soveltuvasta materiaalista ja kalustosta sekä toimivasta organisaatiorakenteesta. Tutkimus keskittyy tar-

kastelemaan yksilön toimintakykyä ja sen säilymistä voimakkaasti traumatisoivissa tilanteissa kuten 

esimerkiksi sotilaallisen kriisiajan aiheuttaman henkilökohtaisen turvallisuuden näkökulmasta. 

 

Merkittävän osa organisaation suorituskyvystä luodaan koulutuskausisuunnitelmien mukaisissa harjoit-

teissa. Suorituskyvyn ja yksilön toimintakyvyn kannalta merkittävässä roolissa on koulutuskausien op-

pisisällöt. Oppisisältöjen tarkasteluun on kiinnitettävä merkittävä määrä huomiota riittävän suoritusky-

vyn saavuttamiseksi. Yksilön toimintakyvyn kannalta merkittävänä tekijöinä voidaan pitää luottamusta 

omaan ammattitaitoonsa sekä sosiaalisen verkoston luomaa henkistä ja fyysistä tukea. Toimintakykyiset 

yksilöt muodostavat raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn ytimen jonka huoltamiseen ja ylläpitä-

miseen on käytettävä merkittävästi resursseja.  

  

Toisessa luvussa käsitellään tutkimustyön teoreettista taustaa. Opinnäytetyö tehdään johtamisen- ja so-

tilaspedagogiikan ainelaitokselle. Tutkimustyön metodi on kvalitatiivinen ja luonteeltaan hermeneuttis-

fenomenologinen. Osiossa käsitellään työn tieteellinen tausta sekä esitellään hermeneutiikkaa sekä fe-

nomenologiaa yleisellä tasolla sekä keskitytään hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen kuvaa-

miseen tutkimustyössä. Luvussa perehdytään fenomenologian ja hermeneutiikan rooliin tutkimustyön 

etenemisessä. 

 

Kolmannessa luvussa käsitellään lentotukikohtaan kohdistuvaa vastustajan toiminnan uhkaa. Tarkoi-

tuksena on käsitellä vastustajan ilmaiskujen rakennetta ja sitä millaisen suorituskykyvaatimuksen vas-

tustajan toiminnan uhka asettaa. Tutkimuksessa pyritään määrittämään vastustajan toiminta vaaralli-
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simman uhan mukaan.  Samalla perehdytään lentotukikohdan raivaajapioneerikomppanialle asettamiin 

vaatimuksiin ja verrataan raivaajapioneerikomppanian kykyä vastata lentotukikohdan uhkakuvaan. 

Tutkimuksessa käytettävä uhkakuva perustuu ilmavoimien esikunnan ja maavoimaesikunnan julkaise-

miin koulutusohjeisiin ja oppaisiin toiminnasta lentotukikohdan toimintaympäristössä.  

 

Neljännessä luvussa perehdytään lentotukikohdan toimintaympäristöön sekä sen erityispiirteisiin.. Len-

totukikohdan toimintaympäristöä tutkittaessa keskitytään lentotoiminnan tukeutumismahdollisuuksiin 

sekä niiden ylläpitoon painopisteenä kiitotien raivaaminen, polttoaineenjako sekä hävittäjien varusta-

minen ilmataisteluun. 

 

Viidennessä luvussa tarkastellaan raivaajapioneerikomppanian koulutusjärjestelmää ja selvitetään orga-

nisaation suorituskyky. Varusmieskoulutuksen normit uudistuivat kesällä 2010, joka aiheutti muutoksia 

varusmieskoulutuksen oppisisältöön. Luvussa vertaillaan niin aliupseerikoulutuksessa kuin perusyksi-

kössäkin tapahtuvaa koulutusta oppisisältöineen ja koulutuksen vastaavuutta lentotukikohdan vaati-

muksiin sekä vastaavuutta hyökkääjän muodostamaan uhkakuvaan. Koulutuksen oppisisältöä käsitel-

lään vertailemalla erikois- ja joukkokoulutuskauden koulutushaarakoulutuksen tuntimääriä lentotuki-

kohdan uhkakuvaan. Luvussa käsitellään myös raivaajapioneerikomppanian tuottamiseen ja koulutta-

miseen aktiivisesti osallistuneiden avainhenkilöstön haastattelu. 

 

Kuudennessa luvussa käsitellään raivaajapioneerikomppanian suorituskykyä yksittäisen sotilaan toi-

mintakyvyn kannalta. Toimintakykyä ja suorituskykyä lähestytään stressin ja työkuormittavuuden kan-

nalta. Luvussa selvitetään työkuormituksen ja työhyvinvoinnin vaikutuksia raivaajapioneerikomppanian 

suorituskykyyn ja siitä johdannaisena sotilaan toimintakykyyn. Luvussa käsitellään myös kriisitilantei-

den aiheuttamat muutostilat sotilaan henkiselle hyvinvoinnille ja keskitytään asiakokonaisuuksiin, joilla 

raivaajapioneerikomppanian esimiesasemassa olevat upseerit kykenevät puuttumaan ja tunnistamaan 

stressi- ja työuupumuksen merkit ajoissa ja näin olen edesauttamaan yksikkönsä suorituskykyä. 

 

Seitsemännessä luvussa perehdytään tutkimustyön tuloksiin sekä analysoidaan raivaajapioneerikomp-

panian suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Painopiste tulosten analysoinnissa luodaan raivaajapionee-

rikomppanian suorituskyvyn kannalta merkittäviin osakokonaisuuksiin. Luvussa tarkastellaan suoritus-
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kyvyn muodostumista ja vastaavuutta hyökkääjän toiminnan luoman uhkakuvaan sekä perehdytään rai-

vaajapioneerikomppanian suorituskyvyn kannalta merkittäviin uhkatekijöihin.  

 

Kahdeksannessa luvussa pohditaan raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn nykytilaa sekä tarkastel-

laan tutkimustyön reabiliteettia sekä tutkimusmenetelmän soveltuvuutta tutkittavaan aihealueeseen. Lu-

vussa käsitellään myös Raivaajapioneerikomppanian mahdollisia organisaatiomuutoksia sekä jatkotut-

kimustarpeet. 
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 
2.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen. Tähän 

sisältyy ajatus, että todellisuus on moninainen. Tutkimuksessa on kuitenkin otettava huomioon, että to-

dellisuutta ei voi pirstoa mielivaltaisesti. Tapahtumat vaikuttavat toisiinsa, ja niiden välillä onkin mah-

dollista löytää monensuuntaisia suhteita. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi 2000, 152). 

 

Laadullisella tutkimusmenetelmällä halutaan ymmärtää ja kuvata ilmiöitä niiden luonnollisissa olosuh-

teissa. Tällä tarkoitetaan ilmiön, merkityksen tai tarkoituksen selvittämistä sekä kokonaisvaltaisen ja 

syvemmän käsityksen saamista ilmiöstä.  Yleisesti voidaan todeta, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

on pyrkimyksenä pikemmin löytää ja paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia (to-

tuus)väittämiä.(Hirsjärvi 2000, 152). 

 

Laadulliset tutkimukset ovat usein hypoteesittomia. Tutkimuksessa pyritään lähestymään tutkittavaa 

asiaa tai ilmiötä ilman ennakko-oletuksia. Ennakko-oletuksia ei kuitenkaan voi täysin jättää huomiotta 

ja ne on syytä tiedostaa. Tutkija voi käyttää tutkimuksen edetessä ns. työhypoteeseja eli arvailuja oman 

tutkimuksensa tuloksista. Yksi laadullisen tutkimuksen tehtävä on tuottaa uusia hypoteeseja mahdolli-

selle kvantitatiiviselle tutkimukselle. Teorian merkitys laadullisessa tutkimuksessa on välttämätön. 

(Tuomi 2009, 18; Eskola & Suoranta 1998, 19-20; Metsämuuronen 2000, 32). Tutkimusmenetelmän 

valinta kuitenkin rajaa sen  mitä tutkija saa tutkimuskohteestaan irti. (Metsämuuronen 2006, 161). 

 
 
2.2 Hermeneuttis-fenomenologinen tutkimusote ja aineistoanalyysi opinnäytetyössä 

 ”Se lähtökohtainen todellisuus, jota fenomenologia tavoittelee, ei ole mikään mystinen käsitys maail-

mankaikkeudesta” (Himanka, 2002, 13). 

 

Fenomenologia on oppi ilmiöistä, joka tutkii todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemus maa-

ilmassaan. Fenomenologian yhtenä oppi-isistä voidaan pitää Saksalaista Edmund Husserlia (1859-

1938).  Husserl syventyi 1800-luvun lopulla siihen, mikä on meille lähtökohtaisin todellisuus. Maailma 
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aukenee meille useilla eri tavoilla, ja eri ihmiset pitävät näitä vaihtelevasti vakuuttavina. Husserl päätyi 

näkemykseen, että olemme taipuvaisia pitämään yhtä maailman mallia eräänlaisena perusmaailmana. 

Tätä luonnollisimman perusmaailman asettavaa asennetta Husserl kutsui ”luonnolliseksi”. Luonnollisen 

asenteen pohjalle rakentuvat esimerkiksi tieteet teorioineen. (Himanka 2002, 11). 

 

Fenomenologiassa tavoitteena on selvittää kuinka ilmiö koetaan ja millainen merkitysrakenne ilmiöllä 

on. Tarkoituksena on oppia ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Aineistonkeruu fenomenologiseen tutki-

mukseen tapahtuu pääasiassa haastatteluin, mutta aineistona voidaan käyttää myös muuta materiaalia, 

joka kuvaa elettyjen kokemusten laatua. 

 
Hermeneutiikka on teoria tulkintojen tekemisestä. Tunnetuin elementti on hermeneuttinen kehä tai spi-

raali, joka kuvaa asioiden yhteyttä kokonaisuuteen. Hermeneuttisen kehä ajattelun perusideana on, että 

tutkittavien asioiden ja tutkittavan asiakokonaisuuden välillä on aina yhteys. Asioiden hahmottaminen 

ja tulkinta hermeneuttisen kehäajattelun periaatteella, tutkittavan asian osa selittää kokonaisuutta mutta 

ei voi olla irrallaan kokonaisuudesta. (Raatikainen 2004, 89). 

 

Hermeneuttisessa tutkimusotteessa ratkaisevassa roolissa ovat tekstit ja niistä tehtävät tulkinnat. Alun 

perin hermeneutiikalla tarkoitettiinkin teologisten, klassisten filosofisten ja oikeustieteellisten tekstien 

menetelmäoppia. (Raatikainen, 2004, 88).  

 

Hermeneuttis-fenomenologisessa tutkimuksessa kuvataan maailmaa ja sen tapahtumia sellaisena kuin 

ne tutkijalle ilmenevät, joten tutkimuksen viitekehys ja tutkimusongelmat ovat osa tutkijan elämää.  

Pyrkimyksenä on tavoittaa tutkimuskohde sellaisena kuin se itsessään on tai kuinka se ilmenee maail-

massa. Tutkijan omat uskomukset, ajatukset ja olettamukset on tuotava esille, tutkimuksen validiteetin 

osoittamiseksi. 

 

Hermeneuttis-fenomenologisessa tutkimuksessa aineistoa tulkitaan temaattisesti tai kronologisesti. Tut-

kimuksen aineistoa tuotetaan aitojen tapahtuminen pohjalta ja aineiston tulkinnassa tutkijan oma esi-

ymmärrys on ratkaisevassa roolissa. 
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Opinnäytetyössä tarkastellaan ilmavoimien raivaajapioneerikomppanian organisaation rakennetta ja 

toimivuutta lentotukikohdan toimintaympäristössä. Tutkimuksen perusajatuksena on tarkastella raivaa-

japioneerikomppanian suorituskyvyn eri osa-alueita ja verrata niitä viitekehyksessä esitetyn vastustajan 

toiminnan uhkakuvaan. Tavoitteena on selvittää raivaajapioneerikomppanian tekemän työn kuormitta-

vuus sekä tarkastella sen vaikutusta yksikön suorituskykyyn sekä yksilön toimintakykyyn. 

 

Hermeneuttis-fenomenologinen tutkimusote soveltuu tutkittavaan aiheeseen hyvin koska kyseessä on 

erikoisyksikkö. Yksikön suorituskykyyn ja koulutukseen liittyvää asiantuntijuutta voidaan tehokkaasti 

käyttää tutkimuksessa hyödyksi koska ilmavoimien raivaajapioneerikomppanian sodan ajan organisaa-

tiota joukkotuottaa ainoastaan Pioneerirykmentissä, Keski-Suomen Pioneeripataljoonassa sijaitseva 1. 

Pioneerikomppania. Näin ollen asiantuntijaryhmä raivaajapioneerikomppanian suorituskyvystä ja kou-

luttamisesta löytyy raivaajapioneerikomppanian henkilökunnan keskuudesta. 

 

Tutkimusmenetelmä perustuu tutkijan henkilökohtaiseen esiymmärrykseen tutkittavasta organisaatiosta 

ja sen toimintatavoista koska tutkija on palvellut tutkittavan organisaation eritasoisissa tehtävissä koko 

virkauransa.. Ongelmaksi saattaa muodostua tutkimuksen ja tutkijan validisuus johtuen työssä opitusta 

ennakkoasenteista koska työssä opittuja asiakokonaisuuksia on vaikea muuttaa vaikka mielipiteeseen 

vaikuttanut todistusaineisto osoittautuisikin täysin virheelliseksi. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 

2004, 35-40.) 

 

Fenomenologinen näkökulma muodostuu raivaajapioneerikomppanian avainhenkilöstön haastatteluista 

sekä sodan ajan organisaatiossa olevien toimivien päälliköiden havainnoista ja haastatteluista. Her-

meneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen tarkoituksena on kuvata tapahtumat sellaisina kuin yksilö 

ne kokee. Haastatteluilla pyritään selvittämään toimivien päälliköiden ja kouluttavan avainhenkilöstön 

mielipiteen ja kannan nykyiseen organisaatiorakenteeseen ja suorituskykyyn.  

 

Tutkimusta ohjaavat räjähteiden raivaamisen koulutussuunnitelmat, lentotukikohdan toimintaympäris-

tö, lentotukikohdan vihollisuhkakuva, raivaajapioneerikomppanian organisaation suorituskyky ja ra-

kenne sekä erikois- ja joukkokoulutuskauden koulutussuunnitelma. Suorituskykyä tarkastellaan myös 
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aliupseerikoulutuksen puolelta. Tavoitteena on selvittää vastaako koulutuksen sisältö lentotukikohdan 

uhkakuvaa.  

 

 Tutkimus perustuu kirjallisuusanalyysiin sekä avoimiin haastatteluihin. Haastateltaviksi on valittu tut-

kimuksen kannalta oleellisimmat ja tärkeimmät henkilöt. Pääasiallisina haastateltavina henkilöinä ovat 

jo tuotettujen raivaajapioneerikomppanioiden päälliköt sekä kouluttava avainhenkilöstö. 

 

Haastatteluiden tarkoituksena on selvittää raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn ydinalueet ja tär-

keimmät koulutusvaatimukset tarkasteltaessa sodanajan suorituskykyä. Asiantuntijahaastatteluilla pyri-

tään selvittämään vastaako erikois- ja joukkotuotantokaudella annettava koulutus ja harjaantuminen so-

danajan raivaajapioneerikomppanialle asetettavia suorituskykyvaatimuksia. 

 

Suorituskykyä lähestytään yksilön toimintakyvyn kannalta ja tutkimuksessa selvitetään organisaatiolle 

työstä syntyvä kuormitus. Tutkimusta ohjaa yksilön toimintakyky ja stressitekijöiden kerrannaisvaiku-

tukset..  

 

Tutkimus perustuu kirjallisuusanalyysiin, avoimiin asiantuntija haastatteluihin sekä tutkijan omaan esi-

ymmärrykseen tutkittavasta aiheesta. 

 
Aineistoanalyysin kohteena ovat raivaajapioneerikomppanian tuottamiseen ja kouluttamiseen käytettä-

vät kirjallinen aineisto. Peruslähtökohtana on raivaajapioneerikomppanian suorituskyky. Suorituskyky-

vaatimukset määritetään eri lähteistä perustuvan vastustajan toiminnan uhkakuvan mukaan. Toisaalta, 

raivaajapioneerikomppanian suorituskyky määritetään tarkastelemalla erikois- ja joukkokoulutuskau-

delle suunniteltua koulutussuunnitelmaa keskittyen opetuksen sisältöön. Merkittävän osan tutkimuksen 

aineistosta muodostaa kohderyhmille suunnattu haastattelu. Kohderyhmäksi on valittu raivaajapionee-

rikomppanian tuottamiseen ja kouluttamiseen aktiivisesti osallistuva ja osallistunut henkilöstö. 

 

Aineistoanalyysin perusajatuksena on määrittää raivaajapioneerikomppanian suorituskyky ja sen vas-

taavuus lentotukikohdan uhkakuvaan. Tarkoituksena on aineiston perusteella todeta suorituskyvyn ele-

mentit joilla raivaajapioneerikomppania kykenee toimimaan vallitsevan uhkakuvan mukaisesti. Aineis-

ton pohjalta tarkastellaan organisaation rakennetta ja toimivuutta uhkakuvaan. Tutkimuksessa keskity-
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tään myös yksittäisen sotilaan toimintakykyyn, jota lähestytään organisaation työkuormittavuuden ja 

stressitekijöiden kannalta. 

 

2.3 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Ilmavoimien raivaajapioneerikomppanian kuuluu lentotukikohdan liikkuviin joukkoihin. Raivaaja-

pioneerikomppanian päätehtävänä on liikkeenedistäminen raivaamalla kaikentasoisia räjähteitä lentotu-

kikohdan toimintaympäristössä. Raivaajapioneerikomppanian organisaatio sisältää viisi raivaajapionee-

rijoukkuetta, raivaamisajoneuvojoukkueen, komento- ja huoltoryhmän sekä konehuoltoryhmän. Raivaa-

japioneerikomppanian organisaatiota ja käyttöperiaatteita käsitellään tarkemmin luvuissa neljä ja viisi. 

  

Suorituskyky voidaan määritellä kolmijakoisesti: Suorituskyvyn toiminnallisen näkymään, järjestelmän 

osa-alueisiin eli suorituskyvyn systeeminäkymään ja suorituskyvyn operatiiviseen näkymään. (Kosola 

2011, 73-74).Tässä tutkimuksessa keskitytään suorituskyvyn systeeminäkymään, jolloin tarkastelu koh-

distuu organisaation rakenteeseen, käyttöperiaatteisiin, materiaaliin ja henkilöstöön. Aiheeseen pereh-

dytään tarkemmin luvussa viisi. 

 

Stressillä ja stressitekijöillä tarkoitetaan tässä tutkimustyössä yksilön henkistä ja fyysistä kuormitustilaa 

jolloin yksilön toimintakyky on merkittävästi alentunut (Kinnunen & Mauno 2009, 14). Tutkimuksessa 

käsitellään myös traumaperäinen stressihäiriö (post-traumaattinen stressireaktio), jolloin yksilö on ko-

kenut äärimmäisen traumatisoivan kokemuksen, jota yksilö ei kykene omalla järjellään ymmärtämään 

(Grossman 2009, 285). Stressitekijöitä ja traumaperäistä stressihäiriötä vaikutuksineen tarkastellaan 

tarkemmin luvussa kuusi. 

 

Toimintakyky kuvaa sananmukaisesti yksilön kykyä toimia. Toimintakyky on inhimillinen, yksilön ja 

joukon potentiaalia kuvaava käsite, jolla on fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja eettinen ulottuvuuten-

sa. Toimintakykyä voidaan luonnehtia ”käytännön viisaudeksi.” (Toiskallio & Mäkinen, 2009, 44). 

 

Työuupumus on ylirasitustila, joka johtuu liiallisista stressitekijöistä (Kinnunen & Mauno 2009, 14). 

Työuupumusta ei saa sekoittaa tavalliseen fyysisen suorituksen jälkeiseen väsymykseen, vaan kyseessä 

on yksilön voimavarojen, niin henkisten kuin fyysistenkin, täydellisestä loppuun kulumisesta. 
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2.4 Tutkimuksen viitekehys, tutkimusongelmat ja kysymykset 

Tutkittaessa organisaation suorituskykyä sekä suorituskykyvaatimuksia, ohjaa tutkimusta vastustajan 

toiminnan uhkakuva. Uhkakuvan perusteella voidaan määrittää oman organisaation suorituskykyvaati-

mukset sekä koulutukseen vaadittavat erityispiirteet. Tutkimuksen viitekehystä ohjaa vastustajan toi-

minta, jossa muuttuvina parametreina ovat raivaajapioneerikomppanian koulutussuunnitelmat, suori-

tuskykyvaatimukset, sotilaan toimintakyky sekä organisaation suorituskyky. 

 

 

 
Kuva 1. Tutkimuksen viitekehys. 

 
 

Tutkimuskysymyksien ja ongelmien asettelulla pyritään selvittämään raivaajapioneerikomppanian suo-

rituskyvyn riittävyys sekä koulutussuunnitelmien oppisisällön vastaavuus lentotukikohdan uhkakuvaan 

nähden. Yksilön (sotilaan) toimintakyvyn kannalta tutkimuskysymyksillä pyritään selvittämään organi-

saatioon kohdistuva työkuormitus ja sen vaikutus yksikön suorituskykyyn. Tutkimuksen tavoitteena on 

kuitenkin selvittää elementit, joilla kyetään luomaan todellista sodan ajan uhkaa vastaava suoritusky-

kyinen sotilasorganisaation. 

TOIMINTAKY-
KY 

TOIMINTA 
YMPÄRISTÖ 

KOULUTUS- 
SUUNNITEL-

MA 

SUORITUSKY-
KY 

SUORITUSKYKY 
VAATIMUKSET 

RAIVAAJAPIONEERIKOMPPANIAN ORGANISAATIO 

SUORITUSKYKYINEN SA-JOUKKO 

KOULUTUS 

ILMAVOIMIEN RAIVAAJAPIONEERIKOMPPANIA 
UHKAKUVA    
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• Mistä elementeistä muodostuu raivaajapioneerikomppanian suorituskyky? 
 

o Millä suorituskyvyn elementeillä raivaajapioneerikomppania kykenee vaikuttamaan lento-
tukikohdan vallitsevaan uhkakuvaan? 

 
• Mitkä ovat keskeiset koulutusvaatimukset uhkakuvaa vastaavalla organisaatiolla? 

 
o Mitkä koulutusvaatimukset ovat raivaajapioneerikomppanian suorituskyvylle välttämät-

tömät? 
 

o Vastaako raivaajapioneerikomppanian koulutussuunnitelman sisältö suorituskykyvaati-
muksia?  

 
 

• Mahdollistaako raivaajapioneerikomppanian organisaation rakenne sodan ajan suorituskykyvaa-
timukset ? 

 
• Millä tavoin työn kuormittavuus jakautuu? 

 
o Millaisia stressitekijöitä työhön kuuluu ja miten ne vaikuttavat sotilaan toimintakykyyn? 
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3 LENTOTUKIKOHDAN UHKAKUVA 

Kiristyvän kansainvälisen tilanteen uhkakuvissa korostuvat EOD-toiminnan kannalta erityisesti terro-

rismi ja järjestäytynyt rikollinen toiminta. Ne voivat olla yksittäisten poliittisten nationalistien tai us-

konnollisten ääriryhmien, laajojen järjestäytyneiden rikollisorganisaatioiden tai jopa valtiojohtoista 

toimintaa. Toiminnan kohteet riippuvat kiristyneen kansainvälisen tilanteen aiheuttaneista tekijöistä, 

syistä ja päämääristä. Yhteiskunnallisen tasapainon horjuttamisella ja normaalien toimintojen häirinnäl-

lä voidaan pyrkiä kansalaisten levottomuuden ja hallitsemattoman liikehdinnän aiheuttamiseen ja sitä 

kautta koko yhteiskunnan haavoittuvuuden lisäämiseen (Heikkilä 2000,13). 

 

EOD-tarvetta aiheuttavat tapaukset ovat samankaltaisia, olipa toteuttajana mikä taho tahansa. Yksittäi-

sillä pommi-iskuilla ja näennäisten onnettomuuksien järjestämisellä, esimerkiksi tuotantolaitoksissa tai 

talouselämän- ja tietoliikenteen järjestelmissä, on yksinkertaista saada kansalaisten mielissä aikaan tur-

vattomuutta ja tyytymättömyyttä viranomaisten toimintaan. Yksittäisten ääriryhmien ja rikollisjärjestö-

jen resurssit toiminnan organisointiin ovat rajalliset. Valtiojohtoisesti toteutettuna resurssit ovat merkit-

tävästi paremmat ja tällöin toiminnan voidaan olettaa olevan osa maatamme vastaan suunnattua, laa-

jempaa poliittista ja sotilaallista painostusta tai sen valmistelua. (Heikkilä 2000, 13) 

 

3.1 EOD- uhka 

Lentotukikohdan uhka-arvion perusteella voidaan määritellä räjähteiden raivaamistoiminnan kannalta 

merkittävimmäksi uhaksi muodostuvan sirotemiinat, erilaiset räjähtämättömät ase- ja ampumatarvik-

keet, kuorma- ja tytärammukset sekä erikoisjoukkojen käyttämä räjähtävä materiaali. Sirotemiinoja 

voidaan käyttää yhteisvaikutuksessa muiden ampumatarvikkeiden kanssa vaikeuttamaan raivaamistoi-

mintaa. (Heikkilä 2000, 15). 

 

Eri asejärjestelmillä räjähtämättömiksi jääneiden osuus koko ampumatarvike määrästä vaihtelee huo-

mattavasti. Ampumatarvikekuormasta voidaan myös tarkoituksellisesti jättää huomattava osa räjähtä-

mättömiksi, jolloin niiden alueen käytön estävä vaikutus kestää kauemmin ja raivaaminen on vaikeam-

paa. Raketinheittimistön kuorma-ammusten tytärkranaateista voi jäädä räjähtämättä 2-10 %. Lentoko-

neilla ja helikoptereilla pudotettavien rypälepommien tytärpommeista voi jäädä räjähtämättä jopa 30% 

(Heikkilä 2000 15; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 10-12; RAIVPIONJKÄSIK 2006, 12-14). 
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Vastustajan toiminnan päämäärä lentotukikohdan joukkoja vastaan on lamauttaa ja tuhota lentotoimin-

nan tukeutumisjärjestelmät. Vastustajan toiminnan kannalta on tärkeää, että varsinainen lentotoiminta 

tukikohdan alueella vaikeutuu tai on osin jopa mahdotonta. Vastustajan toiminnan painopiste lentotuki-

kohdan joukkoja vastaan muodostunee hyökkäyksen ensimmäisiin päiviin. Mikäli tukikohta kykenee 

hyökkäyksien jälkeen jatkamaan toimintaansa, on todennäköistä, että vastustaja jatkaa hyökkäyksiään 

lentotukikohtaa vastaan. (TKK-Opas 2007, 24; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 10). 

