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LUKIJALLE
Tiedustelu ja tiedustelutoiminta ovat tutkimusaiheina mielenkiintoisia, tunteita
herättäviä ja aina ajankohtaisia. Yleistäen voidaan todeta, että tiedustelu
toiminnan yksinkertaisimmat menetelmät ovat olleet käytössä jo ihmiskunnan
syntyajoista lähtien.
Aloitin operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan tutkimisen professori
Vesa Tynkkysen esityksestä vuonna 2013. Viimeistelin tuolloin väitöstutkimustani suomalaisesta sissitoiminnasta, ja aika oli otollinen tiedustelutoimintaan liittyvälle arkistotutkimukselle, sillä Kansallisarkistossa viettämäni aika
sissitoiminnan saloja etsiessä vei myös tiedustelutoimintaa koskevien lähteiden
pariin. Arkistotutkimus palkitsee, koukuttaa sekä nöyrryttää tutkijan mielenkiintoisella tavalla.
Laajan ja osin melko haasteellisenkin tutkimuksen apuna on kuluneina
vuosina toiminut lukuisia henkilöitä, joiden myötävaikutuksella työ
eteni vaivoitta. Suurin kiitos on osoitettava professori, kenraalimajuri (evp.)
Vesa Tynkkyselle. Ilman hänen ohjaustaan, vaativaa luonnettaan, piinkovaa
ammattitaitoaan ja pitkämielisyyttään tämäkin tutkimus olisi saattanut jäädä
jopa valmistumatta. Kaikille muille työtä tukeneille sekä erityisesti perheelleni
haluan osoittaa mitä parhaimmat kiitokset tuestanne.
Omistan tämän tutkimuksen ja kirjan edesmenneelle isoisälleni, eversti
luutnantti Markus Vilhelm Palokankaalle, jonka lupaava sotilasura katkesi
ylivoimaisen vihollisen hyökkäyksessä vakavaan haavoittumiseen 28-vuotiaana
nuorukaisena Viipurinlahdella 4. heinäkuuta 1944.
Kajaanissa tammisunnuntaina 28. tammikuuta 2018
Marko Palokangas

ESIPUHE
Arvoisa lukija, käsissäsi on Puolustusvoimien eri aselajien ja eräiden keskeisten toimialojen taktiikan sadan vuoden kehityshistoriaa käsittelevän laajan
tutkimussarjan toinen julkaisu.
Suomalaisen sotataidon historiantutkimus on ollut vähäistä viimeisten
vuosikymmenien aikana. Julkaistava tutkimusten sarja täyttää omalta osaltaan
tätä tutkimuksellista aukkoa.
Sarjan sisällön, tutkijoiden ja rahoittajien hahmottelu alkoi jo helmikuussa
2013. Alustavan tutkimussuunnitelman perusteella projektin päärahoittajaksi
sitoutui Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto, joka halusi tällä tavoin osallistua itsenäisyytemme juhlavuoteen.
Projekti organisoitiin vuonna 2014 Maanpuolustuskorkeakoulun siipien
suojaan ja samalla korkeakoulu sitoutui sarjan toiseksi rahoittajaksi. Eri teosten tutkijoiksi ovat valikoituneet tohtorikoulutetut oman alansa asiantuntijat.
Sarjassa ilmestyy vuosina 2017–2021 kaikkiaan yksitoista teosta. Sarjan
aloitti vuonna 2017 julkaistu sotilasprofessori, eversti Pasi Kesselin teos ”Tykistö
taistelee tulellaan – tykistötaktiikan kehitys Suomessa itsenäisyytemme aikana”.
Nyt julkaistava everstiluutnantti, dosentti Marko Palokankaan kirja käsittelee
suomalaista tiedustelutoimintaa. Antoisia lukuelämyksiä toivottaen.
Projektin johtaja
Professori, kenraalimajuri
Vesa Tynkkynen
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 Vuosina 1927–1939 Sotakorkeakoulussa strategian ja sotahistorian opettajana toiminut majuri
Joose Olavi Hannula sivuaa sotataidon käsiteproblematiikkaa Carl von
Clausewitzia käsittelevässä diplomityössään vuodelta 1927. Kuvassa eversti J. O. Hannula, JR 52:n
komentaja Rukajärvellä 8.2.1944.
Kuva SA-kuva.
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JOHDANTO
”Tiedustelu on omaan suunnitteluun ja toimintaan vaikuttavia
seikkoja koskevien tietojen hankkimista, kokoamista, tulkintaa,
arviointia ja tarvitsijoille toimittamista. Operatiivinen tiedustelu on
lähinnä sotilasläänin ja keskijohdon esikuntien johtamaa tiedustelua,
jolla rauhan aikana sotatoimien suunnittelun perustaksi selvitetään
omien joukkojen ja arvioidun hyökkääjän mahdollisuudet käyttää
hyväkseen sotatoimialuetta. Sodan aikana operatiivisella tiedustelulla
selvitetään lisäksi kokonaiskuva vihollisesta sekä sää- ja suojelutilanteen
arvioitava vaikutus sotatoimiin. Taktillinen tiedustelu on yhtymän
(vast.) ja joukkojen tiedustelua, jolla hankitaan yksityiskohtaiset tiedot
vihollisesta, maastosta, säästä ja suojelutilanteesta yhtymän ja joukon
taistelua tai muuta toimintaa varten.”
Tiedusteluohje (luonnos), 1975.

Tiedustelutoiminta taktiikan
ja operaatiotaidon historian
tutkimuskohteena
Tutkittaessa sotataitoa voidaan todeta, että kokonaisuutena se on satojen –
jopa tuhansien vuosien – kuluessa kehittynyt ilmiö. Sama pätee taktiikkaan.
Sotilasstrateginen tiedustelu, operatiivinen ja taktinen tiedustelutoiminta tai
sotilaallinen tiedustelu ylipäätään eivät nekään ole nykyajan tai maailmansotien aikana syntyneitä sotataidon ilmentymiä.
13
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Sotahistoria osoittaa, että lukuisissa sodissa on hyödynnetty lähes poikkeuksetta sotilastiedustelun lukuisia menetelmiä. Toisinaan tiedustelutoiminnan hyödyntäminen taisteluissa on ollut hyvinkin runsasta. Joskus tiedustelutoiminta on ollut vähäisempää, pääasiallisena tarkoituksenaan taisteluissa
tarvittavien vihollistietojen hankkiminen.
Useimmiten tiedustelutoiminnan moninaiset menetelmät näyttäytyvät
sotahistorian esimerkeissä, joissa taistelun tai operaation suunnitteluun on
ollut paljon aikaa. Siten operatiivinen ja taktinen tiedustelutoiminta on sotatai
don näkökulmasta kehittynyt tuhansien vuosien aikana yritysten ja erehdysten
myötä nykyiseen muotoonsa.
Suomessa sotilastiedustelun menetelmät ovat kauan olleet osa sotataitoa, ja
ne ovat saaneet monia operatiivisia ulottuvuuksia – eräinä aikoina enemmän
ja toisina taas vähemmän näkyvästi. Uuden ja nykyajan kansallisen sotataidon
ilmentymänä sotilasjoukkojen tiedustelutoimintaa voidaan perustellusti sanoa
esiintyneen sotatoimissa ainakin Suomen sodassa 1808–1809, vapaussodassa
vuonna 1918 sekä talvi- ja jatkosodassa vuosina 1939–1944. Mainittuja sotia
yhdistää kuitenkin se, että tiedustelutoiminta oli sekä ohjeistukseltaan että
koulutukseltaan vajaata ja toteutukseltaan paikoin jopa improvisoitua. Vasta
1950–1970-luvuilla Suomen puolustusdoktriiniin tehdyt muutokset ja alueel
lisen puolustusjärjestelmän pitkähkö kehitystyö loivat vakiintuneemmat ohjeet sekä periaatteet operatiiviselle ja taktiselle tiedustelutoiminnalle osana
suomalaista sotataitoa.
”Hankitun tiedon mukaan” toteutettua – sen varassa tapahtunutta – toimintaa tai ei, operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta on osana suomalaista
sotataitoa tutkimisen arvoinen aihe. Sotilaallisen tiedustelutoiminnan ja sen
historiallisen kehityskaaren tutkimisella voidaan selittää ja perustella useita
suomalaisessa sotataidossa tapahtuneita muutoksia ja ratkaisuja. Tutkimusaiheella on jo pitkään ollut Puolustusvoimissa ilmiselvä tilaus.1

Sotataidon teoriat ja suomalainen sotataito tutkimusaiheen
näkökulmasta
Sotaa, sodankäyntiä ja sotataitoa on aikojen saatossa tutkittu ja teoretisoitu
hyvinkin laajasti. Lukuisia sotateorioita yhdistää niiden perustuminen kokemukseen – sotiin ja sodankäyntiin. Napoleon Bonaparten kerrotaan todenneen
aikoinaan, että ”sotahistorian opiskelu on ainoa menetelmä, jonka avulla voi tulla
14
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 Napoleon Bonaparten kerrotaan todenneen aikoinaan, että ”sotahistorian opiskelu on
ainoa menetelmä, jonka avulla voi tulla suureksi sotapäälliköksi ja käsittää sotataidon
salaisuudet”. Kuva Sotamuseo.

suureksi sotapäälliköksi ja käsittää sotataidon salaisuudet”. Vaikka Napoleonin
esittämä johtopäätös on laajalti sotateoreetikoiden parissa vahvistettu, se ei
ole ainoa tae sotataidon monimuotoisuuden tutkimiseen tai ymmärtämiseen.
Suurin vaara väärien johtopäätösten tekemiseen historiantutkimuksen keinoin
15
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piilee juuri ajallisessa ulottuvuudessa, sillä sotataito ja sodankäynnin ilmentymät ovat vahvasti sidoksissa omaan aikaansa ja ympäröivän yhteiskunnan
kulttuuriin – aikakautensa ihmiseen.2
Sotataidon määritelmä ja sen historialliset piirteet eivät ole täysin yksiselitteisiä. Sotataidon käsite on aikojen saatossa muuttunut, sillä sen määrittelyt
ovat poikenneet toisistaan eri aikoina ja eri maissa. Taktiikan professorina
toiminut eversti (evp.) Pasi Kesseli on todennut asian varsin osuvasti: ”Yleispätevää sotataidon määritelmää ei pystyttäne rakentamaan, eikä sellaiseen liene
tarvettakaan, vaikkakin sotilaita on aika ajoin kiehtonut mahdollisuus jäsentää
taistelua jollain tavalla.”3 Sotataito voidaan siten ymmärtää monella tavalla,
mutta yleisin määritelmä sotataidosta selittää sen taidoksi johtaa sotavoimia
sodan päämäärien saavuttamiseksi. Tavallisimmin sotataito jaetaan nykyisin
strategiaan, operaatiotaitoon ja taktiikkaan sekä puolustushaaroittain eriytyvään sotataitoon.4
Uuden ajan sotataidon teoreetikoista yksi tunnetuimmista lienee kenraali
Carl von Clausewitz, jonka mukaan sotataito on ”taitoa käyttää käytettävissä
olevia keinoja ja välineitä taistelutoiminnassa”. Von Clausewitz laajensi sotataidon käsitettä lisäten siihen kuuluvaksi myös sotaan valmistautumisen, kuten
sotavoimien ja miesvoiman muodostamisen, aseistamisen, varustamisen, kouluttamisen ja niin edelleen.5 Von Clausewitzin näkemykset ja pääperiaatteet
sotataidosta esiintyvät hieman eri sanoin muotoiltuina lähes kaikissa sotataitoa
käsittelevissä tutkimuksissa.
Sotataito on kansainvälisistä suuntauksista huolimatta kuitenkin aina sidoksissa myös kansallisiin erityispiirteisiin. Suomalaisen sotilaallisen ajattelun tutkimus on asemoitava käsitteellisesti ymmärrettävään kokonaisuuteen. Kansalliset
lähtökohdat ja perusarvot määrittelevät suomalaisen sotataidon olemassaolon
tai sen olemattomuuden. Ehkä juuri siksi voidaan esittää perustavaa laatua oleva
kysymys siitä, onko suomalaista sotataitoa vai onko se enemmänkin taktista
osaamista. Käsitteiden suhdetta toisiinsa sekä niiden teoreettista olemassaoloa ja
käytännön ilmentymiä on pohdittu aiemminkin. Etenkin 1920- ja 1930-luvulla
eri sotateoreetikoiden kirjoituksia ja pohdintoja sotataidosta esitettiin useita.
Itsenäisyyden alun taktiikan kehityksen saksalaissuuntaus näyttäytyy etenkin
Carl von Clausewitzin kirjoitusten tulkitsemisena.6
Sotataidon historia oli Suomen itsenäisyyden alkuvuosina niin merkittävä
tutkimuskohde, että aiheesta julkaistiin kymmenen vuoden kuluessa kaksi samannimistä kirjasarjaa. Kenraali Karl Adaridin7 neliosainen Sotataidon historia
16
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 Venäläinen kenraaliluutei niinkään syvenny itse sotanantti Karl Adaridi (s. 1859,
taidon syy-seuraussuhteiden
k. 1940) teoretisoi useissa
syvempään tutkimukseen,
kirjoituksissaan sotataitoa
vaan pyrkii selittämään sosuomalaisesta näkökultataidon kehitystä sotahistomasta. Kuva Sotamuseo.
rian tarjoamien esimerkkien
kautta. Adaridin mukaan
”…teoksen tarkoituksena on
esittää mahdollisimman suppeassa muodossa sotataidon kehitys eri aikakausina,
seurata sen historiallista kulkua ja niin paljon kuin mahdollista selvittää tähän
kehityskulkuun vaikuttaneita syitä”. Mitä ilmeisimmin kirjoittaja tunnisti ne
vaikeudet, joita monisäikeisen sotataidon historian esittämisessä ilmeni, sillä jo
esipuheessa hän toteaa, ettei täyttä kattavuutta sotataidon kehityksestä ilman
kirjan käytettävyyden heikkenemistä voida saavuttaa.8
Vaikka Adaridin teosta pidettiin aikakautensa ensimmäisenä sotataidon
historian oppikirjana, kirjasarja sai osakseen aikalaiskritiikkiä. Sotilasaikakauslehden silloinen päätoimittaja ja sotahistorian innokas tutkija, kenraalimajuri Hannes Ignatius kirjoitti edustamaansa lehteen arvioinnin Adaridin
kirjasta vuonna 1921. Arvioinnissaan Ignatius takertuu muutamaan sotataidon
olemusta käsittelevään kohtaan, joissa hänen omat johtopäätöksensä ovat ristiriidassa Adaridin kirjoitusten kanssa.
Ignatius suomii eritoten Adaridin tulkintaa sotataidon tieteellisyydestä ja
lainalaisuuksien olemassaolosta. Ankaran vastalauseen Ignatius esittää myös
Adaridin näkemyksestä, jonka mukaan ”sotataito on mitä läheisimmässä yhteydessä kansojen yleisen sivistyksen kanssa…”. Ignatius korostaa, että ”kyllä monet
muutkin vaikuttimet määräävät sotataidon kehityksen; esim. kansan siveellinen
kunto, sen maantieteellinen ja historiallinen asema vaikuttavat sotataidon kehitykseen usein enemmän kuin sivistys, siitä on juuri sotahistoriassa monta valaisevaa esimerkkiä”. Kaikesta kritiikistä huolimatta Ignatius antaa tunnustusta
suomenkielisen kirjan synnystä.9
Vuosina 1927–1939 Sotakorkeakoulussa strategian ja sotahistorian opettajana toiminut majuri Joose Olavi Hannula sivuaa sotataidon käsiteproblematiikkaa Carl von Clausewitzia käsittelevässä diplomityössään vuodelta
1927. Hannula toteaa tutkimuksessaan, ettei ”…strategialla ja taktiikalla voi
olla itsenäistä, toisistaan riippumattoman taidon luonnetta, vaan ainoastaan
tietyn kokonaisuuden osina on niillä merkityksensä”.10 Hannulan sotataidolli-
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 Sotilasaikakauslehden päätoimittaja ja sotahistorian innokas tutkija kenraalimajuri
Hannes Ignatius kirjoitti edustamaansa lehteen arvioinnin Karl Adaridin Sissitoiminta
-kirjasta vuonna 1921. Kuva Sotamuseo.

set tutkimukset saivat ansaitsemansa jatkon vuosina 1930–1933 julkaistussa
kolmiosaisessa Sotataidon historia -teoksessa.11
Vuonna 1928 julkaistu kirja Taktiikan perusteet luo nimensä mukaisesti
perusteita kansalliselle taktiikalle ja sen ymmärtämiselle. Taistelukoulun johtajana toimineen jääkärimajuri Hannes Olkkosen kirjoitustyylissä ilmentyy
vahvasti clausewitzlainen ajattelutapa. ”Oppi sodankäynnistä jaetaan strate
giaan (sotataitoon) ja taktiikkaan (taistelutaitoon). Strategia on oppi sodan
voittamisesta ja taktiikka taas oppi taistelun voittamisesta, mutta molemmat
18
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ovat kuitenkin toisiinsa mitä kiinteimmin sidotut. Strategian ja taktiikan välille ei voida vetää minkäänlaista jyrkkää rajaa, vaan ne kulkevat aina käsi
kädessä.”12
Itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä sotataito ja sen kansallinen tulkinta
määriteltiin melko vankasti Carl von Clausewitzin kirjoituksiin nojautuen.
Heti talvisodan jälkeen vuonna 1940 julkaistiin Suomessa eripainos Ison tietosanakirjan keskeisistä sotaa koskevista käsitteiden määritelmistä. Yksi määritellyistä käsitteistä oli sotataito, josta kirjoitettiin seuraavasti: ”Sotataidolla
tarkoitetaan sotavoimien tarkoituksenmukaista johtamista sodan aikana sekä
tarpeellisten valmistelutöiden suorittamista rauhan aikana. Laajasti ottaen
sotataitoon kuuluvat sekä strategia että taktiikka, ahtaammin ymmärrettynä vain strategia.” Taktiikkaa kuvattiin taidoksi käyttää sotaväen yksiköitä,
aselajeja ja aseita taistelun voittamiseksi. Strategia oli taitoa luoda suurten
joukkojen keskityksellä ja laajoilla sotaliikkeillä edulliset olosuhteet yksityisten taistelujen käymiseksi sekä taistelun päätyttyä voitoksi käyttää tulosta
hyväksi sodan voittamiseksi. Määritelmän mukaan ”tarkan rajan vetäminen
strategian ja taktiikan välille on mahdotonta”. Sotataidon katsottiin 1940-luvulle tultaessa pysyneen pääperiaatteiltaan samanlaisena, ja lähinnä liike ja
taistelun suoritustapa edustivat muun muassa asetekniikassa tapahtunutta
muutosta.13
Vaikka sotataidon klassinen kahtiajako strategiaan ja taktiikkaan sai uusia piirteitä operaation ja operaatiotaidon käsitteistä, kirvoitti toinen maailmansota tarkentamaan sotataidon kansallista määritelmää. Talvisodan jälkeen
julkaistussa Suomen sotahistoria -teoksen ensimmäisessä osassa sen kirjoittaja,
everstiluutnantti Martti Santavuori toteaa sotataidon sisältävän kansoja yhdistäviä piirteitä. Mitä ilmeisimmin maailmansota ja sen kokemukset korostivat
sitä, että eri maat ja niiden armeijat ottavat sotataidollisia vaikutteita toinen
toisiltaan. Etenkin sodan hävinneet osapuolet etsivät vaikutteilta voittajilta.14
Lieneekö sotien 1939–1944 kokemuksilla osuutta siihen, että vuonna 1953
julkaistussa Sotilaskielen sanakirjassa sotataito määritellään mielenkiintoisesti
voittamisen näkökulmasta? Väinö Oinosen laatimassa sanakirjassa sotataito on
”strategia, taito johtaa sotavoimia tarkoituksenmukaisesti koko sodan voitolliseen
loppuun saattamiseksi.”15
Sotakorkeakoulussa yleisen taktiikan opettajana sotien jälkeen toiminut
majuri Leevi Välimaa kirjoitti vuonna 1954 teoreettisen tutkielman, jossa hän
pohdiskelee sotataidon ja sodankäynnin käsitteitä sekä niiden välisiä suhteita.
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 älimaa avaa problematiikkaa Tiede ja Ase -vuosikirjassa julkaistussa artikV
kelissaan Operatiivinen – taktillinen, jonka loppulauseessa hän toteaa, että
”yksiselitteistä ja käsitteellisesti täysin täsmennettyä määritelmää ei ole pystytty
aikaansaamaan…”. Välimaan mukaan strategia hallitsee sotilaallista toimintaa alusta loppuun sisältäen operaatioita, jotka muodostuvat taktillisista toimintasarjoista. Yhtäältä Välimaa valottaa käsitteiden eroavuuksia ja suhdetta
toisiinsa sotahistorian esimerkkien kautta, mutta toisaalta eri maiden ja sotateoreetikoiden suuntausten myötä.16
Myös Vesa Tynkkynen pohdiskelee väitöskirjassaan käsitteiden strategia –
operaatiotaito – taktiikka rajoja ja suhteita. Tynkkynen käyttää tutkimuksensa
teoreettisena lähtökohtana sotataidon jakamista von Clausewitzin kirjoitusten mukaan strategiaan ja taktiikkaan, mutta päätyy laajan lähdeaineiston
perusteella johtopäätökseen, jonka mukaan suomalaista sotilaallista ajattelua
ja käsitteiden jaottelua ovat teorioiden lisäksi ohjanneet käytännön kehitys ja
kokemukset sodista.
Tynkkysen mukaan itsenäisyyden alkuvuosikymmenten aikana ymmär
retty strategia muuttuu kehityksen myötä 1950-luvulle tultaessa huomattavasti
laajemmaksi kokonaisuudeksi. Alueellinen puolustusjärjestelmä strategisen
ajattelun perustana sekä kokonaismaanpuolustus käsitteenä valottavat toisen
maailmasodan jälkeisen ajan kansallista kehitystä varsin osuvasti. Sen sijaan
taktiikka muuttui itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä käytännön
ajattelussa huomattavasti enemmän. Tynkkysen tulkinnan mukaan von Clausewitzin kahtiajako strategiaan ja taktiikkaan oli suomalaisessa talvisotaa edeltäneessä ajattelussa muotoutumassa nelijaollisesti strategiaan – operaatiotaitoon – taktiikkaan – taistelutekniikkaan.17
Koko Suomen itsenäisyyden ajan Carl von Clausewitzin kirjoitukset sodankäynnistä ovat näemmä tarjonneet kansainvälisiä lähtökohtia kansallisemman perustan sotataidon määrittelemiseen ja kehittämiseen.18 Kokonaisuutta
tarkastellen voidaan todeta, että suomalaisen sotataidon periaatteet ja ilmentymät eivät juuri poikkea yleismaailmallisen sotataidon periaatteista.19 On kuitenkin löydettävissä eroavuuksia suomalaisessa sotataidon ja kansainvälisten
piirteiden välillä, etenkin paikallisten erityisolojen20 tarkoituksenmukaisessa
hyödyntämisessä sodankäynnin kaikilla tasoilla.
Tämä tutkimus suomalaisesta operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan
kehittymisestä perustuu teoreettiseen lähtökohtaan siitä, että suomalainen sotataito on olemassa oleva kokonaisuus, jonka yhdessä muodostavat kansallinen
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puolustusperiaate, eli yleinen asevelvollisuus, sotilaallinen liittoutumattomuus,
koko maan puolustamisen periaate, sekä eri aikakausina hyväksytty ja sovellettu strategia, operaatiotaito, taktiikka ja taistelutekniikka. 21
Edellä esitetyn perusteella tässä tutkimuksessa tiedostetaan, että suomalaisen tiedustelutoiminnan ja sen historian tutkiminen on haasteellista, sillä
aiheen analyyttinen tarkastelu ja tutkimuksen rajaaminen edellyttävät sodankäynnin periaatteiden lisäksi strategian, operaatiotaidon ja taktiikan perusteellista tuntemusta ja ymmärtämistä. Luotettavien analyysien perustaksi tutkijan
on myös ymmärrettävä kansainvälisen ja kansallisen politiikan, lainsäädännön,
sodankäynnin ja historian liittymäpinnat toisiinsa. Lisäksi sotataidon tutkimuksen perusedellytyksiä ovat kansallisen turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen riittävä tuntemus. Tutkimusperiodin käsitteiden sisällön, tapahtumien, henkilöiden ja poliittisten ristipaineiden objektiivinen ymmärtäminen
ovat avaintekijöitä tutkimuksen viitekehyksen muodostamiselle.

Tutkimusaiheen valinta ja tutkimuksen viitekehys
Suomen itsenäisyyden ajan puolustusjärjestelyiden kehitystä ja historiaa on
tarkasteltu viimeaikaisissa tutkimuksissa ja kirjallisuudessa entistä enemmän, mutta erityisesti kylmän sodan aikakaudelta peräisin olevat sotilaalliset
operatiiviset suunnitelmat ja taktiset toimintaperiaatteet aikalaiskäsitteineen
ovat säilyneet arkistoissa edelleen lähes koskemattomina. Vasta 2000-luvun
alussa, kun Pääesikunnan operatiivisen osaston ja muiden osastojen luovuttamat asiakirjat sekä asetetut julkisuussäädökset avautuivat tutkijoiden
käyttöön, tuli perusteellisen kokonaiskuvan muodostaminen alueellisen
puolustusjärjestelmän operatiivisista ja taktisista osatekijöistä ainakin osin
mahdolliseksi.22
Tämä sotilaallista tiedustelutoimintaa käsittelevä erillistutkimus nivoutuu osaksi laajempaa, suomalaisten aselajitaktiikoiden kehittymistä selvittävää
tutkimushanketta.23 Tämän erillistutkimuksen viitekehyksen ytimen muodostavat kansallisen sotataidon historiallinen kehitys sekä operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan ohjeistus sekä käytännöt osana tavanomaisen sodankäynnin muutosta. Viitekehyksen ajallinen painopiste on Suomen itsenäisyyden
aikakaudessa, jota taustoitetaan sotataidon vuosisataisella historiankululla.
Viitekehykseen kuuluvat myös Suomen alueellinen puolustusjärjestelmä,
yksittäisten henkilöiden vaikutukset taktisen ajattelun kehitykseen, välineet,
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 Vuosina 1927–1939 Sotakorkeakoulussa strategian ja
sotahistorian opettajana toiminut majuri Joose Olavi Hannula
sivuaa sotataidon käsiteproblematiikkaa Carl von Clausewitzia
käsittelevässä diplomityössään
vuodelta 1927. Kuvassa kenraali Raappana ja eversti Hannula
Rukajärven Tiiksissä 28.2.1942.
Kuva SA-kuva.
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kokeilutoiminta, ohjesäännöt, koulutus, harjoittelu ja kansainväliset vaikutteet. Aikakauden vallitsevia uhkakuvia ja operatiivisia suunnitelmia käsitellään
vain siltä osin kuin ne ovat suoraan vaikuttaneet tiedustelutoiminnan ja sen
taktisten menetelmien kehitykseen. Muodostettua viitekehystä käytetään ensisijaisesti tutkimuksen aputyökaluna tutkimustehtävän, kysymyksenasettelun
ja lähdeaineiston suhteuttamisessa tutkittavaan aiheeseen.

Tutkimusongelma ja kysymyksenasettelu
Erillistutkimuksen päätavoitteena on laatia kokonaiskuvan muodostava ja
analysoiva perustutkimus operatiivisen ja taktisen tiedustelutoiminnan kehityksestä osana suomalaista sotataitoa. Päätutkimusongelmana on: miten
operatiivis-taktinen eli yhtymätasoinen tiedustelutoiminta on kehittynyt osana
suomalaista sotataitoa itsenäisyyden aikana?
Varsinaisen tutkimusongelman lisäksi aiheelle on asetettu seuraavat alakysymykset:
Miten operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta ohjeistettiin, miten sitä teoretisoitiin, ja miten se ilmentyy suomalaisessa sotataidossa 1920–1930-luvuilla?

Miten mahdolliset kansainväliset suuntaukset sekä yksittäisten henkilöiden
laatimat teoriat ovat vaikuttaneet operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan
kehitykseen?

Miten operatiivista ja taktista tiedustelutoimintaa hyödynnettiin sodissa
1939–1944, ja minkälainen vaikutus sotakokemuksilla oli tiedustelutoiminnan sodanjälkeiseen kehittämiseen?

Miten operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta osana kansallisesti omintakeista
alueellista puolustusratkaisua kehittyi kylmän sodan aikakaudella ja sen jälkeen?

Miten operatiivis-taktinen tiedustelutoimintaan liittyvä kehitystyö vaikutti
Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa annettuun tiedustelukoulutukseen?


Tutkimusongelmaan ja asetettuihin alakysymyksiin vastataan laaja-alaisen
alkuperäisaineiston, aiempien tutkimusten ja kirjallisuuden avulla. Päämääräksi asetetut perustellut tutkimustulokset ja objektiiviset johtopäätökset, jotka
perustuvat kriittiseen analyysiin suomalaisen operatiivis-taktisen tiedustelutoi
minnan kehityksestä, esitetään tämän tutkimuksen viimeisessä luvussa.
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Käsittelytapa, jäsennys ja tutkimustehtävä
Tutkimuksen rakenteessa, jäsentelyssä ja teknisissä seikoissa on noudatettu
historiatieteelle ominaisia tutkimuskäytäntöjä. Tutkimuksen jäsentely on kronologinen. Sen sisällä tutkimusaihetta käsitellään paikoin myös temaattisina
osakokonaisuuksina. Suomen itsenäisyyden ajanjakso on jaettu viiteen päälukuun sekä niistä tehtyihin kokoaviin johtopäätöksiin ja tutkimustuloksiin.
Jokaisessa luvussa lähteitä tutkitaan kriittisesti, samalla keskustellen niiden
välillä ja niitä avoimesti vertaillen. Esitystavassa käytetään paikoin myös suoria lainauksia lähdeaineistosta, sillä niiden avulla ja kautta pyritään lopullista
tulkintaa perustelemaan avoimemmin ja totuudenmukaisemmin. Tutkimusaiheen liittyessä sotataidollisen ajattelun kehittymiseen on perusteltua ajoittain tuoda esiin sanasta sanaan, mitä aikalaiset ovat asioista kirjoittaneet tai
sanoneet. Kyseessä on siis tietoinen menettelytapa ja tutkimuksen tehokeino.
Kaikkiaan teos käsittää seitsemän tutkimukseen perustuvaa osaa, jotka
esitetään päälukuina: johdanto, viisi päälukua ja synteesiluku. Jokaisessa pääluvussa vastataan päätutkimusongelmaan sekä alatutkimusongelmiin asetettujen
tutkimuskysymysten kautta.
Johdannossa selvitetään tutkimuksen taustat, kysymyksenasettelu, tutkimusongelmat, viitekehys, tutkimusmenetelmät, tehdyt rajaukset, keskeiset
käsitteet ja analyysi lähdeaineistosta. Luvussa selvitetään myös aiheen kannalta olennaisilta osin sotilaallisen tiedustelutoiminnan historian sekä niiden
käsitteistön kansallisia ja yleismaailmallisia taustoja.
Kauko-, lähi- ja taistelutiedustelua -pääluvun painopisteen muodostavat
1920- ja 1930-luvun kansalliset pohdinnat tiedustelutoiminnan periaatteista,
ohjesäännöistä, teoretisoinnista sekä suomalaisen sotataidon suuntaviivoista
ulkomaisine vaikutteineen.
Kaukopartiointia ja tiedustelua vihollisen selustassa -pääluvussa käsitellään
painopisteisesti sotien 1939–1944 aikajaksoa. Sotien aikaisen tiedustelutoiminnan käsittelyn painospisteen muodostavat Päämajan johtama kaukopartiointi ja sen organisointi sekä sotatoimiyhtymien partiotiedustelu. Tiedustelu
ei kuitenkaan armeijakunnissa ja niiden alajohtoportaissa saavuttanut sotien
aikana kovin itsenäistä asemaa. Kaikissa johtoportaissa tiedustelujoukon tehtäviin kuului muita tehtäviä, jotka käytännössä osoittautuivat päätehtävää
tärkeämmiksi. Erityisen selvästi on nähtävissä varsinaisten taistelutehtävien
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painottuminen tiedusteluyksiköiden käytössä. Kokoonpanot olisivat antaneet
mahdollisuuksia tiedustelun toteuttamiselle, mutta ilmeisesti komentajien
koulutuksessa ja tätä kautta ajattelussa tiedustelu ei ollut saavuttanut riittävän
merkittävää asemaa.
Taktinen ja operatiivinen tiedustelu näyttää jääneen sodan edistyessä yhä
selvemmin Päämajan johtaman tiedustelun varjoon. Vuonna 1944 taktiseen
tiedusteluun olisi ollut mahdollisuuksia ainakin rykmenteissä tai pataljoonissa.
Sen sijaan armeijakunnissa ja divisioonissa oli hyvin vähän mahdollisuuksia
operatiiviseen tiedusteluun.
Yleis- ja aselajitiedustelusta yhtymien tiedustelutoimintaan -pääluvussa käsiteltävät asiakokonaisuudet rajautuvat vuosiin 1945–1966, joiden kuluessa
määrääviksi tekijöiksi nousivat Suomen puolueettomuusaseman korostaminen
sekä Pariisin rauhansopimuksen ja ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimus
(YYA) sotilaallisten artiklojen soveltaminen maanpuolustuksessa. Ajanjaksoon
liittyy myös operatiivisen suunnittelun uudelleenkäynnistäminen vuonna 1948
sekä alueellisiin puolustusperiaatteisiin liittynyt laaja suunnittelu- ja kehitystyö 1950-luvulla. Vuonna 1966 toteutettu Puolustusvoimien rauhanaikainen
organisaatiouudistus ja siirtyminen asteittain alueellisessa vastuussa olleisiin
seitsemän itsenäisen sotilasläänin järjestelmään olivat kenties merkittävimmät
käytännön ratkaisut tiellä alueelliseen puolustusjärjestelmään.
Sodan jälkeen sotilastiedustelusta ei juurikaan kirjoitettu. Liittoutuneiden
valvontakomission olo maassa ei ollut ainakaan omiaan helpottamaan sotilastiedustelun kehittämistä. Pääosa tiedustelumateriaalista oli viety pois maasta,
jolloin kehittämisen perusteissa oli melkoisia aukkoja. Sotakokemuksien hyödyntäminen olikin tätä kautta vaikeutunut. Sotilaalliseen tiedustelutoimintaan
liittyviä operatiivisia ja taktisia keskustelunavauksia kuitenkin tehtiin ja niihin
liittyneitä ongelmakohtia teoretisoitiin vain muutamissa harvoissa kirjoituksissa ja tutkimuksissa.
Lähitiedustelussa ei 1950-luvun alkupuolella tapahtunut oikeastaan minkäänlaisia muutoksia. Luvun keskeinen sisältö liittyy olennaisesti myös kokonaismaanpuolustuksen ja sotilaallisen uhkakuvan muutokseen. Puolustusvoimien organisaatio, kansallinen puolustusdoktriini ja materiaalikysymykset
olivat tämän aikakauden ydinasioita sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskyvyn vahvistamisessa.24
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Operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta alueellisessa taistelussa -pääluku on
rajattu ajanjaksoon 1960-luvun lopusta 1990-luvun alkuvuosiin. Kun alueellinen puolustusjärjestelmä virallistettiin Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen perustaksi 1970-luvun alussa, jatkettiin 1950- ja 1960-lukujen pohjalta käynnistynyttä operatiivista suunnittelua, johon myös erilaiset taktiset
ominaispiirteet olennaisesti liittyivät. Tarkasteluajanjakso on perusteltavissa
kokonaisuuden yhdistymisellä, jolloin alueellinen puolustusjärjestelmä ja
Tiedusteluopas otettiin koulutuskäyttöön ja jolloin kokeiluharjoitusten myötä tehtiin useita merkittäviä maanpuolustuksen linjanvetoja, jotka sittemmin
vakiinnuttivat operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan käyttöajatukset osaksi
suomalaista sotataitoa.25
Tiedustelutiedoista ajantasaisen tilannekuvan tavoitteluun -pääluku on rajattu ajanjaksoon 1990-luvun alusta 2010-luvun puoliväliin. Neuvostoliiton
romahtaminen ja kylmän sodan bipolaarisen asetelman muutos maailmassa vaikuttivat oleellisesti suomalaisen sotataidon perusteisiin muun muassa
länsimaisen teknologian lisääntyneellä puolustuskäytöllä. Myös uhkakuvien
muuttuminen ja maavoimien taistelutavan uudistaminen 2000-luvun alussa
vaikuttivat operatiivisen ja taktisen tiedustelutoiminnan ajantasaistamiseen.
Ajantasaisen tilannekuvan tavoittelu ja tiedustelutoiminnalle asetetut kasvaneet vaatimukset muuttivat tiedustelutaktiikan periaatteita entistä enemmän
tiedustelulaitteiden ja teknisten ratkaisuiden varaan tapahtuvaksi toiminnaksi.
Joukkojen partiotiedustelusta siirryttiin enemmän panssaritiedustelun sekä ilmasta ja maasta tapahtuvaan taktisen sensoritiedustelun suuntaan. Luku päättyy tiedustelutoiminnan kuvaamiseen maavoimien taistelun 2015 mukaiseen
operatiivis-taktiseen tiedustelutoimintaan.
Tutkimuksen viimeisessä ja kokoavassa pääluvussa Yhtymätason tiedustelutoiminta itsenäisessä Suomessa tehdään yhteenveto tiedustelutoiminnan
kehityksestä osana suomalaista sotataitoa. Luvussa vastataan myös tiivistetysti
tutkimuskysymyksiin. Tutkimuksen johtopäätöksiä, kuten henkilösidonnaisia
vaikutuksia ja käsiteanalyysiä, tuetaan sekä havainnollistetaan kuvilla.
Kirjan kuvat ovat siten tutkimustulosten ja johtopäätösten eräänlainen
perusosa, josta voidaan tarvittaessa tehdä muitakin päätelmiä ja arviointeja.
Tutkimuksen myötä ilmenneet keskeiset jatkotutkimustarpeet esitetään viimeisessä alaluvussa.
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Rajaukset
Tutkimuksessa tarkastellaan yleisen sotataidon kehittymistä Suomessa, ja painopiste on sotilasläänien ja niiden alaisten yhtymien tiedustelutoiminnassa.
Puolustushaarojen operatiivis-taktista tiedustelutoimintaa käsitellään vain
niiltä osin kuin se liittyy selvästi yleiseen maasodankäyntiin sidoksissa olevaan
operatiiviseen ja taktiseen tiedustelutoimintaan. Sotilaallisen tiedustelun näkökulmasta aihetta tutkitaan vain operatiivisen ja taktisen tiedustelutoiminnan
osalta, joten tutkimuksessa ei tarkastella strategista tiedustelua, sotilaallista
ulkomaantiedustelua eikä sotilasasiamiestoimintaa ja vastavakoilua.
Strategisen (sotilas)tiedustelun ollessa maanpuolustuksen ja Puolustusvoimien ylintä johtoa palvelevaa tiedustelua, jolla hankitaan tietoja valtakunnan kokonaispuolustukseen liittyvistä kysymyksistä, on tiedostettava, että sitä
koskeva lähdeaineisto muodostuu yksinomaan edelleen salassa pidettävistä
asiakirjoista, joiden tutkimuskäyttöön saaminen on erittäin epätodennäköistä.
Näin ollen tutkimuksessa ei tarkastella myöskään strategiseen tiedustelutoimintaan kuuluvia sotilas- ja turvallisuuspolitiikkaan, sotatalouteen, henkiseen
sodankäyntiin, sotatekniikkaan, sotilasmaantieteeseen ja henkilöihin kohdistuvaa tiedustelua.
Tutkimusperiodi kattaa vuodet 1917–2017. Perusteluina valitulle ajanjaksolle ja sen tarkastelun jäsentelylle ovat kokonaiskuvan muodostaminen
ja kausaalit murroskohdat. Johtopäätösten ja synteesin suhteen huomionarvoista on se, että vuotta 1986 myöhemmän salaisen arkistomateriaalin käyttö
ei salattavuustekijöiden vuoksi ole mahdollista. Siksi esimerkiksi vuotta 1986
myöhemmät tiedustelujoukkojen lukumäärät, suunniteltu sodan ajan käyttö
sekä tarkemmat koulutusnäkökohdat jäävät puhtaasti sekundäärilähteiden
varaan. Tutkimusperiodin lähteiden muodostama kattava kokonaiskuva on
siten mahdollista muodostaa tutkimuksessa vain vuoteen 1986 saakka, jolloin
sitä myöhemmästä ajanjaksosta salaisen lähdeaineiston ja synteesin välinen
eheys muuttuu laadultaan epätasaiseksi tutkimuksen viimeisessä pääluvussa.
Toisen maailmansodan jälkeisen aikakauden lisäksi etenkin taktisen tiedustelutoiminnan muutoksia taustoitetaan 1920- ja 1930-luvun sotataidon kehittymisen sekä sotakokemusten avulla. Siksi ajanjakso 1917–1939 käsitellään
perustavana osana ensimmäistä päälukua. Sotien aikaista tiedustelutoimintaa
käsitellään pääosin yleisellä tasolla, vaikka tiedustelutoiminnan sotataidolli-
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sia ilmentymiä ja taktiikkaa esitellään valikoitujen esimerkkien avulla hieman
yksityiskohtaisemmin.
Sotia koskevasta käsittelystä rajataan pois yhtymien tiedusteluosastojen
pikkupiirteinen tarkastelu sekä ylijohdon strateginen sotilastiedustelu. Sen
sijaan esille nostetaan tarkoituksella muutama esimerkki talvi- ja jatkosodassa
toteutetuista kaukotiedustelun (partio)retkistä vihollisen selustaan. Taktisen
tason tiedustelutoiminnan käyttöajatuksen kehitystä ei myöskään voida kattavasti tutkia ilman kolmea peruselementtiä: teoreettista ohjeistusta, toiminnan
periaatteellista suunnittelua ja koulutusta. Operatiivisia suunnitelmia, valmiutta, varustamista, yksittäisiä varusteita ja liikekannallepanon edellyttämää perustamistehtäväluetteloa (PTL)26 käsitellään vain rajallisesti ja niiltä osin kuin
ne liittyvät tiedustelutoiminnan sotataidolliseen kehittymiseen.
Sotilaallisen tiedustelun osina operatiivista ja taktista tiedustelutoimintaa ei siis käsitellä erikseen kaikkien puolustushaarojen tai aselajien näkökul
mista, vaan sitä peilataan suomalaisen sodankäynnin yleisiin periaatteisiin27
kylmän sodan aikakaudella sekä vallitseviin sotataidollisiin suuntaviivoihin ja
käytännön koulutukseen alueellisen puolustusjärjestelmän maasodankäyntiin
soveltuvana tiedustelutoimintana. Sotienjälkeisen ajanjakson kuvauksessa ei
myöskään syvennytä tiedustelutoiminnan taisteluteknisiin detaljeihin tai toimintamenetelmien yksityiskohtaiseen kuvaukseen.
Sen sijaan sodankäynnin yleisten periaatteiden ilmentyminen juuri operatiivis-taktista tiedustelutoimintaa tarkastellen on silmiinpistävän merkityksellistä, etenkin toiminnan onnistumisen kannalta. Tiedustelutoimintaa
ja operatiivisia ratkaisuja tarkastellaan myös useimmiten vain kansallisista
lähtökohdista. Vaikka sekä kansainvälisillä että naapurimaiden vaikutteilla on
tiedustelutoimintaan keskeinen merkitys, suomalaisesta tiedustelutoiminnasta
kehittyi omintakeinen menettelytapa osana joukkojen muuta toimintaa.
Alueellinen puolustusratkaisu ja useat Puolustusvoimien organisaatiomuutokset syventävät tarkastelun moniulotteista merkitystä. Aiheen rajaukseen ovat vaikuttaneet myös eri aikoina vallinnut ulkoinen ja sisäinen sotilaallinen uhkakuva sekä tehdyt turvallisuuspoliittiset linjaratkaisut. Ne ovat
kaikkina aikoina olleet toinen toistensa kanssa yhdenaikaisia ja rinnakkaisia
prosesseja. Siksi arkistolähteiden kattavaan tutkimiseen oli luotava painopisteitä, jotka osittain vaikuttivat vielä kirjoitustyön aikana edellä kuvattuihin
rajauksiin.
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Tutkimusmenetelmistä
Taktiikka – täysin uudenlainen tai vallankumouksellinen – ei koskaan synny
tyhjästä, vaan taustalla on aina nähtävissä pitkä kehitys ja monisäikeinen eri
tekijöihin sidoksissa oleva muutos. Operaatiotaitoa ja taktiikkaa voidaan siksi
pitää sekä uutena että vanhana tieteenalana. Sen asema itsenäisen tieteenalan
asema on kuitenkin nykyaikoina Suomen tiedeyhteisöissäkin tunnustettu ja
etenkin Puolustusvoimien piirissä yleisesti hyväksytty. Operaatiotaito ja taktiikka muodostavat kokoavan tieteenalan, jonka tutkimuksissa voidaan hyödyntää usean eri tieteenalan metodeja. Operaatiotaidon ja taktiikan käsitteiden
sisältö sekä tutkimustehtävä ja kysymyksenasettelu määrittävät tutkittavaan
kohteeseen parhaiten soveltuvat metodit.28
Tässä tutkimuksessa sovellettavien tutkimusmenetelmien valinta perustuu
kysymyksenasetteluun, joka liittyy operatiivisen ja taktisen tiedustelutoiminnan kehittymiseen osana suomalaista sotataitoa. Tutkimus ei siis kata operaatiotaidon ja taktiikan tieteenalan kokonaisuutta, vaan rajautuu erityisesti tiedustelutoiminnan ja sen menetelmien kehittämiseen operatiivisella ja taktisella
tasoilla sekä sen käsitteistöön osana suurempaa kokonaisuutta eli kansallista
sotataitoa. Painopiste niin menetelmällisesti kuin tutkimustulosten saavuttamisessa luodaan kansallisen taktiikan ja sotataidon teoreettisiin perusteisiin.
Tutkimuksessa tukeudutaan erityisesti Vesa Tynkkysen väitöskirjassaan esittämään johtopäätökseen taktiikan perusolettamuksien asemoitumisesta osaksi
suomalaista taktiikkaa ja kansallisesti omintakeista sotataitoa.29
Tutkimuksen päätutkimusmenetelmänä käytetään alkuperäislähteisiin nojautuvaa teoreettista sisällönanalyysia. Menetelmä pohjautuu laadulliseen lähestymistapaan, jota voidaan perustellusti ja käyttökelpoisesti soveltaa etenkin
operaatiotaidon ja taktiikan tieteenalan sekä sotataidon historian perustutkimuksissa. Vastauksia kysymyksiin ja tutkimustuloksia etsitään lähteiden kriittisen analysoinnin ja vertailun avulla. Tutkimuksen johtopäätösten tekemisessä
hyödynnetään olemassa olevia sotataidon teorioita. Tutkimuksessa käytetään
soveltuvilta osin myös tapaustutkimuksen menetelmiä. Valikoitujen tapausten
kautta tehtyjä tutkimustuloksia vahvistetaan laajaa lähdeaineistoa yhdistelemällä, vertailemalla, analysoimalla ja ristiintarkistamalla alkuperäislähteitä jo
olemassa oleviin teorioihin. Rajattua aihetta tutkimalla pyritään tuottamaan
yksityiskohtaisten tapausesimerkkien myötä myös laaja kokonaiskuva tiedustelutoiminnan sotataidollisista syy-seuraussuhteista.30
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Ainoastaan käsitteisiin suunnattu tutkimus voidaan karkeasti jakaa joko
käsiteanalyysiin tai käsitehistoriaan. Myös näihin kahteen suuntaukseen sisältyy lukuisia erilaisia tutkimustapoja ja tutkimuskäytänteitä sekä näkemyksiä
siitä, mitä itse käsiteanalyysillä tai käsitehistorialla kulloinkin tarkoitetaan.
Keskeisiä kysymyksiä ovat: mitä käsitteet ovat, ovatko käsitteet avoimia vai
suljettuja luokituksia ja voidaanko niitä analysoida? Filosofiset käsiteanalyysit
kuitenkin yleensä olettavat, että käsite sinänsä on jotakin olemassa olevaa ja
perusteltua, ja siksi analyysit kohdistetaan valitun tieteenalan, politiikan tai
yhteiskunnallisen keskustelun käsitteisiin.31
Vaikka kyseessä on laadullinen tutkimus, on myös määrällisen esiintyvyyden perusteella tehtävissä eräitä johtopäätöksiä. Määrälliseen tarkasteluun
voidaan nostaa esimerkiksi se, minä aikoina minkäkin sisältöisiä käsitteitä on
käytetty. Tämän asetelman perusteella tutkimus on voitu tarvittaessa suunnata poikkeuksellisiin ajanjaksoihin, ilmiöihin ja eri henkilöiden käsitteistöä
koskevien vaikutusten arviointiin.
Käytettyjen tutkimusmenetelmien lisäksi laajaan alkuperäisaineistoon ja
sen analysointiin sovelletaan lähdekritiikkiä. Lähteiden arvoa, niiden monimuotoisuutta ja ristiriitaisuutta arvioidaan systemaattisella kritiikillä, jonka
avulla pyritään selvittämään lähteen alkuperän lisäksi moninaisia syitä itse
asian esilletuomiseksi juuri siinä muodossa kuin se alkuperäisissä asiakirjoissa esitetään. Lähdekritiikki on vaikuttavinta etenkin niissä lähteissä, joiden
tekijöiden alkuperä ja taustat ovat kyseenalaisia tutkittavaan kohteeseen nähden. Kriittinen suhtautuminen tutkittavaan lähteeseen on ainoa tapa saavuttaa
edes jokseenkin oikeansuuntaisesti tulkittu tutkimustulos, jonka arvo kertautuu aihepiirin mahdollisissa jatkotutkimuksissa.
Tutkijan on myös säilytettävä riittävä etäisyys ja objektiivisuus tutkittavaan
asiaan. Tässä suhteessa kirjoittaja on tunnistanut ja tiedostanut taustalla olevan
sotilasammatin suomat edut ja haitat. Totuuden nimessä ammattiupseerin on
huomattavasti helpompi tutkia operaatiotaitoa ja taktiikkaa, sillä käsitteistö,
teoriat ja käytäntö ovat ammattikunnan ulkopuoliseen tutkijaan verrattuina sotilaalle ainakin käytännönläheisempiä ja siten todennäköisesti suurimmaksi osaksi myös ymmärrettävämpiä. Asetelmassa on myös omat vaaransa.
Sotilaana tutkija saattaa myös pitää operaatiotaidon ja taktiikan asiayhteyksiä
liiankin itsestään selvinä tai pitää joitakin asioita vain sotilaalle kuuluvana
omaisuutena. Siksi tutkijan on kaikin keinoin pyrittävä säilyttämään tutkittavassa aiheessa objektiivisuus. Objektiivisuuden ongelma on tiedostettu, ja
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pyrkimys puolueettomaan lopputulokseen säilytetään siten tutkimustulosten
ja johtopäätösten oikeellisuuden päätavoitteena. Korostettakoon lisäksi, ettei tässä tutkimuksessa suoraan oteta kantaa tai roolia tiedustelutoiminnan
puolesta- tai vastaanpuhuen. Analyysi tiedustelutoiminnan vahvuuksista ja
epäkohdista on muodostettu laajan lähteistön ja objektiivisuuteen pyrkivän
tulkinnan avulla.
Kaiken edellä kuvatun menetelmällisen monimuotoisuuden taustalla on
tietty oletus: yhden menetelmän käytöllä ei saavuteta asetettua tutkimustehtävää eikä kyetä pureutumaan tutkimusongelmaan tai vastaamaan kysymyksenasetteluun. Menetelmien soveltamisella vastataan johtopäätöksissä keskeisiin kysymyksiin siitä, miten tutkimuksen kohdetta – operatiivis-taktista
tiedustelutoimintaa – on Suomessa teoretisoitu, suunniteltu käytettäväksi,
kokeiltu, määritelty, muutettu, sovellettu, ymmärretty ja väärinymmärretty
eri aikakausina.
Tämä erillistutkimus ei ole yksiselitteisesti käsitetutkimus, tapaustutkimus
tai pelkästään tiivistetty kuvaus suomalaisen sotataidon kehityksestä. Tutkimus
on edellä kuvattujen taustatutkimusten monisäikeinen ja syvennetty yhdistelmä, jossa luodaan kokonaiskuva operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan
kehityksestä sekä muutoksista osana suomalaista sotataitoa rajattuna ajanjaksona. Aiemmin laadittujen osatutkimusten pohjalta tutkimuksen päämääräksi on asetettu ymmärrettävän kokonaiskuvan muodostaminen sotilaallisen operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan kehityksestä, jossa useiden
tapausten yhteenliittyminen sekä syy-seuraussuhteet selitetään ja yhdistetään
kokonaistapaukseen – kansallisen sotilaallisen tiedustelutoiminnan kehitykseen osana sotataitoa.