 

Lentotukikohtaan kohdistuu tiedustelua jo perusvalmiudessa. Tiedustelulla selvitetään kriittisten koh-

teiden sijainti ja suojaamisjärjestelyt. Poliittisen ja sotilaallisen painostuksen aikana tukikohtaa vastaan 

voidaan toimia erikoisjoukkojen toimin käyttäen räjähteitä, biologista asetta tai polttotaisteluaineita. 

Yhteistä vastustaja ns. harmaan vaiheen toiminnalle on tuholaistoiminnan jälkien peittäminen, ettei vas-

tustajaa voida suoranaisesti osoittaa vastuuseen teoista. (Helle 2000, 7; Pisto 1997, 37; RAIVPIONK-

KÄSIK 2007, 10). 

 

 

3.2 Erikoisjoukkojen toiminta tukikohtaa vastaan 

Erikoisjoukoilla tarkoitetaan monipuolisiin ja tavallisista sotilasoperaatioista poikkeaviin tehtäviin tar-

koitettuja erikoiskoulutettuja ja varusteltuja joukkoja. Joukot toimivat pääsääntöisesti pienryhmissä. 

(TKK-Opas 2007, 26) 

 

Kriisin aikana tukikohta pyritään lamauttamaan erikoisjoukkojen toiminnalla liitettynä ilmahyökkäyk-

siin. Erikoisjoukoilla pyritään lamauttamaan tukikohdan johtamisjärjestelmä viestilaitteisiin ja johta-

mispaikkoihin kohdistuvilla räjähdeiskuilla. (Helle, 200, 7) 

 

Erikoisjoukkojen toiminta on todennäköistä sotilaallisen kriisin kaikissa vaiheissa mutta korostunee 

kriisin alkuvaiheen poliittisen painostuksen ajanjaksolle. Erikoisjoukkojen toiminnan päämääränä on 

vaikeuttaa lentotukikohdan valmiuden kohottamista. Vastustaja pyrkinee vaikeuttamaan lentotukikoh-

dan joukkojen toimintaa iskemällä lentotukikohdan kannalta tärkeisiin kohteisiin. (TKK-Opas 2007, 

26; RAIVPIONKKÄSIK, 2007, 10). 
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Erikoisjoukot toimivat syvällä puolustajan alueella. Erikoisjoukkojen toiminnalle yleisiä piirteinä voi-

daan pitää kohteiden yksityiskohtaista tiedustelua, toiminnan yllätyksellisyyttä ja toimintatapojen vaih-

televuutta. Erikoisjoukko-operaatiot suoritetaan pääsääntöisesti yhdenaikaisesti laajalla alueella. (TKK-

Opas 2007, 26; RAIVPIONKKÄSIK, 2007, 10).  

 

Erikoisjoukoilla on kyky toimia tehokkaasti kaikkina vuorokauden- ja vuodenaikoina. Erikoisjoukko-

ryhmä kykenee kantamaan n. 250 kg asekuorman, joka voi sisältää räjähdysaineita, kemiallisia tai bio-

logisia taisteluaineita tai polttotaisteluaineita. (TKK-Opas 2007, 26; RAIVPIONKKÄSIK, 2007, 10). 

 

 

Erikoisjoukkojen toiminta voidaan jakaa neljään vaiheeseen: 

 

1. kohteen taktinen tiedustelu 

2. toiminnan häirintä 

3. kohteen tuhoaminen 

4. maalin osoitus 

 

Taktisen tiedustelun tavoitteena on selvittää kohteen yksityiskohdat. Tiedustelu täydentää rauhan aikana 

tehtyä tiedustelua ja sen pyrkimyksenä on selvittää liikkuvien kohteiden ja joukkojen sijainti. Tieduste-

luun kuuluu myös erikoisjoukkotoiminnan ja ilmahyökkäyksien vaikutuksien arviointi. (TKK-Opas 

2007, 26). 

 

Häirinnän tavoitteena on vaikeuttaa ja viivyttää tukikohdan puolustusvalmistelujen suorittamista. Ta-

voitteena voi olla myös harhautus tai valmiuden testaaminen kohteen haavoittuvuuden ja hyökkääjän 

vaikuttamismahdollisuuksien selvittämiseksi. Häirintää voidaan suorittaa erilaisina täsmäiskuina koh-

distaen ne henkilöstöön, kohteisiin ja järjestelmiin. Iskut voidaan pyrkiä naamioimaan onnettomuuksik-

si. (TKK-Opas 2007, 27). 
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Kohteen tuhoamisen tavoitteena on lamauttaa tukikohdan toimintakyky ja tuhota ilmapuolustuksen 

kannalta tärkeät kohteet tukikohdassa. Erikoisjoukkojen maaiskujen tavoitteena on lamauttaa tai tuhota 

sellaiset avainkohteet, jotka on edullista tuhota maasta tai joihin ei pystytä vaikuttamaan ilmasta. Tu-

hoamisiskut voidaan ajoittaa tapahtuvaksi yhtäaikaisesti eri alueilla yllätyksen maksimoimiseksi ja ne 

toteutetaan joko omana operaationaan tai liittyen samanaikaiseen tuli-iskuun. (TKK-Opas 2007, 27). 

 

3.3 Lentotukikohdan ohjusuhka 

Tukikohta on aluekohteena edullinen maali kaukaa laukaistaville maasta- maahan ohjuksille. Oh-

jushyökkäyksen tavoitteena on tukikohtatoiminnan lamauttaminen tai vähintään häirintä ja tukikohtaan 

tukeutuvien koneiden lennonlähdön estäminen katkaisemalla kiito- ja rullausalueet. Ohjuksia ammu-

taan useita tukikohdan alueelle ja niitä käytetään ainakin hyökkäysoperaation alkuvaiheessa. (TKK-

Opas 2007, 28). 

 

Ohjusten ampumaetäisyys on 90-500 km. Ohjukset on varustettu joko tavanomaisilla tai ydinkärjillä. 

Ohjusten taistelukärjet painavat 300-1000 kg. Ohjusten osumistarkkuus on 100-1000 m. Tavanomaisen 

kärjen tuhoalue on kenttälinnoitetussa kohteessa noin 50 m säteellä ja suojautumattomassa kohteessa 

200-400 m säteellä. Hyötykuorma voi olla myös sirotteita tai kemiallisia ja biologisia-aseita. (TKK-

Opas 2007, 28; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 11). Alla olevassa taulukossa on esitelty esimerkkejä erilai-

sista lyhyenkantaman ohjuksista. 

 

Ohjus Maa Kantama Osumatark-

kuus (CEP) 

Taistelulataus 

Al Hussein Irak 650 km 1000 m 500 kg 

SS-1 Scud-b Venäjä 300 km 300 m 300 kg 

SS-1 C Venäjä 20-180 km 30 m 482 kg 

SS-23 Venäjä 400 km 30 m 450 kg 

ATACMS USA 300 km < 30 m 230 kg 

Taulukko 1..Esimerkkejä lyhyen kantaman ballistisista ohjuksista. (RAIVPIONKKÄSIK 2007, 11). 
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3.4 Ilmauhka 

Hyökkääjän lentotukikohtaa vastaan ilmahyökkäys toteutetaan koottuina ilmaoperaatioina. Hyökkäys-

operaatioita suoritetaan samassa ilmaoperaatiossa sekä hävittäjäpommittajilla että pommikoneilla. Ope-

raation kesto on useita tunteja ja se toistetaan 1-3 kertaa vuorokaudessa riippuen kriisin vaiheesta sekä 

kohteen tärkeydestä. ( Helle 2000, 8; TKK-Opas 2007, 28; RAIVPIONKKÄSIK 2007,10). 

 

Uhkakuvaa määritettäessä voidaan sanoa, että ensimmäisessä tuli-iskussa vastustaja käyttänee tukikoh-

tia vastaan suurenevissa määrin erilaisia ohjuksia, joiden vaikutus vaihtelee ampumatarvikkeesta riip-

puen. Ohjuksilla pyritään estämään kiito- ja rullausteiden käyttö ja näin ollen sitomaan puolustajan len-

tokalusto tukikohtiinsa. (RAIVPIONKKÄSIK 2007, 9). 

 

Vastustaja kykenee organisaatiollaan toimimaan tukikohtiamme vastaan 2-3 kertaa vuorokaudessa. Il-

maiskussa voidaan käyttää ballistisia risteily- ja rynnäkköohjuksia, tavanomaisia lentopommeja, raket-

teja, tytärpommeja ja sirotemiinoja. Vastustaja saattaa käyttää myös asejärjestelmiensä ampumatarvik-

keiden täytteenä niin polttotaistelu kuin kemiallisia ja biologisia taisteluaineita. (RAIVPIONKKÄSIK 

2007, 9; RAIVPIONJKÄSIK 2006, 12; Helle 2000, 7). 

 

Tukikohtaan kohdistuvien ilmaoperaatioiden lukumäärä ja todennäköisyys riippuu tukikohdan maantie-

teellisestä sijainnista siten, että uhkasuunnassa sijaitseva tukikohta saattaa joutua useamman hyökkäyk-

sen kohteeksi kuin tukialueella sijaitseva tukikohta. (TKK-Opas 2007, 28). 

 

Yksittäinen hävittäjäpommittaja kykenee tuomaan tukikohdan alueelle n. 7500 kg asekuorman. Tuki-

kohtaa vastaan käytetään toimintatavaltaan erilaisia asejärjestelmiä. Todennäköisimpiä tukikohtia vas-

taan käytettäviä ase- ja ampumatarvikkeita ovat sirpaloituvat tai tavanomaiset lentopommit, pistemaa-

leihin kohdistuvat raketit ja ohjukset sekä ilma-iskua täydentävät sirote- ja tytärkranaatit. Osa lento-

pommeista on varustettu hakeutumisjärjestelmällä tai hidastesytyttimellä (tunkeumapommi). (TKK-

Opas 2007, 28; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 11-12). 
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Pommikoneet hyökkäävät tukikohdan muodostamaa aluemaalia vastaan. Pommikoneet käyttävät kau-

kaa laukaistavia risteilyohjuksia ja ilmasta –maahan rynnäkköohjuksia sekä konventionaalisia lento-

pommeja. Tavanomaisia aseita käyttävät pommikoneet toimivat tukikohtaa vastaan vasta sen jälkeen, 

kun kaukaa laukaistavien aseiden ja hävittäjäpommittajien iskut ovat heikentäneet ilmapuolustustam-

me. (TKK-Opas 2007, 29; RAIVPIONKKÄSIK, 2007, 11). 

 

Yksittäinen pommikone kykenee tuomaan tukikohdan alueelle 8000-12000 kg asekuorman. Todennä-

köinen asejärjestelmiin liittyvä uhkakuva muodostuu erilaisista risteilyohjuksista, ilmasta-maahan 

suunnatuista ohjuksista, tavanomaisista ja sirpaloituvista lentopommeista sekä biologisista ja kemialli-

sista taisteluaineista. (TKK-Opas 2007, 29; RAIVPIONKKÄSIK, 2007, 11). 

 

Hävittäjien toiminnan kannalta kriittisimpiä kohteita tukikohdassa ovat kiitotie, nousutiet, rullaustiet ja 

hälytyspaikka-alueet. Nykyinen hävittäjäkalustomme asettaa vaatimuksia kiitotielle ja nousuteiden pi-

tuudella sekä pintamateriaalille. Hornet vaatii asekuormalla 1000 metriä kiitotietä nousuun ja 1500 

metriä laskuun. Hornetin imuvaara-alue on maksimiteholla 8 metriä imuaukon reunasta, joten kiitotien 

vauriokorjattu leveys pitää olla 12-18 metriä. (Helle 2000, 7) 

 

Viidensadan (500) kilon pommista syntyvä kuoppa on halkaisijaltaan 10-12 metriä syvyydeltään 3-4 

metriä. Sen täyttämiseen tarvitaan lähes 150 m3 maa-ainesta, josta vain osa saadaan kuopan vierestä. 

Päällystevaurioita esiintyy 10-15 metrin etäisyydellä kuopan reunoilta. Kiitotietä vastaan voidaan toi-

mia myös ohjautuvin kiitotiepommein, jolloin koneet eivät tule keski-ilmatorjunnan  kantaman sisäpuo-

lelle, (Helle 2000, 7) 

 

 kiitotiepommit tytärammukset (kiito- 
ja rullaustiet) 

sirotemiinat (kiito- ja 
rullaustiet) 

1.ilmaisku 5 13 1352 
2.ilmaisku 6 15 676 
yhteensä 11 28 2028 
Taulukko 2. Esimerkki tukikohdan raivaamisen kokonaistarpeesta. (Helle 2000, 7). 
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Yllä olevasta taulukosta voidaan havaita, että vastustajan toteuttamassa ilmaiskussa tukikohdan alueelle 

kohdistuu merkittävä määrä erilaisia ase- ja ampumatarvikkeita, jotka vaativat räjähtäessään vaurion-

korjausta tai räjähtämättä jäädessään vähintään EOD 1-tasoista raivaamista. 

 

3.5 Yhteenveto hyökkääjän toiminnasta 

Tukikohtaa vastaan toimitaan kriisin alkuvaiheessa vähintään laivueen vahvuisella osastolla arviolta 1-

3 kertaa vuorokaudessa ja sotatoimien jatkuessa hyökkäyksien lukumäärä laskee noin yhteen hyökkäyk-

seen vuorokaudessa. Lentotukikohtaa vastaan toimitaan hävittäjäpommittajilla ja pommikoneilla. 

 

Erikoisjoukkojen toiminta on todennäköistä kriisin kaikissa vaiheissa, joskin se korostuu poliittisen ja 

sotilaallisen painostusvaiheen aikana. Erikoisjoukkotoiminnan yleisiä tunnusmerkkejä ovat yksityis-

kohtainen tiedustelu, toimintatapojen vaihtelu ja yllätyksellisyys, pyrkimys nopeaan toimintaan tappi-

oista huolimatta. 

 

Organisaatiosta riippumatta, hyökkääjän ilmaiskun jälkeen merkittävänä uhkana voidaan pitää erilaisia 

räjähtämättömiä ampumatarvikkeita ja pommeja. Räjähtämättömien ampumatarvikkeiden tiedusteluun, 

vaarallisuuden määrittämiseen ja raivaamismenettelyyn tarvitaan suorituskyvyn osalta vähintään räjäh-

teiden tiedustelijan pätevyys (EOD 2). Jos Räjähtämättömät ampumatarvikkeet sijaitsevat alueilla, joil-

la räjäyttäminen paikallaan ei ole mahdollista, raivaajien vähimmäispätevyysvaatimus on räjähteiden 

raivaaja (EOD 1). 

 

Suurin uhkakuva on kuitenkin kiitotien pommittaminen tunkeumapommeilla tai vastaavilla sirpaloitu-

villa 100-1000 kg lentopommeilla. Tunkeumapommin raivaamiseen on suorituskyky ainoastaan eri-

koisraivaajaryhmillä. Painopiste muodostuu EOD 1-tasoiseen raivaamiseen, johon raivaajapioneeri-

komppania kykenee vastaamaan viidellä erikoisraivaajaryhmällä (30 henkilöä), joka on uhkakuvaan 

nähden riittämätön.  

 

Kemiallisten ja biologisten aseiden raivaaminen vaatii vähintään räjähteiden raivaajan pätevyyden. Rai-

vaajapioneerijoukkueen tiedusteluryhmällä on materiaali ja ammattitaito tiedustella kemiallinen tai bio-

loginen ampumatarvike mutta ei kykyä varsinaiseen raivaamismenettelyyn.  
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Raivaajapioneerikomppanian organisaatiorakenne mahdollistaa toiminnan lentotukikohdan alueella 

miesvahvuuden osalta mutta ei suorituskykynsä osalta. 
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4 LENTOTUKIKOHDAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Lentotukikohta toimintaympäristönä määrittää raivaajapioneerikomppanian suorituskykyvaatimuksille 

perusteet. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti lentotukikohdan raivaajapioneerikomppanialle aiheuttamat 

erityispiirteet. 

 

Lentotukikohdan päätehtävänä on mahdollistaa erilaisten lento-osastojen tukeutumis- ja lentotoiminta.  

Raivaajapioneerikomppanian tärkeimpänä tehtävänä varsinaisen kriisin aikana on lentotoiminnan mah-

dollistaminen liikkeenedistämistoiminnalla. Raivaajapioneerikomppanian tärkeimpiä suorituskykyvaa-

timuksia ovat erilaisten räjähtävien kohteiden raivaaminen ja vaarattomaksiteko kaikissa olosuhteissa. 

(TKK-Opas 2007, 33). 

 

4.1 Lentotukikohtien luokitus 

Ilmavoimien hävittäjäkaluston käyttöön suunnitellut tukikohdat jaetaan kolmeen luokkaan: 

 

Ensimmäisen luokan tukikohtia ovat rauhan aikana käytössä olevat tukikohdat. Valmiustukikohdissa 

ylläpidetään jatkuva operatiivinen valmius ja lento-osaston tukeutumiskyky. Tukikohdassa sijaitsee hä-

vittäjälentolaivueen komentopaikka ja tukikohta muodostaa merkittävän huollollisen keskittymän. 

.(TKK-Opas 2007,18; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 14). 

 

Toisen luokan tukikohdat ovat siviililentoasemia, joilla ei ole rauhan aikana ilmavoimien joukkoja. 

.(TKK-Opas 2007,18; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 14). 

 

Kolmannen luokan tukikohdat ovat maantieverkkoon rakennettuja varalaskupaikkoja, jonne suunnitel-

laan sodan ajan toimintoja.(TKK-Opas 2007,18; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 14) 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ensimmäisen luokan tukikohdan rakennetta tarkastel-

taessa vihollisen toiminnan uhkakuvaa lentotukikohdan toiminnan kannalta. 
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4.2 Tukikohdan rakenteet ja toiminta 

Rakenteellisesti tärkeimmän osa-alueen lentotoiminnan kannalta muodostavat lentotoimintaa edistävät 

ja tukevat elementit. Lentotukikohdan keskustan muodostavat kiitotiet ja siihen liittyvät rullaus- ja nou-

sutiet.(RAIVPIONKKÄSIK 2007, 45).  Lentotukikohdan toimintaympäristössä on määritelty lentotoi-

minnan kannalta välttämättömiksi alueiksi, eli puhdasalueiksi sellaiset alueet, joilla hävittäjät liikkuvat 

omien moottoreidensa avulla. Puhdas alueella liikkuminen ei ole mahdollista ilman asiaankuuluvaa 

puhdistusta. Puhdas alue käsitteenä on varotoimenpide, jotta lentokoneiden ilmanottoon ja moottoriin 

ei joutuisi roskia tai muita epäpuhtauksia. Puhdas alue aiheuttaa kuitenkin ilmaiskun jälkeisen tieduste-

lun haasteelliseksi, on luonnollista olettaa, että ilmaiskun jälkeen puhdasalueet, joihin ilmaisku on vai-

kuttanut, ovat automaattisesti ”likaisia” ja vaativat tarkempaa tiedustelua. Toisaalta taas, lentotukikoh-

dan johtopaikka tarvitsee absoluuttisen varman tiedon kiitotien puhtaista osista päättääkseen kiitoteiden 

käytettävyydestä mutta esimerkiksi puhdistamattomalla tiedusteluryhmän ajoneuvolla siirtyminen puh-

dasalueelle, tekee puhdasalueesta likaisen. Aikatappio on suorituskyvyn kannalta merkittävä, koska li-

kaiseksi todettu alue vaatii aina puhdistuksen ja mahdollisen vauriokorjauksen.  

 

Lentotukikohdan rakenteellisiin yleispiirteisiin ja perusrakenteeseen kuuluu kiito-, rullaus- ja nousutiet 

sekä hävittäjien hälytyspaikka-alueet. Lentotoiminnan kannalta sekä erityisesti räjähteiden raivaamisen 

kannalta katsottuna polttoaineenjakelu sekä ase- ja ampumatarviketäydennyspaikat ovat lentotukikoh-

dan toiminnan kannalta tärkeitä. (TKK-Opas 2007, 20). 
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Kiitotie Rullaustie

Hälytyspaikka-alue
2-4 koneelle

Hajautuspaikka-
alue 2-4 koneelle

Nousutie

N
ou

su
tie

Nousutie

10-
20 km

10-20 km

10-
20 km

Hinaustie

 

Kuva 3. Lentotukikohdan yleisrakenne (TKK-Opas 2007, 20; RAIVPIONKKÄSIK 2007, 16). 

 

Yllä olevassa kuviosta selviää lentotukikohdan yleisrakenne. Raivaajapioneerikomppanian toiminnan 

painopiste pioneeritoiminnan kannalta katsottuna on liikkeen edistäminen raivaamalla räjähteitä tuki-

kohdan alueella. Lentotukikohdan tärkein tehtävä on luoda tukeutumiskyky lentotoiminnalle ja mahdol-

listaa hävittäjätorjunta. Lentotoiminnan kannalta tärkeimpiä alueita ovat kiitotiet, rullaustiet, hälytys-

paikat, taisteluvälinevarastot ja polttoaineenjakopisteet. Vastustajan toiminnan tavoitteena on lamauttaa 

tukikohdan ilmapuolustus ja estää lentotoiminta tukikohdan alueella, joten vastustaja todennäköisesti 

pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan edellä mainittuihin kohteisiin.  

 

Raivaamisen kannalta varsinkin taisteluvälinemateriaalin ja polttoaineenjakopisteiden läheisyydessä 

toimiminen on raivaamismenettelyn kannalta haasteellista. Mikäli ei ole mahdollista oman organisaati-

on toimenpitein siirtää tai tyhjentää polttoainevarastoja ja taisteluvälinevarastoja, ei kohteen läheisyy-
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dessä voida räjäyttää vaan raivaamismenettelyksi muodostuu vaarattomaksiteko, joka vaatii EOD-1 ta-

soista ammattitaitoa. 

 

4.3 Yhteenveto lentotukikohdan toimintaympäristöstä 

Lentotukikohta toimintaympäristönä asettaa vaatimuksia ja haasteita raivaamistoiminnalle. Vastustajan 

toiminnan uhkakuvan mukaan todennäköisimpiä kohteita lentotukikohdan toimintaympäristössä ovat 

kiito- ja rullausteille suoritettavat pommitukset. Hyökkääjä pyrkinee toiminnallaan vaikuttamaan myös 

lentotoiminnan tukeutumisjärjestelmään käyttämällä täsmäaseita (hakeutuvia pommeja, raketteja ja oh-

juksia) polttoaine- ja ammusvarastoihin. Erikoisjoukkojen toiminta lentotukikohdan alueella on toden-

näköistä kriisin kaikissa vaiheissa, joskin niiden tehtäväkuva muuttuu kriisin edetessä. 

 

Raivaamistoiminnan kannalta merkittävän osa-alueen muodostaa vastustajan käyttämät ase- ja ampu-

matarvikkeet. Vastustajan ase- ja ampumatarvikkeiden toiminta- ja vaikutusperiaatteet määrittelevät 

raivaamismenettelyn laadun. Uhkakuvan mukaan vastustaja käyttää lentopommeja ja täsmäaseita lento-

tukikohtaa vastaan. Tämä elementti luo raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn kannalta ongelman. 

Täsmäaseiden osumatarkkuus on suuri, noin 30-300 metriä, joten räjähtämättä jäädessään räjähtämätön 

ampumatarvike on todennäköisesti suojattavan kohteen läheisyydessä, jolloin räjähdys alueella ei ole 

sallittua. Tällöin raivaamismenettelyksi muodostuu vaarattomaksiteko johon raivaajapioneerikomp-

panian organisaatiosta on ammattitaito ainoastaan erikoisraivaajaryhmillä. Erilaisten lentopommien- ja 

tunkeumapommien raivaamiseen liittyvä erikoisosaaminen löytyy erikoisraivaajaryhmistä. 

 

Erikoisjoukkojen toiminta korostuu kriisin alkuvaiheessa ja ilmenee todennäköisesti erilaisena tuholais-

toimintana lentotukikohtaa vastaan. Raivaamistoiminnan kannalta erikoisjoukkojen toiminta luo suori-

tuskyvyllisen ongelman. Erikoisjoukot käyttävät toiminnassaan erilaisia räjähteitä, miinoja sekä mah-

dollisia kemiallisia ja biologisia taisteluaineita. Raivaajapioneerikomppanialla ei ole kykyä raivata eri-

koisjoukkoräjähteitä missään muodossa johtuen erikoisraivaajaryhmän koulutuksen sisällöstä. Näin ol-

len raivaamistoiminnan kannalta erikoisjoukkojen toiminta on lentotukikohdalle todellinen uhka koska 

suorituskykyä ei erikoisjoukkoja vastaan ole. 
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Raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn kannalta merkittävimmät osa-alueet muodostuvat kiito- ja 

rullausteiden raivaamiseen sekä polttoaineenjakamisen sekä hävittäjien aseistamisen tukemiseen rai-

vaamalla. Raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyssä on merkittäviä puutteita huomioiden lentotuki-

kohdan toimintaympäristö ja hyökkääjän toiminta. 
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5 RAIVAAJAPIONEERIKOMPPANIAN KOULUTUSJÄRJESTELMÄT JA SUORI-

TUSKYKY 

 
Raivaajapioneerikomppanian suorituskykyä määritettäessä voidaan nostaa esiin suorituskyvyn käsite-

malli, joka kuvaa organisaation suorituskyvyn rakenteen kolmijakoisena eri suorituskykyyn vaikuttavis-

ta elementeistä. Kosola ( 2011, 73)  määrittelee Sotilasaikakauslehden artikkelissaan suomalaisen suori-

tuskyvyn käsitemallin. Kosolan mukaan organisaation suorituskykyä kuvaavassa mallissa pyritään mah-

dollisimman yksinkertaiseen toteutukseen, jossa määrittelyt tehdään yhteen kertaan ja tehtyä työtä hyö-

dynnetään jatkossa määrittelyn tarkentuessa. Organisaation suorituskyvyn malli on yleismaailmallinen 

ja näin ollen käytettävissä myös raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn määrittelemiseen. (Kosola 

2011, 73) 

 

Alla olevassa kaaviossa on esitelty suorituskyvyn käsitemalli. Suorituskyky organisaatiosta riippumatta 

muodostuu operatiivisesta näkymästä, systeeminäkymästä sekä toiminnallisesta näkymästä. Organisaa-

tion suorituskyvyn tärkein osa-alue on operatiivinen näkymä koska sotilaallisen tehtävän kannalta vain 

sillä on olennainen merkitys. (Kosola 2011, 73-74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4. Suorituskyvyn käsitemalli (Kosola 2011, 73-74) 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään organisaation systeeminäkymään, jolloin painopiste organisaation suo-

rituskyvyn tutkimiselle luodaan käyttöperiaatteisiin, henkilöstön osaamistasoon, yksikön käytössä ole-

vaan materiaaliin ja organisaation rakenteeseen. 