Käsitteistöstä
Tutkimuskohteeseen ja aiheeseen liittyvä käsitteistö on avaintekijä tutkimusongelman, tutkimustulosten ja johtopäätösten tarkasteluun. Etenkin sotilaalliseen tiedusteluun liittyvä kansallinen käsitteistö on sisällöltään hyvin laaja,
moniselitteinen ja osin jopa vaikeaselkoinen. Käsitteistön ymmärrettävyyttä
vaikeuttavat niin käsitteiden lukuisat sisältö- ja selitemuutokset kuin niiden
vaihtelevat määritelmätkin. Yhtäältä suomen kieleen vakiintuneet tutki
musaiheeseen liittyvät kantasanat, käsiteparit ja termistö muodostavat kie32
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lellisen kokonaisuuden. Toisaalta kansainvälisessä tarkastelussa ne asettuvat
monissa kohdin ristiriitaisiksi tai jopa täysin vastakkaisiksi. Kansalliset piirteet lisäävät käsitteiden epäselvyyttä, jolloin täydellistä yksiselitteisyyttä tiedustelukäsitteiden kansainvälisessä merkitysvertailussa on lähes mahdotonta
saavuttaa. Etenkin kylmän sodan aikakaudella käsitteiden sisältökuvauksia ja
määrittelyä myös muutettiin useaan otteeseen.
Koska tutkimus keskittyy suomalaisen sotataidon historian peruskäsitteistön sisällön analysointiin, on aiheen kannalta keskeisten kantasanojen taustoja
perusteltua taustoittaa hieman tarkemmin. Korostettakoon kuitenkin vielä,
ettei kyseessä ole käsitetutkimus, vaan osana tutkimustehtävää laadittu käsitteiden kriittinen tarkastelu, joka muodostaa olennaisen osan tutkimustuloksista
ja selittää tehtyjä johtopäätöksiä.32

Tiedustelutoiminnan käsitteistön perusteet
Tiedustelu tarkoittaa laajasti ottaen järjestelmän – ihminen, yritys, valtio, organisaatio – toiminnassa tarvittavan tiedon keräämistä, käsittelyä ja tulkintaa
sekä jakamista päätöksenteon pohjaksi ja tähän liittyvän tiedustelupalvelun
luomista, johtamista ja kehittämistä. Tiedustelu voi tapahtua turvallisesti kaukaa tai tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin – mutta riskialttiimmin – huomattavan läheltä tarkkailtavaa kohdetta. Tiedustelu on onnistunut, jos ajallisesti,
määrällisesti ja laadullisesti riittävä tarvittava tieto on saatu hankittua ja sen
merkitys on kyetty tulkitsemaan oikein sekä tulkinta on pystytty jakamaan
tarvitsijoille. Tiedustelutietojen keskeiset elementit ovat aika, määrä ja laatu.
Tiedustelutieto on harvoin täydellinen tai edes totuudenmukainen. Saavuteltavan tilannekuvan muodostaminen edellyttää yleensä lukuisten yksittäistietojen kokoamista ja tarkkaa analysointia. Erityisesti yhtymätasoinen tiedustelutoiminta tuottaa useista lähteistä ja monin eri menetelmin tietoa, joka
on saatettavissa puntaroitavaksi taktisen tiedustelun saaman tiedon kanssa.
Puolustusvoimien kylmän sodan aikainen tiedustelupäällikkö kenraalimajuri Raimo Heiskanen kirjoitti tiedustelun käsitejaon oivasti: ”Puolustusvoimien
tiedustelu palvelee ennen kaikkea sotilaallista päätöksentekoa sekä operatiivista
suunnittelua ja johtamista. Ulottuvuutensa puolesta varsinainen sotilaallinen
tiedustelu voidaan ajakaa ylijohtoa palvelevaan, jota myös strategiseksi tiedusteluksi sanotaan, ja joukkoja palvelevaan, taktiseen tiedusteluun.”33Tämä tutkimus
noudattaa käsitteiden tarkastelussa pitkälti samaa perusjakoa.
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Nykykielessä tiedustelun käsite jaetaan julkisiin lähteisiin perustuvaan tiedusteluun (Open Sources Intelligence, OSINT), ”harmaaseen” eli ei-kiellettyyn
mutta ei julkisuuteen tarkoitettujen tietojen hankkimiseen tai salaiseen tiedusteluun. Salainen tiedustelu jaetaan laillisin keinoin tapahtuvaan tiedusteluun
tai laittomin keinoin tapahtuvaan vakoiluun.
Sotilastiedustelu jakautuu edelleen karkeasti kolmeen alakategoriaan.
Pitkän aikavälin tiedustelulla tarkoitetaan strategista tiedustelua, keskipitkän
aikavälin tiedustelulla taas operatiivisen tason tiedustelua ja lyhyen aikavälin
tiedustelulla vastaavasti taktisen tason tiedustelutoimintaa. Sotilaallinen tiedustelutoiminta sisältää useita tiedustelulajeja, joita voidaan suorittaa jalkaväkipartioitten, lennokkien, nopeiden mekanisoitujen tai panssarijoukkojen
avulla. Yksittäisen sotilaan aistit tai teknisen systeemin sensorit ovat alinta,
taisteluteknistä tiedustelua, taistelukentän havainnointia.
Tiedustelun perimmäinen sotataitoon liittyvä ongelma on sen tiedon
löytäminen, jota vastustaja pyrkii tiedon haluajalta salaamaan. Lopullinen
ja aina esiintyvä tiedustelun perusongelma on se, uskooko ja käyttääkö
päättäjä lopulta tiedustelun keräämiä tietoja. Nykyaikaisissa konflikteissa laajamittaisten sotatoimien mahdollisuus on vähentynyt, yhteiskuntien
haavoittuvuus lisääntynyt sekä sotilaallinen tiedustelu teknisen kehityksen
myötä muuttunut luonteeltaan yhä enemmän maalitiedusteluksi. Tällä tarkoitetaan kykyä seurata suurta määrää vastustajan kohteita jatkuvasti oman
asevaikutuksen edellyttämällä tarkkuudella ja siten vaikuttaa niihin juuri
halutulla hetkellä.
Sotilaallisen tiedustelun lähtökohtaisen tietotarpeen perusluokittelu luo
perustan itse tiedustelutoiminnalle ja sen tehtäville. Tiedustelutieto voidaan
jakaa karkeasti neljään perusolettamukseen:

tiedämme mitä tiedustelumme tietää (positiivinen tieto),

tiedämme mitä tiedustelumme ei tiedä (negatiivinen tieto),

emme tiedä mitä tiedustelumme tietää (intuitiivinen tai rajallinen tieto),

emme tiedä mitä tiedustelumme ei tiedä (rajattu tieto).
Jokaiseen tiedustelutietoa koskevan perusolettamukseen liittyy merkityksen
arviointi. Mitä tämä merkitsee? Miksi näin tapahtuu? Tiedustelu on siis erojen
ja niiden merkityksen havaitsemista. Keskeisiä tiedustelun tuottamia analyysejä ovat merkittävät asiat eli erot taustassa, havaittujen merkittävien asioiden
luokat sekä havaittujen merkittävien asioiden luokkien yksilöt.
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Tutkimuksen peruskäsitteiden määrittely
Toimivan määritelmän perusominaisuuksia ovat kattavuus ja poissulkevuus.
Määritelmässä siis on kaikki määrittelykohdetta kuvaava tarpeellinen tunnusmerkistö, mutta samalla se rajaa pois määrittelykohteeseen kuulumattomat
elementit. Mitkä ovat ne tunnuspiirteet, jotka kuuluvat sotilaalliseen tiedustelutoimintaan, mutta eivät kuulu muuhun sodankäyntiin? Ainakaan kaikki
Puolustusvoimien viralliset määritelmät eivät näiltä osin ole kovinkaan toimivia.
Suomen maanpuolustuksen käsitteistö on ajan myötä muuttunut sisällöltään hyvin paljon. Siksi seuraavat tutkimuksen pää- ja alaotsikoissa esiintyvät
peruskäsitteet on määritelty tutkimuksen kannalta keskeisimmillä aikalaislähteillä eli kenttäohjesääntöjen, oppaiden ja käsikirjojen sekä erilaisten selvitysten
avulla. Määritelmät ovat korostetusti laatimani synteesi laajasta kokonaisuudesta, jota kuitenkin vahvasti tukee aihepiiristä laadittu suppea käsiteanalyysi.
Sotataidolla tarkoitetaan taitoa johtaa sotavoimia sodan päämäärien saavuttamiseksi sekä taitoa valmistautua rauhan aikana mahdolliseen sotaan.
Yleensä sotataito jaetaan strategiaan, operaatiotaitoon ja taktiikkaan. Lisäksi
sotataito voidaan jakaa meri- tai ilmasotataitoon sekä toisinaan myös maasotataitoon. Suomalaisen sotataidon yleisperusteet eivät poikkea yleismaailmallisen sotataidon keskeisistä periaatteista, vaikka kansallisen sotataidon voidaan todeta sisältävän paljon omintakeisia piirteitä. Suomessa on kuitenkin
korostettu paikallisten erityisolojen mahdollisimman tehokasta huomioon
ottamista, etenkin kansallista sotataitoa kehitettäessä. Siksi voidaan sanoa, että
suomalaisen sotataito poikkeaa yleismaailmallisesta sotataidosta eniten juuri
omaperäisyydeltään, sovelluksiltaan ja toiminnan tarkoituksenmukaisuusperiaatteiltaan.34
Operaatiotaito ja taktiikka sisältyvät sotataidon peruskäsitteistöön. Molempien määritelmiin on usein sisällytetty myös sotatoimien ja taisteluiden
valmistelu. Vaikka valmistelut ovat pääosin näiden käsitteiden alaan kuulumattomia käytännön toimenpiteitä, niihin liittyy muun muassa johtaminen,
joka on operaatiotaidon ja taktiikan keskeinen osakokonaisuus.
Operaatiotaito tarkoittaa tässä tutkimuksessa yleensä useammasta toisiinsa liittyvästä taistelusta koostuvan sotatoimen suunnitteluun, valmisteluun
ja toteuttamiseen liittyvää toimintaa. Sotatoimi valmistellaan ja johdetaan
yhtenäisesti, ja useimmiten siihen sisältyy eri taistelulajeihin, hyökkäykseen,
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puolustukseen ja viivytykseen, kuuluvia taisteluita. Operaatiotaitoon sisällytetään maavoimien yhtymien toiminta armeijakunnan, sotilasläänin ja eräissä
tapauksissa myös erillisessä suunnassa toimivan prikaatin puitteissa.35
Taktiikka tarkoittaa yleisesti suunnitelmallista menettelytapaa sekä menettelytapajärjestelmää. Sillä tarkoitetaan usein myös taistelutaitoa. Oppi
taistelun voittamisesta, joukkojen ryhmitys, niiden liikkeiden suunta, tulenkäytön ja maasto-, sää- sekä muiden olosuhteiden hyväksikäyttö taistelussa
tarkoituksenmukaisimmalla ja parhaat tulokset tuottavalla tavalla sisällytetään
taktiikan sotilaalliseen määrittelyyn. Taktiikan käsitteestä ja sen sisällöllisistä
poikkeavuuksista sekä niiden keskinäisistä eroavaisuuksista on Suomessa eri
aikoina esitetty lukuisia määritelmiä, joten täsmällistä määritelmää taktiikalle on lähes mahdotonta esittää. Tässä tutkimuksessa taktiikalla tarkoitetaan
perusyhtymän ja pataljoonan taistelutaitoa, jossa menettelytapajärjestelmiä
ovat eri taistelulajit ja menettelytapoja joukkojen ja tulen käyttö, aselaji- ja
huoltotoiminnot, taktisten periaatteiden noudattaminen, olosuhdetekijöiden
hyväksikäyttö sekä johtaminen ja tiedustelu. Taktiikka on tietyn taistelun suunnittelua, valmistelua ja toteuttamista.36
Taktiikan käsitteeseen voidaan myös sisällyttää perusyksikön ja sitä pienempien yksiköiden toimintaa, vaikka se pääosaltaan on katsottava taistelutekniikaksi. Operaatiotaito ja taktiikka sisältävät laajasti ymmärrettyinä myös
eri aselajien sotatoimiin ja taisteluihin liittyvät toiminnot. Taktiikkaan sisällytetään myös muun muassa tiedustelun suunnittelu, valmistelu ja toteuttaminen. Edellä olevien käsitteiden ulkopuolelle jäävät ilma- ja meritaktiikka.37
Aikalaisena Leevi Välimaa tarkastelee käsiteproblematiikkaa ansiokkaasti Tiede
ja Ase -vuosikirjassa vuonna 1954 julkaistussa artikkelissaan Operatiivinen –
taktillinen, jonka loppulauseessa hän toteaa, että ”yksiselitteistä ja käsitteellisesti
täysin täsmennettyä määritelmää ei ole pystytty aikaansaamaan…”.38
Sotilaskielessä tiedustelu on määritelty aikakausittain hyvin eri tavoilla,
mutta käsitteen sisällöllinen tarkoitus on säilynyt jokseenkin samanlaisena.
Kylmän sodan aikana tiedustelun määriteltiin olevan ”intelligence, scouting,
tietojen hankkiminen vihollisesta, maastosta, majoitusmahdollisuuksista ym. toimintaan vaikuttavista tekijöistä: kauko-, lähi-, taistelu-, väkivaltainen, maaston-,
lento-, maa-, meri-, ilma, vaihto, tutka-, tähystys-, kuuntelu-, jalkaväki-, tykistö-, huolto-, aselaji-, kaasun-, miinan-, sään-, jne. tiedustelu.”39 Siten voidaan
tiivistää, että tiedustelulla suomalaisessa sotilaskielessä tarkoitetaan yleisesti
tietojen hankkimista vihollisesta, maastosta ja muista toimintaan vaikuttavista
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seikoista. Varsinaisen tietojen hankkimisen lisäksi tiedusteluun kuuluu vielä
tulosten lajittelu, vertaaminen, tarkistaminen ja jakaminen, jotta saatuja tietoja voidaan käyttää tehokkaasti hyväksi.40 Sotilaallinen tiedustelu jakaantuu
strategiseen, operatiiviseen ja taktiseen tiedusteluun.41
Tiedustelutoiminnalla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan yleistäen sitä osaa
säännöllisiä sotatoimia, joissa tiedustelu on lähes kauttaaltaan määritetty
kaikkien sodan ajan joukkojen yhteisiksi tehtäviksi. Toiminnan tärkeimpänä
päämääränä on sellaisten tietojen hankinta, jotka edistävät omien joukkojen
pääsyä yllätykseen ja aloitteen säilymistä. Toisaalta tiedustelulla ja siihen liittyvällä valvonnalla on suojattava omat joukot vihollisen yllättävältä toiminnalta.
Ohjesääntöteksteissä tiedustelutoiminnalla tarkoitetaan omaan suunnitteluun
ja toimintaan vaikuttavien seikkojen ja niitä koskevien tietojen hankkimista,
kokoamista, tulkintaa, arviointia ja toimittamista tarvitsijoille.42 Tiedustelutoiminnan tarkempaa aikakausiin sidottua määrittelyä ja käsitteen analysointia
tehdään tämän tutkimuksen jokaisessa luvussa.
Operatiivinen tiedustelutoiminta on lähinnä sotilasläänin ja keskijohdon
esikuntien johtamaa tiedustelua, jolla rauhan aikana sotatoimien suunnittelun
perustaksi selvitetään omien joukkojen ja arvioidun hyökkääjän mahdollisuudet käyttää hyväkseen sotatoimialuetta. Sodan aikana operatiivisella tiedustelulla selvitetään lisäksi kokonaiskuva vihollisesta sekä sää- ja suojelutilanteen
arvioitava vaikutus sotatoimiin.43
Taktillinen tai taktinen tiedustelutoiminta on yhtymän (vast.) ja joukkojen tiedustelua, jolla hankitaan yksityiskohtaiset tiedot vihollisesta, maastosta,
säästä ja suojelutilanteesta yhtymän ja joukon taistelua tai muuta toimintaa
varten.44
Puolustusperiaatteella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa yleisestä strategiasta ja turvallisuuspoliittisesta doktriinista koostuvaa maanpuolustuksen osuutta
painottuen sotilaalliseen toimintaan. Puolustusperiaatteeseen sisältyvät myös
joukkojen käyttöä ohjaava operatiivis-taktinen taisteluoppi. Puolustusdoktriini
on tässä tutkimuksessa löyhä synonyymi puolustusperiaatteelle.45
Sotilasdoktriinilla tarkoitetaan periaatetta, joka ohjaa asevoimien toimintaa ja käyttöä uhkien ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa.46 Syksyllä 1991 Wienissä
pidetyssä kansainvälisessä doktriiniseminaarissa Suomen kylmän sodan aikaisen puolustuksen operatiivis-strategista toimintaperiaatetta maasodankäynnissä kuvattiin seuraavalla tavalla: ”Sen keskeinen päämäärä on pitää hallussa
strategisesti tärkeät alueet. Käyttäen hyväksi laajaa aluetta tarkoituksena on
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hidastaa ja kuluttaa hyökkääjää siten, että sen torjuntaan ja lyömiseen luodaan
edellytykset.”47
Maanpuolustuksella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan valtakunnan itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseksi sekä laillisen oikeusjärjestyksen säilyttämiseksi tehtäviä sotilaallisia, taloudellisia, hallinnollisia
sekä väestönsuojeluun ja tiedotustoimintaan liittyviä toimenpiteitä turvallisuuspolitiikan päämäärien toteuttamiseksi. Maanpuolustus on siten puo
lustuspolitiikan täytäntöönpanoa kansallisella tasolla.48
Maanpuolustukseen liittyy olennaisesti myös kokonaismaanpuolustuksen
käsite, joka on eri aikoina määritelty sotien kokemusten, kansainvälisten sopimusten ja maailmanpoliittisen tilan mukaan. Kokonaismaanpuolustuksen
käsite on siis kehittynyt kunkin aikakauden turvallisuusympäristön ja sen
mukaisten turvallisuusuhkien viitoittamana. Vuoden 1960 laissa puolustustaloudellisesta suunnittelukunnasta kokonaismaanpuolustuksen määriteltiin
käsittävän ”ne selvittely- ja suunnittelu- ja järjestelytehtävät, jotka ovat tarpeen
maan taloudellisen puolustusvalmiuden kehittämiseksi, sekä väestön toimeentulon ja talouselämän turvaamiseksi sodan taikka sodan vaaran tahi maan ulkopuolella sattuneen sodan tai vaikutuksiltaan siihen verrattavan muun erityisen
tapahtuman aiheuttamien poikkeuksellisten olojen aikana”.49 Maanpuolustuksen opetuspaketissa Maanpuolustuksen perusteet kokonaismaanpuolustuksen
määriteltiin muodostuvan ”sotilaallisesta, taloudellisesta, hallinnollisesta ja
henkisestä maanpuolustuksesta sekä väestönsuojelusta”.50
Sotilaallisella maanpuolustuksella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan puolustuspolitiikan päämäärien mukaisesti valtion itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamista tarvittaessa
sotilaallisilla toimenpiteillä. Ylläpitämällä ja kehittämällä puolustusjärjestelmää mahdollistetaan Puolustusvoimien tehtävien valmistelut ja toteuttaminen.
Sotilaallisen maanpuolustuksen tarkoituksena on kyetä vastaamaan erilaisiin
uhkatilanteisiin ja -kuviin sekä mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisemään
niiden toteutumista käytännössä.51
Suomen puolustusjärjestelmä on erittäin laaja käsite. Sotilaalliset ja poliittiset uhkakuvat sekä niihin varautuminen muodostavat perustan kansalliselle puolustusratkaisulle. Puolustusratkaisu taasen luo perustan kansalliselle
puolustusjärjestelmälle. Tässä tutkimuksessa Suomen puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu Puolustusvoimien johtamis- ja
hallintojärjestelmään kuuluvista tiedustelu- ja valvontajärjestelmistä, joukko38
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tuotanto- ja liikekannallepanojärjestelmistä, huoltojärjestelmistä sekä joukkorakenteesta eli johtoportaista ja joukoista.
Eri aikoina käyttöön valitut puolustusratkaisut ovat toimineet puolustusjärjestelmän perustoina. Suomen puolustusjärjestelmälle asetettujen vaatimusten mitoituksen lähtökohtana ovat kylmän sodan aikakaudella olleet
enimmäkseen tavanomaisin asein toteutettavan, maan valtaamiseen tähtäävän
hyökkäyksen torjunta tarvittaessa kaikin mahdollisin sotilaallisin keinoin. Suomen 2000-luvun alueellisella puolustuksella ja sotilaallisella kriisinhallinnalla
tarkoitetaan puolustusjärjestelmän toimintamenetelmiä kriisi- ja uhkatilanteissa.52
Puolustuskyky voidaan ymmärtää monella tavalla. Tässä tutkimuksessa
käsitteen merkitys muodostuu yhteiskuntajärjestelmän mahdollisuuksista,
kansalaisten maanpuolustustahdosta sekä Puolustusvoimien suorituskyvystä
eri puolustusjärjestelmissä. Puolustuskyky on eri aikoina mitoitettu valtion
johdon turvallisuus- ja puolustuspoliittisten valintojen mukaiseksi.53 Puolustusvalmiudella tarkoitetaan sotilaallisen maanpuolustuksen toimintavalmiutta
ja suorituskykyä. Puolustusvoimien valmiudella tarkoitetaan puolustusvoimien
kykyä toteuttaa kulloisenkin tilanteen edellyttämät toimenpiteet.54
Alueellisella puolustuksella tarkoitetaan maan jakoa alueisiin, joiden johtoportaiden tehtävänä on toteuttaa alueillaan kaikki maanpuolustukseen liittyvät valmistelut, huolehtia niiden täytäntöön panemisesta sekä johtaa sotatoimia ylimmän johdon antamien käskyjen ja ohjeiden mukaan. Alueellisen
puolustuksen, strategisen perusratkaisun, keskeisenä tavoitteena on pitää
strategisesti tärkeät alueet sekä valtakunnan alueen syvyyttä hyväksikäyttäen hidastaa ja kuluttaa maahantunkeutujaa siinä määrin, että valituissa
ratkaisukohdissa voidaan saavuttaa vihollisen torjumiseksi ja tuhoamiseksi
tarvittavat ylivoimat. Edellytykset tavoitteen saavuttamiseksi luodaan taistelemalla hyökkääjää vastaan koko sen hyökkäysalueen syvyydellä. Tällä puolustusratkaisulla tarkoitetaan myös periaatteellista puolustusjärjestelmän
toimintaa ja käyttöä uhkien ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa Suomen valtion
alueella. Alueellinen puolustus on koostunut erilaisista, kulloisenkin uhkan
ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa toteutettavista Puolustusvoimien sotilaallisista toimista ja niiden valmisteluista. Tutkimuksessa tarkoitettu alueellinen
puolustus perustuu oppiin, jota valmisteltiin Puolustusvoimissa 1950-luvulta
alkaen ja joka Suomessa otettiin laajemmin käyttöön 1960- ja 1970-luvun
taitteessa.55
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Paikallispuolustuksella tarkoitetaan alueellisen puolustuksen koko valtakunnan kattavaa osaa. Sen avulla mahdollistettiin alueellisen puolustuksen
yleisjoukkojen irrottaminen ja keskittäminen niille valtakunnan alueille,
joilla pyritään ratkaisuoperaatioihin. Lisäksi paikallispuolustusjärjestelmän
tarkoituksena alueellisessa puolustuksessa oli mahdollistaa taistelun pikainen
aloittaminen kaikkialla valtakunnan alueella erityisesti kaappaus- tai yllätyshyökkäystapauksissa ja luoda edellytykset laajamittaiselle sissitoiminnalle
ja tarvittaessa sissisodalle. Paikallispuolustuksen tehtäviin kuuluivat yleisen
järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito, vastasissitoiminta, maahanlaskujen ja
maihinnousujen torjunta, vihollisjoukkojen hidastaminen ja torjunta sekä
tarvittaessa sissitoiminta.56
Yleisjoukoilla tarkoitetaan ratkaisuun pyrkiviin liikkuviin sotatoimiin soveltuvia operaatiokykyisten yhtymien ja yksiköiden muodostamaa keskeisintä
sotilaallisten maavoimajoukkojen iskuvoimaa. Niitä käytetään valtakunnallisilla painopistealueilla joko operatiivisiin vastahyökkäyksiin tai ratkaisualueiden torjuntataisteluihin. Paikallisjoukoilla tarkoitetaan ensisijaisesti toimintaa
määräalueelle rajoittuviin taistelutehtäviin, mukaan luettuna sissitoiminta,
soveltuvia yksiköitä tai kohteeseen rajoittuviin taistelu- tai tukitehtäviin tarkoitettuja joukkoja. Ne ovat yleensä komppanian tai pataljoonan suuruisia.
Paikallisjoukot tukevat yleisjoukkojen toimintaa. Tukijoukoilla tarkoitetaan
suoranaisiin sotatoimiin osallistumattomia joukkoja, joiden päätehtävänä on
yleis- ja paikallisjoukkojen toiminnan tukeminen.57
Suojajoukoilla tarkoitetaan nopeasti perustettavia tai rauhan aikana jo olemassa olevia joukkoja, joiden tehtävänä on ajanvoiton hankkiminen omille
vastatoimenpiteille, liikekannallepanon suojaaminen, vihollisen kuluttaminen
sekä sen vahvuuden ja hyökkäyssuuntien selvittäminen. Päätoimintamuotoina
suojajoukoilla on aikaa voittava, yleensä mitä vaikeimmissa olosuhteissa käytävä ja hyviä viestiyhteyksiä vaativa viivytystaistelu lähinnä teiden sekä edullisten
etenemisurien suunnassa.58
Liikekannallepanolla tarkoitetaan valtakunnan puolustamiseen tarvitta
vien voimavarojen saattamista rauhan kannalta sodan kannalle. Liikekannallepanon johtavia periaatteita ovat nopeus ja joukkojen perustamisen varmuus.
Liikekannallepanojärjestelmällä tarkoitetaan menetelmää, jolla reservistä ja
sotavarustuksesta muodostetaan ennalta määrätyissä paikoissa sodan ajan
joukkoja.59
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Tutkimuksessa useita kertoja esiintyvällä käsitteellä perustamistehtäväluettelo (PTL) tarkoitetaan puolustusvoimain komentajan esikäskyä alajohtoportaille
joukkojen perustamisesta. Perustettavaksi käskettyjen joukkojen kokonaismäärässä on otettu huomioon operatiiviset ja taktiset perusteet sekä käytettävissä
oleva sotavarustus ja henkilöstö. Perustamistehtäväluettelon tärkein tehtävä on
antaa johtoportaille ja perustamisvastuussa oleville joukoille ne tiedot, jotka
ovat perustamissuunnitelmia ja toimeenpanoa varten välttämättömiä. Joukon
lisääminen perustamistehtäväluetteloon tarkoittaa, että joukko on virallisesti
vahvistettu Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen perustettavaksi joukoksi,
jolle sijoitetaan materiaali, ajoneuvot ja henkilöstö. 60
Perustamistehtäväluettelo ei synny itsestään, vaan pitkällisen suunnitteluprosessin myötä. Suunnittelua ohjaavat lähinnä sotataidollisen ajattelun kehittyminen, vallitsevat uhkakuvat ja resurssit. Perusta suunnittelulle syntyy uhkakuvasta, turvallisuusympäristöstä ja valtakunnallisista resursseista. Näiden
perusteella muotoillaan valittu kansallinen strategia, johon allokoidaan taloudelliset resurssit. Resursseihin mitoitetaan ja laaditaan operatiiviset sodan ajan
suunnitelmat ja perustamistehtäväluettelo. Saavutettu valmius on eräänlainen
jatkumo, jota ylläpidetään kehittämällä operaatiotaitoa ja taktiikkaa muun
muassa harjoitusten avulla. Perustamistehtäväluettelon käytännön vaikutukset
ilmentyvät materiaalihankkeissa, taisteluvälineissä, koulutuksen perusteissa ja
koulutussuunnitelmissa sekä varsinaisessa koulutuksessa. Koulutetut sotilaat
sijoitetaan sodan ajan joukkoihin, jotka perustetaan tarvittaessa PTL:n mukaisessa järjestyksessä ja paikoissa. Prosessi on siten hyvin moniulotteinen ja
osin kaksisuuntainen.61
Tutkimuksessa käytetään lukuisia kertoja käsitettä puolustusvoimat. Vaikka
käsite on kansallisesti yksilöity kirjoitusasussa Suomen puolustusvoimat tai
Puolustusvoimat, se voidaan yleiskielessä ymmärtää moniselitteisesti. Lisäksi
Puolustusvoimista on itsenäisyyden aikana käytetty useita nimiä tai nimiyhdistelmiä, jotka ovat olleet eri aikoina myös päällekkäisiä. Arkikielessä Suomen
puolustusvoimista käytetään usein sen aikaisempaa nimeä Suomen armeija,
joka käsittää kaikki puolustushaarat. Monissa kielissä armeijalla tarkoitetaan
kuitenkin lähinnä maavoimia. Eräissä maissa jako armeijaan ja laivastoon perustuu merisodankäynnin historialliseen merkittävyyteen.
Suomen puolustusvoimista eri aikoina käytetyt viralliset nimet voidaan
kuitenkin jäljittää Suomen asetus- ja lakikokoelmien perusteella. Vapaussodan
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jälkeen vuoden 1918 syksyllä Suomen laillisen hallituksen joukoista eli valkoisesta armeijasta käytettiin virallisissa asiakirjoissa lyhyen aikaa nimityksiä
Suomen armeija, Suomen sotajoukot sekä sotaväki. Vuonna 1919 viralliseen
käyttöön vakiintuivat nimet Suomen sotalaitos ja sotavoimat, joiden ylimpänä ministeriönä vuosina 1919–1922 toimi sotaministeriö. Tuolloin sotaväki
esiintyi edelleen virallisissakin yhteyksissä, jolloin se viittaa yleiskielen terminä
organisoituun sotalaitokseen.62
Suomen vuoden 1919 hallitusmuodossa mainitaan nimi puolustuslaitos,
mutta vasta vuoden 1922 asetuksen myötä se vakiintui viralliseen käyttöön
tarkoittamaan puolustusministeriön alaisia puolustusvoimia ja sisäasiainministeriön alaista rajavartiolaitosta63. Laki valtioneuvostosta ja valtioneuvoston ohjesääntö vuodelta 1922 sisälsivät aiempaan käytäntöön verrattuna
periaatteellisen käsitemuutoksen.64 Tasavallan hallinnossa sota-käsite muuttui
käsitteeksi puolustus. Käsitteen vaihto tuli viralliseen käyttöön ensin nimessä
puolustusministeriö ja vuonna 1924 nimessä puolustusneuvosto. Samoin sotalaitoksesta ryhdyttiin käyttämään nimeä puolustuslaitos. Sotavoimat ja sotaväki
säilyivät kuitenkin pitkään yleisinä käsitteinä armeija-sanan rinnalla.65 Vuonna
1945 otettiin käyttöön virkanimike puolustusvoimain komentaja entisen sotaväen päällikön sijaan. Vanhahtava sananmuoto puolustusvoimain on säilynyt
vain ilmauksissa puolustusvoimain komentaja ja puolustusvoimain lippujuhlan päivä. Sana puolustuslaitos poistettiin käytöstä vuonna 1974, jolloin laki
puolustusvoimista astui voimaan.66
Puolustusvoimista on eri aikoina käytetty seuraavia nimiä: vuonna 1918
valkoinen armeija, Suomen armeija, Suomen tasavallan joukot, Suomen sotajoukot, sotaväki, vuosina 1919–1922 Suomen sotalaitos, sotavoimat, (puolustuslaitos, sotaväki), vuosina 1922–1932 sotavoimat, puolustuslaitos, (sotaväki),
Tasavallan puolustusvoimat, vuosina 1932–1974 puolustuslaitos, puolustusvoimat, (sotaväki) ja vuodesta 1974 puolustusvoimat, (sotaväki).67
Sama koskee rajavartiolaitoksen nimiproblematiikkaa. Vuonna 1919 perustetut rajavartiostot olivat väliaikainen kokoonpano, josta siirryttiin huhtikuussa 1931 vahvistetun lain ja tammikuussa 1932 annetun asetuksen myötä
sisäasianministeriön alaiseen rajavartiolaitokseen. Rajavartiolaitoksen johtoesikunta oli vuoteen 1972 saakka nimeltään Rajavartiostojen Esikunta ja vuodesta
1972 lähtien Rajavartiolaitoksen Esikunta. Vastaavalla tavalla rajavartiolaitoksen johtajaa kutsuttiin vuosina 1931–1972 rajavartiostojen päälliköksi ja vuodesta 1972 lähtien rajavartiolaitoksen päälliköksi.68
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Tutkimuksessa käytetään enimmäkseen aikalaiskäsitteitä. Tutkimusperiodin kattaessa lähes koko Suomen itsenäisyyden aikakauden on tärkeä ymmärtää useiden käsitteiden aikasidonnaisuus. Tästä on lukuisia esimerkkejä,
mainittakoon vaikkapa sana taktillinen, joka käsitteenä rinnastuu taktiseen,
joka puolestaan on ensin mainitun myöhempien vuosikymmenten kirjoitusasu. Aikalaiskäsitteisiin kuuluvat näiltä osin myös kansallisuuksista käytetyt
yleisnimitykset, joista osaa voidaan nykyaikana pitää jopa pilkkaniminä. Tästä
esimerkkinä käy venäläisistä 1910–1920-luvulla ja myöhemmin neuvostoliittolaisista aina sotien jälkivuosiin saakka suomen arkikielessä yleisesti käytetty
nimitys ryssä. Tässä tutkimuksessa ryssä ei ole haukkumasana, vaan aikalaiskäsite. Suomen kieleen vakiintuneet yleiskäsitteet venäläinen ja neuvostoliittolainen rinnastuvat tutkimuksessa toisiinsa niiltä osin kuin ne on alkuperäislähteissä mainittu.
Suomen itsenäisyyden aikaisista sodista mainittakoon, että vuoden 1918
sodasta käytetään aikalaiskäsitteiksi vakiintuneita nimiä vapaussota tai kansalaissota. Tässä tutkimuksessa vapaussota on siis aikalaiskäsite, eikä tutkijan
omiin arvoihin sidonnainen valinta sodan monista nimistä. Vuosien 1939–
1940 sodasta käytetään yleiskieleen vakiintunutta nimitystä talvisota. Vuosien
1941–1944 sodasta käytettään niin ikään kieleen vakiintunutta nimeä jatkosota.
Edellä mainittujen sotien välisestä ajasta käytetään tässä tutkimuksessa nimitystä välirauhan aika. Vuosien 1944–1945 tapahtuneesta saksalaisten joukkojen internoinnista Pohjois-Suomesta käytetään nimitystä Lapin sota. Sotien
jälkeisestä aikakaudesta, noin vuosista 1947–1990, käytetään nimitystä kylmän
sodan aika. Tavallisimmin kylmän sodan aikakauden katsotaan kestäneen toisen maailmansodan lopusta Neuvostoliiton luhistumiseen 1990-luvun alussa.
Kylmä sota oli vastakkainasettelun aikakausi, jossa kilpailivat kaksi supervaltaa,
lähinnä Yhdysvallat ja Neuvostoliitto liittolaisineen.