 

Tässä luvussa määritetään raivaajapioneerikomppanian suorituskyky erikois- joukkokoulutuskaudella 

yksikölle annettavan koulutuksen perusteella. Luvussa käsitellään koulutuksen sisältöä, yksiköltä ja sen 

osa-alueilta vaadittavaa ammattitaitoa ja yksikön käyttö- ja toimintaperiaatteita. 

 

5.1 Raivaajapioneerikomppanian avainhenkilöstön haastattelu  

Opinnäytetyön tutkimuksessa yhtenä merkittävänä lähteenä käytetään raivaajapioneerikomppanian tuot-

tamiseen ja kouluttamiseen osallistuneiden avointa haastattelua. Haastattelu suoritettiin puolustusvoi-

mien sisäisessä tietojärjestelmässä, jolloin haastattelutulosten taltiointi ja analysointi helpottui. Haastat-

telu suoritettiin 1.3-31.3.2011 välisenä aikana. 

 

Haastatteluun valittiin 15 raivaajapioneerikomppanian tuottamiseen ja kouluttamiseen aktiivisesti vai-

kuttanutta henkilöä. Haastatteluun vastasi yhdeksän (9) henkilöä. Kolme (3)vastaajista oli toiminut rai-

vaajapioneerikomppanian rauhan ajan perusyksikön päällikkönä, yksi (1) vastaajista oli toiminut rai-

vaajapioneerikomppanian sodan ajan päällikkönä ja viisi (5) kappaletta vastaajista oli toiminut koulut-

tajana raivaajapioneerikomppanian organisaatiossa. 

 

Haastattelun tavoitteena oli selvittää raivaajapioneerikomppanian kouluttavan henkilöstön mielipide 

raivaajapioneerikomppanian suorituskyvystä, henkilöstöstä, materiaalista ja organisaation rakenteesta. 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kykeneekö raivaajapioneerikomppanian tämän hetkisellä suori-

tuskyvyllään toteuttamaan sodan ajan kriisin aiheuttamat vastustajan toiminnan vaatimukset. 

 

Haastattelussa keskitytään raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn arviointiin organisaation systee-

minäkymän kannalta. Tutkinnan painopisteessä ovat raivaajapioneerikomppanian henkilöstö, materiaa-

li, organisaation käyttö- ja toimintaperiaatteet sekä organisaation rakenne. Seuraavassa tarkastellaan 

haastattelun tuloksia ja havaintoja raivaajapioneerikomppanian organisaatiosta. 
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Suorituskyvyn muodostumisen kannalta haastatteluun vastanneet olivat lähes yksimielisiä siitä, että rai-

vaajapioneerikomppanian suorituskyky muodostuu ammattitaitoisesta ja tehtävänsä hallitsevasta henki-

löstöstä, jolla on asiaankuuluva ja tehtäviin soveltuva materiaali. Havainto tukee tutkimustyön suori-

tuskyvyn määritelmää (Kosola 2011, 73-74). Ryhmähenki sekä luottamus omaan ammattitaitoon koet-

tiin merkittäväksi tekijäksi suorituskyvyn kannalta. Raivaamisen ammattipätevyyden kannalta, kyselyn 

tulokset osoittivat, että jokainen raivaajaryhmä kykenee EOD 2-tasoiseen raivaamiseen johtuen ryh-

mänjohtajan ammattitaidosta. Tämä havainto on ristiriidassa raivaamisen koulutussuunnitelman kanssa. 

Esille nousi myös havainto kyvystä raivata uhkakuvan mukaista materiaalia. 

 

Vastustajan toiminnan kannalta todennäköisimmäksi uhkakuvaksi haastatteluaineiston perusteella muo-

dostui ilmaiskun aikana käytettävät kohteisiin hakeutuvat räjähteet. Kaikkien kyselyyn vastanneiden 

mielestä on todennäköistä, että vastustaja käyttää lentotukikohtaa vastaa erilaisia ohjuksia, raketteja, 

sirpaloituvia lentopommeja sekä tunkeumapommeja lentotoiminnan tukeutumisjärjestelmän lamautta-

miseksi. Kaksi vastaajista mainitsi sirotemiinoitteet olevan osa hyökkääjän asejärjestelmiä mutta siro-

temiinoittamisen tarkoitus on tukea varsinaisen asejärjestelmän toimintaa ja näin ollen vaikeuttaa rai-

vaamistoimenpiteitä tukikohdan alueella. Nämä havainnot tukevat tutkimuksessa aikaisemmin esille 

tulleita asioita vastustajan toiminnasta. 

 

Määritettäessä raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn vastaavuutta hyökkääjän todennäköiseen 

toimintaan, haastattelun tulokset ovat ristiriitaisia. Ristiriitaa aiheutti lentotukikohdan uhkakuva. Ai-

neiston perusteella kaikki vastaajat mainitsevat kuitenkin yhdeksi merkittävimmäksi suorituskyvyksi 

erilaisten räjähteiden raivaamisen. Uhkakuvan mukaan varsinaisten sotatoimien alettua, todennäköinen 

uhka muodostuu ohjuksista, lentopommeista ja raketeista. Tähän uhkakuvaan kykenee teoreettisesti 

vastaamaan ainoastaan erikoisraivaajaryhmä koulutuksensa puolesta. Kyky on teoreettinen koska har-

joitusvälineet eivät mahdollista toiminnan harjoittelua. 

 

Raivaajaryhmien koulutustasolla kyetään raivaamaan erilaisia sirotemiinoja ja tytärpommeja joita vas-

tustaja käyttänee vahvistaakseen varsinaisen asejärjestelmänsä tehoa ja estääkseen joukkojen liikutta-

misen pois tuhotun tukikohdan alueelta 
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Poliittisen painostusvaiheen aikana aineiston perusteella raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyllä ei 

kyetä vastaamaan hyökkääjän toimintaan. Erikoisjoukkojen toimintaa ennen varsinaisia sotatoimia voi-

daan pitää merkittävänä uhkana lentotukikohdan alueella. 

 

Raivaamisajoneuvojoukkueen käyttöperiaatteet koettiin vastausten perusteella vanhentuneiksi ja havait-

tiin, että raivaamisajoneuvo ei sovellu lentokenttäraivaamiseen. Raivaamisajoneuvolla ei kyetä raivaa-

maan sirpaloituvia eikä suunnattuun räjähdysvaikutukseen perustuvia (ontelo) räjähteitä johtuen heikos-

ta moottorin ja voimanulosoton suojauksesta. Uhkakuvan mukaan lentokentän alueelle käytettävät len-

to- ja tunkeumapommit aiheuttavat maaheittoja jotka hautaavat mahdolliset räjähteet. Näin ollen rai-

vaamisajoneuvon turvallinen käyttö ei ole mahdollista. 

 

Haastatteluaineiston perusteella näkemys raivaajapioneerikomppanian ensimmäisestä perustamisen jäl-

keisestä tehtävästä oli laaja.  Painopiste kuitenkin muodostui omaan organisaatioon sekä tukikohdan 

muihin joukkoihin kohdistuvaan räjähdetietoisuuskoulutukseen. Suojan hankkiminen vastustajan il-

maiskun kannalta korostui. Huomiota kuitenkin herätti havainto siitä, että raivaaminen tukikohdan alu-

eella oli luokiteltu vasta kolmanneksi tehtäväksi vaikka sen pitäisi olla raivaajapioneerikomppanian 

tärkein tehtävä.  

 

Erikois- joukkokoulutuskaudella raivaajapioneerikomppanian koulutuksen sisällön vastaavuudesta 

hyökkääjän toimintaan mielipiteet olivat aineiston perusteella yhdenmukaisia. Esiin nostettiin kyky rai-

vata käsin yksittäisiä räjähteitä (sirote ja tytärpommi) sekä kyky raivata massamaisia sirotemiinoitteita, 

jotka ovat uhkakuvaan nähden osin vanhentuneita toimintatapoja. Pääsääntöisesti arvioitiin, että eri-

kois- joukkokoulutuskauden oppisisältö ei vastaa varsinaista lentotukikohdan uhkakuvaa vaan harjoi-

tukset ovat muodollisia eivätkä luo todellista pohjaa sodan ajan toiminnalle. 

 

Ongelmaksi koettiin uhkakuvan mukaisten ampumatarvikkeiden harjoitusversioiden puuttuminen, va-

rallisten kohteiden läheisyydessä raivaaminen sekä suojatason hankkimisen harjoittelu. Aineiston pe-

rusteella todettiin, että varusmiesesimiehet saavat riittävän koulutuksen omaan tehtäväänsä nähden 

mutta miehistötaso ei.  
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Raivaajapioneerikomppanian organisaation suorituskyvyn eri osa-alueita selvitettäessä vastaajien mie-

lipiteet olivat lähes yksimielisiä. Raivaajapioneerikomppanian merkittävin osaamistarve suorituskyvyn 

kannalta muodostuu erilaisten räjähteiden raivaamiseen. Vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että uhkaku-

van perusteella lentotukikohdan alueella raivattava materiaali vaatii vähintään EOD 2- tasoista raivaa-

misosaamista. Suorituskyvyn kannalta nostettiin esiin myös erikoisraivaaminen sekä EOD 1- tason rai-

vaaminen. Haastatteluaineiston perusteella havaittiin, että suorituskyvyn kannalta tällä hetkellä erikois-

raivaajaryhmä on ainoa organisaation osa, joka kykenee vastaamaan lentotukikohdan uhka-arvioon. 

Tämä havainto tukee tutkimuksessa esille tulleita asioita raivaajapioneerikomppanian suorituskyvystä 

 

Raivaajapioneerikomppanian organisaatiorakenne on pääosin toimiva sodan ajan olosuhteisiin nähden. 

Rakenteellisesti raivaajapioneerikomppanian organisaation muutostarpeet keskittyivät raivaamisajo-

neuvojoukkueen kokoonpanoon ja käyttöperiaatteisiin, komento- ja huoltoryhmän miesvahvuuteen sekä 

lääkintähuollollisiin vajavaisuuksiin.  

 

Raivaamisajoneuvojoukkueen suorituskyky on riittämätön lentotukikohdan uhkakuvaan ja on näin ollen 

nykyisellä koulutuksellaan ja kalustollaan hyödytön raivaajapioneerikomppanian organisaatiolle. Rai-

vaamisajoneuvojoukkue on korvattava työkoneilla, joilla mahdollistetaan suorituskykyvaatimusten mu-

kainen linnoittamisen tukeminen sekä mahdollistetaan raivaamismenettelyn aikaiset suojaamistoimen-

piteet. 

 

Komento- ja huoltojoukkueen miesvahvuus koettiin liian pieneksi verrattuna huollettavan organisaation 

kokoon. Raivaajapioneerikomppanian organisaatio koostuu kuudesta joukkueesta, komento- ja huolto-

ryhmästä sekä konehuoltoryhmästä, jonka kokonaisvahvuus on 212 sotilasta. Huollollisesti ajateltuna, 

raivaajapioneerikomppania toimii laajalla alueella, jolloin ongelmaksi muodostuu huollon toimittami-

nen eri toimipisteille. Komento- ja huoltoryhmän vahvuus on 12 sotilasta, mikä on komppanian huollon 

kannalta riittämätön. Huoltovastuulla olevat joukot tai joukkojen osat ovat laajimmillaan levittäytyneet 

10-20 km x 10-20 km alueelle  ja huolto-organisaation käytössä on vain kolme (3) kuorma-autoa ja 

kaksi (2) pakettiautoa (RAIVPIONKKÄSIK 2007, 16-22).  Organisaation kokoa on tarkennettava ja 

tarkasteltava mahdollisuutta kasvattaa komento- ja huoltoryhmä joukkueen vahvuiseksi. 
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Materiaalin ja kaluston suhteen raivaajapioneerikomppanian kokoonpano tarvitsee tarkennusta. Pää-

sääntöinen ajoneuvokalusto koostuu maastokuorma-autoista ja henkilöpakettiautoista, joten varsinaista 

panssaroitua suojaa ei raivaajapioneerikomppanialla ole. Raivaamisajoneuvojoukkueella on käytössään 

panssaroidut miehistönkuljetusajoneuvot (PASI). Ajoneuvojen laadun perusteella raivaajapioneeri-

komppanialla ei ole kykyä liikkua räjähdevaarallisella alueella, mikä vaikuttaa merkittävästi raivaamis-

tehtävän aloittamisnopeuteen. 

 

Nykyisellä koulutusjärjestelmällä pahimman uhkakuvan mukaan raivaajapioneerikomppanian raivaaja-

pioneerijoukkue vahvennettuna raivaamisajoneuvoryhmällä toimii seitsemällä (7) eri kohteella joka luo 

lääkintähuollollisen ongelman. Varomääräyksen (PEKOULOS PAK D.3 2006, 6) Räjähteiden raivaa-

minen mukaan räjäytettäessä ja raivaamistoiminnassa, jossa käytetään räjähdysaineita, tulee paikalla tai 

viiden minuutin kuluessa saatavilla olla ensihoitokoulutettu henkilö tai jos lähimpään lääkäritasoiseen 

hoitopaikkaan on yli yhden (1) tunnin ajomatka, tulee paikalla olla lääkäri, ensihoitokoulutettu kenttä-

sairaanhoitaja tai ensihoitokoulutettu sairaanhoitaja.( PEKOULOS PAK D.3 2006, 6). Raivaajapionee-

rijoukkueen organisaatioon kuuluu ainoastaan yksi (1) lääkintäaliupseeri, jonka tehtävänä on vastata 

raivaamistehtävien lääkintähuollosta. Varomääräys D 6.3 mukaan raivaaja ei voi toimia lääkintähuol-

lollisessa tehtävässä raivaamistehtävän aikana vaikka hänellä siihen koulutettu pätevyys olisikin. Rai-

vaajapioneerikomppanian lääkintähuollon rakenne vaatii tarkennusta ainakin henkilöstövahvuutensa 

puolesta. 

 

Raivaajapioneerikomppanian organisaatio vaatii tarkentamista rakenteensa puolesta. Lentotukikohdan 

uhkakuvan perusteella raivaajapioneerikomppanian suorituskyky ei täytä vaadittavilta osin suoritusky-

kyvaatimuksissa määrättyjä kriteereitä.  

 

Raivaamisajoneuvojoukkueen käyttöperiaatteet ja kalusto eivät vastaa lentotukikohdan uhkakuvaa. On 

tutkittava mahdollisuutta korvata raivaamisajoneuvojoukkue työkonejoukkueella, jolloin suorituskyky 

kasvaa linnoittamisen ja varsinkin raivaamisen aikaisten suojaamistoimenpiteiden (suurhiekkasäkit, 

massakeot ym.) suhteen. Tällä hetkellä raivaamisajoneuvojoukkue on kriisiaikana suorituskyvytön 

omaan tehtäväänsä liittyen. 
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Tarkennusta vaatii myös raivaajapioneerikomppanian huollollinen osa-alue. Huollettavien henkilöiden 

määrä on 212 sotilasta ja sekä kuuden (6) joukkueen ajoneuvot ja erikoiskalusto. Ongelmaksi muodos-

tuu komento- ja huoltoryhmän henkilövahvuus (12) ja huollon käyttöön varatut ajoneuvot, jolloin työ-

kuormitus ryhmätasoiselle organisaation osalle muodostuu mahdottomaksi.  

 

Lääkintähuollollisesta näkökulmasta katsottuna, lääkintähenkilöstön määrä muodostuu ongelmaksi rai-

vaamistehtävän palvelusturvallisuuden kannalta. Raivaajapioneerijoukkue vahvennettuna raivaamisajo-

neuvoryhmällä kykenee toimimaan seitsemällä kohteella yhtä aikaa mutta orgaanisesti joukkueeseen 

kuuluu yksi lääkintäaliupseeri. Ilman ulkopuolista lääkintähuollon tukea raivaajapioneerijoukkue ei ky-

kene raivaamaan palvelusturvallisesti. Lääkintähuollollisesti organisaation henkilövahvuutta on kasva-

tettava tai kehitettävä koottu lääkintäryhmä joka voidaan tehtävällä alistaa raivaavalle osastolle. 

 

Raivaavien osien sisäistä rakennetta on tarkennettava (tiedusteluryhmä, erikoisraivaajaryhmä). Erikois-

raivaajaryhmän kirjavahvuus on 2+4, joista kaikki koulutetaan EOD 1-tasoisiksi raivaajiksi. Tähän ei 

ole varsinaista tarvetta orgaanisesti vaan koulutuksellisesti tehokkaampaa olisi kouluttaa ainoastaan 

partion johtajat (2) EOD 1-tasoisiksi raivaajiksi, jolloin ryhmän muu henkilöstö kykenee toimimaan rai-

vaamisen aputehtävissä. Tiedusteluryhmän koulutustaso on EOD 2 mutta ryhmänvarajohtajan koulutus-

taso on kuitenkin EOD 1. Näin ollen ryhmänvarajohtajan johtama partio kykenee suorituskyvyn osa-

alueella EOD 1-tasoisiin raivaamistehtäviin. Henkilöstörakenteellisesti tiedusteluryhmän tarve on kah-

delle EOD 1 koulutetulle ryhmänjohtajalle. Tällöin tiedusteluryhmän ammattitaito raivaamisen osalta 

on samalla tasolla kuin erikoisraivaajaryhmän ja raivaajapioneerikomppanian suorituskyky nousee 

merkittävästi. 

 

Raivaajapioneerikomppanian koulutus vastaa heikosti lentotukikohdan uhkakuvaan. Koulutuksesta 

keskitetään merkittävä osa laajamittaisen sirotemiinoitteen raivaamiseen joka on uhkakuvan mukaan 

epätodennäköinen. Erikoisraivaajaryhmät ovat ainoa organisaation osa joka kykenee edes teoreettisella 

tasolla vastaamaan nykyiseen uhkakuvaan. Harjoittelu sodan ajan olosuhteita kuvaavassa toimintaym-

päristössä on haastavaa koska nykyaikaisista vastustajan ampumatarvikkeista ei ole harjoitusvälineitä 

eikä harjoituksiin sisälly raivaamista vaarallisten kohteiden läheisyydessä kuten esimerkiksi räjähtänei-



        32 

den ammusvarastojen läheisyydessä. Raivaajapioneerikomppanialla ei ole kykyä terrori- ja erikoisjouk-

koräjähteitä. 

 

Raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn kannalta ainoastaan erikoisraivaajaryhmillä on koulutus ja 

suorituskyky vastata lentotukikohdan uhkakuvaan. Johtuen organisaation rakenteesta, koulutustaustasta 

ja materiaalista työkuormitus keskittyy erikoisraivaajaryhmiin sekä komento- ja huoltoryhmään. 

 

Raivaajapioneerikomppanian nykyisellä organisaation käyttöperiaatteilla ei saavuteta uhkakuvaa vas-

taavaa suorituskykyä. Koulutussuunnitelman perusteella on kuitenkin mahdollisuus kouluttaa sodan 

ajan suorituskykyvaatimukset täyttävä organisaatio mutta tämän hetkiset käyttöperiaatteet eivät hyö-

dynnä raivaajakomppanian räjähteiden raivaamisen ammattitaitoa. 

 
5.2 Raivaajapioneerikomppanian suorituskyky 

Raivattavien räjähteiden monipuolisuus, toimintaperiaatteiden vaihtelut ja lukuisat vaikutustavat edel-

lyttävät erikoiskoulutuksen saaneita raivaajia. Edelleen aseteknologian kehitys nyt ja tulevaisuudessa 

korostavat sitä, että raivaajien on oltava nimenomaan tähän tehtävään keskittyneitä ja siinä koko ajan 

kehittyviä ammattilaisia. (Heikkilä 2000,35) 

 

Heikkilä (2000, 35) mainitsee raivaajien ammattitaidon sekä pätevyyden tärkeimmäksi tekijäksi kun 

tarkastellaan räjähteiden raivaamista. Raivaajien tulisi olla vain ja ainoastaan räjähteiden raivaamiseen 

keskittyneitä ammattilaisia. Tämä suorituskykyvaatimus on mahdollista toteuttaa ainoastaan puolustus-

voimien palkatulle henkilöstölle. Kuten edellä mainittiin, aseteknologian jatkuva kehitys vaatii jatkuvaa 

kouluttautumista ja harjaantumista. Varusmieskoulutuksessa, puhumattakaan reserviläiskoulutuksesta, 

ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta kouluttaa riittävän ammattitaidon omaavia raivaajia sodan ajan tar-

peisiin. Tästä herää kysymys raivaamispätevyyksien tarpeellisuudesta. Palkatulle henkilöstölle raivaa-

mispätevyys olennainen mutta varusmiehelle tai reserviläiselle varsinainen raivaajan ammattipätevyys 

on ainakin kyseenalainen. Raivaajapioneerikomppanian päälliköksi sijoitetaan ammattisotilas, jolla on 

kyky kouluttaa yksikkönsä suorituskykyiseksi vallitsevaan uhkakuvaan. Raivaajapioneerikomppanian 

koulutuksen kannalta, herää kysymys siitä, että rajoittaako erikois- ja joukkokoulutuskausilla tiukasti 

tuntimääriin ja koulutussuunnitelmaan perustuva kurssimuotoinen koulutus todellista sodan ajan tarvet-

ta? Tarvitseeko varusmies tai reserviläinen raivaajapioneerikomppanian organisaatiossa kurssimuotoi-
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sia pätevyyksiä? Onko mahdollisuutta luoda raivaajapioneerikomppanialle koulutussuunnitelma joka 

vastaa sodan ajan suorituskykyä?    

 

5.3 Erikoiskoulutuskauden perusrakenne 

Raivaajapioneerikomppanian koulutusta ohjaavat varusmieskoulutuksen normit.  Varusmieskoulutus 

pioneeriaselajissa normi määrittää pioneeriaselajin joukoille yhteisesti koulutettavat asiat sekä koulu-

tushaarakohtaiset osaamisalueet. Pioneeriaselajin koulutusnormi määrittää kaikilta pioneeriaselajiin 

kuuluvilta sotilailta pioneerin perustaitojen osaamista. Erikoiskoulutuskausi voidaan jakaa kolmeen eri 

osa-alueeseen. 

 

Erikoiskoulutuskauden tavoitteena on, varusmiehet osaavat oman puolustushaaransa, aselajinsa ja kou-

lutushaaransa mukaiset sotilaan tiedot ja taidot.  

 

Koulutus antaa valmiuden toimia hyvin koulutushaaran mukaisessa tehtävässä ryhmän ja joukkueen 

osana. Osaamisen taso arvioidaan koulutushaaratutkinnolla puolustushaarojen ohjeistuksen mukaan. 

 

Erikoiskoulutuskauden tuntikehys määrittää perusyksikössä koulutettavat aiheet yleisellä tasolla (kts. 

yhteisesti koulutettavat asiat). Yleinen koulutus käsittää marssi- ja taistelukoulutuksen, ase- ja ampu-

makoulutuksen, liikuntakoulutuksen, yleisen sotilaskoulutuksen, kansalaiskasvatuksen sekä yksikön 

päällikön käskemän kertaus- ja rästikoulutuksen. Yksikölle on varattu erikoiskoulutuskauden tuntike-

hyksessä aikaa 166 tuntia sisältäen rästi- ja kertauskoulutuksen. Erikoiskoulutuskaudella toinen suu-

rempi koulutuskokonaisuus on koulutushaarakoulutus. Koulutushaarakoulutukseen on varattu erikois-

koulutuskauden tuntikehyksessä 179 tuntia rästi- ja kertauskoulutus mukaan luettuna. Tuntimäärät ovat 

ohjeellisia mutta suunnittelun lähtökohtana on pidettävä normissa määrättyjä minimituntimääriä. Eri-

koiskoulutuskausi siis koostuu kahdesta kokonaisuudesta: Yhteisesti koulutettavista asioista (166 tun-

tia) sekä koulutushaarakoulutuksesta (179 tuntia) yhteistuntimäärällä 345 ja kestoltaan n. 9 viikkoa.  

(HG 283). 
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Erikoiskoulutuskauden koulutus jaetaan perusjaksoon (E1), koulutussuuntajaksoon (E2) ja jatkotason 

koulutukseen (E3). Jako perustuu koulutuksen jaksotteluun ja tutkintojärjestelmään. (HG 283). 

Kuva 5. Erikoiskoulutuskauden perusrakenne pioneeriaselajissa. (HG 283). 
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Kuva 6. Erikoiskoulutuskauden perusrakenne raivaajapioneerikomppaniassa (Lähde:HG283 varus-

mieskoulutus pioneeriaselajissa, 2010). 

 

Kaikki pioneerin koulutuksen saavat osallistuvat yhteiselle pioneerien E1-perusjaksolle, jolla opetetaan 

muodollisesti pioneerin perustaidot räjäyttämisestä, miinoittamisesta ja taistelukenttäraivaamisesta. E2-

jakson koulutuksessa erikoistutaan koulutussuuntakohtaiseen osaamiseen. E2-jakso antaa koulutettavil-

le valmiudet E3-jakson jatkokoulutukseen sekä omiin tehtäviinsä harjaantumiseen joukkokoulutuskau-

della. 
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E3-jaksolla harjaannutaan tilanteenmukaisissa harjoituksissa toimimaan ryhmänä ja käyttämään kalus-

toja sekä yhteistyöhön erikoisajoneuvojen ja työkoneiden kanssa. 

 

Pioneerin ja suojelumiehen perustutkinnot sisältävät kaikilta koulutushaaran sotilailta edellytettävät pe-

rustiedot ja -taidot. Tutkinnot muodostuvat E1-jakson perusharjoituksiin osallistumisesta ja perusasioita 

testaavasta näyttökokeesta. Tavoitteena on perustutkinnon suorittaminen hyväksytysti ennen E2-

koulutussuuntajakson erikoistutkintoon johtavan koulutuksen aloittamista. Lisäksi tavoitteena on, että 

kaikki pioneeriaselajissa palvelevat suorittavat koulutushaaransa mukaisen perustutkinnon. 

 

Koulutussuuntakohtaiset erikoistutkinnot muodostuvat E2-jakson eriytyvistä harjoituksista ja koulutus-

suunnan erityistietoja ja -taitoja testaavasta käytännön kokeesta.  

 

Käytännön koe on kaksipäiväinen koulutustapahtuma, jossa siirtymiset toteutetaan ryhmäkoossa ja teh-

tävärasteilla mitataan henkilökohtaista ja ryhmäkohtaista osaamista. 

 

Kaikkia pioneerikoulutushaarassa palvelevia koskevat osaamisvaatimukset, jotka muodostuvat E1-

jakson pioneerin perustutkinnon perusharjoituksista. Pioneerikoulutushaarassa palvelevat sotilaiden on 

osattava käyttää tavallisimpia räjähdysaineita ja sytytysvälineitä, osattava panssarimiinojen, panoksien 

ja estolaitteiden asentaminen, osattava vaaranhallintamenetelmät, miinoitteen merkitseminen ja aitaa-

minen, osattava paikantamis- ja merkitsemisvälineet sekä osattava räjähteiden siirtäminen ja raivaami-

nen räjäyttämällä. Pioneeriaselajissa palvelevien pitää tuntea kohteiden tuhoaminen räjäyttämällä, tun-

tea miinojen asentaminen miinoitteeksi, tuntea yleisimmät raivattavat räjähteet, tuntea miinoitteen tie-

dustelun, alue-etsinnän, opastamisen ja varoittamisen sekä ymmärtää pioneeriaselajin perusteet ja pio-

neeritoiminnan merkityksen. 

 

Raivaajapioneerit koulutetaan pioneerin peruskoulutuksen jälkeen E2-jaksolla raivaajapartion 2-

tehtäviin (EOD2) tai 3-tehtäviin henkilö- ja pakettiauton kuljettajiksi (B-ajolupa) ja ensiapumiehiksi. 

Ensiapukoulutus voidaan toteuttaa myös E3-jaksolla. 3-tehtäviin koulutettavat osallistuvat soveltuvin 

osin partiokohtaiseen raivaamiskoulutukseen. 
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Raivaajapioneerin koulutussuunnalla palvelevan sotilaan on hallittava ampumatarvikkeiden, pommien, 

terroriräjähteiden, improvisoitujen räjähteiden ja erikoisjoukkoräjähteiden tiedustelu ja tunnistaminen, 

hallittava tavallisimmat räjähdysaineet ja sytytysvälineet, hallittava räjähteiden raivaaminen räjäyttä-

mällä löytöpaikalleen. Raivaajapioneerin on osattava sytytysjärjestelmän rakentaminen ja kohteen pa-

nostaminen sekä osattava käyttää ja huoltaa raivaamisvälineitä sekä suojavarusteita. Raivaajapioneerin 

on tunnettava sytyttimien rakenteet ja toimintatavat sekä tunnettava muut raivaamismenetelmät. 

Raivaajapioneerikoulutussuunnan miehistölle järjestetään E-kaudella räjäyttäjäkurssi ja EOD2-kurssi. 

 

Koulutusnormia HG283 mukaan raivaamisen osalta suorituskykyyn keskitetään merkittävästi aikaa. 

Verrattaessa koulutusnormin mukaista ideaalitilannetta 1PIONK/KSPIONP/PIONR toteutettavaan kou-

lutukseen, havaitaan, että normin määrittämät koulutustavoitteet eivät täyty. Aliupseeritutkinnon hy-

väksytysti suorittaneilla kaikilla on räjäyttäjän pätevyys sekä räjähteiden tiedustelijan pätevyys (EOD2) 

mutta miehistötasolla raivaajapioneerikomppanian organisaatiossa vain tiedusteluryhmille ja raivaamis-

ajoneuvoryhmille toteutetaan EOD2-kurssi. Näin ollen raivaajaryhmille ei kouluteta varsinaista raivaa-

miseen liittyvää pätevyyttä vaikka raivaajaryhmät muodostavat 50 % raivaajapioneerijoukkueen rai-

vaamiskyvystä. Normissa määritetään raivaajapioneeriopintosuunnan miehistötasolle kykyä tiedustella 

ja tunnistaa terrori- ja erikoisjoukkoräjähteitä mutta raivaajaryhmien koulutus keskittyy massamaisten 

sirotemiinoitteiden raivaamiseen.  

 
5.4 Aliupseerikoulun koulutus 

Aliupseerikoulu kouluttaa sodanajan johtajat raivaajapioneerikomppanian organisaatioon. Aliupseeri-

kurssin raivaajalinjan koulutushaarakoulutukseen on suunniteltu käytettäväksi yhteensä 292 tuntia, jois-

ta on oppitunteja 72 tuntia ja harjoituksia 220 tuntia. Raivaajalinjan koulutuskausi koostuu neljästä osa-

kokonaisuudesta, jotka muodostavat uhkakuvan mukaisen suorituskyvyn. Raivaajalinjan koulutus muo-

dostuu suluttamiskoulutuksesta, räjäytyskoulutuksesta, liikkeenedistämisestä sekä EOD 2- kurssista. 

Painopiste koulutuksessa luodaan räjähteiden raivaamiseen eli räjäyttäjäkurssiin ja EOD 2-kurssiin. 
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Taulukko 3. Aliupseerikoulutuksen raivaajalinjan koulutushaarakoulutus. 

 

Koulutuskausisuunnitelman mukaan raivaajalinjan aliupseerioppilaille opetetaan räjäyttäjäkurssilla eri-

laisten räjähteiden ja sytytysvälineiden turvallinen ja oikeanlainen käyttö. Räjäyttäjäkurssiin sisältyy 

oppitunteja 13 tuntia ja käytännön harjoittelua 19 tuntia. Painopiste räjäyttäjän kurssilla on käytännön 

harjoituksissa ja opetustavoitteena on räjähteiden tunteminen ja turvallinen käyttö.  Räjäyttäjäkurssin 

hyväksytty suorittaminen on pääsyvaatimus EOD 2-kurssille. 

 

Liikkeenedistämiskoulutus painottuu raivaajapioneerikomppanian tehtäviin, josta läpivientisuunnitel-

massa käytetään nimeä raivaamiskoulutus. Raivaamiskoulutukseen on varattu läpivientisuunnitelmassa 

7 h oppitunteja ja harjoituksia 88 h. Raivaamiskoulutuksen tarkoituksena on täydentää tietotaitoa lento-

tukikohdan toimintaympäristöstä ja tutustua tulevaan sodanajan tehtävään. Tarkoituksena on toimia 

raivaajapioneerikomppanian raivaajapioneerijoukkueen organisaatiossa ja harjoitella raivaajaryhmän ja 

tiedusteluryhmän toimintaa. Harjoittelu on perusteltua, koska EOD- kurssit kaikilla tasoilla on suunni-

teltu maavoimaorganisaatiolle (eli partioille). 

 

EOD 2- kurssi on kaikille oppilaille pakollinen ja sen tavoitteena on oppia tunnistamaan ja raivaamaan 

erilaisia räjähteitä. EOD 2- kurssi antaa pätevyyden räjähteiden raivaamiseen löytöpaikalleen ja voi-

daankin sanoa, että EOD-tiedustelijan tärkein ominaisuus on tunnistaa vaaralliset kohteet vaarattomista. 

EOD 2- kurssi on kestoltaan noin 3 viikkoa sisältäen oppitunteja 26 h ja käytännön harjoituksia 74 h. 
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Aliupseerikoulutuksen koulutussuunnitelman mukaan raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn kan-

nalta voidaan todeta, että kaikilla aliupseeritutkinnon läpäisseillä sotilailla on vähintäänkin räjähteiden 

raivaajan pätevyys. Raivaajalinjan koulutushaarakoulutuksen tuntikehys tukee raivaamisen suoritusky-

kyä. Koulutushaarakoulutukseen varatusta kokonaisajasta raivaamiseen ja räjähteisiin keskittyvää kou-

lutusta on 83%, mikä tukee sodan ajan suorituskykyä.  Aliupseerikoulutuksella saavutetaan uhkakuvan 

mukainen suorituskyky.  

 

5.5 Raivaajapioneerikomppanian koulutus erikoiskoulutuskaudella 

Tässä luvussa keskitytään tarkastelemaan raivaajapioneerikomppanian suorituskykyä erikoiskoulutus-

kaudella annettavan koulutuksen perusteella. Lähdeaineistona 1PIONK/KSPIONP/PIONR koulutus-

kausisuunnitelma (liite 2) saapumiserälle 2/10 ja 1/11. Luvussa ei keskitytä erikoiskoulutuskauteen 

kuuluviin varusmieskoulutusnormin määrittämiin muihin oppisisältöihin vaan painopiste luodaan yksi-

kön koulutushaarakoulutukseen. 

 

Erikoiskoulutuskaudelle on varattu koulutushaarakoulutukselle aikaa yhteensä 209,5 tuntia. Tämä tun-

timäärä sisältää yksikössä erikoiskoulutuskaudella suoritettavat kurssit, tutkinnot ja eriytyvän koulutuk-

sen. Erikoiskoulutuskauden kursseihin on varattu koulutussuunnitelmassa yhteensä 163 tuntia. Tär-

keimmät kurssit raivaamisen suorituskyvyn kannalta ovat räjäyttäjän kurssi, EOD2 kurssi sekä raivaa-

jakurssi. Varusmieskoulutus pioneeriaselajissa koulutusnormin (Liite 3) mukaan, kaikille pioneeriasela-

jissa palveleville sotilaille pakollisia kursseja ovat räjäyttäjän kurssi ja suluttamiskurssi. 
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Taulukko 4. Raivaajapioneerikomppanian koulutushaarakoulutus erikoiskoulutuskaudella. Prosentuaa-

linen osuus kokonaiskoulutusajasta. 

 

Räjäyttäjäkurssin tarkoituksena on opettaa pioneeriaselajissa palveleville sotilaille erilaisten räjähteiden 

ja sytytysvälineiden turvallinen käyttö. Räjäyttäjäkurssi luo perustan raivaamisen jatkokoulutukselle. 

Räjäyttäjä kurssiin on koulutussuunnitelmassa varattu yhteensä 47 tuntia, joista teoriatunteja 21 h ja 

käytännön harjoitteita on 26 h. 

 

EOD 2 kurssin tavoitteena on kouluttaa räjähteiden tiedustelijan pätevyys. EOD 2- tason raivaajan suo-

rituskyvyn kannalta tärkein osa-alue on vaarallisten kohteiden tunnistaminen vaarattomista. Näin ollen 

EOD 2 kurssin sisältö painottuu tiedusteluun sekä tunnistamiseen. EOD-tiedustelijan pätevyydellä rai-

vaaja voi räjäyttää löydetyt ja tiedustellut vaaralliset kohteet löytöpaikalleen. EOD 2 kurssiin on koulu-

tussuunnitelmassa varattu yhteensä 100 tuntia, joista raivaamisen teoriaa ja säädöksiä on 26 h ja käy-

tännön harjoitteita 74 h. EOD 2-kurssin suorittavat raivaajapioneerijoukkueen tiedusteluryhmät, upsee-

rikokelaat sekä raivaamisajoneuvoryhmät. 

 

Raivaajakurssi on suunniteltu raivaajapioneerijoukkueen raivaajaryhmille. Raivaajakurssille on koulu-

tussuunnitelmassa varattu 93 tuntia, joista teoriaa räjähteistä ja raivaamisesta on 11 h ja käytännön har-

joitteita 82 h. 

 

Raivaajapioneerikomppanian erikoiskoulutuskauden koulutussuunnitelman mukaan (liite 2) erikois-

raivaajaryhmät ovat ainoa organisaation osa joka kykenee toimimaan tehtävässä, johon se on koulutet-

tu. Erikoiskoulutuskaudella toteutettavassa koulutushaarakoulutuksessa raivaamisen suorituskyvyn 

kannalta voidaan nostaa esiin kaksi (2) kurssimuotoista koulutustapahtumaa: EOD-2 kurssi sekä raivaa-

jakurssi. Kurssien koulutukseen varatut tuntimäärät eivät juuri poikkea toisistaan. Raivaajakurssilla on 

käytännön harjoituksiin perustuvia harjoituksia 11 tuntia enemmän kuin EOD-2 kurssilla. Yksityiskoh-

taiseen tarkasteluun menemättä, voidaan sanoa, että kurssien rakenne ei ja sisältö ei juuri poikkea toi-

sistaan. Ongelmaksi muodostunee raivaamispätevyys koska EOD-2 kurssin hyväksytysti suorittaneet 

saavat NATO- yhteensopivan raivaamispätevyyden kun taasen raivaajakurssilaiset eivät saa ammattipä-

tevyyttä, vaikka koulutus käsittelee lähes samaa aihetta. Tarvitaanko puolustusvoimissa asevelvollisten 
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ammattipätevyyksiä? Raivaajapioneerikomppanian suorituskyky määritellään tällä hetkellä ammattipä-

tevyyksien ja erilaisten tutkintojen perusteella. Tästä johtuen merkittävä osa raivaajapioneerikomppani-

an suorituskykyvaatimuksista jää täyttämättä. 

 

Raivaajapioneerikomppanian organisaatioon kuuluva raivaamisajoneuvojoukkue määrittää merkittävän 

osan raivaajapioneerikomppanian suorituskyvystä. Raivaajapioneerikomppanian koulutussuunnitel-

maan mukaan raivaamisajoneuvoryhmien koulutus koostuu raivaamisajoneuvokurssista, räjäyttäjäkurs-

sista sekä EOD-2 kurssista. Raivaamisajoneuvojoukkueen miehistöä ja aliupseereita koulutetaan toi-

mimaan räjähdevaarallisilla alueilla, koska tutkintorakenteen mukaan kaikki opetuskokonaisuuteen liit-

tyvät kurssit ovat läpäistävä hyväksytysti. Raivaamisajoneuvojoukkueen miehistöllä ja aliupseereilla on 

siis vähintään räjähteiden tiedustelijan pätevyys.  

 

Ongelmaksi muodostuu raivaamisajoneuvojoukkueen kalusto, Raivaamisajoneuvo. Raivaamisajoneuvo 

on alun perin suunniteltu maastoraivaamiseen mutta raivaamisajoneuvokalustolle tehty modifiointi 

mahdollistaa käytön myös lentotukikohdan toimintaympäristössä. Raivaamisajoneuvolla voidaan lento-

kenttä olosuhteissa raivata painevaikutteisia ja lievästi sirpaloituvia ase- ja ampumatarvikkeita. Ongel-

maksi muodostuu myös kiitotien alueella räjähtäneet lentopommit, jotka aiheuttavat isoja kuoppia ja 

maaheitteitä. Tällöin raivaamisajoneuvon palvelusturvallinen käyttö vaikeutuu tai se on osin jopa mah-

dotonta. 

 

Suorituskykyvaatimusten mukaan raivaamisajoneuvoryhmien on kyettävä raivaamaan itsenäisesti siro-

temiinoitteita ja räjähtämättömiä ampumatarvikkeita. Raivaamisajoneuvojoukkueen miehistön ja aliup-

seeriston ammattitaito riittää manuaaliseen raivaamiseen mutta uhkakuvaan peilaten raivaamisajoneuvo 

on suorituskyvyltään riittämätön. 

 

Raivaajapioneerikomppanian erikoiskoulutuskauden koulutushaarakoulutus keskittyy räjähdysaineiden 

sekä räjähteiden raivaamiskoulutukseen. Räjähteisiin ja raivaamisen koulutukseen käytetään keskiar-

voisesti (raivaaja, tiedustelu, raivaamisajoneuvoryhmä) 72% koulutusajasta. Suorituskyvyn kannalta 

raivaajakurssin sisältö muodostaa painopisteen tavanomaisten ja sirotemiinoitteiden raivaamiseen, joi-

hin koulutusajasta käytetään noin 34%. Uhkakuvan mukaiseen koulutukseen käytetään koulutusajasta 
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noin 16%.  Koulutuskauden rakenteella on mahdollista kouluttaa sodan ajan suorituskykyä vaativa 

joukko. 

 

5.6 Erikoiskoulutuskauden eriytyvä koulutus 

Erikoiskoulutuskauden koulutussuunnitelman mukaan erikoisraivaajaryhmille järjestetään raivaamise-

nammattitaitoa lisäävää eriytyvää koulutusta yhteensä 127 tuntia, joista teoriapohjaisia opintoja on 13 

tuntia ja käytäntöön keskittyviä harjoituksia on 114 tuntia.  

 

Erikoisraivaajien eriytyvän koulutus muodostuu raivaamisen välinekoulutuksesta, kemiallisten aseiden 

raivaamisharjoituksista, tavanomaisista raivaamistehtävistä (EOD 1-taso) sekä lääkintä- ja erikoisjouk-

koräjähdekoulutuksesta. 

 

KOULUSAIHE TUNTIMÄÄRÄ 
(O+H) 

%-OSUUS KOULU-
TUSAJASTA 

RAIVAAMISKOULU-
TUS 

RAIVAAMISKOULU-
TUS 

10+84 74% 94 h 

Välinekoulutus 1+7 8,5% 8 h 
Kemiallinen ase 1+8 9,6% 9 h 
Kohteen suojaus 1+7 8,5% 8 h 
Ampumalla raivaaminen 0+8 8,5% 8 h 
Sirotemiinoite 0+8 8,5% 8 h 
Lääkintäkoulutus 0+8 8,5% 8 h 
EOD-tehtävä 3+38 44% 41 h 
IEDD-koulutus 4+0 4,3% 4 h 
Taulukko 5. Erikoisraivaajaryhmien eriytyvä koulutus erikoiskoulutuskaudella. 
 
Yllä olevaan taulukkoon on määritelty erikoisraivaajaryhmille koulutussuunnitelman mukaan suunni-

teltu eriytyvä koulutus. Kokonaistuntimäärä on 127 tuntia, joista 94 tuntia käytetään raivaamisen suori-

tuskykyä kehittävään koulutukseen. Taulukossa on jätetty huomioimatta suunnitelmaan kuuluva yleinen 

sotilaskoulutus, joka ei kehitä raivaamisen suorituskykyä. 

 

Tutkimus osoittaa, että raivaamisen suorituskykyyn tähtäävään koulutukseen käytetään aikaa 74% ko-

konaiskoulutusajasta. Tämä havainto tukee väitettä siitä, että erikoisraivaajaryhmällä on riittävä suori-

tuskyky sodan ajan tilanteisiin. Merkittävä osa koulutusajasta käytetään lentotukikohdan kannalta mer-

kittävimmän uhan mukaiseen harjoitteluun. Painopiste eriytyvässä koulutuksessa on luotu erilaisten 



        43 

EOD- tehtävien harjoitteluun (44 %).  Suorituskyvyn kannalta merkittävä puute on terrori- ja erikois-

joukkoräjähdekoulutus. Sen prosentuaalinen osuus koulutusajasta on 4,3%, johon ei sisälly lainkaan 

käytännön harjoittelua.  

 

Erikoisraivaajaryhmät ovat koulutustasoltaan riittävän suorituskykyisiä toimiakseen lentotukikohdan 

toimintaympäristössä raivaamistehtävissä pois lukien terrori- ja erikoisjoukkoräjähteiden raivaaminen. 

Taulukossa esitetyt tuntimäärät eivät ole täysin valideja, koska erikoisraivaajaryhmien henkilöstöä käy-

tetään osittain erikoiskoulutuskauden raivaamiskurssien kouluttajahenkilöstönä.  

 

Erikoiskoulutuskaudella kaikille raivaajapioneerikomppanian osastoille järjestetään eriytyvää koulutus-

ta. Eriytyvään koulutukseen on varattu koulutussuunnitelmassa 27 tuntia koulutusaikaa ja teoriapohjai-

set oppitunnit ja käytännön harjoitukset määräytyvät osaston tehtävän mukaan. Seuraavissa taulukoissa 

käsitellään eriytyvän koulutuksen sisältöä 

 

KOULUTUSAIHE TUNTIMÄÄRÄ 

(O+H) 

%-OSUUS YHTEENSÄ 

Sirotemiinoitteen 

raivaaminen 

0+11 41% 11 h 

Toiminta ilmais-

kun aikana 

0+13 48% 13 h 

Muu koulutus 1+1 11% 2 h 

RAIVAAJARYHMÄ  

 27 h 

Taulukko 6. Raivaajaryhmän eriytyvä koulutus erikoiskoulutuskaudella. 

 

Raivaajaryhmien eriytyvä koulutus keskittyy käytännön harjoitteluun. Koulutusajasta merkittävä osa 

käytetään ilmaiskun aikaisen toiminnan harjoitteluun. Toinen merkittävä kokonaisuus on massamaisen 

sirotemiinoitteen raivaaminen. Raivaajaryhmän osalta eriytyvän koulutuksen painopiste on virheellinen 

eikä näin ollen lisää raivaajapioneerikomppanian sodan ajan suorituskykyä 
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KOULUTUSAIHE TUNTIMÄÄRÄ 

(O+H) 

%-OSUUS YHTEENSÄ 

Sirotemiinoitteen 

raivaaminen 

0+6 22,2% 6 h 

Tehtävän mukai-

nen raivaaminen 

(EOD2) 

1+1 7,4% 2 h 

Tiedustelukoulutus 0+18 66,7% 18 h 

Muu koulutus 1+0 3,7% 1 h 

TIEDUSTELU-

RYHMÄ 

 27 h 

Taulukko 7.Tiedusteluryhmän eriytyvä koulutus erikoiskoulutuskaudella. 

 

Tiedusteluryhmän eriytyvä koulutus keskittyy tiedustelukoulutukseen. Tehtävän mukaista raivaamista 

eriytyvän koulutuksen sisällöstä on vain 7,4% vaikka kyseessä on kuitenkin EOD 2- tason raivaamis-

kyvyn omaava ryhmä. Merkittävän osa koulutusajasta käytetään massamaisen sirotemiinoitteen raivaa-

miseen. Tiedusteluryhmän eriytyvän koulutuksen suunnitelmaa on tarkennettava ja huomioitava mah-

dollisuus muuttaa tiedusteluryhmän käyttöperiaatteita. Tällä hetkellä tiedusteluryhmän käyttöperiaatteet 

eivät edistä raivaajapioneerikomppanian suorituskykyä vaikka ryhmän raivaamisen ammattitaito sen 

mahdollistaakin. 

 

KOULUTUSAIHE TUNTIMÄÄRÄ 

(O+H) 

%-

OSUUS 

YHTEENSÄ 

EOD 1-tason teh-

tävä 

0+9 33,3% 9 h 

Kemiallinen rai-

vaamistehtävä 

1+16 63,0% 17 h 

Muu koulutus 1+0 3,7% 1 h 

ERIKOISRAIVAAJARYHMA  

 27 h 

Taulukko 8. Erikoisraivaajaryhmän eriytyvä koulutus erikoiskoulutuskaudella. 
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Erikoisraivaajaryhmän koulutus keskittyy EOD 1-tasoiseen raivaamiseen sekä kemiallisen aseen rai-

vaamismenettelyyn. Erikoisraivaajien eriytyvä koulutus kasvattaa raivaajapioneerikomppanian suori-

tuskykyä raivaamisen osa-alueelta. Erikoisraivaajaryhmällä on suorituskyky toimia lentotukikohdan 

uhkakuvan mukaisissa tilanteissa. 

 

 

KOULUTUSAIHE TUNTIMÄÄRÄ 

(O+H) 

%-

OSUUS 

YHTEEN-

SÄ 

Lentokenttäraivaami-

nen 

0+8 29,6% 8 h 

Maastoraivaaminen 0+8 29,6% 8 h 

Marssikoulutus 0+5 19,0% 5 h 

Huoltokoulutus 0+5 19,0% 5 h 

Muu koulutus 1+0 3,7% 1 h 

RAIVAAMIS-

AJONEUVORYHMÄ 

 27 h 

Taulukko 9. Raivaamisajoneuvoryhmän eriytyvä koulutus erikoiskoulutuskaudella. 

 

Raivaamisajoneuvoryhmän eriytyvä koulutus keskittyy koneellisen raivaamisen osa-alueeseen. Maasto-

raivaamisen harjoittelu ei ole perusteltua raivaajapioneerikomppanian suorituskyvyn kannalta. Merkit-

tävä osa koulutusajasta käytetään lentokenttäraivaamisen harjoitteluun, mikä ei ole lentotukikohdan 

uhkakuvan mukaan todennäköinen. Raivaamisajoneuvolla kyetään raivaamaan kevyesti sirpaloituvia ja 

painevaikutteisia ase- ja ampumatarvikkeita eli käytännössä kyseessä on massamainen sirotemiinoite. 

Huoltokoulukseen on sisällytetty raivaamisajoneuvolle tehtävät pakolliset huollot. Prosentuaalisesti 

tarkasteltuna raivaamisajoneuvon huoltamiseen kuluu 19% koulutusajasta, mikä taasen kuvaa raivaa-

misajoneuvon soveltuvuutta lentokenttäympäristöön. Raivaamisajoneuvoryhmien suorituskyky on len-

totukikohdan uhkakuvaan nähden riittämätön. 

 

Raivaajapioneerikomppanian erikoiskoulutuskauden koulutussuunnitelman perusteella tutkimus osoit-

taa, että raivaamisen osalta suorituskyky vastaa osittain lentotukikohdan uhkakuvaan. Edellä mainitut 

ammattipätevyydet muodostavat ongelman suorituskyvyn kannalta mutta koulutushaarakoulutukseen 
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varattu aika mahdollistaa suorituskykyisen joukon kouluttamisen. Koulutussuunnitelman sisältö on 

puutteellinen tai ainakin sitä on tarkennettava vastaamaan lentotukikohdan uhkakuvaan. 