Lähdeaineistosta
Tutkimuksen keskeinen lähdeaineisto muodostuu suomalaisissa arkistoissa
ja kirjastoissa säilytettävistä alkuperäisasiakirjoista, aikalaisohjesäännöistä,
-oppaista, -ohjeista, -käsikirjoista, kirjallisuudesta, lehtiartikkeleista, tutkimuksista ja opinnäytetöistä sekä kaikkia edeltäviä täydentävistä aikalaisten ja
asiantuntijoiden henkilöhaastatteluista sekä kansainvälisestä kirjallisuudesta.
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Lähdeaineistosta on valikoitu tutkimuksen peruslähteiksi erityisesti ne, joissa
sotilaallisen tiedustelutoiminnan taktiikkaa tai suomalaista sotataitoa on käsi
telty, kuvattu, määritelty tai edes sivuttu.
Puolustusvoimien nykyisen asiakirjahallintonormiston sekä etenkin arkistotutkimukselle asetettujen salattavuussäädösten vuoksi voidaan vuoden 1953
jälkeistä aikaa tutkia hyvin rajoitetusti operatiivisten asioiden näkökulmista
vain 1980-luvun puoliväliin. Käytettävissä olevan lähdeaineiston tasalaatuisuus kapenee siten huomattavasti tutkittaessa operatiivisia asioita 1980-luvulta
lähtien. Tutkimustuloksissa esitettävät 1990–2000-lukuja ja sen jälkeistä aikaa
koskevat johtopäätökset ja havainnot nojaavat siten vahvasti kirjallisuuteen,
haastatteluihin tai muuhun julkiseen lähteistöön, ja siten ne ovat tiedostetusti
todistusvoimaltaan huomattavasti kapeampia 1920–1970-lukuihin nähden.

Aiempi tutkimus
Tarkasteltaessa Suomen sotilaallista tiedustelutoimintaa käsittelevää historiantutkimusta voidaan tässä rajatussa aihepiirissä todeta olevan kattavan ja kokoavan tutkimuksen puute. Sotilastiedustelua ja etenkin operatiivis-taktisen tason
tiedustelutoimintaa käsitellään tai sivutaan lukuisissa tutkimuksissa, muistelmateoksissa sekä laajassa historiankirjoituksessa, mutta kattavan ja syventävän kansalliseen näkökulmaan keskittyvän tiedustelutoiminnan analysoinnin
puuttuminen aiheesta on ilmeinen.
Vesa Tynkkynen sivuaa aihepiiriä suomalaisen taktiikan kehittymistä käsittelevässä väitöskirjassaan Hyökkäyksestä puolustukseen – taktiikan kehittymisen
ensimmäiset vuosikymmenet Suomessa. Teos on peruslähteenä tutkimuksen
kannalta hyvin käyttökelpoinen, sillä kylmän sodan aikana Suomessa tehty
operatiivinen suunnittelu pohjautui pääosin taktisiin ratkaisuihin, joita osaltaan myös sotilaallisen tiedustelun käyttöperiaatteet mahdollisessa sodassa
olisivat puhtaimmillaan edustaneet. Vaikka teoksessa luodaan kuvaa taktisten
periaatteiden muutoksista ja kehityksestä, jää tiedustelutoiminnan ja sen taktiikan historiallinen tarkastelu vaille syventävää analyysia.69
Myös Pertti Salminen käsittelee aihetta ja sen liittymäpintaa alueellisen
puolustuksen kokonaisuuteen vuonna 1996 julkaistussa väitöskirjassaan Puolueettomuuden nimeen – sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 1961–1966.
Tutkimuksen kattava kokonaiskuva Suomen puolustusratkaisujen poliittisesta
ja henkilökeskeisestä päätöksenteosta selkeyttää monia asiayhteyksiä. Salminen
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esittää myös ansiokasta kritiikkiä erityisesti alueellisen puolustusjärjestelmän
väärinymmärtäjiä kohtaan.70
Kylmän sodan aikakautta käsittelevissä tutkimuksissa sotilaallista tiedustelutoimintaa osana alueellista puolustusjärjestelmää sivutaan useasti, mutta
melko pinnallisesti. Pekka Visuri valottaa kattavasti Suomen asemaa kylmän
sodan aikana tutkimuksissaan Puolustusvoimat kylmässä sodassa – Suomen
puolustuspolitiikka vuosina 1945–1961, Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan – puolustusperiaatteiden kehitys läntisessä Keski-Euroopassa ja Suomessa
1945–1985 (diss.), Suomi kylmässä sodassa sekä Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka presidentti Kekkosen kaudella. Sotilaallisen tiedustelutoiminnan
merkitystä poliittisesti vaikeissa puolustusratkaisuissa pohditaan näissä tutkimuksissa marginaalisena osana laajempaa puolustuspoliittista kokonaisuutta.
Ansiokkaasta yleiskuvasta huolimatta varsinaisiin tiedustelutaktisiin kysymyksiin ei tutkimuksissa kuitenkaan syvennytä tarkemmin.71
Puhtaasti kylmän sodan aikakautta ja Suomen puolustusjärjestelyjä käsittelevää tutkimusta edustavat Vesa Tynkkysen ja Petteri Joukon tulkinnat Suomen puolustussuunnitelmista. Maanpuolustuskorkeakoulun Finnish Defence
Studies -sarjassa julkaistu Towards east or west? Defence planning in Finland
1944–1966 luo selväkielisen ja objektiivisen synteesin Suomen valinnoista ja
erityisesti operatiivisen suunnittelun merkityksestä kylmän sodan kuumina
vuosina.72
Kenties merkittävimmät puhtaasti sotilastiedustelua käsittelevät tutkimukset ovat puolustusvoimien tiedustelupäälliköiden muistelmateoksia tai
heitä koskevia elämäkertatutkimuksia. Näistä mainittakoon Raimo Heiskasen
kirja Saadun tiedon mukaan… Päämajan johtama tiedustelu 1939–1945 sekä
Pertti Suomisen kirjoittama elämäkerta Heiskasesta Armeijan silmänä ja korvana – tiedustelupäällikkö Raimo Heiskanen.73 Näissä tutkimuksissa ja kirjoissa
on paljon yleistietoa sotilastiedustelusta, mutta ne painottuvat ylijohdon eli
Päämajan tai Pääesikunnan johtamaan strategiseen sotilastiedusteluun.
Heiskasen ja häntä koskevien kirjojen lisäksi erinomaisia tiedusteluun
liittyviä teoksia ovat Aladár Paasosen muistelmakirja Marsalkan tiedustelupäällikkönä ja hallituksen asiamiehenä sekä Jukka L. Mäkelän kirja Salaista
palapeliä.74 Molemmat teokset kertovat seikkaperäisesti sotienaikaisen Päämajan johtaman tiedustelutoiminnan järjestelyistä sekä toimintamenetelmistä,
jolloin niiden käyttökelpoisuus tähän tutkimukseen on luonteeltaan lähinnä
taustoittava.
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Aselajien tiedustelua sekä radiotiedustelua käsittelevistä tutkimuksista on
mainittava Jyri Paulaharjun kirja Tykistötiedustelu iskee – kuvatulkintaa ja tiedustelua sodissamme ja Lauri Lehtosen, Timo Lienen ja Ohto Mannisen tutkimus Sanomansieppaajia ja koodinmurtajia – Suomen radiotiedustelu sodassa.75
Tutkimukset muodostavat kuvan niin sotien aikaisesta tykistötiedustelusta
kuin radiotiedustelustakin.
Edellä mainittujen tutkimusten lisäksi on tehty suuri määrä tutkielmia ja
opinnäytteitä Sotakorkeakoulun, Taistelukoulun ja Kadettikoulun oppilas- ja
opinnäytetöinä tai erillistutkimuksina, joista monet keskittyvät sotilaalliseen
tiedustelutoimintaan. Näitä kaikkia yhdistävät aiheen rajalliset käsittelytavat.
Pääosa niistä ei valitettavasti aina kuitenkaan yllä tutkimukselle yleisesti asetettujen vaatimusten tasolle, vaikka joukkoon mahtuu ansiokkaitakin tutkielmia.

Arkisto- ja alkuperäislähteet
Arkistolähteet muodostavat tämän tutkimuksen keskeisimmän ja lähdearvoltaan tärkeimmän osan. Alkuperäislähteiden keskeisen materiaalin muodostavat Kansallisarkiston (KA) ja etenkin Puolustusvoimia koskevaan entiseen
Sota-arkistoon76 säilytettäväksi luovutetut puolustusministeriön ja Pääesikunnan (vast.)77 eri osastojen kokoelmat.
Suomen sotilaallista maanpuolustusta käsittelevät asiakirjat ovat eri aikoina olleet salaisia, henkilösalaisia tai operatiivisia ja toimintavalmiusasiakirjoja
(OT-salaisia). Salaisten asiakirjojen (Sal) salassapitoaika on 25 vuotta, mikäli
salassapitoaikaa ei eri päätöksellä ole jatkettu. Henkilösalaisten ja OT-salaisten
asiakirjojen salassapitoaika on vastaavasti 40 vuotta. Paikallis- ja alueellista
puolustusta koskevat operatiiviset suunnitelmat kuuluvat salattavuudeltaan
enimmäkseen ensimmäiseen kategoriaan.
Sotien aikaista tiedustelua koskevassa Kansallisarkiston tai muiden päätearkistojen alkuperäisaineistoissa ei juuri ole jäljellä johtoesikuntana toimineen Päämajan tiedusteluosaston asiakirjoja, sillä ne tuhottiin käytännössä
kokonaan jatkosodan jälkimainingeissa. Siitä huolimatta Kansallisarkiston
kokoelmista, lähinnä useiden sodan aikaisten esikuntien arkistonmuodostajista, löytyy Päämajan tiedusteluosaston laatimien asiakirjojen jakelukappaleita. Esimerkiksi Päämajan suoranaisessa alaisuudessa toimineiden alaisten
yhtymien esikuntien tiedusteluilmoituksia, tiedustelun erillisraportteja, tiedustelukatsauksia ja -ilmoituksia on lukumääräisesti hämmästyttävän paljon
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jäljellä. Tosin niiden etsiminen ja ennen kaikkea löytäminen ovat hyvin paljon
aikaa vaativia tehtäviä.
Koska tämän tutkimuksen lähdemateriaali on koottu pääosin jo ennen
vuoden 2008 alun Sota-arkiston hallinnollista liittämistä arkistolaitokseen,
on tutkimuksessa hyödynnetty vuosien 2005–2007 tiedonkeruuvaiheessa sitä
säilynyttä arkistomateriaalia, joka tuolta aikakaudelta on aikoinaan Sota-arkistoon luovutettu. Uusi palvelusopimus ja vuoden 1953 jälkeistä aikaa koskeva lupamenettelyn alainen rajaus eivät näin ollen koske tämän tutkimuksen arkistomateriaalia, mikäli siihen ei aseteta takautuvasti erillistä kieltoa.78
Todellisuudessa tämän arkistomateriaalin käyttöön saaminen on kuitenkin
merkittävästi hankaloitunut byrokraattisen lupamenettelyn myötä, sillä sitä
ei näytä hallinnoivan keskitetysti enää mikään taho.
Edellä mainittujen salattavuusasteiden vuoksi osa tehdyistä muistioista
ja suunnitelmista on aikakaudella vallinneen käytännön mukaisesti tuhottu
arkistoja supistettaessa. Siksi aiheen tutkiminen ainoastaan yhden keskusarkiston alkuperäislähtein on haastavaa, osin jopa mahdotontakin. Kokonaiskuvaa
on siten täydennettävä korvaavilla menetelmillä, kuten muilla yksityisarkistoilla, yksityiskokoelmilla (pikkukokoelmilla), nimikirjaotteilla, aikalaistutki
muksilla, kirjallisuudella, muistelmilla ja henkilöhaastatteluilla.
Tasavallan presidentin arkistosäätiössä eli Orimattilassa sijaitsevassa Urho
Kekkosen arkistossa (UKA) on myös paljon käyttökelpoista aineistoa Suomen
puolustussuunnitelmista sekä lukuisa määrä yksittäisiä asiakirjoja lähinnä tasavallan presidentin tulo- ja tiedoksikappaleiksi merkittyinä. Pääosa niistä on
tullut muista arkistoista ajan myötä supistetuksi OT-salaisina tai henkilösalaisina asiakirjoina.
Useiden arkistonmuodostajien ja erillisten kokoelmien runsaus muodostaa tutkimuksessa tietyn ongelman. Koska kaiken olemassa olevan ja hyvin
sirpaleisen alkuperäisaineiston tutkiminen kohtuullisessa ajassa on lähes mahdotonta, tässä tutkimuksessa alkuperäisasiakirjojen ja muun lähdeaineiston
tutkimiseen on luotu muutamia painopisteitä. Asiakirjojen vaikuttavuutta ja
kattavuutta on tutkimuksen aikana jouduttu arvioimaan useaan otteeseen.
Ensisijainen tutkimusperiodin alkuperäislähteiden tutkimisen painopiste
on kohdistettu Pääesikunnan ja Rajavartiolaitoksen Esikunnan arkistomateriaaliin. Peruste ylimpien johtoesikuntien eri osastojen arkistomuodostajien
käyttöarvoon liittyy taktiikan kehittämisen kannalta tehtyjen suunnitelmien ja päätösten vaikuttavuuteen. Tutkimuksen kannalta informatiivisimman
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a lkuperäislähteiden asiakirjaryhmän muodostavat siksi Pääesikunnan (vast.)
operatiivisen osaston ja toimiston arkistot, jalkaväkiosaston ja -toimiston arkistot, järjestelyosaston ja -toimiston arkistot sekä Sotakorkeakoulun arkistot,
joista erillisten luokittelupäätösten perusteella OT-salaiset on pääosin luovu
tettu Kansallisarkistoon noin vuoteen 1973 ja salaiset asiakirjat noin vuoteen
1988 saakka.
Tutkimuksen keskeisimmän lähdeaineiston muodostavat Pääesikunnan
(vast.) osastojen ja toimistojen, Rajavartiolaitoksen ja Rajavartiostojen Esikunnan sekä Sotakorkeakoulun ja yksityiskokoelmien yhdistelmä. Pääesikunnan
osastojen arkistoista tärkeimmät kokonaisuudet ovat operatiivisen osaston
(PE op-os), koulutusosaston (PE koul-os), järjestelyosasto (PE järj-os), ulkomaaosasto (PE ulkom-os), tiedusteluosasto (PE Tied-os) sekä aselajiosastoista jalkaväkiosaston (PE jv-os) arkistot. Ne on yleensä luovutettu Kansallisarkistoon säilytettäviksi, lukuun ottamatta esimerkiksi Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen johtoesikuntien sotien jälkeisiä henkilösalaisia asiakirjoja,
joita säilytetään yhä erillisissä holveissa. Rajavartiolaitoksen Esikunnan erillisessä holvissa säilytetään edelleen myös pääosaa vuosina 1950–1980 laadituista
OT-salaisista ja salaisista asiakirjoista. Lisäksi on tutkimuksessa käytetty paljon
Sotakorkeakoulun (SKK), Taistelukoulun (TaistK), sotilasläänien (Sl), divi
sioonien (D), sotilaspiirien (Sp) ja joukko-osastojen (J-os) arkistoja.
Alkuperäisasiakirjojen runsas lukumäärä ja ennen kaikkea kymmenien arkistomuodostajien kokonaisuus muodostaa tiedostetun ongelman. Ensinnäkin
kaikkien sotilaalliseen tiedustelutoimintaan liittyvien asiakirjojen etsiminen
kohtuullisessa ajassa on käytännössä mahdoton tehtävä. Tämän vuoksi esitietoisuutta ja perusymmärrystä aihepiiristä sekä rajatusta tutkimusaiheesta
on käytetty tavallaan työkaluna alkuperäisasiakirjoja etsittäessä. Ymmärrys
Puolustusvoimien eri aikoina käyttämistä tavoista arkistoida ja supistaa materiaalia sekä luovuttaa se säilytettäväksi päätearkistoihin on myös keskeinen
apuväline alkuperäisasiakirjoja etsittäessä.
Erilaisten taustatietojen ja ”tutkimuksen aputyökalujen” avulla tutkimusaineistoa on enimmäkseen etsitty kattavimmin kultakin tutkimusajanjaksolta
sen ylimmän johtoesikunnan arkistomateriaalista. Ylimpien johtoesikuntien,
kuten Pääesikunnan tai sotilasläänien esikuntien, vastuulla ovat olleet suomalaisen sotataidon kehittäminen, päätöksenteko ja suunnittelu.
Ohjesääntöjen suunnittelu-, valmistelu-, kirjoitus- ja kokoamistyö on ollut
1920-luvulta lähtien joko Pääesikunnan koulutusosaston, Sotakorkeakoulun
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muiden sotakoulujen vastuulla. Työtä koordinoineen ohjesääntötoimikunnan arkistomateriaali, vaikkakin puutteellisena kokonaisuutena, on siten ollut
aikalaisohjesääntöjä tutkittaessa avainasemassa. Sama koskee tiedustelutoimintaan liittyviä koulutusasioita, joita johdettiin ensisijaisesti Pääesikunnan
koulutusosastolta käsin. Koulutusta ja opetusta toteuttaneiden sotakoulujen ja
joukko-osastojen tekemiä esityksiä sekä materiaalia koulutukseen liittyneistä
käytännön toimenpiteistä löytyy paljon nimenomaan Pääesikunnan koulutusosastolta. Sen sijaan tiedustelutoimintaa on yleensä kehitetty jalkaväki
aselajin lähtökohdista, minkä vuoksi keskeiset suuntaviivat ja muutokset ovat
jäljitettävissä Pääesikunnan jalkaväkiosaston, jalkaväkitoimiston sekä jalkaväen
tarkastajan arkistoista. Sen vuoksi edellä mainittuja kokonaisuuksia on tutkimuksen lähteinä käytetty paljon.
Sotataidon keskiössä olevat operatiivinen suunnittelu, operaatiotaito ja
taktiikka kaikkine muutoksineen ovat jäljitettävissä Pääesikunnan operatiiviselta osastolta, jonka arkistomateriaali on ollut tutkimuksessa keskeisessä asemassa. Arkistojen supistamisten vuoksi syntyneitä mahdollisia asiakirjapuutteita on pyritty paikkaamaan johtoesikunnan tai -kuntien muiden osastojen,
kuten järjestelyosaston ja aselajiosastojen, arkistomateriaalilla.
Edellä mainittujen arkistomuodostajien asiakirjoista löytyvät myös
yleensä alajohtoportaiden, yksittäisten henkilöiden tai keskeisten tutkimuksen kautta tulleet esitykset, jotka ovat vaikuttaneet suomalaisen sotataidon
tiedustelutoiminnan kehittymiseen. Valittu lähteiden seulonta ja tutkimusmenetelmä saattaa kuitenkin vaikuttaa yksipuoliselta tavalta lähestyä valtavaa
lähdemassaa.
Yksipuolisen kuvan syntymistä on pyritty välttämään käyttämällä edellä
mainittujen peruskokonaisuuksien rinnalla aikakauden muita arkistokokonaisuuksia. Ristiintarkistamalla ja tutkimalla kunkin aikakauden ylempää, rinnakkaista ja alempaa päätöksentekoa, on arkistomateriaalin tulkintaan tuotu
syvyyttä.
Esimerkiksi Pääesikunnan tekemät sotataidolliset linjaukset ovat olleet
vahvasti kytköksissä puolustuspoliittiseen päätöksentekoon, jonka aikalaiskuvaa voidaan täydentää muun muassa tasavallan presidentin arkistosäätiön eli
Urho Kekkosen arkiston laajalla arkistomateriaalilla. Rinnakkaisen päätöksenteon esimerkkinä voidaan vastaavasti mainita Rajavartiolaitoksen ja erilaisten
neuvottelukuntien sekä komiteoiden arkistot. Näiden arkistokokonaisuuksien tutkimisella on ollut suuri merkitys kokonaiskuvan muodostamisessa.
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 astaavasti alajohtoportaiden, kuten divisioonien, sotilasläänien, sotilaspiirien
V
ja joukko-osastojen, arkistojen laajempi tutkiminen selventää huomattavasti
ylimmän johtoesikunnan asiakirjoista muodostettua kokonaiskuvaa etenkin
käytännön toimien suhteen.
Tutkittaessa erittäin laajaa alkuperäisaineistoa on siitä löydettävissä myös
merkittäviä puutteita. Etenkin Pääesikunnan operatiivisen osaston sotienjälkeisen ajan päätearkisto on vajaa, sillä suuri osa keskeisistä asiakirjoista on
salattavuussyistä edelleen Pääesikunnan omassa holvissa. Kansallisarkistoon
luovutetusta asiakirjamateriaalista voidaan kuitenkin muodostaa hyvä kokonaiskuva, mutta etenkin henkilösalaisten asiakirjojen puuttuminen nosti tutkimuksen aikana esille lukuisia kysymyksiä. Varsinkin yksittäisten henkilöiden
toiminta, rooli ja todellinen vaikutus sotataidon kehittämiseen jäivät monissa
tapauksissa vajaaksi.
Puutetta on paikattu hankkimalla tutkimusluvanvaraisia yksittäisiä asiakirjoja tutkimuskäyttöön. Lisäksi tietoja on täydennetty haastattelemalla keskeisiä aikalaisia, joille esitettyjen täsmällisten asiayhteyksiin sidoksissa olleiden
kysymysten avulla saatiin ratkaistuksi monia epäselvyyksiä.
Tutkimustulosten ja johtopäätösten luotettavuutta voidaankin siten korostaa laajan arkistomateriaalin, henkilöhaastatteluiden sekä aiemman tutkimuksen järjestelmällisellä rinnakkaiskäytöllä ja ristiintarkistamisella. Todettakoon
vielä, että vaikka tutkimuksessa käsitellään suomalaisen sotilastiedustelun
sensitiivisinä pidettäviä osa-alueita joko henkilösalaisen tai OT-salaisen alkuperäisaineiston avulla, aineistoa käsitellään vaarantamatta Suomen nykyistä
maanpuolustusta tai kokonaisturvallisuutta.