 

5.7 Raivaajapioneerikomppanian koulutus joukkokoulutuskaudella 

Raivaajapioneerikomppanian joukkokoulutuskauden koulutussuunnitelman mukaan varsinaiseen kou-

lutushaarakoulutukseen on varattu 311,5 tuntia koulutusaikaa. Koulutushaarakoulutus muodostuu nel-

jästä kokonaisuudesta: Pioneerikoulutus, raivaamiskoulutus, suojelukoulutus ja eriytyvä koulutus. Täs-

sä tutkimuksessa ei oteta kantaa pioneerikoulutukseen eikä suojelukoulutukseen vaan painopiste tarkas-

telussa luodaan raivaamiskoulutukseen ja eriytyvään koulutukseen. 

 

KOULUTUSAIHE TUNTIMÄÄRÄ 

(O+H) 

%-

OSUUS 

YHTEEN-

SÄ 

Sirotemiinoitteen rai-

vaaminen 

0+138,5 64,0% 138,5 h 

EOD-tehtävä 0+52 24,0% 52 h 

Raivaamistekniikka 0+8 3,7% 8 h 

Lääkintäkoulutus 0+8 3,7% 8 h 

Muu koulutus 2+8 4,6% 10 h 

RAIVAAPIONEERI-

KOMPPANIA 

 216,5 h 

Taulukko 10. Raivaajapioneerikomppanian koulutushaarakoulutus joukkokoulutuskaudella. 

 

Raivaajapioneerikomppanian raivaamiskoulutukseen on varattu joukkokoulutuskaudella yhteensä 216,5 

tuntia koulutusaikaa, joista oppitunteja on kaksi (2) ja loput 214,5 tuntia ovat käytännön harjoituksia. 

Koulutussuunnitelman (Liite 4) mukaan sirotemiinoitteiden raivaamisharjoituksiin käytetään koulu-

tusajasta 138,5 tuntia mikä on noin 64% raivaamiskoulutuksen koulutusajasta. Lentopommien, erilais-

ten ohjusten ja rakettien raivaamiseen käytetään aikaa koulutussuunnitelman mukaan 52 tuntia, mikä on 

noin 24% koulutusajasta. Yksittäisissä harjoituksissa on yhdistetty erilaisten ase- ja ampumatarvikkei-

den raivaamista mutta tilastollisesti tämä ero ei ole merkittävä.  
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Taulukko 11. Raivaajapioneerikomppanian eriytyvä koulutus joukkokoulutuskaudella. 
 
Eriytyvään koulutukseen on varattu koulutussuunnitelmassa 32 tuntia aikaa jokaista ryhmää kohden. 

Painopiste raivaajapioneerikomppanian eriytyvässä koulutuksessa muodostuu massamaisten sirote-

miinoitteiden raivaamiseen. Ryhmäkohtaisesti sirotemiinoitekoulutukseen käytetään 50-75% varatusta 

koulutusajasta. Uhkakuvan mukaiseen raivaamiskoulutukseen käytetään erikoisraivaajaryhmien ja tie-

dusteluryhmien koulutussuunnitelmasta noin 25-50% koulutusajasta. Lentotukikohdan uhkakuvaan 

nähden koulutussuunnitelman sisältö vaatii sisällöllistä tarkastelua ja painopisteen luomista uhkakuvan 

mukaiseen koulutukseen. 

 

Tutkimus osoittaa, että lentotukikohdan uhkakuva muodostuu erilaisista lentopommeista, ohjuksista ja 

raketeista. Sirotemiinoittamisella vastustaja pyrkii täydentämään varsinaista asevaikutustaan. Kuitenkin 

raivaajapioneerikomppanian koulutussuunnitelman mukaan epätodennäköisimpään uhkakuvan osa-

alueeseen kulutetaan noin 64% koulutusajasta ja todennäköisimpään uhkakuvaan noin 24% koulu-

tusajasta. Joukkokoulutuskauden koulutussuunnitelman sisältö on näin ollen puutteellinen tai vaatii ai-

nakin tarkennusta harjoitusten oppisisällön kannalta. 
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6 FYYSINEN JA HENKINEN KUORMITTAVUUS KRIISITILANTEESA  

 
Tässä luvussa tarkastellaan stressin vaikutusta yksilön toimintakykyyn. Puhuttaessa stressistä on huo-

mioitava, että on olemassa kahdenlaista stressiä. Hyvälaatuisessa stressissä yksilölle aiheutuva työ-

kuormitus on optimaalinen. (Kuronen-Mattila 2010, 17). Hyvä stressi edistää työmotivaatiota, työssä 

oppimista ja työn laatu paranee, joten voidaan siis todeta, että ihminen tarvitsee hyvälaatuista stressiä 

voidakseen hyvin ja kehittyäkseen tehtävässään. Pahalaatuinen stressi taasen uuvuttaa yksilön ja aiheut-

taa mahdottoman tilanteen, jonka edessä yksilö tuntee olevansa voimaton, eikä koe selviävänsä omilla 

resursseillaan. Seurauksena on yksilön täydellinen uupuminen ja pahimmassa tapauksessa vaikea ma-

sennus sekä täydellinen työkyvyttömyys. Luvussa otetaan myös kantaa traumaperäisen stressihäiriön 

vaikutusta sotilaan toimintakykyyn. 

 

6.1 Stressitekijät ja vaikutukset 

Stressiä aiheuttaviksi tekijöiksi eli stressoreiksi voidaan määritellä seuraavia asioita: Fyysiset ja fysi-

kaaliset stressorit, roolisidonnaiset stressorit, työolosuhde, organisaatio ja sosiaaliset stressorit (Kuro-

nen-Mattila 2010, 19-21). Sotilasorganisaatiossa fyysiset, fysikaaliset sekä työolosuhde stressitekijät 

vaikuttavat yksilön stressitasoon, koska suoritettava työ on raskasta ja kuluttavaa niin fyysisellä kuin 

henkiselläkin tasolla. Sosiaalisella kanssakäymisellä ja sosiaalisella yhteisöllä on merkittävä vaikutus 

stressistä palautumiseen. Yksilön toimintakyvyn kannalta tarkasteltuna on määritettävä jokaiselle hen-

kilökohtainen optimikuormitus, jotta yksilön toimintakyky kyetään säilyttämään optimaalisena. Yksilön 

optimaalisen toimintakyvyn määrittämiseen on esimiesasemassa olevien tunnettava alaisensa niin työn-

tekijänä kuin yksilönäkin. 

  

Stressi voi olla fysiologista, psykologista tai sosiaalista. Puhuttaessa pahanlaatuisesta stressistä, on 

stressitila aina jonkinasteinen epätasapainotila, jolloin stressitilanteen haasteet tai vaatimukset ylittävät 

yksilön käytössä olevat resurssit. Stressi ei ole sinänsä ainoastaan negatiivinen ilmiö vaan stressillä voi 

olla positiivinen vaikutus jos yksilö kokee stressin aiheuttaman tilanteen haasteelliseksi ja mielekkääk-

si. (Valtanen 2008, 47). Tämä havainto tukee myös Kuronen-Mattilan (2010, 17), (Yerkes-Dodson) ha-

vaintoa hyvälaatuisen stressin vaikutuksesta yksilön työhyvinvointiin. Tutkimus osoittaa, että lievä 
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stressi lisää ihmisen toimintakykyä mutta yksilön kuormituspisteen ylittyessä toimintakyky laskee mer-

kittävästi. 

 

 

Kuva 7 (Yerkes-Dodson Law. ) (Kuronen-Mattila, 2010, 18; Tieaho 2009, 29). 

 

 Kuvassa 7 (Yerkes-Dodson Law) esitetään stressin vaikutus yksilön hyvinvointiin sekä sen vaikutukset 

yksilön työkykyyn. Kuviosta voidaan todeta, että yksilön optimaalinen kuormitus parantaa työsuoritusta 

sekä yksilön vireystilaa, kun taas liian alhainen työkuormitus laskee mielenkiintoa ja innostusta työtä 

kohtaan (Tieaho 2009, 29). Tutkimuksessa keskitytään kuitenkin liiallisen työkuormituksen vaikutuk-

seen yksilön toimintakyvylle ja siitä seuraavana vaikutuksena organisaation suorituskyvylle.  

 

Yerkes-dodsonin laista voidaan päätellä, että kun yksilö ylittää optimaalisen kuormituspisteen, yksilö 

altistuu stressille ja on näin ollen vaarassa sairastua työuupumukseen ja pahimmassa tapauksessa jopa 

vakavaan masennukseen.  

 
Räjähteiden raivaaminen kriisin aikana on henkisesti ja fyysisesti raskasta työtä. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön tekemä tutkimus työikäisistä osoittaa, että raskasta työtä, varsinkin henkisesti, tekevät kokivat 

työuupumuksen vaaran suureksi. Raskaalla työllä oli selkeä yhteys pitkiin sairaspoissaoloihin. Tutki-

mus osoittaa, että fyysisesti ja henkisesti raskas työ vaikuttaa yksilön terveyteen ja toimintakykyyn 

työsuoritus 
ja elämän-

laatu 

kuormitus/paine 
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ylikuormitus, 
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D 
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alentavasti. Myös ristiriidat ja tyytymättömyys organisaation johtamiseen olivat yhteydessä sairaspois-

saoloihin. (Eskola, Huuhtanen ja Kandolin 2009, 49). 

 

Kansainvälinen kriisi on sotilasorganisaation kannalta tarkasteltuna tilanne joka voi johtaa aseellisen ja 

sotilaallisen voimankäyttöön, toisin sanoen kyseessä on sotatila. Tarkasteltaessa kuitenkin kriisin mää-

ritelmää yksilön kannalta voidaankin sanoa, että kriisi on yksilön kannalta ylivoimainen tilanne, josta 

ihminen ei tunne selviytyvänsä. Psykologiset kriisit ovat jaettu kahteen ryhmään: Normatiivisiin ja trau-

maattisiin kriiseihin. Normatiiviset kriisit kuuluvat kaikkien ihmisten elämänkulkuun mutta traumaatti-

set kriisit johtuvat poikkeuksellisin vaikeista kokemuksista. Sotatilanne on yksilön kannalta äärimmäi-

nen rasitustila, joten tässä luvussa keskitymme traumaattisen kriisin käsittelyyn ja sen aiheuttamiin il-

miöihin. (Valtanen 2008, 47). 

 

Ihmiset suhtautuvat elämässään kohtaamiinsa vastoinkäymisiin eri tavalla, yksilöstä riippuen. Yhdistä-

vänä tekijänä traumatisoitumisen kannalta voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi äärimmäistä väkivaltaa 

yksilön läheisiä tai kanssaihmisiä kohtaan. Tällaiset vastoinkäymiset aiheuttavat yksilölle psyykkisiä 

traumoja riippumatta yksilön stressinkäsittelykyvystä riippumatta. Psyykkisellä traumalla tarkoitetaan 

yksilön kokemusta, jonka yksilö kokee ylivoimaisen vaikeana. Sotatilaa voidaan yleisesti kutsua psyyk-

kisesti traumatisoivana tilanteena.(Valtanen 2008, 48). 

 

Tarkasteltaessa yksilöitä voimakkaasti traumatisoivia tilanteita, esimerkiksi onnettomuuksia, luonnon-

katastrofeja, ja verrattaessa niitä sodan ajan uhkakuvan mukaiseen taistelutilanteeseen, voidaan todeta, 

että stressikuormitus taistelutilanteeseen verrattaessa on rauhanaikana tapahtuvissa traumatilanteissa 

huomattavasti pienempi. Tämä johtuu siitä, että traumaattisessa onnettomuustilanteessa on kysymys 

yhdestä traumaattisesta kokemuksesta, kun taas sodan ajan taistelutilanteeseen verrattuna traumaattiset 

tilanteet ovat toistuvia, pahimmillaan jokapäiväisiä. Taistelutilanteen sotilaalle aiheuttamien stressiteki-

jöiden hoidossa on keskityttävä stressioireiden lyhytaikaiseen hoitoon. Taistelutilanteessa stressireakti-

oiden hoidon tarkoituksena on palauttaa yksilön toimintakyky mahdollisimman nopeasti, jotta ylikuor-

mittunut sotilas pystyy palaamaan entiseen tehtäväänsä. (Valtanen, 2008, 49). Sotilasorganisaatiossa 

stressin hoito on siis lyhytkantoista, lähinnä sotilaan toimintakykyä palauttavaa. Kuitenkin toistuvasti 
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traumatisoivissa tilanteissa toimivat yksilöt (sotilaat) altistuvat ja voivat sairastua traumaperäiseen 

stressihäiriöön. 

 

Sotilasorganisaatiossa stressin aiheuttamien reaktioiden ennaltaehkäisy on sotilaan toimintakyvyn kan-

nalta tärkeää. Organisaatiosta riippumatta sosiaalisella ryhmittymällä on tärkeä merkitys toimintakyvyn 

säilyttämisessä. Tästä ilmiöstä voidaankin käyttää nimitystä ryhmäkiinteys. Sosiaalisen yhteisön ja ryh-

mäkiinteyden merkitys korostuu stressaavassa ja traumatisoivassa toimintaympäristössä, koska yksilön 

luottamus oman ryhmänsä ammattitaitoon luo yksilölle turvallisuuden tunteen tilanteesta riippumatta. 

Näin ollen vaikeankin tilanteen aiheuttamaa stressitasoa voidaan hallita tai ainakin pienentää.(Valtanen, 

2008, 49). Seuraavassa kappaleessa käsitellään traumaperäistä stressihäiriötä ja sen vaikutuksia sotilaan 

toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 

 

Post-traumaattinen stressireaktio eli traumaperäinen stressihäiriö, on psykologisesti yksilöä äärimmäi-

sesti järkyttävä tapahtuma tai tapahtumasarja jota yksilö ei ole voinut omalla järjellään ymmärtää. 

Traumaperäisen stressihäiriön oireet muodostuvat toistuvista ja ahdistavista unista, jotka käsittelevät 

traumatisoivaa tapahtumaa. Yksilölle on traumatisoivan kokemuksen jälkeen usein ominaista olla tun-

teellisesti rajoittunut. Yksilö on vaikeasti lähestyttävä eikä yksilö kykene rakentamaan pysyviä ihmis-

suhteita eikä ylläpitämään sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssaihmisten kanssa. Yksilöllä on suuri 

vaara syrjäytyä yhteiskunnasta ja yhteisöstä koska jatkuvat pelkotilat, masentuneisuus ja unihäiriöt uu-

vuttavat yksilön. Stressihäiriön havainnointi on haasteellista, koska stressihäiriön oireet ilmaantuvat 

usein vasta kuukausia traumatisoivien tapahtumien jälkeen. (Grossman 2009, 285). 

 

Tutkimus osoittaa, että stressireaktiot olivat voimakkaimpia henkilöillä, jotka olivat olleet kiivaimmis-

sa taisteluissa rintamalla. Stressireaktioita oli kuitenkin kaikilla henkilöillä, jotka olivat osallistuneet 

sotatoimiin. Kiivaimmissa taisteluissa rintamilla olleet sotilaat kärsivät kuitenkin muita enemmän hen-

kilökohtaiseen elämäänsä kohdistuvista ongelmista, kuten esimerkiksi alkoholismista (Grossman 2009, 

288-291).  

  

Sotilasyhteisö parhaimmillaan on ryhmähengeltään kiinteä, jossa korostuvat ryhmäkoheesio ja vahva 

yhteenkuuluvuuden tunne. Liittymäpinta traumaperäiseen stressikokemukseen on siis olemassa jokai-
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sella sotilaalla tehtävästä riippumatta, koska sotatilanteessa vastustaja ei hyökkää yksilöä, vaan yhteisöä 

vastaan. Ilmavoimien raivaajapioneerikomppanian joukot eivät tehtäväänsä suorittaessaan ole varsinai-

sessa rintamataistelussa mutta kuoleman- tai vammautumisenvaara on läsnä jokaisessa raivaamistehtä-

vässä. Johtopäätöksenä voidaankin sanoa, että yksilö altistuu sotatoimiin osallistuessaan voimakkaalle 

psykologisille ärsykkeille tehtävästään riippumatta. 

 

6.2 Stressioireet, hoito ja palautuminen 

Stressiä voi luonnehtia erilaisista paineista aiheutuvaksi ylihälytystilaksi. Se on luonnollinen ja inhimil-

linen reaktio mahdottomaksi käyneessä tilanteessa, joka syntyy, kun ihminen ei enää pysty hallitsemaan 

asioita. (Tunnista ajoissa stressi ja uupuminen, 10). Haitalliseksi stressi muuttuu pitkittyessään, sillä 

stressi heikentää yksilön sopeutumiskykyä ja voi näin ollen altistaa muun muassa sairauksille alentu-

neen vastustuskyvyn heikennyttyä.  

 

Stressintason kasvaessa yksilö muuttuu ärtyneeksi, sosiaalinen kanssakäyminen on muiden ihmisten 

kanssa vaikeaa tai välinpitämätöntä ja unihäiriöt ovat yleisiä. Stressitason pitkittyessä yksilö ei enää ar-

vosta omaa työpanostaan yhteisön hyväksi vaan tuntee riittämättömyyttä mahdottomalta tuntuvan tilan-

teen edessä (Merikallio 2000, 10-15).  

 

Stressiperäisessä työuupumuksessa on kolme ydinpiirrettä. Piirteet ovat uupumusasteinen väsymys, 

kyynistyneisyys ja heikentynyt ammatillinen itsetunto jotka tukevat havaintoa stressin toimintakykyä 

alentavasta vaikutuksesta (Kinnunen & Mauno 2009, 14). Stressin hoidossa ja stressin tunnistamisessa 

tulisi keskittyä yksilöiden persoonallisuustekijöiden ja työn stressitekijöiden vuorovaikutukseen (Mäki-

kangas 2000, 39). Työn tai tehtävän stressitekijöillä ja yksilön persoonallisuustekijöillä näyttää tutki-

muksen mukaan olevan yhteys (Mäkikangas 2000, 39). Työhön tai tehtävään valittaessa tulisi keskittyä 

yksilön persoonallisiin ominaisuuksiin ehkäistäkseen stressiä ja siitä johdannaista työuupumusta. 

 
Stressin hoitamisessa painottuu työn tai tehtävän jälkeinen lepo ja siitä johdannaisena palautuminen pe-

rustasolle. Kuitenkin tarkasteltaessa sotilasta ja sotilaalle määrättäviä tehtäviä herää kysymys siitä, onko 

edes mahdollista luoda palautumistilanne kriisin aikana? Tarkasteltaessa raivaajapioneerikomppanian 

rakennetta ja sen suorituskyvyn vastaavuutta hyökkääjän luomaan uhkaan voidaan todeta, että organi-
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saation stressitekijät kuormittuvat voimakkaimmin erikoisraivaajaryhmille jotka ovat riskiryhmässä al-

tistua stressiin ja työuupumukseen. 

 
Palautumisesta on useita määritelmiä, joille yhteistä näyttää olevan se, että palautumista katsotaan 

yleensä tapahtuvan sen jälkeen kun, kuormittava stressitilanne tai stressitekijä on ohi. Palautuminen siis 

korjaa kuormituksen, stressin aiheuttamat kielteiset vaikutukset yksilöön ja hänen elimistöönsä. Palau-

tuminen stressitekijöistä tai stressitilanteista voidaan jakaa fysiologiseen palautumiseen ja psykologi-

seen palautumiseen (Kinnunen & Mauno 2009, 7). 

 

Palautuminen on prosessi, jonka aikana yksilön tila, niin psykologinen kuin fyysinenkin, palautuu 

kuormitusta edeltävälle tasolle.  Palautumisprosessin käynnistymiselle on edellytyksenä riittävä aika le-

volle. Palautuminen on onnistunut silloin, kun yksilön elimistö on stressin aiheuttaman viriämisen jäl-

keen palautunut riittävän pitkäksi ajaksi takaisin perustasolle ja kun yksilö kokee olevansa jälleen ky-

vykäs ja valmis jatkamaan tehtävässään. (Kinnunen & Mauno 2009, 8). 

 

Yksilön voimavarat muodostuvat psykologisten taitojen ja reagointitaipumusten lisäksi myös psykofy-

siologisesta tilasta. Suoritettavan työn tai tehtävän aikana tapahtuneista ponnisteluista muodostuu 

kuormitusreaktioita, jotka ilmenevät fysiologisina reaktioina sekä yksilön käyttäytymisessä ja koke-

muksissa. (Kinnunen & Mauno 2009, 9). 

 

Peruslähtökohtana yksilön palautumiselle voidaan pitää, sitä hetkeä jolloin työn tai tehtävän vaatimus-

tekijä ei ole enää läsnä. Ideaalitilanteessa tarkasteltaessa yksilön työn tai tehtävän kuormittavuutta pa-

lautumisen kannalta olisi, että yksilö kykenee palautumaan perustasolle niin fyysisesti kuin psykologi-

sestikin ennen seuraavan työtehtävän alkua. (Kinnunen & Mauno 2009, 9). 

 

Stressinoireiden hoidossa sotilasorganisaatiota tarkastellessa sosiaalisen yhteisön merkitys korostuu 

koska luottamus omaan organisaation ammattitaitoon luo yksilölle turvallisuuden tunteen ja näin ollen 

helpottaa stressireaktioiden hallitsemista. Luottamus omaan organisaatioon luodaan aktiivisella ja ku-

rinalaisella harjoittelulla. Kuitenkin stressi- ja traumatisoivissa tilanteissa stressireaktioiden hoito kes-

kittyy lyhytaikaiseen hoitoon tarkoituksena palauttaa yksilö takaisin omaan tehtäväänsä mahdollisim-
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man nopeasti(Valtanen, 2008, 49). Varsinainen stressireaktioiden syvempi ja pidempi aikainen hoito to-

teutetaan vasta kriisin päätyttyä. 

 

6.3 Stressin seuraukset ja ennaltaehkäisy 

Sotilasorganisaatiota tarkasteltaessa voidaan yksilöä uhkaavaksi merkittäväksi stressitekijäksi määrittää 

liiallisesta työkuormituksesta johtuva työuupumus. Työn ollessa äärimmäisen raskasta, niin psykologi-

sestikin kuin fyysisesti, työn määrällä ja laadulla on merkittävä vaikutus yksilön toimintakykyyn. 

 

Työuupumusta (burn-out) ei saa sekoittaa tavalliseen väsymykseen, vaan kysymyksessä on vakava yksi-

lön toimintakykyä alentava tila. Työuupumus kuvataan usein pitkittyneen stressin seurauksena kehitty-

väksi krooniseksi stressioireyhtymäksi ja se määritellään koostuvaksi kolmesta oireesta, jotka ovat, uu-

pumusasteinen väsymys (ekshaustio), kyynistyneisyys sekä heikentynyt ammatillinen itsetunto. (Kinnu-

nen & Mauno 2009, 14). 

 

Työuupumusasteisessa väsymyksessä on kysymys yksinkertaisesti yksilön voimavarojen kulumista lop-

puun. Yksilön voimavarat ovat riittämättömät stressitilanteen käsittelemiseen. Väsymys on kokonais-

valtaista ja yleistynyttä eikä häviä päivittäisellä levolla. Kyynistyneisyys merkitsee työn merkityksen ja 

mielekkyyden kyseenalaistamista sekä henkisen etäisyyden luomista mahdottomalta tuntuvaan tilantee-

seen. Ammatillisen itsetunnon heikkeneminen ilmenee pelkona, ettei suoriudu työstään eikä työhön tai 

tehtävään liittyvät asiat pysy hallinnassa. (Kinnunen, Mauno, 2009, 14). Vakavan työuupumuksen seu-

rauksena saattaa olla täydellinen työkyvyttömyys. 

 

Esimies kykenee tuntiessaan alaisensa havainnoimaan mahdolliset stressioireet ja täten muuttamaan tai 

muokkaamaan yksilön tehtäviä ja näin ollen ennalta ehkäisemään stressitason kasaantumisen ja eskaloi-

tumisen työuupumukseen. Jos esimies ei huomaa yksilön stressioireita, eikä yksilö voi lopputuloksena 

olla työkyvytön yksilö joka joudutaan poistamaan tai siirtämään toisiin tehtäviin. Tämän tapahtuessa 

työyhteisö on vajaa ja näin ollen töiden kasautuminen altistaa loput työyhteisön jäsenet stressiin ja työ-

uupumukseen jos ryhmästä poistuneeseen yksilön puuttumiseen ei reagoida välittömästi ja tilalle saada 

koulutettua sijaista. 
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Yksilön työuupumus voi pahimmillaan vaikuttaa työyhteisön muihin jäseniin. Muut työyhteisön jäsenet 

voivat alkaa epäilemään omaa jaksamistaan huomatessaan työtoverin puuttuvan koska yksi merkittävä 

tekijä stressille on töiden laatu, määrä ja jakautuminen työyhteisössä. Näin ollen esimiesasemassa ole-

vien on reagoitava tilanteeseen nopeasti pitääkseen työyhteisön suorituskykyisenä sekä yksilöt toimin-

takykyisinä. 

 

6.4 Raivaajapioneerikomppanian työkuormitus ja stressivaikutukset suorituskykyyn 

Raivaajapioneerikomppanian organisaatiolle suorituskyvyn kannalta olennaiseksi tekijäksi muodostuu 

yksittäisen sotilaan (raivaajan) toimintakyky niin henkiseltä kuin fyysiseltäkin osa-alueelta. Tarkaste-

lemme sotilaan toimintakykyä rajoittavia stressitekijöitä sekä stressistä johtuvia ongelmia 

 
Tutkimus osoittaa, että nykyisellä raivaajapioneerikomppanian organisaatiorakenteella ja koulutus-

suunnitelmalla, raivaajapioneerikomppania kykenee vastaamaan vallitsevaan sodan ajan uhkakuvaan 

ainoastaan erikoisraivaajaryhmillä. Lentotukikohdan uhkakuvan perusteella erikoisraivaajaryhmien fyy-

sinen ja henkinen suorituskyky joutuu kohtuuttoman suurelle rasitukselle. Työtehtävien tasainen jakau-

tuminen uhkakuvan mukaan ei toteudu raivaajapioneerikomppaniassa, mikä vaikuttaa organisaation 

suorituskykyyn alentavasti. Voidaankin puhua työuupumuksesta tai sen nopeasta uhasta sotilaallisen 

kriisin alkuvaiheessa.  

  

Yksilön (sotilaan) kannalta ajateltuna sotatila on merkittävä stressitekijä toimintakyvyn kannalta. Krii-

sitilanteessa sotilaan toimintakyky joutuu äärimmäiselle rasitukselle, jolloin on tarkasteltava yksilön 

kykyä palautua äärimmäisistä stressitiloista. Kuten aikaisemmin todettiin, raivaajapioneerikomppanian 

organisaatiossa työtehtävien määrä ja laatu eivät kohtaa, vaan suurimman fyysisen ja psykologisen rasi-

tuksen kohteena ovat erikoisraivaajaryhmät. Toisaalta ei voida unohtaa kriisitilanteen vaikutusta mui-

hin organisaation sotilaisiin mutta psykologisesta ja fysiologisesta näkökulmasta katsottuna erikois-

raivaajat kuuluvat riskiryhmään toimintakyvyn alenemisen suhteen. 

 

Tutkimus osoittaa, että raivaajapioneerikomppanian henkilöstö toimii kriisin aikana pääasiassa räjäh-

devaarallisella alueella. Raivaamistehtävässä on olemassa aina räjähdyksen vaara, joten että räjähteen 

raivaaja tehtävää suorittaessaan on aina hengenvaarallisessa ja stressiä aiheuttavassa tilanteessa. Soti-
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laan toimintakyvyn kannalta, toimittaessa raivaajapioneerikomppanian toimintaympäristössä kriisin ai-

kana, sotilaan psykologinen ja fyysinen toimintakyky altistuu merkittävälle rasitukselle. 

 

Räjähteiden raivaaminen kriisin aikana on henkisesti ja fyysisesti raskasta työtä. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön tekemän tutkimuksen työikäisistä mukaan henkisesti raskasta työtä varsinkin henkisesti teke-

vät kokivat työuupumuksen vaaran suureksi. Raskaalla työllä oli selkeä yhteys pitkiin sairaspoissaoloi-

hin. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus osoittaa, että fyysisesti ja henkisesti raskas työ vaikuttaa 

yksilön terveyteen ja toimintakykyyn alentavasti. Myös ristiriidat ja tyytymättömyys organisaation joh-

tamiseen olivat yhteydessä sairaspoissaoloihin. (Eskola, ym. 2009, 49-53). On äärimmäisen tärkeää 

luoda organisaatio, jota kyetään johtamaan tehokkaasti vaikeissa ja stressiä aiheuttavissa tilanteissa.  

 

Tutkittaessa stressitekijöiden vaikutusta raivaajapioneerikomppanian suorituskykyyn, on tarkasteltava 

yksittäisen sotilaan toimintakykyä organisaation suorituskyvyn osana. Raivaajapioneerikomppanian 

suorituskyky muodostuu ammattitaitoisista ja toimintakykyisistä sotilaista, joilla on tehtävään soveltuva 

henkilökohtainen sekä joukkokohtainen materiaali. Verrattaessa lentotukikohdan vastustajan toiminnan 

uhkakuvaa raivaajapioneerikomppanian suorituskykyyn, tutkimus osoittaa, että raivaajapioneerikomp-

pania ei kykene vastaamaan kriisin ajan suoritusvaatimuksiin riittävällä tasolla. 

 

Lentotukikohdan uhkakuvan mukaan varsinaisien sotatoimien aikana, organisaatio kykenee vastaamaan 

vallitsevaan uhkaan ainoastaan yhdellä organisaation osalla. Tutkimuksen mukaan merkittävä osa stres-

sistä ja stressitekijöistä eli stressoreista, muodostuu työn määrän, laadun ja kuormituksesta palautumi-

sen suhteesta (Kinnunen & Mauno 2009, 7-9). 

 

Vapaa-ajan merkitys kuormituksesta palautumiseen on huomattava mutta sotilaallisen kriisin aikana on 

sotilaalle varsinaisen vapaa-ajan järjestäminen organisaatiolle kohtuuton vaatimus. Näin ollen, kuormi-

tuksesta palautumisessa yksittäisen sotilaan kannalta, työtehtävien tasainen jakaantuminen ja sosiaali-

sen yhteisön vaikutus korostuu. 

 

Erikoisraivaajaryhmä koostuu kuudesta raivaajasta, joiden kaikkien jäsenten raivaamispätevyys on vä-

hintään EOD 1-tasoa. Kuitenkin ryhmä on jaettu kahteen partioon, joiden johtajina toimivat ryhmän 
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johtaja ja varajohtaja. Partion hierarkia on jaettu seuraavasti: Partion johtaja (ykkönen) toimii räjähteen 

raivaajana, partion toinen jäsen (kakkonen) toimii partion johtajan avustajan ja partion kolmas jäsen 

(kolmonen) vastaa materiaalista ja viestiyhteyksistä. Tarkasteltaessa stressitekijöitä joille partio altistuu, 

voidaan todeta, että partion johtaja (ykkönen) toimii tehtävää suorittaessaan aina räjähdevaarallisella 

alueella. Stressitasoa tarkasteltaessa tavanomaisen raivaamistehtävän kannalta, partion johtajan (ykkö-

nen) henkinen ja fyysinen toimintakyky joutuu merkittävälle rasitukselle. 

 

Räjähteiden raivaamiseen liittyvä raivaamismenettely on tarkkuutta ja hienomotoriikkaa vaativa työsuo-

ritus. Räjähteiden raivaamisesta puhuttaessa on otettava huomioon, että räjähteen vaarattomaksi saat-

tamiseen liittyy viisi erilaista raivaamismenettelyä. Raivaamismenettelyitä ovat: Räjäyttäminen löytö-

paikalleen, räjähteen laukominen, ampumalla raivaaminen, räjähteen vaarattomaksi tekeminen sekä ko-

neellinen raivaaminen.  

 

Räjähde on kyettävä tunnistamaan vähintäänkin yleis- ja tyyppitunnistuksen perusteella. Tunnistaminen 

toteutetaan lähdekirjallisuudesta ja tietokannoista. Olennaisena osana räjähteiden raivaamista on vaara-

alueen laskeminen, panoskokojen laskeminen, räjähteen kuoren paksuuden määrittäminen, kohdesuun-

nittelu. Näin ollen räjähteen vaarattomaksitekoon ja raivaamiseen liittyy tarkkuutta vaativia motorisia ja 

tarkkaa ajattelua vaativia osakokonaisuuksia. 

 

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutustaidonlaitoksen (myöhemmin johtamisen- ja sotilaspedagogiikan-

laitos) vuonna 2007 tekemä tutkimus joka keskittyi valvomisen aiheuttamiin fysiologisiin ja psykologi-

siin vaikutuksiin. Tutkimus osoitti, että psykologisesti tarkasteltuna yksilön vireystila laski huomatta-

vasti valvomisen aikana. (Vaara, Kyröläinen, Oksanen, Siiskonen, Koivu, Mattila, Mäntysaari, Lyyti-

nen, Virmavirta, Finni, 2007, 74-76). Tästä johtuen yksilön toimintakyky, jossain määrin myös suori-

tuskyky, ilmeni kasvavina reaktioaikoina ja virhelyöntien määrän kasvuna tarkkuutta vaativissa tehtä-

vissä. Verrattaessa erikoisraivaajaryhmän raivaajan toimintakykyä Maanpuolustuskorkeakoulun koulu-

tustaidon laitoksen tutkimuksen tuloksiin, voidaan todeta, että uhkakuvan mukaisen toiminnan jälkeen 

erikoisraivaaja ryhmien psykologinen vireystila ja motorisia taitoja vaativat erikoisosa-alueet ovat alen-

tuneet. 
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Esimiesasemassa toimivan henkilön on kyettävä tunnistamaan stressioireet ja reagoitava niihin mahdol-

lisimman nopeasti ehkäistäkseen alaistensa työuupumuksen. Erikoisraajaryhmän kokoonpanossa tästä 

muodostuu ongelma, joka pahimmillaan luo suorituskyvyttömän ryhmän. Ongelmaksi muodostuu työ-

taakan ja laadun tasainen jakautuminen koska erikoisraivaajaryhmässä ryhmänjohtaja ja varajohtaja te-

kevät henkisesti ja fyysisesti raskaimman työn. 

 

Lentotukikohdan uhkakuvan perusteella lentotukikohdan aluetta vastaan toimitaan 1-3 kertaa vuoro-

kaudessa sotatoimien alkuvaiheessa. Kriisin edetessä hyökkäyksiä lentotukikohtaa vastaan suoritetaan 

arviolta yhden kerran vuorokaudessa. Ilmaisku suoritetaan vähintään vastustajan laivueen vahvuisella 

osastolla (8-10 lentokonetta), joten todennäköisesti lentotukikohtaa vastaan käytettävä asekuorma on 

useita tuhansia kiloja. Uhkakuvan mukainen ase- ja ampumatarvikekuorma ovat räjähtämättä jäädes-

sään laadultaan sellaisia, että raivaamismenettelyyn vaaditaan vähintään räjähteiden raivaajan pätevyys. 

 

Verrattaessa raivaajapioneerikomppanian miehistö- ja aliupseerikoulutuksen koulutussuunnitelmaa vas-

tustajan toiminnan uhka-arvioon, tutkimus osoittaa, että tämän hetkisellä koulutussuunnitelman sisäl-

löllä ei saavuteta sodan ajan tarpeita täyttävää organisaatiota. Työn kuormittavuuden kannalta ajateltuna 

ainoastaan yksi osa raivaajapioneerikomppanian organisaatiosta kykenee toimimaan uhkakuvan mukai-

sella tavalla. Työmäärän ja laadun jakautuminen tasaisesti ei toteudu raivaajapioneerikomppanian orga-

nisaatiossa. Uhkakuvana kriisin jatkuessa, on erikoisraivaajaryhmien täydellinen loppuun palaminen, 

niin henkisesti kuin fyysisesti, josta on seurauksena täysi työkyvyttömyys ja näin ollen suorituskyvytön 

organisaatio. 

 

6.5 Yhteenveto stressin vaikutuksesta ja ennaltaehkäisemisestä 

On olemassa hyvää ja huonoa stressiä. Hyvälaatuinen stressi nostaa yksilön työmotivaatiota ja innostus-

ta työtehtävää kohtaan sekä mahdollistaa uusien taitojen oppimisen työssä. Tarkasteltaessa stressin 

puuttumista (Yerkes-Dodson) myös virkkeetön toiminta ympäristö johtaa yksilön tylsistymiseen ja näin 

ollen työtehon alenemiseen. Jokaisella yksilöllä on optimaalinen kuormituspiste, johon vaikuttaa yksi-

lön persoonalliset, fyysiset ja psykologiset tekijät. Toisin sanoen ihminen, yksilö, tarvitsee stressiä voi-

dakseen hyvin ja kehittyäkseen työssään.  
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Optimikuormituspisteen ylittyessä yksilö stressaantuu josta saattaa olla pidempi aikaisena seurauksena 

työuupumus tai jopa vakava masennus. Sotilaan toimintakykyä tarkasteltaessa, voidaan todeta, että teh-

tävät joita sotilas tekee, ovat fyysisesti ja henkisesti raskaita. Kansainvälisen kriisin aikana, työn määrä, 

laatu ja jakautuminen ovat merkittävä stressitekijä sotilasorganisaatiossa. Kuten on aikaisemmin todet-

tu, kuormituksesta (henkinen ja fyysinen) palautumisella on merkittävä vaikutus yksilön (sotilaan) toi-

mintakykyyn. Ensisijaisen tärkeään rooliin kuormituksesta palautumiseen on riittävä levon määrä. Pu-

huttaessa työuupumuksesta, sitä ei saa sekoittaa tavalliseen väsymykseen vaan silloin on kysymyksessä 

niin henkisten kuin fyysistenkin voimavarojen täydellisestä loppuun kulumista. 

 

Voimakkaasti stressaantunut ja työuupunut yksilö kärsii keskittymiskyvyn puutteesta, on epäsosiaalinen 

ja ärtynyt ja kykenemätön suorittamaan tehtäväänsä. Tarkasteltaessa raivaajapioneerikomppanian rai-

vaajapioneerijoukkueen erikoisraivaajaryhmien suorittamia raivaamistehtäviä, voidaan todeta, että 

stressaantunut ja työuupumuksesta kärsivä raivaaja ei kykene räjähteiden turvalliseen raivaamiseen. 

Raivaamistehtävä perustuu aina loogiseen ajatteluun sekä tarkkuutta vaativaan raivaamismenettelyyn 

Maanpuolustuskorkeakoulun koulutustaidonlaitoksen tutkimus osoittaa, että jo kuudenkymmenen tun-

nin yhtäjaksoinen työkuormitus laskee psykologista vireystilaa huomattavasti, mikä taasen vaikuttaa 

huolellisuuteen tarkkuutta vaativassa työssä. 

 

Palautuminen on tärkeässä roolissa tarkasteltaessa sotilaan toimintakykyä ja työhyvinvointia. Johtami-

sen kannalta on haasteellista, varsinkin kriisin aikana, järjestää riittävä palautumisaika fyysisesti ja hen-

kisesti kuormittavista tilanteista. Puolustusvoimissa käytössä oleva syväjohtamisen malli kuitenkin an-

taa esimiesasemassa oleville työkalun ennaltaehkäistä ja hoitaa stressistä johtuvia oireita. Syvä johtami-

sen malli keskittyy enemmänkin ihmisten kuin asioiden johtamiseen. Syvä johtamisen mallin mukaan 

esimiesasemassa olevilla on mahdollisuus määrittää alaisilleen henkilökohtaiset kuormituspisteet ja 

keskittyä alaisten henkilökohtaisiin vahvuus- ja heikkousalueisiin ja näin ollen tehostaa yksilöiden toi-

mintakykyä ja organisaation suorituskykyä. 

 

Palautumisen kannalta tarkasteltuna voidaan todeta, että palautuminen alkaa kun kuormituksen ja stres-

sitekijän elementti on poissa. Riittävä lepo on stressitilanteesta palautumiselle äärimmäisen tärkeää. 

Optimitilanteessa, riittävä lepo tarkoittaa tilannetta jossa yksilön psyykkinen ja fyysinen tila ovat palau-
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tuneet kuormitusta edeltävälle tasolle. Palautumisen kannalta tärkeää on myös sosiaalinen kanssakäy-

minen vertaistukiryhmän kanssa.  

 

Esimies kykenee johtamistoiminnallaan havainnoimaan alaistensa mahdolliset stressioireet. Mikäli 

esimies ei tunnista alaistensa stressioireita, altistuvat työn tekijät stressiperäiseen työuupumukseen, jos-

ta saattaa olla seurauksena työkyvytön yksilö, joka ei suoriudu työstään. Tämän tapahtuessa työyhteisö 

on vajaa eikä kykene toimimaan täysipainoisesti. Ongelmaksi muodostuu tilanteesta johtuva ”noidan-

kehä”, jolloin muut työyhteisön jäsenet altistuvat stressiperäiselle työuupumukselle koska yhden yksi-

lön puuttuminen nostaa muiden yhteisön jäsenten työtaakkaa ja saa muut työyhteisön jäsenet kyseen-

alaistamaan oman jaksamisensa. Pahimmassa tapauksessa tästä on seurauksena työntekijöiden loppuun 

palaminen yksi kerrallaan kunnes työyksikön suorituskyky on olematon. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET  

 

7.1 Uhkakuva 

Todennäköinen uhkakuva sisältää tunkeumapommeja, ohjuksia ja raketteja, varsinaisella sirotemiinoit-

tamisella voidaan täydentää lentotukikohdan lamauttamista mutta pelkkä lentokentän kiitotieosuuden 

sirotemiinoittaminen tarkoituksena estää lentotoiminta ja tukeutuminen, on äärimmäisen epätodennä-

köinen. 

 

Vastustajan toiminta keskittyy kiitotie ja lentotoimintaa tukeville alueille. Vastustajan toiminnan pää-

määrä on saattaa lentotukikohdan toimintaympäristö toimintakyvyttömäksi erilaisilla ase- ja ampuma-

tarvikkeilla. Todennäköisin vastustajan toiminnan uhkakuva sisältää voimakkaita ohjusiskuja, lento-

pommituksia tavanomaisin ja kiitotiepommein, myös massamainen raketti-isku on todennäköinen len-

totukikohtaa vastaa. Erikoisjoukkojen toiminta on todennäköistä kriisin kaikissa vaiheissa.  Raivaaja-

pioneerikomppanian suorituskykyä arvioitaessa, tutkimus osoittaa, että raivaajapioneerikomppanian or-

ganisaatiosta suuri osa ei kykene joko henkilökohtaisen tai joukkokohtaisen materiaalin osalta vastaa-

maan vastustajan toiminnan uhkakuvaan. Esiin voidaan myös nostaa henkilökohtainen ammattitaito. 

 

Raivaajapioneerikomppanian suorituskykyvaatimukset määrittävät yksikölle kyvyn raivata kaikenlaisia 

räjähteitä kaikissa olosuhteissa mukaan lukien terrori- ja erikoisjoukkoräjähteet. Kuitenkin raivaaja-

pioneeriryhmän suoritusvaatimuksissa raivaamisen kannalta määritetään riittäväksi suorituskyvyksi si-

rotemiinoitteiden ja tytärpommien raivaamisen. Tiedusteluryhmän suoritevaatimukset keskittyvät vaa-

rallisten kohteiden tunnistamiseen sekä erilaisten ase- ja ampumatarvikkeiden sytyttimien tunnistami-

seen. Tiedusteluryhmän suorituskyky koulutuksen perusteella räjähteiden tiedustelija eli ryhmä kykenee 

raivaamaan räjähteitä räjäyttämällä löytöpaikalleen.  

 

Todennäköinen uhkakuva sisältää ase- ja ampumatarvikekuormaltaan sellaisia tarvikkeita, jotka räjäh-

tämättä jäädessään vaativat vähintään räjähteiden raivaajan pätevyyden. 
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7.2 Raivaajapioneerikomppanian suorituskyky ja koulutus 

Raivaajapioneerikomppanian organisaation suorituskyky ei tutkimuksen perusteella täytä lentotukikoh-

taa uhkaavaa uhkakuvaa. Ongelmaksi muodostuu organisaation ryhmäkohtainen koulutus ja yksilöiden 

henkilökohtainen ammattitaito. Raivaajapioneerikomppanian organisaatiossa on viisi raivaajapioneeri-

joukkuetta, komento- ja huoltoryhmä, konehuoltoryhmä sekä raivaamisajoneuvojoukkue.  

 

Erikois- ja joukkokoulutuskausilla raivaajapioneerikomppanialla on käytössään 521 tuntia koulutushaa-

rakoulutukseen. Raivaamiseen suorituskykyyn liittyvää koulutusta tästä on 489,5 tuntia eli 94 %. Tulos 

on harhaanjohtava koska raivaajapioneerikomppanian erikois- ja joukkokoulutuskaudella suoritettavista 

kursseista ja harjoituksista merkittävä osa keskittyy lentotukikohdan uhkakuvan kannalta epätodennä-

köiseen uhkaan.  

 

Koulutuksen painopiste muodostetaan sirotemiinoitteiden raivaamiseen, mikä ei vastaa todellista vas-

tustajan toiminnan uhkakuvaa. 64%  joukkokoulutuskaudelle varatusta harjoitusajasta keskittyy erilais-

ten sirotemiinoitteiden raivaamiseen ja vain 24% koulutusajasta keskittyy uhkakuvan mukaiseen rai-

vaamistoimintaan. 

 

Koulutuksen kannalta raivaajapioneerikomppanialla ei ole suorituskykyä raivata erikoisjoukkoräjähtei-

tä, vaikka suorituskykyvaatimukset sen vaativat. Raivaajapioneerikomppanian suorituskyky luodaan 

erikois- ja joukkokoulutuskauden aikana suoritettavilla erilaisilla koulutushaaraan liittyvillä kursseilla 

ja harjoituksilla. Nykyisillä ammattipätevyysvaatimuksilla raivaajapioneerikomppanian suorituskyky on 

rajallinen koska raivaajaryhmien koulutussuunnitemaan ei kuulu varsinaista ammattipätevyyttä antavaa 

koulutusta. Näin ollen 50% raivaajapioneerikomppanian organisaatiosta on suorituskyvytön tehtävään-

sä. Raivaamisajoneuvojoukkueen kalusto on vanhentunut ja sopimaton raivaamiseen lentotukikohdan 

alueella johtuen uhkakuvan mukaisesta ase- ja ampumatarvikkeista. 

 

Suorituskykyä kyetään nostamaan pienimuotoisilla muutoksilla organisaation sisällä. Tiedusteluryhmän 

henkilöstömuutoksilla saadaan nostettua koko ryhmän suorituskyky EOD 1- tasolle. Tämä edellyttää 

ryhmänjohtajan vaihtoa ja korvaamista EOD 1-tasoisella raivaajalla. Raivaamisajoneuvojoukkueen ali-

upseeristo ja miehistö on koulutustasoltaan EOD 2-tasoa mutta joukkueen kalusto on suunniteltuun teh-
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tävään nähden riittämätön. Raivaamisajoneuvojoukkueen käyttöperiaatteita on tarkennettava ja muutet-

tava.  

 

Raivaajapioneerikomppanian koulutuksen kannalta on mahdollista tuottaa sodan ajan tarvetta vastaava 

joukko mutta erikois- ja joukkokoulutuskausilla annettava opetussisältö vaatii radikaalia tarkentamista. 

Raivaajapioneerikomppaniassa on merkittävä määrä raivaamisen ammattitaitoa mutta käyttöperiaatteet 

eivät mahdollista organisaation tehokasta käyttöä. 

 

7.3 Raivaajapioneerikomppanian organisaation soveltuvuus tukikohdan uhkakuvaan 

Raivaajapioneerijoukkueessa on kaksi raivaajaryhmää, yksi tiedusteluryhmä sekä yksi erikoisraivaaja-

ryhmä. Joukkueen organisaatio on nelijakoisena varsin toimiva koska se mahdollistaa ryhmien jakami-

sen laajoille alueille. Suorituskyvyn kannalta ainoastaan yksi organisaation osa kykenee vastaamaan 

koulutuksellaan kriisin aikaiseen uhkakuvaan, joten suorituskyvyssä on nykyhetkellä merkittäviä puut-

teita.  

 

Tutkimus osoittaa, että raivaajapioneerikomppanian organisaation käyttöperiaatteet ovat virheelliset. 

Yksiköllä on käytössään raivaamisen ammattitaitoa mutta ryhmien käyttöperiaatteet ei nykyisen koulu-

tusjärjestelmän mukaan luo riittävää suorituskykyä sodan ajan vaatimuksiin. Raivaajaryhmät koulute-

taan raivaamaan ainoastaan sirotemiinoja ja tytärpommeja. Vastustajan toiminnan kannalta kiitotien si-

rotemiinoittaminen on epätodennäköistä. Näin ollen tutkimus osoittaa, että raivaajapioneerijoukkueen 

organisaatiosta 50% ei kykene suorittamaan todennäköistä ensimmäistä tehtävää. 

 

Raivaamisajoneuvoryhmän suorituskykyvaatimukset määrittävät raivaamisajoneuvoryhmän kykenevän 

raivaamaan pieniä painevaikutteisia sirotemiinoja, mikä on uhkakuvan mukaan epätodennäköinen. Rai-

vaamisajoneuvojoukkueen kaikkien jäsenten suorituskyky raivaamisen osalta on räjähteiden tiedusteli-

ja. Raivaamisajoneuvojoukkue on raivaamisen suorituskyvyn kannalta ammattitaitoinen mutta joukko-

kohtainen raivaamisen liittyvä kalusto on tehtävään sopimaton ja vanhentunut. 

 

Erikoisraivaajaryhmien suorituskykyvaatimukset määrittävät kyvyn raivata kaikenlaisia räjähteitä kai-

kissa olosuhteissa. Uhkakuvaan peilaten, voidaankin todeta, että erikoisraivaajaryhmien suorituskyky 
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on riittävä. Ongelmaksi muodostuu terrori- ja erikoisjoukkoräjähteet, joiden käyttö lentotukikohdan 

toimintaympäristössä on todennäköistä kriisin kaikissa vaiheissa. Erikoisraivaajaryhmien koulutus-

suunnitelmaan kuuluu neljä teoriapohjaista oppituntia terrori- ja erikoisjoukkoräjähteistä. Raivaaja-

pioneerikomppanialla ei ole suorituskykyä raivata terrori- erikoisjoukkoräjähteitä, vaikka suorituskyky-

vaatimukset sen edellyttävätkin. 

 

7.4 Työkuormittavuus ja stressi 

Suorituskykyinen organisaatio muodostuu osaavista, ammattitaitoisista ja fyysisilta ja henkisiltä kyvyil-

tään hyvinvoivista yksilöistä. Organisaatiosta riippumatta suorituskyky muodostuu siis toimintakykyi-

sistä yksilöistä.  

 

Ihminen tarvitsee hyvälaatuista stressiä voidakseen hyvin ja kehittyäkseen tehtävässään organisaatiosta 

riippumatta. Pahalaatuinen stressi taasen ylikuormittaa työntekijän ja pahimmillaan ajaa yksilön työ-

uupumukseen ja siitä johdannaisena vakavaan masennukseen. Ihmiset kokevat stressitekijöiden vaiku-

tukset yksilökohtaisesti, joten yleistä kaavaa stressin vaikutuksesta ei voida määrittää. Todennäköistä 

kuitenkin on, että voimakkaasti normaalielämästä poikkeava tilanne saattaa laukaista stressitason nou-

sun. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi liikenneonnettomuudet, luonnonkatastrofit, henkilökohtaisen 

turvallisuuden uhkaaminen ja niin edelleen. Vakavasti yksilöä traumatisoivasta tilanteesta yksilö kokee 

tunnetasolla psykologisen kriisin, josta käytetään nimitystä traumatisoiva kriisi.  Sotatilaa voidaan ku-

vailla yksilöä voimakkaasti traumatisoivaksi kokemukseksi. Erona traumatisoiviin kriiseihin, taisteluti-

lanteessa traumatisoivat kokemukset ovat toistuvia, osa jokapäiväistä elämää. 

 

Sotatilannetta tilanne rasittaa yksilöitä henkisesti ja fyysisesti tehtävästä tai organisaatiosta riippumatta 

koska kansainvälinen kriisi ei ole suoranainen hyökkäys yksilöä vaan yhteisöä kohtaan. Näin ollen yksi-

löt jotka joutuvat toimimaan kriisiajan tehtävissä altistuvat traumatisoiville kokemuksille, koska he 

ovat osa yhteisöä, jonka tehtäviin kuuluu normaalista ihmiselämästä poikkeavat tilanteet. Stressiä aihe-

uttava tilanteet ovat jatkuvia ja pitkäaikaisia. Tästä johtuen sotilasorganisaatiossa palvelevat yksilöt al-

tistuvat traumatisoiville psykologisille kriiseille tehtävästä riippumatta. Raivaajapioneerikomppania 

toimii lentotukikohdan toimintaympäristössä eikä kuulu varsinaiseen rintamalla taistelevaan iskupor-
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taaseen mutta osallistuminen sotatoimiin aiheuttaa organisaatiolle psykologiselta kannalta suoritusky-

vyn ja toimintakyvyn alenemista. 