Julkaistu alkuperäisaineisto
Lähdeluettelossa mainittujen oppaiden ja ohjesääntöjen käyttöarvo on suuri.
Aiheen käsitteistön ristiriitaisuudet ja taktiikan termien aikasidonnaiset merkitykset asettavat aiheen tutkimiselle haasteita. Aikalaiskäsitteiden tuominen sellaisenaan nykyisten käsitteiden rinnalle johtaa helposti vääriin johtopäätöksiin.
Näin ollen oppaiden ja ohjesääntöjen täydellinen ymmärtäminen edellyttää osin myös kyseisellä aikakaudella vallinneen hengen ja ilmapiirin ymmärtämistä taktiikan kehittymisen näkökulmasta. Ohjesääntöjen ja oppaiden vaikuttavuutta täytyy arvioida myös ajallisesta näkökulmasta, sillä vaikka
ohjesääntö julkaisuhetkellä oli painavaa sanaa, sen siirtyminen käytäntöön
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sotakoulujen opetuksen ja varusmieskoulutuksen myötä vei yleensä vuosia –
jopa kokonaisen vuosikymmenen.79

Henkilöhaastattelut
Henkilöhaastattelut ovat useissa tutkimuksen yksityiskohdissa ja asiakokonaisuuksien yhteensovittamisessa arvokas lisä. Operatiivisiin suunnitteluperiaatteisiin on käsittelyajanjaksolla ollut tyypillistä henkilötasolle viety salattavuus.
Eritoten tarkoin varjelluissa operatiivisissa asioissa sekä liikekannallepanon ja
operatiivisten suunnitelmien sisältöä tarkasteltaessa edes kaikki valmistelutyöhön osallistuneet henkilöt eivät välttämättä koskaan nähneet valmista tuotosta.
Tällaisissa tapauksissa henkilösalaisten ja salaisten asiakirjojen tuhoaminen
on aiheuttanut tutkimuksen lähteisiin aukkoja, joita on pyritty osin paikkaamaan keskeisten, vielä elossa olevien tai tuolloin elossa olleiden, henkilöiden
haastatteluilla.
Problemaattiseksi haastattelemisen tekee yhä vallitseva, joskin inhimillisesti ymmärrettävä, vaikeneminen menneistä – jopa yli 50 vuoden takaisista
– asioista. Haastatelluista henkilöistä keskeisimmiksi nousevat 1950–1980-luvuilla operatiivisessa suunnittelussa mukana olleet henkilöt. Henkilöhaastatteluiden merkitys tutkimuksen alkuperäislähteissä esiintyvien asioiden vah
vistamiseksi on kuitenkin oletettavasti merkittävä.
Haastattelumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua, jossa haastateltavien kanssa käytiin läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta kysymykset muotoiltiin ja niitä tarkennettiin kunkin haastateltavan omakohtaiseen liittymäpintaan
sekä kokemuksiin tutkittavasta aiheesta. Haastattelutapaamisessa jokaiselle
haastateltavalle esitettiin samat peruskysymykset hänen taustoistaan sekä
liittymisestään tutkittavaan aiheeseen. Sotilashenkilöiden osalta se tarkoitti
muun muassa palvelustehtävien ja kokemusten taustoittamista sekä niiden
liittymäpintaa suomalaisen tiedustelutoiminnan laajaan kehittämistyöhön.
Tutkimuksen perusteet, näkökulma ja tutkimusongelma sekä varsinaiset
haastattelukysymykset pyrittiin lähettämään jokaiselle haastateltavalle etukäteen kirje- tai sähköpostilla noin kuukautta ennen sovittua tapaamista. Jokainen haastattelu dokumentoitiin joko nauhoittamalla keskustelu digitaaliseen
muotoon tai tutkijan tekemillä muistiinpanoilla. Teemahaastattelumenetelmää
täydennettiin tarvittaessa tilanteeseen soveltuen myös avoimella eli strukturoimattomalla haastattelutekniikalla. Mikäli haastateltavalla oli kysymysten
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ulkopuolelta jotakin täydennettävää tai lisäkerrottavaa, vapaamuotoisemmat
keskusteluosuudet lisättiin osaksi teemahaastattelua.80
Jokaiseen haastatteluun liitettiin myös sellaisia tausta- ja tarkistuskysymyksiä, joiden luotettavat vastaukset olivat ennalta tutkijan tiedossa. Näiden
muistinvaraan suunnattujen kysymysten avulla voitiin arvioida ensisijaisesti
haastateltavan kykyä muistaa vuosikymmenten takaisia yksityiskohtia ja sen
avulla arvioida haastateltavan luotettavuutta.
Muun muassa eri henkilöiden väliset suhteet ja työskentelytavat sekä persoonallisuudet eivät ilmene alkuperäisdokumenteista. Näitä tietopuutteita vahvistetaan erityisesti henkilöhaastatteluiden yhteydessä esitetyillä tarkentavilla
ja tilanteenmukaisilla kysymyksillä. Objektiivisten johtopäätösten tekemiseksi
kaikissa haastatteluissa käytettiin myös hyväksi asiakirjojen ja muiden haasteltujen kertomusten ristiintarkistamismenetelmää. Haastatteluita voidaan siten
pitää tärkeänä lisänä tutkimuksen tulosten kannalta. Haasteltujen kertomia
yksityiskohtia voidaan pitää lähdearvoltaan hyvin luotettavina, sillä tutkimuksessa jätettiin huomioimatta kaikki sellaiset haastatteluvastausosuudet, joissa
haastateltujen henkilökohtaiset mielipiteet tai subjektiiviset näkemykset niin
asioista kuin henkilöristiriidoistakin nousivat räikeästi esille.

Kirjallisuus, lehdistö ja muut painetut lähteet
Ulkomaisessa tutkimuksessa, kirjallisuudessa ja lehdistössä tiedustelutoiminnasta on kautta aikojen kirjoitettu paljon. Tutkimuksen lopullinen lähdeluettelo kuvaa hyvin sitä, kuinka monenkirjavaa aiheen kirjoittelu on ollut. Valmiin
tutkimuksen lähdeluettelossa mainittuja ulkomaisia tutkielmia on käytetty
tässä tutkimuksessa muodostettaessa arvioita kansainvälisistä vaikutuksista
kumouksellisen sotataidon valtavirtauksista suomalaiseen sotataidolliseen
ajatteluun.
Monissa irrallisissa artikkeleissa, etenkin sotilasalan aikakauslehdissä ja
vuosikirjoissa, on operatiivis-taktista tiedustelutoimintaa käsitelty toistuvasti,
mutta sen liittäminen osaksi aikakauden suomalaisia puolustusratkaisuja on
jätetty melko vähäiselle huomiolle. Artikkeleiden lähdearvon kannalta tärkeimmät julkaisut ovat Sotilasaikakauslehden, Kylkiraudan ja Suomen Sotilaan
vuosikerrat, Jalkaväen vuosikirjat, Tiede ja Ase -vuosikirjat sekä muu sotilas
alan lehdistö. Kaikki vuosikerrat on seulottu tutkimuksen kysymyksenasettelun mukaisesti ja niistä on valittu tutkimuksen käyttöön aihetta koskevat
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artikkelit. Aihetta on sivuttu myös monissa opinnäytetöissä ja sotakoulujen
tutkielmissa sekä diplomitöissä, vaikka osassa niistä aiheen käsittely on jätetty
kattavuudeltaan vaille syvempää analyysiä ja tutkimusta.81

Lähdeainesanalyysi
Kaikkia edellä mainittuja lähdekokonaisuuksia on käytetty laajasti tutkimalla
ja vertailemalla niissä esitettyjä asioita tutkimusongelmaan sekä -kysymyksiin.
Kaiken kaikkiaan tämä erillistutkimus on edellyttänyt laajaa arkistotutkimusta
sekä satoja kirjallisuuslähteitä ja lehtiartikkeleita. Lisäksi on ollut seulottava
sotakouluissa laaditut tutkimukset ja tutkielmat, joita itsenäisyyden aikana
on Suomessa tehty arvioilta noin 10 000 eritasoista työtä. Niistä on pitänyt
löytää pelkästään otsikoiden perusteella syvempään tutkimukseen ne, joissa
tutkimusaihetta käsitellään tai edes sivutaan.
Lähteet, niiden käyttö ja tulkinta muodostavat tutkimukseen kaksijakoisen
näkökulman. Lähteessä esitettyä asiaa voidaan helposti pitää tietona tai niin
sanottuna aikalaistotuutena. Tämä lienee yleisin subjektiivisuuden muodostama ansa, johon tutkimuksessa on helppo syyllistyä. Vaikka virallisissa aikalaisasiakirjoissa, -tutkimuksissa tai -kirjoituksissa on esitetty paljon asioita, eivät
ne välttämättä ole edustaneet tietoa, taitoa tai edes virallista kantaa. Lähteiden todistusvoima ei synny pelkästään asia- tai aihesisällöstä. Siksi lähteitä on
tutkittu järjestelmällisesti kahdesta näkökulmasta, lähestymällä niitä yhtäältä
sisällön ja toisaalta merkittävyyden kautta. Sisältöä on tutkittu osana laajempaa
kokonaiskuvaa, jonka asiayhteys esitettyyn asiaan ja aiheeseen on selvitetty
mahdollisimman kattavasti. Yhden asiakirjan tai yhden lähteen avulla tehty
tulkinta johtaa usein varsin yksipuoliseen tutkimustulokseen, joten toisinaan
monimutkaisetkin johto-, asiayhteys-, rinnakkaisuus- ja henkilösuhteet on
pyritty selvittämään ennen varsinaisen asian tulkintaa.
Lähteen laatija, eli esimerkiksi asiakirjan kirjoittaja tai tutkimuksen tekijä, edustaa jo sellaisenaan aikalaiskuvaa. Ilmiö on havaittavissa etenkin
sotilaiden laatimissa asiakirjoissa, lehtiartikkeleissa ja tutkimuksissa. Varsinaisen asiakirjan arvo tai merkitys tutkimukselle on siis paljon syvempi kuin
niissä esitetyt asiat. On sitten kyseessä asiakirjan valmistelija, allekirjoittaja,
laatija, lehtiartikkelin kirjoittaja tai diplomityön tekijä, hän on ihminen, joka
on elänyt aikakautensa viitekehyksessä. Henkilöiden asema tai sotilasarvo ei
siksi suinkaan ole ainoa määräävä tekijä sotataidon moniulotteista kehitystä
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tutkittaessa. Vaikka henkilön asema tai sotilasarvo ilmentää usein hänen tapaansa käsitellä asioita, voidaan esitettyjä asioita ja niiden arvoa tarkastella
muistakin lähtökohdista.
Arvottamalla henkilöiden taustaa, suhteita, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, omakohtaisia tarkoitusperiä ja tavoitteita tasapainoisesti saadaan syvempi tutkimustulos kuin keskittymällä pelkkään virka-asemaan. On kuitenkin
myönnettävä, että ylempien ja virkaiältään vanhempien sotilaiden tekemisiä
arvotetaan helposti heidän saavuttamansa kokemuspohjan tai kypsyneiden
näkemystensä kautta, mutta toisenlaisiakin esimerkkejä on todistettavasti löydettävissä.
Esimerkiksi tutkimusperiodin operatiivisen alan upseereista moni palveli
alemmissa sotilasarvoissa niin Pääesikunnassa kuin Sotakorkeakoulun opettajinakin. Etenkin asioiden valmistelijoina, ideoijina, heillä saattoi olla ylempiä upseereita suurempi vaikutus sotataidon kehittämiseen kuin varsinaisilla
päätöksentekijöillä. Tämä ei tarkoita todellisen vastuun siirtymistä vain yhteen
henkilöstöryhmään, mutta ilmentää hyvin sotataidon kansallisen kehittymisen
moniulotteisuutta. Usein myös kansainväliset vaikutteet esiteltiin yksittäisten
henkilöiden ja nuorempien upseereiden omakohtaisten kokemusten myötä
osaksi suomalaisen sotataidon kehittämistä.
Jokainen tutkimuksessa käytetty lähde, sen arvo ja yleistettävyys on asetettu tapauskohtaisen ja kriittisen tarkastelun alaiseksi. Vaikka yksittäisen lähteen
antama kuva olisikin ollut yleistettävissä, löydöksiä tarkistettiin vertailemalla
niitä useamman lähteen avulla.
Vertailu ja kriittinen arviointi on ollut yksi tutkimuksen suurimmista ongelmista, sillä monesti asiayhteyteen liittyvää vertailukohtaa oli etsittävä kauan,
toisinaan myös ilman vertailukelpoista tulosta. Näissä tapauksissa vertailukelpoisen lähteen puuttuminen pyrittiin korvaamaan asian yleistävämmällä
kuvaamisella, valistuneella olettamuksella tai todeten johtopäätöksen tekeminen yksinkertaisesti mahdottomaksi. – Lähdekriittisyys ja lähteiden hallinta
ovat todella tutkimuksen objektiivisuuden ja luotettavuuden kannalta keskeisiä
tekijöitä.
Valtavan lähdemassan analysointi itsessään on tämänkaltaisessa alkuperäislähteisiin nojaavassa tutkimuksessa haastava tekijä. Tutkimusongelmaan ja
asetettuihin tutkimuskysymyksiin vastaaminen on kuitenkin mahdollista tehdä, kunhan hyväksytään historiantutkimukselle ominainen tulkintalähtöinen
riittävyys. Absoluuttista totuutta on kaiketi mahdotonta koskaan löytää, vaikka
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etenkin alkuperäisasiakirjoista muodostuneet arkistot sisältävät yhä paljon
tutkimattomia lähteitä tai jopa niin sanottuja ”savuavia pistooleja”.
Tavatessani Yhdysvalloissa opiskellessani kansainvälisesti arvostetun sotahistorioitsija Robert A. Doughtyn, hän kertoi etsineensä lähes neljäkymmentä
vuotta toisen maailmansodan sotataitoon liittyvää yksityiskohtaa – ”savuavaa pistoolia” – useiden maiden arkistoista sitä koskaan löytämättä. Doughtya
vapaasti lainaten: ”Tiedon löytämättömyys on tutkijalle turhauttavaa, mutta
historiantutkimuksessa puuttuvaan tietoon ei pitäisi koskaan jumiutua, vaan
hyväksyä se, että jokin olennainen tieto jää aina puuttumaan.” Tärkeämpää on
tuoda esille lähteen tai tiedon puuttuminen, sillä jo se sinällään on yhtä arvokas
tutkimustulos kuin tieto itsessään.
Tässä tutkimuksessa laajaa lähdeaineistoa on pyritty tutkimaan kattavasti
ja tekemään löydetyistä lähteistä ne johtopäätökset, jotka oli mahdollista tehdä
mahdollisimman luotettavasti. Olen varma siitä, että tämänkin tutkimuksen
tulokset ja tehdyt johtopäätökset – historiallinen tulkinta – tulevat ajan myötä täydentymään joko aiheen jatkotutkimuksissa tai yksittäisen lähderyhmän
avauduttua laajemmin tutkimuskäyttöön.
Kun ”historiallinen totuus” jätetään suosiolla eräiden tietokirjailijoiksi
itseään kutsuvien populististen tehtäväksi, voidaan laaja-alaisella lähdeaineistolla totuuden sijasta saada aikaan selittävä ja oikeansuuntainen tulkinta
tapahtumista ja asioiden yksityiskohdista. Historiantutkimus on siten aina
jokseenkin vajaata, kunhan hyväksytään tulkinnan ja lähdekriittisyyden ongelmat oikeansuuntaista tulkintaa etsittäessä.
Edellä kuvatun menetelmän ja lähdekritiikin perusteella voidaan tämän
tutkimuksen luotettavuutta arvioida monilla tavoin. Tutkija tiedostaa menetelmän heikkoudet ja vahvuudet sekä ennen kaikkea mittavan lähdeaineiston
mahdollisuudet tarkastella tiedustelutoimintaa osana suomalaista sotataitoa.
Pelkkä ymmärrys tai tutkijan itsensä tekemä toteamus ei takaa tutkimuksen
luotettavuutta. Luotettavuus ja johtopäätösten oikeasuuntaisuus jäävät laajan
tiedeyhteisön sekä lukijoiden harteille. Tutkijalla on kuitenkin vastuu esittää
asiat tässä työssä mahdollisimman ristiriidattomasti sekä objektiivisesti käytössä olevan lähdeaineiston perusteella.
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 Tiedustelutoimintaa koulutettiin niin sotaväessä kuin
suojeluskunnissa. Sinisen
rykmentin Tapio Vartiovaara
opettaa poikakomppanian
suojeluskuntalaisia suunnistamaan maastossa Munkkiniemen lähistöllä kesällä 1936.
Kuva Sotamuseo.
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”Jokainen, niin ylempi- kuin alempiarvoinenkin joukonjohtaja on
velvollinen aina ottamaan selvän siitä, mitä hänen ympärillään
tapahtuu ja mikä hänen toimintaansa vaikuttaa, sekä ilmoittamaan
tuloksen ylemmälle johtajalle. Samoin on taistelun kuluessa pidettävä
ylijohtaja tietoisena vihollisen toimista ja omien joukkojen asemasta.”
Suomalainen Sotilaskäsikirja, 5. osa, Helsinki 1920.