 

Traumaperäinen stressihäiriö johtuu yksilöä äärimmäisesti järkyttävistä tapahtumista. Altistuessaan 

traumaperäiselle stressihäiriölle yksilö on kokenut henkilökohtaista turvallisuuttaan uhkaavan vakavan 

vaaran (sotatila, luonnonkatastrofi, liikenneonnettomuus) tai kokenut muuten psykologisesti trauma-

tisoivia kokemuksia kuten esimerkiksi lapsuuden aikainen seksuaalinen hyväksikäyttö. Sota on yksilöl-

le psykologisesti vaativa tilanne, jossa henkilökohtaisen sekä yhteisön turvallisuuden vaarantumisen 

uhka on alati läsnä. Traumaperäisen stressihäiriön diagnosointi on vaikeaa koska oireet ilmaantuvat 

yleensä vasta kuukausia traumatisoivan tilanteen jälkeen. Traumaperäiseen stressihäiriön oireisiin liit-

tyy usein muitakin psykologisia ja henkilökohtaisia ongelmia. Yksilöllä on vakavia ongelmia sopeutua 

yhteiskuntaan tai sosiaaliseen yhteisöön. Yksilö voi syrjäytyä eikä kykene solmimaan uusia ihmissuh-

teita eikä ylläpitämään muitakaan sosiaalisen kanssakäymisen muotoja vaan seurauksena on usein päih-

teiden väärinkäyttöä, väkivaltaisuutta sekä vakavaa masennusta. Sotatilanne traumatisoi yksilöitä tehtä-

västä riippumatta joten stressitekijöiden ennaltaehkäisyyn on esimiesasemassa toimivien kiinnitettävä 

merkittävästi huomiota. Organisaatiosta riippumatta, sotatoimiin suorasti tai epäsuorasti osallistuneet 

sotilaat altistuvat traumaperäiselle stressihäiriölle. 

 

Organisaation suorituskyky perustuu toimintakykyisiin henkilöihin, joten toimintakyvyn ylläpitämiseen 

on kiinnitettävä huomiota. Sotilasorganisaation stressinhoito ja ennaltaehkäisy on lyhytkantoista ja lä-

hinnä hetkellistä toimintakykyä palauttavaa, koska organisaation tavoite on palauttaa traumatisoitunut 

sotilas takaisin omaan tehtäväänsä mahdollisimman nopeasti.  

 

Stressin hoidon kannalta palautumisella on merkittävä vaikutus yksilön toimintakykyyn. Palautumisen 

voidaan katsoa alkavan kun stressiä aiheuttava tekijä on poissa. Vapaa-ajan merkitys siis palautumisen 

kannalta merkittävässä roolissa mutta sotatilanteessa ei ole mahdollista järjestää taisteleville joukoille 

stressitöntä vapaa-aikaa jolloin muut stressin hoitokeinot korostuvat.  

 

Stressin haittatekijöitä voidaan lieventää harjoittelulla ja asianmukaisella välineistöllä tehtävään näh-

den. Näin ollen yksilö kokee tilanteen turvalliseksi henkilökohtaisen turvallisuutensa kannalta, kun yk-
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silö luottaa omaan ammattitaitoisuuteensa, organisaationsa ammattitaitoisuuteen sekä omiin taisteluvä-

lineisiinsä. Ryhmäkoheesion merkitys korostuu psykologisesti haastavissa tilanteissa eli yhteisöllisyy-

dellä ja sosiaalisella kanssakäymisellä on selkeä merkitys yksilön toimintakyvyn kannalta. 

 

Raivaajapioneerikomppanian työkuormitus ei jakaannu tasaisesti. Uhkakuvan mukaan todennäköisim-

pänä uhkakana ovat erilaiset ohjukset, lentopommit, tunkeumapommit sekä hakeutuvat ampumatarvik-

keet. Tutkimus osoittaa, että erikoisraivaajaryhmät ovat ainoa organisaation osa jotka kykenevät vas-

taamaan tähän uhkaan. Näin ollen työkuormitus painottuu erikoisraivaajaryhmiin. Tutkimus osoittaa, 

että myös komento- ja huoltoryhmän henkilöstövahvuudesta johtuen, työkuormitus muodostuu merkit-

tävän suureksi. Komento- ja huoltoryhmän henkilöstövahvuus on 12 henkilöä ja huollettavan organi-

saation vahvuus on 212 henkilöä sekä organisaation ajoneuvot ja erityismateriaali. 

 

Erikoisraivaajaryhmien orgaanisen rakenteen ja toimintaperiaatteiden mukaan raivaamistehtävässä, ryh-

män henkilöstö joutuu merkittävän kovalle rasitukselle. Raivaajapartion rakenteesta johtuen partion 

johtaja on varsinainen raivaaja, joka tehtävää suorittaessaan, on lähtökohtaisesti aina räjähdevaarallisel-

la alueella. Partion johtamisen kannalta, partion johtaja tekee fyysisesti ja henkisesti raskaimman työn. 

Partion suorituskyvyn ja yksilöiden toimintakyvyn kannalta tämä rasittavuustekijä vaikuttaa toiminta-

kykyyn merkittävästi. 

 

Lentotukikohdan uhkakuvan mukaan ilmaiskussa tukikohdan alueelle kohdistuu tuhansien kilojen ase-

vaikutus, jotka räjähtämättä jäädessään vaativat EOD 1-tasoista raivaamisosaamista. Tutkimus osoittaa, 

että jo vuorokauden mittainen valvominen vaikuttaa heikentävästi yksilön motoriseen tarkkuuteen ja 

ajatustyöhön. Raivaamistehtävä perustuu aina loogiseen ajatteluun ja varsinainen raivaamismenettely 

vaatii aina hienomotorista taitoa, joten työkuormituksen kannalta erikoisraivaajaryhmien suorituskyky 

joutuu kriisin alkuvaiheessa merkittävälle rasitukselle. Riskinä onkin, että erikoisraivaajaryhmät ovat 

kriisin ensimmäisten päivien jälkeen suoritus- ja toimintakyvyttömiä johtuen liiallisesta työkuormituk-

sesta. 

 

 Työuupumus vaikuttaa merkittävästi yksilöiden toimintakykyyn. Työuupumusta ei saa sekoitta tavalli-

seen väsymykseen vaan kyseessä on yksilön voimien, niin henkisten kuin fyysisten, totaalinen loppuun 
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palaminen.  Työuupumus kuvataan usein pitkittyneen stressin seurauksena kehittyväksi krooniseksi 

stressioireyhtymäksi ja se määritellään koostuvaksi kolmesta oireesta, jotka ovat, uupumusasteinen vä-

symys, kyynistyneisyys sekä heikentynyt ammatillinen itsetunto. Erikoisraivaajaryhmät ovat riskiryh-

mässä sairastua työuupumukseen johtuen työkuormittavuuden raskauden takia. Tutkimus osoittaa, että 

liiallisella työkuormituksella on terveydelle haitallisia vaikutuksia yksilön henkiseen ja fyysiseen hy-

vinvointiin. Tarkkuutta ja hienomotoriikkaa tarvittavissa tehtävissä yksilön toimintakyvyn ylläpitämi-

nen korostuu 

 

Tutkimuksessa on tullut esille komento- ja huoltoryhmän henkilöstövahvuuden riittämättömyys sekä 

huoltamiskyky. Komento- ja huoltoryhmä ryhmän henkilöstövahvuus on asetettava tarkennuksen alle. 

Huoltovastuulla on kuusi (6) joukkuetta (212 miestä) sekä joukkokohtainen erikoiskalusto. Komento- 

ja huoltoryhmän henkilöstö on vaarassa sairastua vakavaan työuupumukseen, koska joukkojen huollon 

on toimittava joukon perustamishetkestä lähtien. 
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8 POHDINTA 

8.1 Tutkimusmenetelmä ja reabiliteetti 

Tutkimustyö validiteettia ja reabiliteettia arvioidessa voidaan todeta, että esiymmärrykseen perustuvas-

sa hermeneuttisessa tutkimuksessa on olemassa mahdollisuus, että tutkijan uskomukset tutkittavasta 

asiasta ohjaavat tutkijan väärille ”raiteille”. Hakkarainen ym. (2009,35-36) osoittavat, että ihmisillä on 

taipumus jatkaa uskomuksiaan, vaikka tutkittavan asian todistusaineisto olisi puutteellinen tai suoras-

taan virheellinen. 

 

Esiymmärrykseen ja kokemusperäiseen tutkimustyöhön muodostuu tieteellisen ajattelun pohjalta vaara 

vahvistusilluusiolle, jolloin tutkija rakentaa ongelmanratkaisutilanteessa erilaisia oletushypoteeseja ai-

healueesta ja pyrkii tutkimuksen keinoin vahvistamaan hypoteesinsa (Hakkarainen ym. 2009, 38-39). 

Tällöin muodostuu reabiliteettiin ja validisuuteen liittyvä ongelma, koska tutkija ei ole objektiivinen 

tutkittavaa aineistoa kohtaa, vaan tutkimus vahvistaa olemassa olevia hypoteeseja aineistosta riippu-

matta johtuen tutkijan ennakkomielikuvasta. Tutkimuksessa tulisikin siis asettaa kyseenalaiseksi hypo-

teesien vahvistaminen ja keskittyä hypoteesien osoittamiseen mahdottomaksi. 

 

Raivaajapioneerikomppanian organisaation suorituskyvyn vastaavuutta lentotukikohdan uhkakuvaan 

tutkittaessa esiymmärrykseen perustuvalla tutkimusmetodilla, luotiin oletushypoteeseja suorituskyvyn 

riittämättömyydestä. Kuitenkin tutkimusaineistosta kyettiin selkeästi havaitsemaan puutteet suoritusky-

vyn osalta. Tutkimuksessa tuli myös esiin muita suorituskyvyn kannalta olennaisia riskitekijöitä, joita ei 

tutkimuksen alkuvaiheessa osattu odottaa. Tutkimuksen edetessä havaittiin, että vain yksi osa koko or-

ganisaatiosta kykenee vastaamaan lentotukikohdan uhkakuvan mukaiseen toimintaan, joten tästä luotiin 

ns. ”työhypoteesi” raivaamisen suorituskyvystä, sen rakenteesta ja suorituskyvyn riittämättömyydestä.  

 

Tutkimuksen kannalta raivaajapioneerikomppanian organisaatiota tarkasteltiin myös työkuormittavuu-

den ja stressitekijöiden kannalta. Oli tutkimuksen kannalta luonnollista olettaa, että jos organisaatiosta 

kykenee ainoastaan yksi osa vastaamaan varsinaiseen uhkakuvaan, on tämän organisaatio-osan työ-

kuormitus kaikista suurin. Organisaation rakennetta tutkiessa havaittiin ongelmaksi muodostuvan orga-

nisaation huoltojärjestelyt. Raivaajapioneerikomppanian organisaatioon kuuluu yhteensä 212 henkilöä, 

jotka jakautuvat kuuteen eri joukkueeseen mutta huolto-organisaatioon kuuluu ainoastaan komento- ja 
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huoltoryhmä vahvuudeltaan 12 henkilöä. Työkuormituksen kannalta tämä havainto osoitti, että myös 

huolto-organisaatio altistuu merkittävän voimakkaalle rasitukselle koska huolto toimii täysivahvuisesti 

perustamishetkestä lähtien. Tätä havaintoa ei tutkimuksen alkuvaiheessa havainnoitu laisinkaan. 

 

Tutkimustulokset vahvistivat työn aikana esitettyjä olettamuksia suorituskyvyn rajallisuudesta. Lähde-

aineistoa voidaan pitää validina koska tämän hetkinen raivaajapioneerikomppanian koulutus perustuu 

lähdeaineistona oleviin suunnitelmiin, varomääräyksiin ja normeihin. Tutkimustyön hypoteeseja tukee 

myös raivaajapioneerikomppanian kouluttamiseen ja tuottamiseen osallistuneiden avainhenkilöiden 

haastattelun tulokset. Tutkimustyön lähdeaineistosta ei havaittu merkittäviä poikkeamia tutkimustyön 

aikaisiin oletushypoteeseihin. 

 
8.2 Johtopäätökset 

Raivaajapioneerikomppanian suorituskykyvaatimuksia (RAIVPIONKKÄSIK 2007, 71-73; RAIV-

PIONJKÄSIK 2006, 136-145) tutkiessa havaitaan, että räjähteiden raivaamisen kannalta tärkeimpiä 

vaatimuksia ovat kyky raivata kaikenlaisia räjähteitä kaikissa olosuhteissa. Organisaation suorituskyky 

muodostuu (kuva 4) organisaation rakenteesta, henkilöstöstä ja materiaalista. Joukkotuotettavan raivaa-

japioneerikomppanian sodan ajan tarvetta vastaava suorituskyky luodaan erikoiskoulutuskauden ja 

joukkokoulutuskauden koulutushaarakoulutuksen puitteissa. Raivaajapioneerikomppanian suorituskyky 

muodostuu rajalliseksi koska koulutussuunnitelma ei vastaa sisällöltään lentotukikohdan uhkakuvaan. 

Tutkimus ei osoita raivaajapioneerikomppanian organisaatiorakennetta täysin virheelliseksi mutta or-

ganisaation käyttöperiaatteet ovat vanhentuneet ja keskittyvät vääränlaiseen, epätodennäköiseen uhka-

kuvaan. 

 

Erikoiskoulutuskauden koulutushaarakoulutuksen sisältö ei vastaa lentotukikohdan uhkakuvaan. Pro-

sentuaalisesti erikoiskoulutuskauden raivaajakurssin koulutusajasta 34% keskittyy uhkakuvan kannalta 

epätodennäköiseen uhkaan ja 16% keskittyy todennäköiseen uhkaan. Erikoiskoulutuskauden eriytyvästä 

koulutuksesta 63% koulutusajasta keskittyy epätodennäköiseen uhkaan. Erikoisraivaajaryhmien eriyty-

vä koulutus keskittyy uhkakuvan mukaiseen harjoitteluun, mikä edistää raivaajapioneerikomppanian 

suorituskykyä. 

 



        70 

Aliupseerikoulutuksen koulutussuunnitelman mukaan raivaajalinjan opetussuunnitelma luo mahdolli-

suuden tuottaa suorituskykyisiä joukkoja. Aliupseerikurssin koulutushaarakoulutus luo puitteet ammat-

titaitoiselle raivaamiselle. Aliupseerin tutkinnon hyväksytysti suorittaneilla on ammattitaito toimia rai-

vaajapioneerikomppanian organisaatiossa. 

 

Raivaajapioneerikomppanian joukkokoulutuskauden harjoitusten oppisisältö ei vastaa lentotukikohdan 

uhkakuvaan. Koulutus keskittyy sirotemiinoitteiden raivaamiseen, mikä on lentotukikohdan uhkakuvan 

mukaan epätodennäköinen uhka. Raivaamiskoulutukseen varatusta ajasta käytetään 64% epätodennä-

köiseen uhkakuvaan kun taas todennäköiseen uhkakuvaan käytetään vain 24% koulutusajasta. Näin ol-

len raivaajapioneerikomppanian joukkokoulutuskauden koulutussuunnitelma on sisällöltään virheelli-

nen ja vaatii tarkennusta oppisisältöön. 

 

Raivaamisajoneuvojoukkueen suorituskyky kaluston kannalta on riittämätön verrattuna lentotukikoh-

dan uhkakuvaan. Raivaamisajoneuvolla kyetään raivaamaan ainoastaan painevaikutteisia ja vähäisesti 

sirpaloituvia ampumatarvikkeita, jotka ovat lentotukikohdan uhkakuvaan nähden epätodennäköisiä. 

Suorituskyvyn kannalta raivaamisajoneuvojoukkueen miehistöllä ja aliupseeristolla on vähintään räjäh-

teiden tiedustelijan pätevyys, joten raivaamisajoneuvoryhmä kykenee manuaaliseen raivaamiseen suori-

tuskykyvaatimuksien mukaisesti. Organisaation käyttöperiaatteita on tarkennettava tai muutettava. 

 

Suorituskyky määritellään tällä hetkellä erilaisilla tutkinnoilla ja ammattipätevyyksillä. Tästä johtuen 

merkittävä osa raivaajapioneerikomppanian suorituskykyvaatimuksista jää täyttämättä. Raivaajapionee-

rikomppanian koulutussuunnitelmien pohjalta voidaan sanoa, että on olemassa mahdollisuus tuottaa 

suorituskykyinen sodan ajan joukko mutta koulutuksen kurssimuotoisia ja muodollisia raivaamispäte-

vyyksiä on ainakin asevelvollisten koulutuksen suhteen muokattava merkittävästi. 

 

8.3 Loppusanat 

Tutkimus on osoittanut, että raivaajapioneerikomppania ei kykene vastaamaan sodan ajan tarvetta edel-

lyttävään suorituskykyyn. Mistä tämä suorituskyvyttömyys johtuu? Raivaamisen koulutusta ohjaavat 

koulutusnormit, kurssisisällöt, varomääräykset ja pysyväisasiakirjat. Olemme omaehtoisesti luoneet 

koulutusjärjestelmän joka ei kykene tuottamaan suorituskykyisiä joukkoja. Olemmeko siis itse syyllisiä 
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suorituskyvyttömyyteen? Olemme luoneet itsellemme ”kuopan” josta ei ole poispääsyä ilman merkittä-

viä muutoksia. 

 

Raivaajapioneerikomppanian organisaation suorituskyvyn kannalta ongelmaksi muodostuu ryhmäkoh-

tainen ammattitaito. Uhkakuvan mukainen hyökkääjän toiminta vaatii nykyisellä koulutusjärjestelmällä 

vähintään räjähteiden raivaamisen pätevyyden, joka yksiköstä löytyy ainoastaan erikoisraivaajaryhmiltä. 

Tästä herää kysymys siitä, että kuuluuko varusmieskoulutukseen ammattipätevyyksiä ja mikä on niiden 

tarpeellisuus? Karkeasti voidaan ajatella, että ryhmän ammattitaito on sama kuin ryhmänjohtajan am-

mattitaito, näin ollen raivaamisen pätevyyskoulutus pitäisi keskittää ryhmänjohtajien koulutukseen. 

 

 

Tällä hetkellä käytössä oleva koulutusjärjestelmä määrittää räjähteiden raivaamisen pätevyydet EOD ja 

IEDD kursseilla ja niiden oppisisällöllä. Kuitenkin tutkimus on osoittanut, että raivaajapioneerikomp-

panian suorituskykyvaatimuksien mukaan, organisaation suorituskyky on riittämätön.  

 

Raivaajapioneerikomppanian koulutussuunnitelmien oppisisältöä on muokattava merkittävästi vastaa-

maan nykyistä vastustajan ilmakomponentin rakennetta. Raivaajapioneerikomppanian organisaatiossa 

tutkimuksen mukaan ylimääräinen elementti on raivaamisajoneuvojoukkue johtuen vanhentuneesta ka-

lustosta. Tutkimus on osoittanut, että raivaajapioneerikomppanian tarvitsee organisaationsa työkoneita, 

joten on tarkasteltava mahdollisuutta korvata raivaamisajoneuvojoukkueen konejoukkueella. Toisaalta 

raivaamisajoneuvojoukkueen aliupseeriston ja miehistö koulutustaso on kuitenkin EOD 2-taso, joten 

käyttöperiaatteita muutettaessa organisaation sisäisesti, on manuaalisen raivaamisen ammattitaito rai-

vaamisajoneuvojoukkueessa merkittävä. 

 

Olemassa olevista raivaajayksiköistä Pioneerirykmentin alaisuuteen kuuluva raivaajakomppania kyke-

nee vastaamaan lentotukikohdan uhkakuvaan. Raivaajakomppanian organisaatioon kuuluu neljä raivaa-

jaosastoa, joissa kaikissa on kolme (3) EOD 1-tasoista raivaajapartiota ja yksi (1) IEDD-tasoinen rai-

vaajapartio. Näin ollen raivaajakomppaniassa on 12 EOD 1-tasoista raivaajapartiota ja neljä (4) IEDD-

tasoista raivaajapartiota. Raivaajapioneerikomppaniassa EOD-1 tasoisia partioita on kymmenen (10) ja 

muuttamalla tiedusteluryhmien organisaatiota mahdollistetaan kymmenen uutta EOD 1-tasoista raivaa-
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japartiota. Raivaajakomppanian organisaatio on verrattuna raivaajapioneerikomppanian organisaatioon 

huomattavasti pienempi ja nopeampi joukkotuottaa. Täysvahvuisen raivaajapioneerikomppanian tuot-

tamiseen kuluu kaksi palvelusvuotta kun taasen raivaajakomppanian tuottamiseen kuluu yksi (1) palve-

lusvuosi. Nykyisellä koulutusjärjestelmällä raivaajakomppania soveltuu paremmin lentotukikohdan 

toimintaympäristöön. 

 

Asevelvollisten rekrytointi muodostunee haasteelliseksi jos tavoitteena on suorituskykyinen organisaa-

tio. Uhkakuva määrittää raivaamisen suorituskyvyksi EOD 1-tason. Haastavaa rekrytoinnista tekee pal-

velusaika. EOD 1-tasoisen raivaajan palvelusaika on 362 vuorokautta sisältäen aliupseerikoulutuksen. 

Kysymys kuitenkin herää johtajakoulutuksen tarpeellisuudesta raivaamistehtävässä? Mihin perusraivaa-

ja tarvitsee johtajakoulutusta? Raivaajan tehtävä vaatii tarkennusta koulutussisältönsä puolesta ja yksi-

kön suorituskykyä ajatellen raivaajan tehtävä tulisi olla vaativa miehistötehtävä, 362 vuorokautta. 

 

Palvelusaikoja tarkasteltaessa on syytä muistaa kuka tai mikä on Puolustusvoimien tuottaman tuotteen 

loppukäyttäjä? Asiakaspalveluhenkisyys asevelvollisia kohtaan on syytä asettaa toissijaiseen asemaan 

kun keskitytään luomaan riittävää suorituskykyä kriisin ajan toimintoja varten. Näin ollen asevelvollis-

ten ja puolustusvoimien tarpeet eivät aina kohtaa. On syytä muistaa, että asevelvollinen on kansallisen 

turvallisuuden väline, ei asiakas! 
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LIITE 1: Raivaajapioneerikomppanian suorituskykyvaatimukset 

 

Raivaajapioneerikomppanian on kyettävä 

Tiedustelemaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan lentotukikohdan suluttaminen 

• Tiedustelemaan raivaamisen ja vauriokorjauksen tarve omalla toiminta-alueellaan kai-

kissa sää- ja valaistusolosuhteissa 

• Arvioimaan tilanne ja tekemään päällikön päätös sekä antamaan esikäskyt alaisille 

tunnin kuluessa tehtävän saamisesta 

• Laatimaan yksikön toimintasuunnitelma ja käskemään se alaisille kahdessa tunnissa 

päätöksestä 

• Tiedustelemaan, suunnittelemaan ja valmistelemaan uusi komentopaikka viestiyhteyk-

sin kuudessa tunnissa 

• Rakentamaan lentotukikohdan taistelusuunnitelman mukaiset miinaryhmät joukkojen 

ja kohteiden suojaksi 

• Pikalinnoittamaan lähipuolustusasemansa vuorokaudessa 

• Raivaamaan sirotemiinoja, räjähtämättömiä kiitotiepommeja, lentopommeja, tytär-

pommeja, ohjuksia, erikoisjoukkoräjähteitä ja muita uhkakuvan mukaista raivattavaa 

materiaalia 

• Aloittamaan tiedustelu vastuualueellaan kaikissa tilanteissa välittömästi 

• Torjumaan tai rajoittamaan maahanlaskua 

• Tukemaan Ilmailulaitoksen tai Tielaitoksen osastojen vaurionkorjausta raivaamalla 

• Koneidensa ja materiaalinsa kenttähuoltoon ja kunnossapitoon 

 
 
Raivaajapioneerijoukkueen koulutuksen suorituskykyvaatimukset 
Raivaajapioneerijoukkueen on kyettävä 
 

• raivaamaan sirotemiinoja sekä räjähtämättömiä kiitotiepommeja,  lentopommeja, tytä-
pommeja, ohjuksia ja erikoisjoukkoräjähteitä itsenäisesti sekä vahvennettuna raivaus-
ajoneuvoryhmien kanssa 

• suorittamaan raivaamiseen liittyvää tiedustelua lentotukikohdan alueella 
• rakentamaan miinaryhmiä joukkojen ja kohteiden suojaksi 
• aloittamaan raivaamistehtävä välittömästi opastuspisteellä annetun käskyn jälkeen 
• ryhmittymään ennalta suunniteltuun tukikohtaan ja harjoittelemaan taistelusuunnitel-

mansa ryhmittymisensä jälkeen      
• osallistumaan maahanlaskun torjuntaan tai rajoittamiseen tukikohdassa 
• suorittamaan partiointia ja valvontaa käsketyillä alueilla 
• huoltamaan ja kunnossapitämään sotavarustuksensa. 

 
 

 Tiedusteluryhmän koulutuksen suoritusvaatimukset 
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Tiedusteluryhmän on kyettävä 
 

• tiedustelun ja tilanteenarvioinnin jälkeen antamaan perusteet joukkueenjohtajalle rai-
vaamistehtävän aloittamiseen 

• tiedusteltavalle alueelle syntyneiden vaurioiden laadun  ja laajuuden määrittämiseen 
• vaarallisen alueen määrittämiseen ja merkitsemiseen tarvittavilta osin 
• sirotemiinojen ja räjähtämättömän taistelumateriaalin tunnistamiseen rakenne- ja toi-

mintaperiaatteineen 
• laatimaan tiedusteluilmoitus 
• raivamaan sirotemiinoja sekä räjähtämättömiä ampumatarvikkeita 
• ryhmittymään ja pikalinnoittamaan pesäkkeensä yhdessä vuorokaudessa sekä jatka-

maan linnoittamista kenttälinnoittamisen II asteeseen työkoneilla vahvennettuna. 
 