Tiedustelun perusteet saksalaisen
sotataidon ilmentyminä
Ensimmäinen pääluku luo perustan suomalaisen taktisen tiedustelutoiminnan
taustahistorialle. Suomalaisen tiedustelutoiminnan historiallista kehitystä käsitellään 1920- ja 1930-luvun sotataidollisen kehityksen viitekehyksessä sekä
luodaan perusteet toiminnan teoreettisille pohdinnoille ja ohjesääntökirjallisuudessa esiintyville toimintaohjeille. Luvussa esitetyn suomalaisen sotataidon
yleisen taustan muodostaa Vesa Tynkkysen väitöskirjan yksityiskohtaisempi
kuvaus ja johtopäätökset kansallisen sotataidon kehityksestä itsenäisyyden
ensimmäisinä vuosikymmeninä.
Puolustusvoimien syntyhistoria ulottuu Suomen itsenäistymisen jälkeisiin tapahtumiin vuonna 1918, jolloin senaatin sisäasiaintoimikunta julisti
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25. tammikuuta 1918 suojeluskunnat laillisen hallituksen joukoiksi. Perustettu Suomen sotaväki joutui välittömästi tositoimiin alkaneeseen vapaussotaan.
Sodan aikana tammi–toukokuussa 1918 suunniteltiin jo sotaväen aseman
vakiinnuttamista sekä sen tulevaa kokoonpanoa. Sodan päätyttyä valkoinen
armeija saatettiin rauhan kannalle ja sen organisaatiota ryhdyttiin vakiinnuttamaan.1
Perusteet rauhanajan armeijan ja sen joukko-osastojen muodostamiseksi
annettiin kesäkuussa 1918. Ensimmäisessä armeijakäskyssä ei mainittu mitään yhtymien vastuualueista, ainoastaan majoituspaikkakunnat.2 Joukkojen
perustamisen yhteydessä eräät joukko-osastot saivat 1700–1800-luvuilta periytyvät historialliset nimet, joissa oli myös maakunnallisia viittauksia. Näistä
esimerkkeinä mainittakoon Uudenmaan Rakuunarykmentti ja Karjalan Kaartin Rykmentti.3
Vuoden 1918 lopulle tultaessa oli sotaväen organisaatio vakiintunut
saksalaistyylisen mallin mukaisesti. Sen rungon muodostivat kolme divisioonaa ja yksi prikaati sekä näiden alaiset joukko-osastot, sotakoulut, erinäiset laitokset, kutsuntapiirit, rajavartiostot sekä ilmailuvoimat. Laivasto ja
rannikkopuolustus kuuluivat ylimmän johdon alaisuuteen.4 Organisaation
perusteista huolimatta johtosuhteet olivat aluksi sekavia, eikä varsinaista
aluevastuuta ollut.
Maaliskuussa 1919 sotaväen kokoonpanoihin ja johtosuhteisiin tehtiin
muutoksia, jolloin maa jaettiin 29 kutsuntapiiriin sovellettaessa käytäntöön
väliaikaista asevelvollisuuslakia. Saman vuoden aikana vahvistettiin lailla sotilasviranomaisten asema ja toimivalta sekä perustettiin uusia joukko-osastoja.
Suurin osa rauhanaikaisista joukko-osastoista oli sijoitettu asutuskeskuksiin,
joissa oli Venäjän vallan aikaisia varuskuntarakenteita ja kasarmirakennuksia.
Suomen sotaväen ensimmäiset kehitysvuodet olivat vakiintumattomuuden
ja muutosten aikaa. Sotaväen kokoonpano ja toiminta haki uomiaan vuosien
1919–1924 kuluessa, jolloin puolustuslaitosjärjestelmä luotiin. Suomen sotalaitoksen nimi muuttui vuoden 1922 lailla ja asetuksella puolustuslaitokseksi.
Käytännössä vasta tämä uudistus vakiinnutti ensi kertaa sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyt Suomessa.5
Suomen armeijan syntymäkautena heti itsenäistymisen jälkeen ei vastaperustetuilla asevoimilla voida sanoa olleen juurikaan taktiikan perinteitä, saati
yhtenäistä sotataidollista ajattelua. Olihan Suomi ollut ennen itsenäistymistään
vailla sotaväkeä vuodet 1904–1917. Itsenäisyysjulistuksen jälkeen maalle oli
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luotava uskottavat sotavoimat. Armeijan perustamisvaiheessa kehittämisen
ristiriitoja esiintyi paljon. Sotilaallisen ja poliittisen johdon erimielisyydet
sekä armeijan päällystön sisäiset näkemyserot haittasivat osaltaan asevoimien
kehittämistä. Upseeriston jakaantuminen kolmeen eri lähtökohdista ja koulutustaustoista muodostuneeseen ryhmään oli yksi keskeisimpiä sotataidollisen
kehityksen hidasteita. Venäjällä, Saksassa ja itsenäisen Suomen sotakouluissa
oppinsa saaneiden upseereiden keskuudessa oli vaikea löytää vallitsevaa yksimielisyyttä sotataidollisista näkemyksistä tai taktiikasta.6
Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina keskityttiin koko yhteiskunnassa ja
siten myös vastaperustetussa armeijassa olojen vakiinnuttamiseen. Vallitsevissa
oloissa oli melko ymmärrettävää, että armeijan perustamisvaiheessa kehittäminen perustui pitkälti ulkomaisiin oppeihin ja aiempien sotien kokemuksiin.
Tässä suhteessa aikakaudella vallinneet sotataidon teoriat, ensimmäisen maailmansodan kokemukset sekä sotahistorian opit toimivat taktiikan opetuksen
ja kehittämisen perusteina. Yhtäältä ensimmäisen maailmansodan kokemuksista saatiin yleisiä sotataidollisia perusteita taktiikan kehittämiselle. Toisaalta
vapaussotaan osallistuneiden upseereiden kautta saatiin omakohtaisiin sotakokemuksiin perustuneita näkemyksiä kansallisten olosuhteiden ja maaston
erityispiirteiden vaikutuksista sotataidon kehittämiseen.
Vesa Tynkkynen toteaa väitöskirjassaan, että vapaussotaa voidaan kuitenkin pitää varsin ristiriitaisena taktiikan kehittämiseksi saatujen kokemusten
kannalta. Vapaussodassa käytetty taktiikka oli kuitenkin enimmäkseen mieskohtaista, minkä taustalla lienee ollut aiempien sotakokemusten puute, päällystön kirjavuus sekä joukkojen heikko koulutustaso. Lyhyen sodan aikana ei
myöskään ollut aikaa syvällisiin sotataidollisiin pohdintoihin. Vapaussodan
merkitys suomalaisen sotataidon kehittämiseksi jäi 1920-luvulla melko pinnalliseksi, sillä vapaussodasta saatuja taktisia kokemuksia ei lyhyen sodan vuoksi järjestelmällisesti kirjattu. Vaikka sodasta kirjoitettiin ja julkaistiin paljon
kirjoja, ne keskittyivät enimmäkseen sodan tapahtumiin. Vasta 1930-luvulla
alettiin vapaussodan kokemuksista tehdä sotataitoa ja taktiikkaa käsitteleviä
tutkimuksia.7
Sotataidollisista teorioista ja teoreetikkojen kirjoituksista etsittiin kuitenkin vaikutteita kansalliseen ajatteluun. Ulkomaisista teoreetikoista erityisesti
englantilaisten J. F. C. Fullerin8 ja B. H. Liddell Hartin9 näkemyksiä mekanisoitujen joukkojen käytöstä sodankäynnissä tutkittiin. Merkillepantavaa oli
se, että heidän näkemyksensä eivät 1920-luvulla saaneet laajempaa kannatusta
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 Kun tiedustelutoiminnan organisointi ja eritasoiset tehtävät
alkoivat 1930-luvun puoliväliin
tultaessa hahmottua, ryhdyttiin tiedustelutehtäviin myös
kouluttamaan henkilöstöä ja
varaamaan reserviläisiä. Välimaastossa oleva iskuryhmä on
paljastunut. Kuva Sotamuseo.
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Isossa-Britanniassa tai Ranskassa. Sen sijaan Saksassa ja Neuvostoliitossa Fullerin ja Liddell Hartin näkemyksistä otettiin runsaasti vaikutteita. Suomessa vaikutteet eivät voimakkaasta saksalaissuuntauksesta huolimatta saaneet suurta
kannatusta, sillä ammattiarmeijaan viittaava joukkojen runsas mekanisointi oli
osin ristiriidassa suomalaisittain vahvaan ajatteluun asevelvollisuusarmeijasta
sekä jalkaväen perinteisestä käytöstä. Fullerin tai Liddell Hartin näkemyksiä
pidettiin Suomessa jalostamisen arvoisina, vaikka ne eivät sellaisinaan soveltuneet käytettäviksi suomalaiseen maastoon, joka poikkesi pikkupiirteisyydessään paljon keskieurooppalaisesta maastotyypistä.10
Itsenäisyyden alussa Suomen armeijan kehittämistä johtivat Venäjällä koulutuksensa saaneet upseerit. Saksassa koulutuksensa saaneen jääkäriupseeriston valtaanpääsy 1920-luvun puolivälistä alkaen voimisti saksalaissuuntausta
entisestään. Vesa Tynkkysen mukaan ensimmäinen maailmansota, siitä saadut
kokemukset sodankäynnissä ja saksalaissuuntaus vakiinnuttivat kansalliseen
taktiikkaan kaksi päätaistelulajia. Perustaistelulajit, hyökkäys ja puolustus,
muodostivat taktisen ajattelun rungon, jota noudatettiin pitkälti aina sotiin
1939–1944 saakka. Ensimmäisen maailmansodan laajoista puolustuksellisista
kulutussotanäyttämöistä pyrittiin suurempaan taistelujen liikkuvuuteen, joten
jääkäriliikkeen Suomeen mukanaan tuoma hyökkäyksellinen taktiikka korostui etenkin 1920- ja 1930-luvun aikana.11
Syyt kulutussodan ja puolustuksellisen sodankäynnin välttämiseen
liittyivät pitkälti materiaalikulutuksen ja elävän voiman tappioiden minimointiin. Aikakauden sotataitoa ja taktiikkaa leimasivat siten pyrkimykset
hyökkäykselliseen taktiikkaan ja operaatioihin, joiden uskottiin päätyvän
ratkaisuun pitkällisten ja kuluttavien puolustustaisteluiden sijaan. Vihollisen toimintavapaus tuli kiistää häikäilemättömällä, liikkuvalla ja nopealla
hyökkäyksellä.12
Myös viivytystaistelu tunnettiin ja sen hyväksikäytön katsottiin parhaiten onnistuvan tilanteisiin ja olosuhteisiin sovellettuna osana hyökkäystä tai
puolustusta, vaikka erillisen taistelulajin aseman suomalaisessa taktiikassa se
saavuttikin vasta talvisodan alla. Vesa Tynkkynen on myös todennut väitöskirjassaan, vaikkakin hieman kärjistäen, että myös sissitoiminnasta muodostui maailmansotien välisenä aikana suomalaiseen taktiikkaan tavallaan neljäs
taistelulaji, joka sisälsi olennaisena taktisen tason tiedustelutoiminnan perusmenetelmät.13
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Suomalainen taktinen ajattelu perustui 1920-luvulla kaksijakoiseen periaatteeseen – muodolliseen ja sovellettuun taktiikkaan. Yleisemmällä tasolla
taktiikan miellettiin olevan tunnettuja sotateoreetikoita mukaillen oppi taisteluiden voittamisesta. Muodollinen taktiikka perustui aselajien ohjesääntöihin,
joissa määriteltiin ne liikunta- ja taistelumuodot, joita kukin aselaji sodassa
käyttää. Muodollinen taktiikka oli siten synonyymi eri aselajien taktiikalle.
Sovellettu taktiikka erosi sisällöltään edellisestä käsittäen kahden tai useamman aselajin toiminnan taistelussa ja sen valmisteluissa. Sovellettua taktiikkaa
kutsuttiin aikalaislähteissä myös ”yhdistyneiden aselajien taktiikaksi”.14
Joukoille vihollisesta tietoja antavan taktisen tiedustelutoiminnan merkitys ja mahdollisuudet nousivat suomalaisen sotataidon pohdinnoissa esille
melko pian maan itsenäistymisen jälkeen. Ajatukset ja pohdinnat taktisen tiedustelutoiminnan mahdollisuuksista perustuivat pitkälti sotahistoriasta esille
nostettuihin esimerkkeihin sekä kokemuksiin suomalaisista olosuhteista. Tämän perusteella voidaan todeta, että taktisen tiedustelutoiminnan kansalliset
juuret olivat olemassa ja sen perusteet ennestään tiedostettuja sekä tunnettuja
menetelmiä jo itsenäisyyden alkuvuosina.
Venäläinen kenraaliluutnantti Karl Adaridi korosti vuonna 1923 julkaistussa kirjassa Suomi sotanäyttämönä sissitoiminnan merkitystä painottaen, että
Suomen olosuhteet olivat puolustajaa suosivat. Itsenäisyyden alusta lähtien
suomalaisia olosuhteita ja maastoa pidettiin taktiikan kehittämisen perustekijöinä. Ensimmäisen maailmansodan kokemukset olivat arvokas lisä sotataidon kehittämisessä, mutta sellaisenaan ne eivät soveltuneet Suomen oloihin.
Olosuhteisiin ja maastoon sovelletut taktiikan kokeilut 1920–1930-luvulla vain
vahvistivat tätä käsitystä.15
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen tiedustelutoimintaan liittyvä taktinen ajattelu ja vakava suhtautuminen kehittyivät merkittävästi etenkin
1930-luvulla. Tämä teoria näkyy voimakkaasti taustalla, kun tarkastellaan
suomalaista taktiikan kehitystä 1920–1930-luvuilla sekä tiedustelulajien moninaista käyttöä osana sotien 1939–1944 operaatioita. Tiedustelutoiminnan
teoretisointi ja kokeileminen vakiintui suomalaiseen sotataidolliseen ajatteluun itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä.16
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Tiedustelutoiminta Suomen itsenäisyyden alun ohjesäännöissä ja
käsikirjoissa
Itsenäistyneen Suomen sotaväen käytössä ollut koulutusohjeisto ja ohjesäännöstö perustuivat aluksi ulkomaisiin oppeihin. Pitkälti jääkäreiden Saksasta
mukanaan tuomat vaikutteet näkyivät teoksissa Suomalainen sotilaskäsikirja,
Harjoituskirja, Voima-opas ja Vapaajoukkojen ohjesääntö, jotka muodostivat
ohjesäännöstön keskeisen rungon. Lisäksi vahvaan asemaan etenkin taktiikan opetuksessa nousi ruotsalaisen kenraaliluutnantti Lars Tingstenin kolmiosainen kirja Taktikens grunder.17 Vaikka vapaussodan jälkeen aloitettiin
ohjesääntöjen ja oppaiden laaja tuottaminen, ei kirjoja saatu joukkojen käyttöön tarvetta vastaavaa määrää. Ohjeiden puutetta paikattiin sotaministeriön
julkaisemilla käskylehdillä ja muilla puolustuslaitoksen toimintaa säätelevillä
ohjeilla.18
Suomalainen sotilaskäsikirja laadittiin Saksassa jääkäreiden yhteistyönä.
Kirja ilmestyi alun perin viisiosaisena teoksena Berliinissä vuonna 1917 ja
vuosien 1918–1920 aikana kahdeksanosaisena laitoksena Suomessa. Kirja perustui sisällöltään pääosin saksalaisiin jalkaväen taisteluohjesääntöihin, ja se
oli tarkoitettu suomalaisten upseereiden, aliupseereiden ja miehistön oppaaksi.
Vaikka opaskirja oli ilmestyessään alan perusteellisin suomenkielinen teos ja
sai ohjesäännön hyväksynnän, moniosainen teos oli kokonaisuutta tarkastellen
varsin epätasalaatuinen.19
Kooltaan ja sisällöltään vaatimaton Voima-opas ilmestyi eräiden jääkäreiden ja liikemiesten yhteistyöllä syksyllä 1917. Opas perustui sisällöltään tiettävästi Suomalaisen sotilaskäsikirjan I osaan sekä Ruotsissa painettuun Hand
bok för landstormbefäl -kirjaan. Merkillepantavaa on se, että Voima-oppaassa
käsiteltiin erikseen tiedustelutoimintaa, joskin melko pintapuolisesti.20
Alkuvuonna 1918 ilmestynyt Vapaajoukkojen ohjesääntö oli sekin tavallaan saksalaisista ohjesäännöistä kopioitu kooste, joka kooltaan edusti lähinnä
vihkosta. Kenraalimajuri Paul von Gerichin kirjoittamassa ja kokoamassa ohjesäännössä oli siinäkin oma alalukunsa tiedustelulle ja siltä suojautumiselle.
Muihin oppaisiin verrattuna helmikuun alussa 1918 julkaistu Harjoituskirja
sen sijaan perustui venäläisiin ohjesääntömalleihin.21
Edellä mainituissa ohje- ja opaskirjoissa on joukkojen harjoittamasta tiedustelutoiminnasta löydettävissä useita mainintoja. Kirjoissa esitetyt tiedustelutoiminnan määritelmät noudattivat saksalaisen taktiikan perusteita jakaen
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sen partiotiedusteluun ja varmistukseen. Vuodesta 1917 lähtien julkaistuissa
saksalaisissa ohjesääntökäännöksissä ja itsenäisyyden alun ensimmäisissä suomalaisissa sotilaskäsikirjoissa tiedustelun tarkoituksena määriteltiin olevan
ottaa selkoa vihollisen läheisyydestä, toiminnasta ja vahvuudesta sekä samalla
tehdä huomioita ympäröivästä seudusta. Esimerkiksi Suomalaisessa Sotilaskäsikirjassa esitetyt tiedustelutoiminnan esimerkit oli sidottu sotahistorian
kuuluisiin tapahtumiin, kuten saksalaisten joukkojen sotatoimiin Preussin
sodissa vuosina 1864–1866 ja 1870–1871.22

Partiotiedustelu ja varmistus
Suomalainen Sotilaskäsikirja jakoi tiedustelun karkeasti partiotiedusteluun ja
varmistukseen. Partiotiedustelua käytettiin taisteluryhmityksessä ja varmistusta marssien tai siirtymisten aikana. ”Partiotiedustelu ja varmistus ovat toisistaan
eroavia tehtäviä. Varmistusjoukot ovat paikallisesti sidotut varmistettavaan joukkoon. Tiedustelujoukkojen taasen täytyy sovittaa toimintansa vihollisen mukaan
ja voida liikkua vapaasti. Jos jonkun joukon samalla kertaa tulee pitää huolta
molemmista tehtävistä, on
tarkoituksenmukaista jakaa
eri tehtävät eri osastoille.”

 Suomalainen sotilaskäsikirja
laadittiin Saksassa jääkäreiden
yhteistyönä. Kirja ilmestyi alun
perin viisiosaisena teoksena
Berliinissä vuonna 1917 ja
vuosien 1918–1920 aikana
kahdeksanosaisena laitoksena
Suomessa. Kirja perustui sisällöltään pääosin saksalaisiin
jalkaväen taisteluohjesääntöihin, ja se oli tarkoitettu suomalaisten upseereiden, aliupseereiden ja miehistön oppaaksi.
Kuva Puolustusvoimat.
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Kirjassa esitettyjen ohjeiden mukaan partiotiedustelu ja varmistustehtävä
asettivat joukkojen toimintakyvylle suuria vaatimuksia, jolloin tehtävät tuli
määrittää tarkoituksenmukaisuusperiaatteita noudattaen.23
Partiotiedustelu oli sotilaskäsikirjan mukaan pääasiallisesti ratsuväelle
kuuluva perustehtävä. Taistelukentällä, vihollisen välittömässä läheisyydessä,
ratsuväen tiedustelutehtävät rajoittuivat ”vihollisen sivustoille ja selkäpuoleen”.
Myös ensimmäisessä maailmansodassa käyttöön otettu lentoase mainitaan tiedustelulle tärkeäksi välineeksi. ”Lentokoneet ovat partiotiedustelulle tulleet melkein tärkeämmiksi kuin ratsuväki, vaikkakin viimeksi mainitulle yhä vieläkin jää
toimintamahdollisuuksia, sillä monet seikat, kuten pienien joukkojen olinpaikat,
voivat lentokoneesta jäädä huomaamatta.” Ellei ratsuväkeä ollut käytettävissä,
voitiin tiedusteluun ja kaukotiedusteluun käyttää ”polkupyöräilijäjoukkoja”.
Jalkaväestä perustettujen polkupyöräilijäjoukkojen etu ratsuväkeen verrattuna
oli se, etteivät ne tarvinneet rehua liikkuakseen. Talviolosuhteissa ja syvässä
lumessa, jolloin ratsuväki- tai polkupyörätiedustelu oli mahdotonta, määriteltiin sotilaskäsikirjassa vaihtoehdoksi ”valkopukuiset suksijoukot – – etenkin
jos niillä on porokuormasto”.24
Suomalaisessa Sotilaskäsikirjassa kuvataan mielenkiintoisella tavalla taktisen tiedustelun mahdollisuuksia ilmatiedustelun uudenaikaisilla välineillä.
Ilmatiedustelua voitiin harjoittaa ilmapalloilla, kiintopalloilla, ilmalaivoilla
tai lentokoneilla. Ilmapallojen merkitys tiedusteluvälineinä todettiin vähäiseksi, kun taas kiintopallot olivat käsikirjan mukaan käyttökelpoisia varsinkin
kenttävarustus- ja linnoitustaisteluissa tykistön tähystykseen ja lähitaisteluun.
Ilmalaivojen eli Zeppelinien päätehtävänä oli kaukana vihollisen joukkojen
takana tapahtuva tiedustelu ja ”pomminheitto”. Kaikkein suurimman merkityksen ilmatiedustelussa saivat kuitenkin lentokoneet, joille soveltuvia tehtäviä
olivat ”lähi- ja kaukotiedustelu, pomminheitto, tykkitulen ohjaus, taistelu vihollisen lentokoneita, ilmalaivoja, kiintopalloja, sotalaivoja ja tykistöasemia, jopa
jalkaväkeäkin vastaan”.25
Tiedustelutoiminnan tulosten kokoaminen tapahtui ilmoitusten kokoamispaikoilla, joissa yleisestä sotatilasta hyvin perillä olleet upseerit tarkastivat
saapuvia tilanneilmoituksia ja ratkaisivat, mitä niistä lähetetään edelleen, sekä
ratkaisivat niiden kiireellisyyden. Ilmoitusten saattaminen ”ilmoitustenkokoamispaikalle” saattoi tapahtua ratsu-, polkupyörä-, hiihto- tai jalkaläheteillä tai
autoilla. Uudenaikaisimmiksi tiedustelutietojen ilmoitusvälineiksi mainittiin
myös kenttäpuhelimet, sähkölennättimet ja valomerkit.26
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Taktisen tiedustelutoiminnan lajit olivat käsikirjan mukaan pienten ratsuväkiosastojen partio- eli patrullitiedustelu sekä lähitiedustelu, lentokoneiden ja ratsuväen sekä suksijoukkojen kaukotiedustelu sekä taistelutiedustelu.
Etäisyys vihollisesta oli tiedustelulajin kannalta määräävä tekijä. ”Riippuen
siitä, kuinka kaukana vihollisesta ollaan, tiedustelupalvelus jaetaan kolmeen
osaan: kaukotiedusteluun, lähitiedusteluun ja taistelutiedusteluun.” Tiedustelun tarkoituksena oli saada selvyys kuuteen keskeiseen tietoon: tiedot vihollisesta, tiedustelutehtävän päämäärä, tiedustelun pääkohde, tiedustelureitit,
tiedustelujoukon poissaoloaika omista joukoista sekä paikka, jonne tiedustelutiedot tuli lähettää.27
Suomalaisessa Sotilaskäsikirjassa mainitut esimerkit ja kuvaukset tiedustelusta osoittavat myös sen, että käsikirjoittajakomitealla oli käytössään muutakin kuin saksalaista sotilaskirjallisuutta. Mitä ilmeisimmin kirjoitusten tukena
käytettiin myös Ruotsissa julkaistuja sotahistoriallisia teoksia.28
Monia yhtäläisyyksiä Suomalaisen Sotilaskäsikirjan mukaisiin kuvauksiin
tiedustelusta on myös syksyllä 1917 kirjoitetussa ja alkuvuonna 1918 julkaistussa Vapaajoukkojen ohjesäännössä. Ohjesäännön neljäs luku Sotatoimet kuvaa
tiedustelun merkitystä onnistuneiden taisteluiden perusedellytyksenä. Voidaan
siis päätellä, että taktisen tiedustelun oleelliset periaatteet niin tiedustelutoiminnan eri vaihtoehdoista kuin toteutustavoistakin olivat ainakin suojeluskuntapäällystön opiskeltavina jo ennen vapaussodan alkua. Ohjesääntö korostaa tiedustelun ja partioinnin sekä tavallisen väestön merkitystä sodassa.
”Sodassa on tavallisesti omien kansalaisten apu hyvin tärkeä, kun on kysymyksessä tietojen saanti, virkailmoitusten perille toimittaminen, opastus, vihollisen
eksyttäminen jne.”29
Ensimmäinen puhtaasti taktista tiedustelutoimintaa käsittelevä opaskirja
nimeltään Jalkaväkipartion johtaja julkaistiin vuonna 1920. Kyseessä oli aikakaudelle tyypilliseen tapaan saksalainen ohjekirjanen nimeltään Der Infanteripatrouillenführer. Anhaltspunkte und Ratschläge für den Infanteripatrouillenführer und seine Manschaften im Bewegungs- und Stellungskrieg auf Grund der
Kriegserfahrungen, joka oli suomennettu ja sovitettu Suomen olosuhteisiin.
Kirjanen oli tarkoitettu toimittajan alkusanojen mukaan ”nuoren armeijamme
ja suojeluskuntain alipäällystölle ja miehistölle”. Sotakokemuksiin perustuvassa
ohjekirjassa käsiteltiin jalkaväkipartion toimintaa, tehtäviä, varustusta, liikkumistapoja ja monia muita tiedustelutoimintaan liittyviä perusteita. Kirjassa
olevat tiedustelutoiminnan kuvaukset ovat yksityiskohtaisia, ja ne antoivat
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paljon tietoja joukkojen kouluttamiseen sekä harjoituttamiseen niin vihollistiedusteluun kuin olosuhde- ja paikkatiedusteluunkin. Tiedustelutoimintaa
sovelletaan kirjasessa kaikkiin taistelulajeihin.30
Aikakaudella käytössä olleen ohjesääntökirjallisuuden ja sotilaallisten
oppaiden perusteella voidaan päätellä, että tiedustelutoiminta tunnettiin
Suomessa jo itsenäisyyden alkuvuosina. Toisin kuin sissitoiminnan, oli tiedustelun kuuluminen keskeisiin ohjesääntöihin ja opaskirjallisuuteen kuitenkin enemmän sääntö kuin poikkeus. Tiedustelun merkitys sodankäynnissä
ymmärrettiin välttämättömäksi osaksi sotataitoa ja tiedustelutoimintaa koulutettiin joukoille niin sotaväessä kuin suojeluskunnissakin. Ohjesäännöissä
esitetyt tiedustelutoiminnan operatiivis-taktiset piirteet perustuivat pääosin
saksalaiseen taktiikkaan, jota sovellettiin aikakaudella sissitoiminnan tapaan
suomalaisiin olosuhteisiin.31 Oman lisänsä sotataidollisiin pohdintoihin ja ohjesääntöihin toivat sotahistoriasta esille nostetut kokemukset, joilla korostettiin
taktisen tiedustelun ja ylipäätään joukkojen aktiivisen tiedustelutoiminnan
merkitystä sotatoimissa.

Sotataidolliset pohdinnat tiedustelutoiminnan merkityksestä
Kansallista sotataitoa tarkasteltaessa tiedustelutoiminta ei ensimmäisen maailmansodan päätyttyä todistetusti ollut suomalaisille sotilaille mikään uusi asia.
Etenkin tiedustelutoiminnan merkitystä taisteluissa pohdittiin upseerivoimin
jo 1920-luvun alussa. Suomalaisen sotataidon pohdiskelijoista ja kirjoittajista
vaikuttavimmat olivat kenraalimajuri Paul von Gerich ja kenraaliluutnantti
Karl Adaridi, jotka molemmat olivat keisarillisen Venäjän armeijassa palvelleita
upseereita.
Baltiansaksalaiseen aatelissukuun kuulunut kenraalimajuri Paul Bruno
von Gerich32 oli vapaussodan aikainen divisioonankomentaja, jonka ansioihin voidaan lukea myös Vimpelin Sotakoulun perustaminen. Hän oli myös
itsenäisyyden alun tunnetuimpia sotilaskirjailijoita. Paul von Gerich valmistui
upseeriksi Haminan Kadettikoulusta vuonna 1895. Sotilasuransa aikana hän
palveli venäläisissä kaartinjoukoissa muun muassa komppanianpäällikkönä ja
pataljoonan komentajana. Tärkeimmät 1900-luvun alun venäläisten joukkojen koulutuksessa käyttämät ohjesäännöt ovat Paul von Gerichin kirjoittamia.
Ensimmäisessä maailmansodassa Paul von Gerich toimi itärintamalla Puolan,
Liettuan ja Valko-Venäjän suunnilla muun muassa pataljoonan komentajana
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ja haavoittui useamman kerran. Maaliskuun vallankumouksen jälkeen von
Gerich erosi Venäjän armeijasta sotapalvelukseen kelpaamattomana ja siirtyi
pysyvästi Suomeen vuoden 1917 lopulla.33
Suomeen asetuttuaan Paul von Gerich valmisteli suojeluskuntien
perustamista Etelä-Pohjanmaalle sekä johti vapaussodan alussa venäläisten aseistariisumisen muun muassa Lapualla ja Seinäjoella. Vapaussodan aikana von Gerich merkittiin kenraalimajurina Suomen armeijan upseeriluetteloon 18. helmikuuta 1918. Vapaussodan jälkeen hän
toimi muun muassa 2. Divisioonan komentajana ja erottuaan palveluksesta
19. huhtikuuta 1921 jatkoi toimintaansa Helsingin suojeluskuntapiirin
päällikkönä.34 Paul von Gerich oli tuottelias kirjoittaja. Hänen kirjallinen
tuotantonsa keskittyi erityisesti sotataitoon ja taktiikkaan. Tunnetuimmista
teoksista mainittakoon esimerkiksi Tre år i fält I–II, Päätä ja toimi, Komppanian taistelukouluutus, Vapaajoukkojen ohjesääntö sekä suomeksi ja ruotsiksi
julkaistu Taktiikan oppikirja I–II. Erityisesti kolmessa viimeksi mainitussa
käsitellään tiedustelutoimintaa.35
Taktiikan oppikirjassa Paul von Gerichin mukaan tiedustelutehtäviin kykeneviä osastoja nimitettiin ”lentäviksi rivistöiksi” sekä ”partio-, sissi- ja vapaa
joukoiksi”. Lentävät rivistöt olivat lähinnä joukko-osastoista
sissitoimintaan ja lyhytaikaisiin
tiedustelutehtäviin muodostettuja osastoja. Partio-, sissi- ja
vapaajoukot olivat vakinaisia
joukkoja tai muodostelmia,
harjoittivat taistelutiedustelua
yleisenä tehtävänään ja tiedustelun lisäksi vihollisen vahingoittamista.36

 Paul Bruno von Gerich oli
Suomen itsenäisyyden alun
tunnetuimpia sotilaskirjailijoita.
Kuva Sotamuseo.
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Viipurin läänin aatelissukuun kuulunut Karl Adaridi37 palveli koko sotilas
uransa keisarillisen Venäjän armeijassa kohoten kenraaliluutnantiksi. Adaridi
toimi uransa aikana useissa komentaja- ja esikuntatehtävissä, joiden kautta hän
perehtyi syvällisesti sotataitoon ja sotataidon historiaan. Sota- ja rintamakokemusta hän sai muun muassa Venäjän–Japanin sodasta sekä ensimmäisestä
maailmansodasta. Karl Adaridi jäi eläkkeelle Venäjän armeijasta vuonna 1915.
Suomeen hän muutti asumaan vuonna 1919. Adaridin aika Suomessa jäi kovin lyhyeksi, sillä loppuvuonna 1926 hän muutti pysyvästi Ranskaan, missä
hän kuoli vuonna 1940. Karl Adaridin kirjoittaminen ja julkaisutoiminta sotataidosta ja sotahistoriasta kuitenkin oli vilkasta. Hän oli tuottelias kirjailija,
kääntäjä ja sotataitoa kriittisesti tutkiva visionääri.38
Adaridi päätyi teoreettisissa pohdinnoissaan puolustamaan erityisesti sissitoimintaa sekä tiedustelua ja niiden soveltuvuutta suomalaiseen maastoon
sekä sisukkaaseen kansanluonteeseen. Adaridin laajasta kirjallisesta tuotannosta on nostettava esille etenkin ne kirjat ja artikkelit, joissa hän käsittelee
tiedustelutoimintaa osana suomalaista sotataitoa ja taktiikkaa. Hänen vuosina
1919–1921 kirjoittamansa neliosainen Sotataidon historia käsittelee nimensä
mukaisesti sotataidon kehitystä historian esimerkkien kautta.39
Adaridin kokemusta ja sotataidollisia näkemyksiä arvostettiin Suomessa
etenkin keisarillisen Venäjän armeijassa palvelleiden upseerien keskuudessa.
Kannustusta ja käytännön apua Adaridi sai Suomeen muutettuaan esimerkiksi emigranttikollegaltaan Paul von Gerichilta. Venäjällä koko sotilasuransa
palvelleen ja Suomeen asettuneen sotilaskirjailijan käytännön työ vaatikin paljon tukea, sillä kaikesta päätellen Adaridi kirjoitti enimmäkseen joko saksan
tai venäjän kielillä, joista kirjat sitten käännettiin joko suomeksi tai ruotsiksi
julkaistaviksi.40
Karl Adaridin kirjoituksista löytyy tiedustelutoiminnasta paljon mielenkiintoisia ja merkittäviä yksityiskohtia sekä viitteitä tiedustelutoiminnan kehittämistarpeille. Kaikesta päätellen Adaridi oli sotahistorioitsijana perehtynyt
laajasti lukuisiin sotiin ja niissä esiintyneisiin esimerkkeihin tiedustelun merkityksestä. Hän etsi eri sodista lukuisia piirteitä tiedustelumenetelmien hyödynnettävyydestä niin epäonnistuneiden kuin onnistuneidenkin operaatioiden
näkökulmista. Adaridin mukaan tarkempi tutustuminen sotahistoriaan osoitti,
että tiedustelutoiminnan merkitys oli kasvanut entisestään, ja siten se kuului
oleellisesti kaikkiin sotatoimiin.41
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Osuvan ilmaisun Adaridi luo vuonna 1925 julkaistussa kirjassaan Sissitoiminta: ”Täytyy aina koettaa ajoissa hankkia mahdollisimman seikkaperäisiä
tietoja vihollisesta ja valitusta hyökkäysesineestä, ovat tuollaiset tiedot vain perin
harvoin riittävät ratkaisevan päätöksen tekemistä varten. Ennen ratkaisevan päätöksen tekemistä täytyy sen vuoksi tavallisesti päällikön tai jonkun muun osaston
jäsenen vielä suorittaa tiedustelu.”42 Erityisen merkittävää tiedustelu oli sissitoiminnassa. Adaridi kuvaa tiedustelua välttämättömäksi ja oleelliseksi osaksi
hyökkäystaisteluiden johtamista sekä päätöksentekoa. ”Harkittuaan kaikkien
saamiensa tietojen merkitystä osaston johtaja tekee ratkaisevan päätöksensä,
päättää joko suorittaa aiotun hyökkäyksen tai lykätä sen toistaiseksi ja odottaa
sopivampaa ajankohtaa.”43
Suomalaisen sotataidon sekä erityisesti tiedustelutoiminnan kannalta Paul
von Gerichin ja Karl Adaridin kirjoitusten vaikutukset itsenäisyyden alku
vuosia tarkastellen olivat poikkeuksellisen laajoja. Vaikuttavuutta korostaa
myös se, että vaikka niin sanottujen ”ryssänupseerien” uskottavuutta muutoin
vähäteltiin44, von Gerichia ja
Adaridia käsiteltiin jollain tavalla poikkeuksina. Molempien kirjoittamia kirjoja ja
oppaita käytettiin sotakoulujen oppimateriaaleina ja niitä
tiettävästi myös luettiin.

 Karl Adaridin Sissitoiminta
-niminen kirja julkaistiin jo vuonna
1924 ruotsinkielisenä laitoksena,
jonka esipuheesta ilmenee sen
kirjoitusajankohdaksi vuosi 1923.
Kuva Puolustusvoimat.
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 Talvisotaharjoituksen mukainen valmistautuminen tiedusteluun ja hyökkäykseen
suksilla Laatokan Karjalassa vuonna 1937. Kuva Sotamuseo.

Esimerkiksi Paul von Gerichin kirjoittamat taktiikan oppikirjat säilyivät
pitkään sotakoulujen ainoina suomenkielisinä taktiikan perusteoksina, vaikka niitä arvosteltiin suomalaisten olosuhteiden vähäisestä huomioinnista ja
liiallisesta saksalaisen ohjesääntökirjallisuuden leimasta.45 Siitä, kuka tai ketkä
valitsivat von Gerichin ja Adaridin kirjallisuutta käytettäväksi sotakoulujen
opetuksessa sekä upseerien käsikirjastosarjassa julkaistaviksi teoksiksi, ei olemassa olevan lähdeaineiston perusteella voida esittää täyttä varmuutta.
Venäläisistä taustoista huolimatta, syynä von Gerichin ja Adaridin
kirjoitusten arvostukseen saattaa olla se, että molemmilla kirjoittajilla oli
sotakokemusta sekä omakohtaisia havaintoja tiedustelutoiminnan tehokkuudesta sodankäynnissä. Von Gerich ja Adaridi tekivät myös yhteistyötä ja
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 Tiedustelupartion toimintaa talvisotaharjoituksessa Laatokan Karjalassa vuonna 1937.
Kuva Sotamuseo.

aloitteita toisilleen etenkin sotahistorian tutkimiseksi.46 Tällä tavoin heidän
kirjoituksensa antoivat suomalaisen sotataidon ja tiedustelutoiminnan kehittämiselle tyhjää parempia perusteita. Voidaan siis päätellä, että suomalaisen sotataidon kehitystyössä ja vakavasti otettavissa suomalaisen taktiikan
pohdinnoissa 1920–1930-luvulla ei tiedustelutoimintaa ollut unohdettu –
päinvastoin.
Yksi todiste tiedustelutoiminnan tärkeydestä on se, että vuosina 1919–1924
oli vakinaisessa palveluksessa oleville upseereille annettu ainakin jonkinlaista
tiedustelutoiminnan koulutusta neljällä ”tiedonantoupseerien kurssilla”. Marraskuuhun 1924 tultaessa tiedonantoupseerien kurssin oli käynyt 96 palveluksessa olevaa upseeria.47
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Tiedustelutoiminta kenttäohjesäännössä ja taktiikan perusteissa
Suomalaisen taktiikan perusteisiin tiedustelun menetelmät virallistuivat
1920-luvun lopulla, kun elokuussa 1927 julkaistiin ensimmäinen suomalainen kenttäohjesääntö – Kenttäohjesääntö I (K.O.). Ohjesäännön toinen luku
käsitteli yksinomaan tiedustelua ja sen merkitystä sodankäynnissä.48 Luku on
jäsennelty yleistietoihin tiedustelusta ja sen merkityksestä, tiedusteluelimiin,
ilmatiedusteluun, ylijohdon ratsuväen kaukotiedusteluun, muiden kevyiden
osastojen tiedusteluun sekä aselajien tiedustelutoimintaan. Tiedustelua käsittelevä luku alkaa ohjesäännössä seuraavalla kuvauksella: ”Menestyksellisen
toiminnan välttämätön ehto sodassa on, että johtaja on selvillä tilanteesta. Hänen
tulee sen vuoksi ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin saadakseen ajoissa mahdollisimman täydellisiä ja tarkkoja tietoja vihollisen vahvuudesta, ryhmityksestä,
sen toiminnasta ja aikeista sekä maastosta, naapurijoukoista ja yleensä niistä
olosuhteista, joissa sotatoimet ja taistelutoiminta tulevat tapahtumaan. Tähän
tähtäävä toiminta muodostaa tiedustelupalveluksen.”49
Käsitteellisesti tiedustelupalvelus määriteltiin tietojen hankkimiseksi vihollisesta eli tiedusteluksi ja tietojen hankkimiseksi maastosta eli maastotiedusteluksi. Kenttäohjesäännön mukaan tiedustelun ulottuvaisuus tuli suhteuttaa
joukon vahvuuteen ja käytettävissä oleviin aselajeihin. Jokaisen itsenäisen johtajan tuli tiedustella oma-aloitteisesti niin kauas kuin vihollisen vastavaikutus
ja omien tiedusteluelinten voimat sallivat. Tiedustelun tuli kuitenkin ulottua
vähintään niin kauas, että taattiin joukon toiminnanvapaus. Sodankäynnin
yleisten periaatteiden mukaan tiedustelun ja sen aikaansaaman jatkuvan kosketuksen merkitystä sekä eri aselajien välistä yhteistoimintaa korostettiin erityisesti: ”Tiedustelun jatkuvaisuus ja yhteneväisyys on välttämätöntä sen tulokselliselle suoritukselle. Saavutettua kosketusta vihollisen kanssa ei saa kadottaa. Eri
tiedusteluelinten ja eri aselajien yhteistoiminta on menestyksellisen tiedustelun
ehdoton edellytys.”50
Kenttäohjesäännössä väkivaltaisella tiedustelulla tarkoitettiin rajoitettua
hyökkäystä, jolla vihollinen pakotetaan näyttämään voimansa tai paljastamaan
aikeensa. Tavoitteiden ja tiedustelukohteiden etäisyyden mukaan tiedustelu
luokiteltiin kaukotiedusteluksi, lähitiedusteluksi ja taistelutiedusteluksi. Selvää
rajaa näiden välille ei kuitenkaan määritelty, vaan tiedustelun eri lajit olivat
osin toistensa kanssa limittäisiä. 51
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Kaukotiedustelu palveli ohjesäännön mukaan ylemmän johdon tarkoitusperiä. Sen tehtävänä on selvittää vihollisen laajemmat toimenpiteet, kuten
voimien keskittäminen ja joukkojen siirrot, rautatieliikenne, marssisuunnat
ja paikat, joihin vihollinen on päässyt, sekä linnoitukset. Kaukotiedustelun ulottuminen kuvattiin ”tavallisesti kauemmas kuin yhden päivämarssin
päähän omista joukoista”. Kaukotiedusteluun käytettiin ilmajoukkoja sekä
ylijohdon ratsuväkeä tai kevyitä joukkoja. Ilmatiedustelun liittäminen välittömään yhteistoimintaan maatiedusteluelinten kanssa katsottiin usein tarkoituksenmukaiseksi. Lähitiedustelussa yksityiskohtien merkitys kasvoi sitä
enemmän, mitä lähempänä vihollinen oli. Sen avulla tuli selvittää vihollisen
jakaantuminen marssirivistöihin, etenemistasat, ryhmitysmuutokset ja vihollisen aselajisuhteet. Taistelun alkaessa lähitiedustelu muuttui ohjesäännön
mukaan taistelutiedusteluksi. Sen tarkoitus oli pitää omien joukkojen johtajat
selvillä vihollisen taistelunaikaisesta toiminnasta sekä varmistaa yllätyksiltä
etenkin sivustoilla. Taistelutiedustelulla selvitettiin vihollisesta tarkimpia
yksityiskohtia, kuten vihollisjoukkojen etulinjat, niiden miehitys, tulivoima, kenttälinnoitteet ja tähystyspaikat. Lähi- ja taistelutiedustelu oli kaikille
aselajeille kuuluva toiminta.52
Kenttäohjesäännössä lueteltiin myös tiedusteluelimet, joita olivat ”esikunnissa olevat erikoiset tiedusteluelimet, joukkojen lähettämät tiedusteluosastot ja
partiot, ilmassa tai maassa toimivat tähystyselimet, kuuntelu- ja mittauselimet
sekä vakoojat”. Niin sanottu erikoinen tiedusteluelin oli käytännössä esikuntiin
kuuluva osasto, jossa tiedustelutiedot koottiin ja muokattiin ja jossa muodostettiin yhtenäinen kuva vihollisesta ja seurattiin jatkuvasti vihollisen toimenpiteitä. Kyseessä oli eräänlainen toimisto, johon tiedustelutiedot kerättiin ja
jaettiin sieltä analysoituina edelleen joukoille. Tiedusteluosaston tarkoituksena
oli toteuttaa kaukaisempia tiedustelutehtäviä tai toimia sellaisissa suunnissa,
joissa voimaperäinen tiedustelu oli tarpeen. Maatiedustelun etumaisina eliminä olivat partiot, joiden toiminta loi perustan lähietäisyydellä toimivalle
vihollistiedustelulle. Erikoistehtäviin voitiin ohjesäännön mukaan käyttää
kaukopartioita. Eri aselajien tähystäjät muodostivat tiedustelun tähystyselimet, jotka pitivät vihollista silmällä erilaisilla teknisillä välineillä. Kuuntelu- ja
mittauselimiä olivat muun muassa viestijoukkojen puhelin- ja radiokuunteluasemat, radiosuuntimisasemat, tykistön äänen- ja valonmittausasemat sekä
kuuntelua tilapäisesti suorittaneet muiden aselajien elimet.53

75

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

Kaikkien aselajien tuli tiedustelutoiminnallaan tukea ja täydentää yleistiedustelua. Jalkaväen tiedustelun tarkoituksena oli ennen kaikkea kevyiden
joukkojen yleistiedustelun täydentäminen. Jalkaväen tiedustelu muodostui
lähi- ja taistelutiedustelusta. Jalkaväen tiedustelutoiminnan kohteina olivat
vihollisen toiminnan yksityiskohdat, kuten vihollisen ryhmitys, lähestyminen,
varustettujen asemien yksityiskohdat, jalkaväen raskaiden aseiden asemat ja
niin edelleen. Vihollisen ottamisesta vangiksi mainittiin tärkeäksi keinoksi saada tietoja vihollisen ryhmityksen ja aikeiden selvittämiseksi. Jalkaväen tiedustelua tekivät yleensä partiot, jotka mahdollisuuksien mukaan pyrkivät ilman
taistelua vihollisen läheisyyteen tehdäkseen havaintoja ja pitääkseen silmällä
vihollisen toimintaa. Vastaavalla tavalla Kenttäohjesääntö erotteli aselajien tiedustelun tykistö-, pioneeri- ja viestijoukkojen tiedusteluun.54
Samoihin aikoihin eli syyskuussa 1927 julkaistiin Kenttäohjesääntö I:n
rinnalla toinen – erityisesti jalkaväelle tarkoitettu – opaskirja nimeltään Jalkaväen taistelutaito I. Kirja oli kirjoittajan esipuheen mukaan saanut alkunsa
ohjesääntöluonnoksesta. Kirjan tarkoitus oli täydentää saksalaisten ohjesääntökäännösten ja kirjoitustyön alla olleen suomalaisen kenttäohjesäännöstön
periaatteiden käytännön sovelluttaminen ja niiden yksityiskohtaisempi tarkastelu erityisesti jalkaväkijohtajien ja miehistön koulutuksen tueksi. Yksi kirjan
luku oli omistettu tiedustelulle ja varmistukselle. Kirjan mukaan ”tiedustelun
oikeaan aikaan antamat tulokset muodostavat tärkeän perustan johtajan päätöksille. Tiedustelun avulla hankitaan tietoja vihollisen olosuhteista sekä maastosta.
Mitä enemmän tiedustelu muuttuu taistelutiedusteluksi, sitä enemmän tarkoittaa
se vihollisen toimenpiteiden valvomista.”55
Kirjan toinen osa – Jalkaväen taistelutaito II – julkaistiin keväällä 1928. Se
täydensi kirjan ensimmäistä osaa, ja se oli sovellusesimerkeiltään enemmänkin tehtäväkirja jalkaväkiaselajin koulutuskäyttöön. Kirjassa jopa kritisoitiin
Kenttäohjesääntö I:ssä esitettyjä periaatteita. Kirjan kirjoittanut suojeluskuntaupseeri N. V. Sigell oli vienyt koulutukselliset tavoitteet pitkälle, sillä hän
oli laatinut kirjaan ”taktillisen tehtäväsarjan pataljoonan puitteissa” erilaisten
tilanteiden, tehtävien ja ratkaisujen soveltamiseksi Kenttäohjesäännössä esitettyihin kohtiin viittaamalla. Kirjassa on useita tilannekuvauksia ja tehtäviä
sekä niihin laadittuja esimerkkiratkaisuja Kenttäohjesäännön mukaisen tiedustelutoiminnan soveltamisesta käytäntöön.56
Kenttäohjesääntöä ja Jalkaväen taistelutaitoa selventäväksi kirjaksi valmistui vuonna 1928 julkaistu ja eritoten sotakouluille tarkoitettu oppikirja
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Taktiikan perusteet, jossa tiedustelua ja siltä suojautumista esiteltiin Kenttäohjesäännön tavoin yhden luvun laajuisesti.57 Taktiikan oppikirjan kirjoittaja,
everstiluutnantti Hannes Olkkonen oli taustaltaan Saksassa sotilaskoulutuksensa saanut jääkäriupseeri. Olkkonen taisteli ensimmäisessä maailmansodassa
Saksan riveissä ja vapaussodassa Jääkärirykmentti 4:ään kuuluneen VIII Jääkäripataljoonan adjutanttina. Vapaussodan jälkeen Olkkonen osallistui muun
muassa ohjesääntökomitean työhön vuosina 1918–1919. Yleisesikuntaupseerikoulutuksensa Hannes Olkkonen sai Berliinissä vuosina 1923–1925, jonka
jälkeen hän palveli Kadettikoulun taktiikan ja sotahistorian opettajana sekä
Sotakorkeakoulun erikoiskurssin sotahistorian opettajana vuosina 1925–1927.
Taktiikan perusteet -kirjan kirjoitusajankohtana Olkkonen toimi vastaperustetun Taistelukoulun johtajana vuosina 1927–1931.58
Taktiikan perusteet -kirja perustui Olkkosen kirjoittaman esipuheen mukaan olemassa olleisiin ohjesääntöihin ja kokemuksiin. Kirjan tarkoitus oli
lähinnä selventää vaikeatajuisia ohjesääntöjä sekä täydentää niissä esiintyneitä
puutteita. Olkkosen mukaan oppikirja selvitti ennen kaikkea sotilassanaston
muutoksia sekä ”…maailman sotakokemusten hedelmöittämän ripeän taktiikan kehityksen”.59 Kirjan kuudes luku oli nimetty otsikolla ”Tiedustelu ja suojautuminen siltä. Tiedoitukset
ja ilmoitukset.”, jossa esiteltiin
tiedustelutoiminnan luonnetta ja joukkorakenteita osana
kansallisen taktiikan perusteita. Kirjassa tiedustelutoiminta
muodostuu vihollisen ja maas-

 Taktiikan perusteet -kirja perustui Olkkosen kirjoittaman esipuheen mukaan olemassa olleisiin
ohjesääntöihin ja kokemuksiin.
Kirjan kuudes luku oli nimetty otsikolla ”Tiedustelu ja suojautuminen
siltä”, jossa esiteltiin tiedustelutoiminnan luonnetta ja joukkorakenteita osana kansallisen taktiikan
perusteita. Kuva Puolustusvoimat.
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 Everstiluutnantti Hannes Olkkosen vuonna 1928 julkaistua Taktiikan perusteet -kirjaa
pidettiin onnistuneena ja perinpohjaisena kokonaisuutena suomalaisesta taktiikasta.
Kirjan oppeja hyödynnettiin ja sitä pidettiin erityisen hyvin soveltuvaksi muun muassa
Sotakorkeakoulun opetuksessa. Kuvassa SKK:n oppilaita vuoden 1937 talvisotaharjoituksessa. Kuva Sotamuseo.