 
Raivaajapioneeriryhmän koulutuksen suoritusvaatimukset 
 
Raivaajapioneeriryhmän on kyettävä 
 

• sirotemiinojen ja tytärpommien  raivaamiseen myös raivaamisajoneuvo-
ryhmällä vahvennettuna 

• ryhmittymään ja pikalinnoittamaan pesäkkeensä yhdessä vuorokaudessa 
sekä jatkaamaan linnoittamista kenttälinnoittamisen II asteeseen työko-
neilla vahvennettuna 

• valvomaan vastuualueensa 
• huoltamaan ja kunnossapitämään sotavarustuksensa 

 
 
Erikoisraivaajaryhmän koulutuksen suoritusvaatimukset 
 
erikoisraivaajaryhmän on kyettävä 
 

• raivaamaan räjähtämättömiä tytärpommeja, kiitotiepommeja, lentopom-
meja sekä ohjuksia myös suojattavien kohteiden lähellä 

• raivaamaan erikoisjoukkoräjähteitä 
• raivaamaan sirotemiinoja 
• vaarallisen alueen sekä suojaamistarpeen määrittämiseen  
• ryhmittymään ja pikalinnoittamaan  pesäkkeensä yhdessä vuorokaudessa 

sekä jatkamaan linnoittamista kenttälinnoittamisen II asteeseen työko-
neilla vahvennettuna 

• kouluttamaan erikoisraivausvälineiden käytön yksikölleen 
• huoltamaan ja kunnossapitämään sotavarustuksensa. 

 
 
Raivaamisajoneuvoryhmän koulutuksen suoritusvaatimukset 
 
Raivaamisajoneuvoryhmän on kyettävä 
 

• raivaamaan miinoitteita raivaamisajoneuvoilla itsenäisesti, yhdessä rai-
vaajapioneerijoukkueen, -ryhmän tai muiden raivaamisajoneuvoryhmien 
kanssa 

• raivaamaan räjähtämättömiä ampumatarvikkeita sekä sirotemiinoja 
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• ryhmittymään ja pikalinnoittamaan pesäkkeensä yhdessä vuorokaudessa 
sekä jatkamaan linnoittamista kenttälinnoittamisen II asteeseen työko-
neilla vahvennettuna 

• suorittamaan raivattavan alueen tiedustelua myös vaarallisen alueen si-
sältä 

• ajoneuvojensa kenttähuoltoon ja kunnossapitoon. 
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LUUTNANTTI JUHA NIEMI PRO GRADU    LIITE 2 
 
PIONEERIRYKMENTTI   KOULUTUSSUUNNITELMA  
KESKI-SUOMEN PIONEERIPATALJOONA 
1.Pioneerikomppania 
Keuruu 
 

Laatimisaiankohta 
Laatimispäivämäärä:     .5.2010 

Koulutuskausi- ja aika 
Ilmavoimien RAIVPIONK:n Erikoiskoulutuskausi 9 viikkoa (385 
tuntia) 

TAVOITTEET: 
 
Erikoiskoulutuskauden päämääränä on, että koulutettavat saavuttavat sodan ajan pioneerijoukkoihin sijoitettavan 
henkilöstön koulutuksen suoritevaatimukset siten, että heistä voidaan muodostaa joukkotuotantoon käskettyjä 
sodanajan pioneerijoukkoja (Ilmavoimien Raivaajapioneerikomppania). 
 
Aineryhmä ja aine  Tuntimäärä  HUOM ! 
 YHT Oppi- 

tunti 
Har- 
joitus 

Op % -
osuus 

 

Yhteisesti koulutettavat yhteensä  175,5      
1. Taistelu- ja marssikou-

lutus  
33 0 33    

1.1 Taistelukoulutus / Lähi-
taistelukoulutus 

17 0 17    

1.2 Marssikoulutus 16 0 16    
2. Liikuntakoulutus  50 1 49   UUDEN NORMIN 

MUKAISESTI 
2.1 Teoriakoulutus 1 1 0    
2.2 Lihaskunto ja -voima se-

kä esteratatekniikka 
12 0 12    

2.3 Lihashuoltokoulutus 6 0 6    
2.4 Sauvakävely ja juoksu 2 0 2    
2.5 Suunnistus- ja kartanlu-

kukoulutus 
6 0 6    

2.6 Uinti- ja hengenpelastus-
koulutus 

5 0 5    

2.7 Joukkue- ja mailapelit 6 0 6    
2.8 Itsepuolustus- ja kamp-

pailukoulutus 
7 0 7    

2.9 Partiosuunnistus/ 
partiohiihtokilpailut 

5 0 5   Normin Valinnainen 
liikunta 5 h 

3. Ase- ja ampumakoulu-
tus  

53,5 0 53,5    

3.1 Kouluammunnat 8 0 8    

3.2 Taisteluammunnat 
 
 
 
 
 

45,5 0 45,5    

Aineryhmä ja aine  Tuntimäärä  HUOM ! 

 YHT Oppi- 
tunti 

Har- 
joitus 

Op % -
osuus 

 

4. Yleinen sotilaskoulutus  31 6 25    

4.1 Sulkeisjärjestys 5 0 5    

4.2 Yleiset palvelusasiat 24 4 20    
4.3 Sotilaan vuorovaikutus-

kurssi 
2 2 0   Varusmiesten johta-

ja- ja kouluttajakou-
lutusnormi 

5. Kansalaiskasvatus  8 6 2    
5.1 Turvallisuuspolitiikka 1 1 0    
5.2 Yleinen lääkintäkoulutus 1 1 0    
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5.3 Kirkollinen opetus 4 2 2   Kaatuneiden huollos-
ta harjoitus 

5.4 Turvallisuuskasvatus 2 2 0    

6.  Yksikön päällikön käs-
kemä rästi- ja kertaus-
koulutus 

24 0 24   - 21,5 tuntia sisältyy 
yhteisesti koulutetta-
viin 
- 2,5 tuntia sisältyy 
koulutushaarakoulu-
tukseen 

Koulutushaarakoulutus yhteensä 209,5      

7. Tutkinnot 20,5 0 20,5    
7.1 Pioneerin perustutkinto      Eriteltyinä eri kurssi-

en suunnitelmissa 
(rakentuu räjäyttäjä-
kurssista, sulutta-
miskurssista ja rai-
vaaja- / EOD2 -
kurssista = 3 kurssia) 

7.2 Raivaajapioneerin tutkin-
to 

20,5 0 20,5    

8. Kurssit 162 51/36 111/ 
126 

  EOD2- / Raivaaja-
kurssi 

8.1 Räjäyttäjäkurssi 47 21 26    
8.2 Suluttamiskurssi 8 3 4   EOD2 -kurssillaisilla 

7 tuntia vähemmän 
8.3 Täydentävä suluttamis-

koulutus 
15 1 14    

8.4 EOD2 -kurssi 100 26 74    
8.5 Raivaajakurssi 93 11 82    
8.6 Erikoisraivaajien eriytyvä 

koulutus 
127 13 114   EOD1 koulutettujen 

jatkokoulutus 
9. Eriytyvä koulutus 27 2-7 20-25    
9.1 Raivaajaryhmät 27 6 21    
9.2 Erikoisraivaajaryhmät 27 7 20    
9.3 Komento- ja huoltoryhmä 27 5 22    
9.4 Tiedusteluryhmät 27 6 21    
9.5 Raivaamisajoneuvoryh-

mät 
27 2 25    

KOULUTUSSUUNNITELMA YHTEENSÄ  385      
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LUUTNANTTI JUHA NIEMI PRO GRADU    LIITE 3 
PIONEERIRYKMENTTI   ALIUPSEERIKURSSIN 
Keski-Suomen Pioneeripataljoona  KOULUTUSSUUNNITELMA  
Aliupseerikoulu 
Keuruu 
 
  Koulutuskausi Koulutukseen varattu 
Laatimispäivämäärä:    .6.2010 Aliupseerikurssi 16 viikkoa (652 h) 
TAVOITTEET: 
Aliupseerikurssin tavoitteena on, että koulutettavat osaavat koulutushaaran mukai-
sen toiminnan tehtävässään, ryhmän suuruisen osaston johtamisen taistelussa tai 
erikoistehtävässä sekä osaavat kouluttaa johtamaansa joukkoa 
 

 
Aineryhmä ja aine Tuntimäärä 
  Yht Op-

pit 
Harj  

Huom 

   (te-
or) 

(käyt)   

1. Taistelu- ja marssikoulutus 34 
(11) 

3 31 
(11) 

  päällikön käskemä räs-
tikoulutus 11h 

1.1 Taistelukoulutus 
 

16 
(11) 

2 14 
(11) 

   

1.2 Marssikoulutus 22 1 21   22 h max  - 18 h min 

2. Liikuntakoulutus 70 6 64    

3. Ase- ja ampumakoulu-
tus 

24 
(30) 

 24 
(30) 

  . 

3.1 Kouluammunnat 8  8    

3.2 Taisteluammunnat  
 

16 
(30) 

 16 
(30) 

  Taisteluampumaharjoitus 
30h ei kehyksessä 

4. Yleinen sotilaskoulutus 207      

4.1 Sulkeisjärjestys 12  12    

4.2 Yleiset palvelusasiat 28 23 5    

4.3 Johtamis- ja kouluttamistaito 162 71 91    

4.3.1 Johtamisen ja kouluttamisen 
perusteet 

30 21 9    

4.3.2 Johtamistaidon peruskurssi 40 31 9    

4.3.3 Koulutustaidon peruskurssi 36 5 31    

4.3.4 Johtamistaidon ja koulutustai-
don harjoittelu 

56 14 42    

4.4 Oikeudenhoito 3 3     
4.5 Valmiuskoulutus 2 1 1    
5  Kansalaiskasvatus 17 3 14    

5.1 Turvallisuuspolitiikka 6 6     
5.2 Yleinen lääkintäkoulutus 3 1 2    

5.3 Kirkollinen opetus 5 
2 
2 
 

1 

4 1    

5.4 Terveys- ja tapakasvatus 1 1     
5.5 Turvallisuuskasvatus 2 2     
6 Suojelulinjan koulutushaa-

rakoulutus 
292 58 234    
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6 Pioneerilinjan koulu-
tushaarakoulutus 

292 22 270    

6 Raivaajalinjan koulu-
tushaarakoulutus 

292 72 220    

7 Päällikön käskemä räs-
tikoulutus 

5      

Yhteensä 652
h 

     

 
 
 Rykmentin komentaja    
 Everstiluutnantti   Jouko Rauhala 
 
 
 Pataljoonan komentaja 
 Everstiluutnantti   Jukka Kentala 
 
 
JAKELU  PIONRE  
 KSPIONPE         
 Perusyksiköt 
 KEUTERVAS/SOTLK 
 HKESK 
 KEUMUKE/PURU 
 Sosiaalikuraattori 
 Sotilaspastori     
 
 
 
 



        5 

 
Aineryhmä ja aine Tuntimäärä  

  Yht Oppit Harj  

6 RAIVAAJALINJA 
 
KOULUTUSHAARAKOULUTUS  
 

29
2 

72 22
0 

 

Raivaajalinjan aliupseerioppilaan koulutushaarakoulutuksen tavoitteena on, että ali-
upseerioppilas: 

- hallitsee erilaisten räjähteiden raivaamisen räjäyttämällä löytöpaikalla 
 
- osaa sytytysvälineiden ja räjähdysaineiden turvallisen käytön 
- osaa valmistella perusraivauspanoksen 
- osaa mieskohtaiset toimenpiteet räjäytysharjoituksissa, joissa käsitellään sytytysvä-

lineitä, panostetaan ja räjäytetään maata, puuta, kiveä, terästä ja teräsbetonia. 
- osaa räjäytystöihin liittyvät turvallisuusmääräykset 
- osaa maavoimiemme kaikkien joukkojen sotavarustuksissa olevien 

miinojen asentamisen ja poistamisen 
- osaa miinoitteiden ominaisuudet 
- osaa ryhmän toiminnan rakennettaessa miinoitteita  
- osaa toimia miinoitteen ja sulutteen vartiomiehenä   
- osaa käsitellä moottorisahaa ja moottoriporakonetta  
- osaa käyttää merkitsemisvälineitä  
- osaa tavanomaisten miinojen ja räjähteiden tunnistamisen 
- osaa yksittäisen miinan ja räjähteen paikantamisen, merkitsemisen ja 

raivaamisen 
- osaa ryhmän toiminnan raivattaessa sirotemiinoitteita  
- osaa paikantamis- ja raivaamisvälineiden käsittelyn 
- osaa kiertotien tiedustelun 
- osaa raivaajapioneerijoukkueen sotavarustukseen kuuluvien pionee-

rivälineiden huollon  
- osaa erottaa räjähteet vaarattomista kohteista.  
- osaa järjestää maanpinnalla ja maan alla olevien räjähtämättömien 

tiedustelun ja paikantamisen sekä vaarallisen alueen merkitsemisen.  
- osaa määrittää tarvittavat suojaus- ja evakuointitoimenpiteet.  
- osaa käynnistää toimenpiteet terrori- ja/tai erikoisjoukkoräjähdetilan-

teissa.  
- osaa raportoida räjähtämättömistä räjähteistä ja toteuttamistaan teh-

tävistä kansallisen järjestelmän mukaisesti. 
- osaa tunnistaa räjähteitä ja sytyttimiä yleis- ja tyyppitunnistamisen ta-

solle saakka. 
- osaa käyttää tunnistamisen tukena räjähdetietokantoja, kuten EOD 

IS.   
- osaa tunnistaa räjähteitä sisäänmenoaukkojen ja räjähdyskraatterien 

perusteella.  
- osaa tunnistaa terrori- ja erikoisjoukkoräjähteitä. 
- osaa raivaamismenetelmät  
- osaa ryhmänjohtajan käskyt ja johtamisen perusteet raivaamistehtä-

vissä 
- osaa käyttää ja huoltaa raivaamisessa käytettäviä suojavarusteita ja 

raivaamisvälineitä.  
- osaa siirto- ja kuljetuskelpoiseksi toteamiensa räjähteiden kuljetuk-

sen. 
- osaa ryhmänjohtajan vastuun materiaalista ja henkilöstöstä 
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- tuntee entisen Varsovan Liiton räjähteiden rakenteelliset erityispiir-
teet. 

- tuntee räjähteiden raivaamiseen liittyvät organisaatiot, niiden tehtävät 
ja tärkeys 

- tuntee erilaisten räjähteiden vaikutuksen ympäristöön. 
- tuntee yleisimmät miinoittamisesta kertovat viitteet  
- tuntee sulutteet, niiden ominaisuudet ja valmiusasteet 
- tuntee ryhmänjohtajan käskyt ja ryhmän johtamisen perusteet miinoi-

tetta rakennettaessa  
- tuntee miinoitteiden ja vaarallisten alueiden merkitsemisen  
- tuntee pioneeritoiminnan perusteet 
- tuntee miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden aiheutta-

man vaaran taistelukentällä 
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LUUTNANTTI JUHA NIEMI PRO GRADU    LIITE 4 
 

PIONEERIRYKMENTTI   KOULUTUSSUUNNITELMA  
KESKI-SUOMEN PIONEERIPATALJOONA 
1.Pioneerikomppania 
Keuruu 
 

Laatimisajonakohta 
Laatimispäivämäärä         
.7.2010 

Koulutuskausi- ja aika 
Ilmavoimien RAIVPIONK:n Joukkokoulutuskausi  9 
viikkoa (421,5 tuntia) 

TAVOITTEET: 
 
Joukkokoulutuskauden päämääränä on, että koulutettavat saavuttavat sodanajan Il-
mavoimien Raivaajapioneerikomppaniaan sijoitettavan henkilöstön suoritevaatimuk-
set. Koulutuksen painopiste on sodan ajan tehtäviin harjaantumisessa. 

Aineryhmä ja aine  Tuntimäärä  HUOM ! 
 YHT Oppi-

tunti 
Har- 
joitus 

Op %-
osuus 

 

Yhteisesti koulutettavat  
yhteensä 

110      

1. Taistelu- ja marssikou-
lutus  

12-44 0 12-
44 

   

1.
1 

Taistelukoulutus /  
Lähitaistelukoulutus 

12 0 12    

1.
2 

Marssikoulutus 
 

0 - 32 0 0 - 
32 

   

2.  Liikuntakoulutus  36 1 35   UUDEN NORMIN 
MUKAISESTI 

2.
1 

Teoriakoulutus 1 1 0    

2.
2 

Fyysisen kunnon testit 
(Juoksu- ja lihaskunto-
testi) 

4 0 4    

2.
3 

Lihaskunto- ja voima se-
kä esteratatekniikka 

3-6 0 3-6   Talvi 3 h  
ja Kesä 6 h 

2.
4 

Hiihtokoulutus 6 0 6    

2.
5 

Joukkue- ja mailapelit 6 0 6    

2.
6 

Lihashuoltokoulutus 6 0 6    

2.
7 

Valinnainen liikunta 
 

10-13 0 10-
13 

   

3. Ase- ja ampumakoulu-
tus  

8 0 8    

3.
1 

Kouluammunnat  8 0 8    

        

4. Yleinen sotilaskoulutus  37 12 25    
4. Sulkeisjärjestys 5 0 5    
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1 
4.
2 

Yleiset palvelusasiat 28 8 20   KPÄÄLL / VÄÄP 
oppitunnit, pyykin-
vaihdot, kotiutta-
misen järjestelyt, 
sosiaalikuraattorin 
oppitunti, kyselyt 
ja palautteet 

4.
3 

Oikeudenhoito 2 2 0    

4.
4 

Sotilaan vuorovaikutus-
kurssi 
 
 

2 2 0   Varusmiesten joh-
taja- ja kouluttaja-
koulutusnormi 

Aineryhmä ja aine  Tuntimäärä  HUOM ! 
 YHT Oppi-

tunti 
Har- 
joitus 

Op %-
osuus 

 

5. Kansalaiskasvatus  11 11 0    
5.
1 

Turvallisuuspolitiikka 8 8 0    

5.
2 

Yleinen lääkintäkoulutus 1 1 0    

5.
3 

Kirkollinen opetus 2 2 0    

6. Yksikön päällikön käs-
kemä rästi- ja kertaus-
koulutus 

12 0 12   - 6 tuntia sisältyy 
yhteisesti koulutet-
taviin 
- 6 tuntia sisältyy 
koulutushaarakou-
lutukseen 

Koulutushaarakoulutus 
yhteensä 

311, 
5 

     

7. Pioneeri- ja suojelu-
koulutus  

311,5 7 214    

7.
1 

Pioneerikoulutus 43 1 41    

7.
2 

Raivaamiskoulutus 216,5 4 214,
5 

   

7.
3 

Suojelukoulutus 20 4 16    

7.
4 

Eriytyväkoulutus 32 0 32    

KOULUTUSSUUNNITELMA 
YHTEENSÄ 

421,5      

 

 
 Keuruu              .   .2010 
 

 Pioneerirykmentin komentaja 
 Everstiluutnantti   Jouko Rauhala 
 

  
 Keski-Suomen Pioneeripataljoonan komentaja 
 Everstiluutnantti   Jukka Kentala 
 
JAKELU PIONRE 
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Aiheryhmä ja aine  Tuntimäärä HUOM ! 
 YHT Oppi-

tunti 
Har- 
joitus 

 

7 Pioneeri- ja Suojelukoulutus  311,5 7 304,
5 

 

Koulutushaarakoulutuksen tavoitteena  on, että sotilas 
 
- hallitsee erilaisten räjähteiden raivaamisen räjäyttämällä löytöpaikalla 
- hallitsee sytytysvälineiden ja räjähdysaineiden turvallisen käytön 
- hallitsee perusraivauspanoksen valmistamisen 
- osaa mieskohtaiset toimenpiteet räjäytysharjoituksissa, joissa käsitellään sytytysvä-

lineitä, panostetaan ja räjäytetään maata, puuta, kiveä, terästä ja teräsbetonia. 
- osaa räjäytystöihin liittyvät turvallisuusmääräykset 
- osaa maavoimiemme kaikkien joukkojen sotavarustuksissa olevien 

miinojen asentamisen ja poistamisen 
- osaa miinoitteiden ominaisuudet 
- osaa ryhmän toiminnan rakennettaessa miinoitteita  
- osaa toimia miinoitteen ja sulutteen vartiomiehenä   
- osaa käyttää merkitsemisvälineitä  
- hallitsee tavanomaisten miinojen ja räjähteiden tunnistamisen 
- hallitsee yksittäisen miinan ja räjähteen paikantamisen, merkitsemi-

sen ja raivaamisen 
- hallitsee ryhmän toiminnan raivattaessa sirotemiinoitteita  
- hallitsee paikantamis- ja raivaamisvälineiden käsittelyn 
- osaa kiertotien tiedustelun 
- osaa raivaajapioneerijoukkueen sotavarustukseen kuuluvien pionee-

rivälineiden huollon  
- osaa erottaa räjähteet vaarattomista kohteista.  
- osaa järjestää maanpinnalla ja maan alla olevien räjähtämättömien 

tiedustelu ja paikantaminen sekä vaarallisen alueen merkitseminen.  
- osaa määrittää tarvittavat suojaus- ja evakuointitoimenpiteet.  
- osaa käynnistää toimenpiteet terrori- ja/tai erikoisjoukkoräjähdetilan-

teissa.  
- osaa raportoida räjähtämättömistä räjähteistä ja toteuttamistaan teh-

tävistä kansallisen järjestelmän mukaisesti. 
- hallitsee räjähteiden ja sytyttimien tunnistamisen yleis- ja tyyppitun-

nistamisen tasolle saakka. 
- Hallitsee räjähdetietokantojen käytön tunnistamisen apuna, kuten 

EOD IS.   
- osaa tunnistaa räjähteitä sisäänmenoaukkojen ja räjähdyskraatterien 

perusteella.  
- osaa tunnistaa terrori- ja erikoisjoukkoräjähteitä. 
- osaa raivaamismenetelmät  
- osaa käyttää ja huoltaa raivaamisessa käytettäviä suojavarusteita ja 

raivaamisvälineitä.  
- osaa siirto- ja kuljetuskelpoiseksi toteamiensa räjähteiden kuljetuk-

sen. 
- tuntee entisen Varsovan Liiton räjähteiden rakenteelliset erityispiir-

teet. 
- tuntee räjähteiden raivaamiseen liittyvät organisaatiot, niiden tehtävät 

ja tärkeys 
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- tuntee erilaisten räjähteiden vaikutuksen ympäristöön. 
- tuntee yleisimmät miinoittamisesta kertovat viitteet  
- tuntee sulutteet, niiden ominaisuudet ja valmiusasteet 
- tuntee miinoitteiden ja vaarallisten alueiden merkitsemisen  
- tuntee pioneeritoiminnan perusteet 
- tuntee miinojen ja räjähtämättömien ampumatarvikkeiden aiheutta-

man vaaran  
taistelukentällä 
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PIONEERIRYKMENTTI KYSELY  11 (1) 
Keski-Suomen Pioneeripataljoona 
1.Pioneerikomppania 
Keuruu       .3.2011           /  
 
      
 
 
Tutkimukseen osallistuvat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ILMAVOIMIEN RAIVAAJAPIONEERIKOMPPANIAN ORGANISAATION SUORITUSKYVYN 
VASTAAVUUS LENTOTUKIKOHDAN UHKAKUVAAN 

Teen opinnäytetyötä Sotatieteiden maisterikurssiin liittyen raivaaja-
pioneerikomppanian suorituskyvystä ja organisaatiorakenteen soveltu-
vuudesta lentotukikohdan vallitsevaan vihollisuhkakuvaan. Tutkimuk-
sen tarkoituksena on selvittää vastaako raivaajapioneerikomppanian 
koulutuksen sisältö vallitsevaa uhkakuvaa. Tutkimuksessa tarkastel-
laan myös organisaation rakenteen toimivuutta lentotukikohdan toimin-
taympäristössä. Näkemyksenne on tutkimuksen kannalta äärimmäisen 
tärkeä, jotta saadaan selvitettyä organisaation tehokkuus. 
 
Kirjoittakaa taustatietoihin oma nimenne sekä tehtävät, jotka ovat vi-
rassa ollessanne liittyneet raivaajapioneerikomppanian tuottamiseen ja 
kouluttamiseen. 
 
Vastaukset kirjoitetaan sähköiseen muotoon ja palautetaan PVAH:lla 
1.4.2011 mennessä. Vastauksista otetaan tuloste joka allekirjoitetaan, 
jotta vastaukset voidaan litteroida lähdeaineistoksi. Liitteenä on Ilma-
voimien esikunnan laatiman Tukikohtaoppaan mukainen selvitys lento-
tukikohdan uhka-arviosta vastaustenne tueksi. Kiitos vastauksistanne! 

  
 

 1 Taustatiedot 
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2 Raivaajapioneerikomppania kysymykset 
 

1. Mistä elementeistä mielestäsi muodostuu Raivaajapioneerikomppanian suorituskyky? 
 
 
 
 

2. Millainen on mielestäsi todennäköisin uhkakuva lentotukikohdan vihollistilanteesta? 
 
 
 
 

3. Millä suorituskyvyn osa-alueilla mielestäsi raivaajapioneerikomppania kykenee vastaa-
maan vallitsevaan vihollisuhkaan? 

 
 
 

4. Mikä on mielestäsi raivaajapioneerikomppanian ensimmäinen tehtävä? 
 
 
 
 

5. Millä tavoin raivaajapioneerikomppanian erikois- ja joukkokoulutuskauden koulutussisältö 
(au/miehistö) vastaa ensimmäistä tehtävää? 

 
 
 

6. Mitkä räjähteiden raivaamiseen liittyvät elementit ovat raivaajapioneerikomppanialle vält-
tämättömät suorituskyvyn kannalta? 

 
 
 

7. Mitä osa-alueita muuttaisit raivaajapioneerikomppanian organisaatiorakenteessa? 
 

 
 
 
 
Tutkimuksen tekijä   
Luutnantti    Juha Niemi 
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Raivaajapioneerikomppanian organisaatio. (RAIVPIONKKÄSIK 2007, 22). 

 

 

RAIVAAJAPIONEERIKOMPPANIA

PÄÄLLIKKÖ

VARAPÄÄLLIKKÖ

KOMENTO- JA
HUOLTORYHMÄ

RAIVAAJAPIONEERI-
JOUKKUE  

TIEDUSTELURYHMÄ

RAIVAAJAPIONEERI-
RYHMÄ

ERIKOISRAIVAAJARYHMÄ

RAIVAAMISAJONEUVO-
JOUKKUE

KONEHUOLTO-
RYHMÄ

RAIVAAMISAJONEUVO-
RYHMÄ