ton tiedustelusta, jotka päämäärien mukaan jakaantuvat kauko-, lähi- ja taistelutiedusteluun.60
Aikakauden sotataidon kannalta sotatoiminen perusedellytyksenä olivat aktiivinen tiedustelutoiminta vihollisesta ja maaston tuntemus. Kirjassa
everstiluutnantti Hannes Olkkonen toteaa, että joukkojen johtajien ja heidän
tekemiensä päätösten tuli perustua mahdollisimman laajoihin tilannetietoihin.
Olkkonen tiivistää asian seuraavasti: ”Oikea kuva näistä tekijöistä on johtajien
hankittava kaikissa tilanteissa tiedustelun avulla. Tämä on sitäkin välttämättömämpää, kun vihollinen ja maasto esiintyvät useimmiten niinä satunnaisuuksina, jotka tuovat yllätyksiä mukanaan ja joiden pienentäminen mahdollisimman
vähiin on kaikenlaisen johtotaidon pyrkimys.”61
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Aivan kuten Adaridi ja monet muut aikalaiset Olkkonen korostaa kirjassa
suomalaisten olosuhteiden ja maaston hyödyntämisen tärkeyttä. Myös talviolosuhteilla ja korpimailla oli suomalaisessa sodankäynnissä oma merkityksensä. ”Sen lisäksi vaikeuttavat vielä yllätyksiin valmistautumattoman vihollisen
vastatoimenpiteitä kylmyys, tiettömyys ja majoitusvaikeudet.”62 Aikakauden sotataidolle uutena piirteenä Olkkonen tuo talviolosuhteissa käytettävien hiihtojoukkojen roolin kauko-, lähi- ja taistelutiedustelutoiminnassa: ”Hiihtävä
jalkaväki, vaikkakaan se ei raskaamman varustuksensa ja enemmän itse taisteluun suuntautuvan koulutuksensa vuosi voikaan tiedustelua suorittaessaan vetää
vertoja varsinaisille hiihtojoukoille, on kuitenkin verraten kykenevä korvaamaan
kevyitä aselajeja. Erikoisten valiohiihto-osastojen muodostaminen voi usein olla
paikallaan, ja voidaan näihin kuuluvien varustusta, jopa aseistustakin keventää
sitä mukaa kuin tehtävän luonne edellyttää. Huolellisesti varustetulle hiihtotiedusteluosastolle tai -joukolle ei mikään maastoeste tai erämaa ole, riittävän
lumen aikana, voittamaton vastus.”63
Everstiluutnantti Hannes Olkkosen vuonna 1928 julkaistua Taktiikan
perusteet -kirjaa pidettiin onnistuneena ja perinpohjaisena kokonaisuutena suomalaisesta taktiikasta. Kirja korvasi ilmestyessään Paul von Gerichin
kirjoittamat Taktiikan oppikirjat I ja II. Olkkosen kirja jaettiin käytettäväksi
joukko-osastoille ja sotilasopetuslaitoksiin. Oppikirjaksi sen katsottiin erityisen
hyvin soveltuvan Sotakorkeakoulussa,
Reserviupseerikoulussa ja Kadettikoulussa.64 Kaiken kaikkiaan Taktiikan perusteet
on aikalaistodiste siitä, että sodankäynnin, tekniikan ja sotataidon muuttuminen oli Suomessa huomioitu. Yksi kirjan
päätarkoituksista oli viedä sotakoulujen
opetuksen myötä käytäntöön maailmalta
Suomeen mukautuneita sotataidon uusia piirteitä.
 Taktiikan oppikirjan kirjoittaja, everstiluutnantti Hannes Olkkonen oli taustaltaan
Saksassa sotilaskoulutuksensa saanut jääkäri
upseeri. Kuva Sotamuseo.
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 Tiedustelutoimintaan
keskittyneitä ”tiedustelualan
opetustilaisuuksia” järjestettiin
Puolustusvoimissa ainakin vuosina 1930, 1932, 1935, 1936 ja
1937. Kuva Sotamuseo.
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Tiedustelutoiminnan ohjeistus ja koulutus ennen talvisotaa
Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina alkanut ohjesääntöjen ilmestyminen jatkui ja laajeni 1920-luvun lopulle tultaessa. Erityisen tärkeän puutteen täytti
vuodesta 1927 alkaen laadittu kenttäohjesääntöjen sarja, jossa Suomen sotilaallisen doktriinin periaatteet esiteltiin entistä jäsentyneemmässä muodossa.
Kenttäohjesääntöjen perusteella määriteltiin myös koulutuksen suuntaviivat
niin sotakouluille kuin joukko-osastoillekin.65
Tiedustelutoiminnan valmistelujen selkiytyessä ja tehostuessa aloitettiin
myös tiedustelualan opetustilaisuudet. Esimerkiksi vuoden 1929 tiedustelutoiminnan opetustilaisuudesta laaditun toimeenpanokäskyn mukaan yhdeksänpäiväinen kurssi oli tarkoitettu ”sodanaikaisille korkeampien esikuntien tiedustelu-upseereille”. Eräässä yhteydessä mainitaan ensimmäisen kurssin olleen
tarkoitettu rykmenttien tiedustelu-upseereille. Myöhemmin oli tarkoitus järjestää tiedustelukursseja muiden yhtymien ja esikuntien tiedustelu-upseereille.66
Vuoden 1929 Kenttäohjesääntö II:sta tiedustelusta ja tiedustelutoiminnasta
ei löydy erillistä lukua, mutta sen sijaan useita Kenttäohjesääntö I:a täydentäviä
mainintoja kirjasta löytyy useita.67 Kenttäohjesääntöjen lisäksi jokaisen puolustushaaran ja aselajin piirissä laadittiin upseerivoimin kenttäohjesääntöjä mukailevia ja täydentäviä oppaita sekä ohjesääntöjä.68 Tiedustelutoiminnan kannalta
tärkeimmät oppaat olivat jalkaväen ohjesäännöt. Jalkaväen taktiikkaa ja tiedustelutoimintaan viittaavaa ohjeistusta täydensivät myös muut salaisina julkaistut
erityisoppaat, kuten Talvisotakäsikirja, Talvitaktiikkaa ja Talvisotaopas.69
Vuonna 1931 julkaistu everstiluutnantti K. V. Grünnin laatima Kenttäpalveluksen opas kuvin ja sanoin I avasi aikalaistaktiikkaa värikuvien ja piirrettyjen
tapausesimerkkien avulla. Kirja oli tarkoitettu havainnollistamaan Kenttäohjesäännön I ja II osaa sekä selventämään niissä esitettyjä taktisia periaatteita
erinomaisten piirrosten avulla. Kirjan lukujako ja asiat noudattivat Kenttäohjesääntö I:n teemoja, joten siinä oli esitetty tiedustelusta kaikki keskeiset
operatiivis-taktiset periaatteet.70
Samana vuonna julkaistu Kenttäohjesääntö yleinen (K. O.) sisältää mielenkiintoisen viittauksen Rajansuojelujoukkojen eli rajavartiostojen rooliin
kaukotiedustelun ulottamisessa mahdolliseen vihollismaahan. Kirjan luvussa
C., rajan suojeluasia kuvataan seuraavasti: ”Mikäli rajan suojelu vihollisuuksien
alettua on kyseessä, on etumainen varmistuslinja työnnettävä rajan yli vihollisen
puolelle ja aktiivinen tiedustelu ulotettava syvälle vihollismaahan. Tiedustelun
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järjestelyissä ja suorituksessa noudatetaan tällöin samoja periaatteita kuin maasodassa yleensä.”71
Tiedustelutoiminnan ja sen käyttömahdollisuuksien teoretisointi sai uuden piirteen 1930-luvun kuluessa. Tiedustelun käsitteet saivat uusia, kokonaisvaltaisempia ja suurempaa tehokkuutta hakevia muotoja. Jalkaväen ohjesääntö II muodosti 1930-luvun alussa perusteet tiedustelutoiminnalle, vaikkakin
ne noudattelivat pitkälti aiempien ohjesääntöjen tematiikkaa sekä operatiivis-taktillisia ohjeita. Jalkaväen tiedusteluelimiä olivat ohjesääntöjen mukaan
partiot, tiedusteluosastot ja tähystyselimet. Sen sijaan tiedustelun käsitteistö
määriteltiin Jalkaväen ohjesäännössä II2:ssa aiempia ohjesääntöjä tarkemmin
ja perusteellisemmin. Erikseen määritellyt tiedusteluun kuuluvat käsitteet olivat tiedusteluelimet, tähystyselimet, tähystyspaikat ja asemat, tiedustelukohde,
tiedustelukaista, väkivaltainen tiedustelu, lähitiedustelu, taistelutiedustelu ja
varmistus.72 Järjestelmällisemmäksi muuttuneen tiedustelutoiminnan katsottiin olevan aktiivista tietojen hankkimista vihollisen lähi-, kauko- ja taistelutiedustelun keinoin. Tiedustelutoiminta myös liitettiin käsitteenä kiinteämmin
operatiivisiin suunnitelmiin, joissa vihollisen monimuotoinen tiedustelu sai
entistä järjestelmällisempiä muotoja.73
Kun tiedustelutoiminnan organisointi ja eritasoiset tehtävät alkoivat
1930-luvun puoliväliin tultaessa
hahmottua, ryhdyttiin tiedustelutehtäviin myös kouluttamaan
henkilöstöä ja varaamaan reserviläisiä. Koska venäjän kielen
taito oli tiedustelualan tehtäviin
eduksi, ellei jopa edellytyksenä,
päädyttiin Puolustusvoimissa
rekrytoimaan näihin tehtäviin

 Vuonna 1931 julkaistu everstiluutnantti K. V. Grünnin laatima Kenttäpalveluksen opas kuvin ja sanoin I
avasi aikalaistaktiikkaa värikuvien ja
piirrettyjen tapausesimerkkien avulla.
Kuva Puolustusvoimat.
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 Yleistä tiedustelusta, Kenttäpalveluksen oppaan mukaisesti. Kuvat Puolustusvoimat.

reserviupseereita erityisesti Akateemisesta Karjala-Seurasta (AKS). Tehtäviin
sijoitettiin myös Itä-Karjalasta ja Inkeristä kotoisin olevia suomalaisia, joiden
paikallistuntemus ja kielitaito olivat eduksi tiedustelutoiminnan tehtävien
kannalta.74
Voidaan todeta, että tiedustelualan erikoiskoulutus ja kertausharjoitukset
muodostivat jokseenkin järjestelmällisen kokonaisuuden jo 1930-luvun puolivälissä. Tiedustelutoimintaan keskittyneitä ”tiedustelualan opetustilaisuuksia”
järjestettiin Puolustusvoimissa ainakin vuosina 1930, 1932, 1935, 1936 ja 1937.
Valitettavasti kurssien opetusohjelmista ei ole ainakaan toistaiseksi löytynyt
asiakirjoja, mutta kurssien avulla oli ennen talvisotaa noin 150 upseeria saanut
jonkinasteisen tiedustelukoulutuksen.75 Vuonna 1935 aloitettiin myös reservin
tiedustelu-upseerien jatkokouluttaminen. Vuosina 1935 ja 1936 järjestettiin
tiettävästi myös muutamia tiedustelualan kertausharjoituksia, joihin osallistui
ainakin 45 AKS:n jäsentä. Kertausharjoitusten sekä tiedustelu-upseerikurssien
järjestämisvastuu oli Yleisesikunnalla, jonka tehtävänä oli asettaa niihin kurssinjohtaja sekä opettajisto.76
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 Ylijohdon kevyiden joukkojen kaukotiedustelua Kenttäpalveluksen oppaan mukaisesti. Kuva Puolustusvoimat.

Tiedustelu-upseerikurssien johtajana ja
tiedustelun pääopettajana toimi majuri Yrjö
Pöyhönen. Vastuu venäjän kielen opetuksesta oli
majuri Matti Roposella,
ja radiotiedustelun opetuksesta vastasi kapteeni
Reino Hallamaa. Vastavakoilua ja valvontaa kursseilla opetti majuri Kustaa
Rautsuo ja tykistön tiedustelua kapteeni B. Törnroos. Muina tiedustelutoiminnan opettajina toimivat
kapteenit Erkki Hallakorpi ja Olavi Huhtala.77
Maaliskuussa 1939 julkaistiin P. Huhtalan kokoama taktiikkaa ja taistelutekniikkaa käsittelevä opas reservinupseereille. Kirjan nimi oli Reservinupseeri,
ja se oli tarkoitettu nimensä mukaisesti reserviin siirtyneiden upseerien ja
aliupseerien kertaus- ja jatko-opiskelukirjaksi. Kirjan painopiste oli johtamisen ja taktillisen ajattelun syventämisessä lähinnä komppanian ja joukkueen
viitekehyksessä. Kirja perustui voimassa olleisiin ohjesääntöihin sekä aikalaiseen koti- ja ulkomaiseen sotilaskirjallisuuteen. Teoksen luku VI käsitteli
yksinomaan tiedustelutoimintaa, ja se oli otsikoitu Tiedustelu, tiedustelun ehkäiseminen ja varmistus. Luvun sisältö noudatteli pitkälti Jalkaväen ohjesääntö
II1:n rakennetta, eikä se siten tuonut tiedustelutoiminnan ohjeistukseen tai
perusteisiin mitään oleellista lisäarvoa. Aivan kuten kenttäohjesäännössä, tiedusteluelinten ja henkilöstön roolia kuitenkin painotettiin: ”Kenttäohjesääntö
määrää, että jokaisella joukolla pataljoonasta alkaen on esikunnassaan erikoinen
tiedusteluelin. Tämän tiedusteluelimen johdossa on tiedustelu-upseeri. Tiedusteluelimen tehtävänä on koota ja muokata saatu tiedusteluaineisto ja laatia sen
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 Joukkojen kevyiden osastojen tiedustelu Kenttäpalveluksen oppaan mukaisesti. Kuva
Puolustusvoimat.

perusteella yhtenäinen kuva
vihollisesta sekä jatkuvasti
seurata vihollisen toimenpiteitä. Tiedustelu-upseerin
tehtävänä on siis tiedustelun
suunnittelu ja järjestely komentajan antamien ohjeiden
mukaan.”78
Tarkasteltaessa niinkin
kapeaa sektoria kuin upseerien 1920–1930-luvuilla
kirjoittamia lehtiartikkeleita
on todettava, että joukkoon mahtuu useita rohkeita sodankäynnin analyyseja.
Rohkeuden ja innovatiivisuuden lisäksi niitä kaikkia kuitenkin yhdisti kirjoitusten perustuminen aiemmin koettuun ja kokemuksista kumpuaviin vahvuuksiin. Myös kansalliset voimavarat, rajoitukset ja vahvuudet tiedostetaan.
Etenkin ensimmäinen maailmansota ja sen jälkeinen aika innoitti useita upseereita kirjoittamaan tulevaisuudesta olemassa olleen tietämyksen perusteella.
Vuosina 1917–1939 Sotilasaikakauslehdessä julkaistiin kaikkiaan kymmenen
tiedusteluaiheista kirjoitusta.79
Tiedustelua ensimmäisen maailmasodan sotakokemusten näkökulmasta
tarkasteltiin myös T. V. Viljasen vuonna 1938 julkaistussa kirjassa Metsätaistelukokemuksia. Viljanen kirjoitti kirjan esipuheessa: ”…kirjassa esitetyt, vieraalla
maalla saadut sotakokemukset omalta pieneltä osaltaan auttaisivat sitä suurta ja
monipuolista työtä, jonka pyrkimyksenä on Suomen puolustusvoimien kehittäminen kykeneviksi vaaran hetkellä mahdollisimman hyvin täyttämään tehtävänsä.”
Tiedustelusta Viljanen totesi seuraavaa: ”Tiedustelun tulokset metsämaastossa
ovat ilmeisesti riippuvaisia partioiden kyvystä kulkea tiettömien alueiden kautta
vihollisasemien taakse.”80 Tämä johtopäätös sopi hyvin aikakauden taktiikkaan
ja erityisesti suomalaisiin olosuhteisiin sekä maastoon.
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 Kevyiden osastojen taistelutiedustelu Kenttäpalveluksen
oppaan mukaisesti. Kuva Puolustusvoimat.

Jalkaväen ja muiden
aselajien tiedustelun kokonaisajattelu yhdistyi vasta
marraskuussa 1939 jaetussa majuri K. Poutasen laatimassa Tiedusteluoppaassa.
Itsenäisyyden ajan ensimmäisessä pelkästään tiedustelua käsittelevässä oppaassa kuvattiin yhtenäisemmät
perusteet kevyiden joukkojen liikkuvan maatiedustelun ja jalkaväkipataljoonan sekä -komppanian maatähystyksen toteuttamisesta.
Edelleen oppaassa käsiteltiin tulenjohtopaikkojen toimintaa maatähystyksen
osana sekä annettiin ohjeita tiedustelun suunnittelusta ja johtamisesta. Opasta
jaettiin kenttäarmeijan joukoille kaikkiaan 3 000 kappaletta81 kesken ylimääräisiä harjoituksia (YH).82 Myös henkilöstön puutteellinen koulutus paljastui jo
YH:n aikana. Marraskuun viimeisinä päivinä Päämajan tiedusteluosasto totesi,
että armeijakuntien ja divisioonien tiedustelu-upseereiksi oli sijoitettu alalle
kouluttamattomia upseereita. Sijoitusvirheiden korjaamiseen ei kuitenkaan
enää ollut aikaa.83
Huomionarvoista on myös se, että syksyllä 1939 alkanut kolmas tiedustelualan kertausharjoitus keskeytyi YH:n vuoksi. Kertausharjoitukseen osallistuneet upseerit komennettiin yhtymiin, joissa he joutuivat soveltamaan saamiaan
oppeja ja kenties jopa keskeneräisiksi jääneitä tietojaan joukoissa ja niiden
esikunnissa tiedustelu-upseerin tehtävissä talvisodan alkaessa.84
Enteilevän sodan kannalta opas jaettiin joukoille auttamattomasti liian
myöhään, vaikka sen periaatteita olikin epäilemättä jossain määrin käytetty ja koulutettu asevelvollisille 1930-luvulla. Kun tähän liitetään tiedustelun
saama vähäinen painotus korkeammassa sotilasopetuksessa ja joukkojen
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e rikoiskoulutuksessa, eivät lähtökohdat joulukuun alussa 1939 olleet tiedustelutoiminnan onnistumiselle kovinkaan vahvat. Voidaan päätellä, että tiedustelun toimintaohjeista oli saatu kenttäarmeijan yhtymiltä YH:n aikana
jonkinlaista palautetta tai sitten keskeneräistä ohjeistusta tarkennettiin Tiedusteluoppaaseen sellaisilta osin, ettei se asettanut käytännön rajoitteita yhtymille,
jotka valmistautuivat alkavaan sotaan. Olivathan joukkojen valmistautuminen,
koulutus, linnoittaminen ja monet muut tekijät vielä keskeneräisiä talvisodan
alkaessa 30. marraskuuta 1939.85

Yhteenveto tiedustelutoiminnan
kehityksestä vuosina 1917–1939
Suomen itsenäistyminen ja sen jälkeiset vuosikymmenet olivat aikaa, jolloin
haettiin malleja ja hyviä käytäntöjä kansallisiin tarpeisiin sovellettaviksi. Taktiikan perinteitä ei juuri ollut, vaan ne piti luoda joko tyhjästä tai sitten hyödyntää
laajasti olemassa olevia sotataidon perusteita.
Vaikka nykykirjallisuudessa usein törmää synteesiin, jonka mukaan vapaussodalla olisi ollut suuri merkitys suomalaisen sotataidon kehittymiselle,
voidaan lyhyen sodan katsoa olleen taktiikaltaan melko köyhää ja vanhahtavaa.
Siitä huolimatta ensimmäinen maailmansota, sen kokemukset ja vastaperustetun kansallisen armeijan omaksuma voimakas saksalaissuuntaus vakiinnuttivat kansalliseen taktiikkaan kolme päätaistelulajia, joista jääkäriliikkeen vaikutukset varsinkin hyökkäykselliseen taktiikkaan korostuivat etenkin 1920- ja
1930-luvulla. Monien syiden vuoksi sissi- ja tiedustelutoiminnasta muodostui
maailmansotien välisenä aikana suomalaiseen taktiikkaan taistelutiedustelun
muodossa tavallaan ”neljäs taistelulaji”.
Taistelulajeja voidaan pitää 1920-luvun suomalaisen taktiikan kulmakivinä. Vaikka aikakaudella vallinneet suuntaukset korostivat hyökkäystä, olivat
puolustus ja viivytys maailmansodan oppien mukaan yhtä tärkeitä. Myös kokemukselliselle ajattelulle oli tilaa, sillä suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvaa
sissitoimintaa pidettiin tavallaan klassisten taistelulajien arvoisena. Adaridin,
von Gerichin ja Olkkosen sekä monen muun aikalaisen kirjoitukset tiedustelutoiminnan mahdollisuuksista sekä hyödynnettävyydestä antoivat pontta
niin tutkimukselle kuin kokeilutoiminnallekin. Olosuhde- ja operaatioaluekokeiluja tehtiin 1920-luvun alusta lähtien muun muassa talvisotakokeiluina.
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 Suojeluskuntien 1930-luvulla järjestämä monipuolinen urheilutoiminta koulutti ja
harjaannutti sotilaita muun muassa tiedustelutoiminnan vaatimusten mukaisiin suunnistustaitoihin. Kuva Sotamuseo.

Erityisesti suomalainen maasto, sen vaihtelevat piirteet sekä olosuhteet tukivat tiedustelun monia mahdollisuuksia. Peitteisillä sekä vesistöjen tai soiden
rikkomilla alueilla pienehköjen tiedusteluosastojen soluttaminen vihollisen
selustaan loi mahdollisuuksia, joita kannatti tutkia ja kokeilla.
Tultaessa 1930-luvun loppuun tiedustelutoiminta sai ainakin teoriassa
ilmeisen suunnitelmallisen ja vakiintuneen muodon osana rintamavastuussa
taistelevien joukkojen sotatoimia. Lisäksi on nähtävissä merkkejä kehityksestä,
jossa tiedustelutoiminnan kiinteämpikin liittäminen armeijakunnan sotatoimen osaksi olisi ollut mahdollista. Tiedustelutoiminnan kehittäminen ja vähäinen koulutus tapahtui pääasiallisesti vain Puolustusvoimien ja suojeluskuntien
parissa. Rajavartiolaitoksen osuudesta tiedustelutoiminnan kehittämiseen tai
koulutukseen 1920–1930-luvulla ei ole selviä näyttöjä, joten Rajavartiolaitoksen merkitystä ajanjaksolla voidaan pitää asiassa vähintäänkin rajallisena.
89

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

 Yhtymien tiedustelu-upseerit
olivat tärkeä osa tiedustelutoimintaa. JR16:n tiedustelu-
upseeri luutnantti Karvonen
tutkii kaatuneilta venäläisiltä
sotilailta tavattuja papereita
Niinisyrjässä heinäkuussa
1941. Kuva SA-kuva.
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”Tiedustelutoiminnan on oltava suunnitelmallista ja jatkuttava
keskeytymättä. Mitkään maastovaikeudet tai joukkojen ja johtajan
väsymys eivät saa johtaa sen laiminlyöntiin. Toiselta puolen on
säästettävä tiedusteluun käytettäviä voimia. Mitä todellisemmat tiedot
johtaja saa vihollisen vahvuudesta, ryhmityksestä, toiminnasta, aikeista,
raskaiden aseiden sijoituksesta, varustustöistä jne., sitä helpompi on
hänen arvostella tilannetta, tehdä päätöksensä ja luoda suunnitelmansa
tehtävän suorittamista varten.”
Jalkaväen ohjesääntö II1 (J. O. II1), Helsinki 1940

Tutkimuksen toisessa pääluvussa kuvataan operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan kokemuksia sodissa 1939–1944, jolloin tiedustelun mahdollisuuksia
sovellettiin sotatoimissa etenkin kaukopartiotoimintana ja erillisten tiedusteluosastojen taistelutehtävissä. Saksalaisten internointia Suomesta, eli Lapin
sotaa 1944–1945, ei erikseen tarkastella, sillä taktisen tiedustelutoiminnan
osuus tapahtumissa jäi sotataidon kehittymisen näkökulmasta hyvin vähäiseksi. Talvi- ja jatkosodalla oli kuitenkin oma, joskin vähäinen vaikutus etenkin
partio-, kaukopartio- ja tiedustelutoimintaan liittyviin pohdintoihin, vaikka
tausta teoreettiselle ajattelulle oli peräisin jo talvisotaa edeltäneeltä ajalta.
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Jatkosodan aikaiset partiotiedustelu, taistelutiedustelu, kaukopartiointi
ja väkivaltainen tiedustelu on sotienjälkeisessä kirjoittelussa yleensä rinnastettu sissitoiminnaksi, vaikka ne käsitteellisesti ovat eri asioita. Siksi luvussa
esiintyvät käsitteet tiedustelutoiminta, kaukopartiointi, sissitoiminta, taistelutiedustelu ja väkivaltainen tiedustelu on selvitetty mahdollisimman ristiriidattomasti. Esimerkiksi talvisodan aikana käsitteet partiotoiminta ja sissitoiminta miellettiin taktisilta menetelmiltään usein hyvin samansisältöisiksi.
Sodan loppupuolella sissitoiminnan katsottiin kuitenkin olevan enemmän
partiotoimintaa, joka sisälsi tavanomaisen tiedustelun lisäksi myös tihutöitä
ja aseellista taistelua.

Tiedustelutoimintaa talvisodassa ja
välirauhan aikana vuosina 1939–1941
Suomen kenttäarmeijan omaksumat taktiset suuntaviivat oli ennen sotia
määritetty pääosin vuosina 1927–1932 ilmestyneissä kenttäohjesäännöissä ja
jalkaväen ohjesäännöissä. Sotaan muodostettujen joukkojen taktinen koulutus toteutettiin yleensä näiden ohjesääntöjen mukaan. Talvisodassa johtajien toiminnassa korostettiin aina joustavan ja tilanteenmukaisen toiminnan
merkitystä – siis tehtävätaktiikkaa. Osaltaan tämä tekijä edisti suomalaisen
taktiikan kehittymistä kaavamaisuudesta ja liiasta teoriasta tavalliseen maalaisjärkeen perustuvaksi taidoksi. Ohjesäännöt jäivät siksi sodissa pääasiallisesti
vain käsitteitä ja määritelmiä yhdenmukaistaviksi ja aselajien yhteistoimintaa
edistäviksi muistisäännöiksi.
Rauhanajan erikoiskoulutuksen ja sodan ajan vahvistettujen organisaatioiden puuttuessa ei tiedustelutoiminnassa päästy 1930-luvun loppuun
mennessä kunnolla käytännön toteutukseen tai järjestelmälliseen joukkojen
koulutukseen. Tiedustelutoiminta oli kuitenkin teoriassa saavuttanut yleisen
hyväksynnän etenkin maavoimissa.1

Tiedustelutoiminta talvisodassa
Vuoden 1933 puolustuslaitosasetuksen mukainen kokoonpano säilyi lähes
ennallaan aina vuoteen 1939 saakka, eräitä johtosuhdemuutoksia lukuun
ottamatta. Puolustuslaitos siirtyi sodan ajan kokoonpanoihin ylimääräisten
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harjoitusten (YH) aikana lokakuussa 1939, jolloin myös aluejärjestön toiminta
käytännössä hiipui.2
Talvisodan alussa sotaväen vakinaisista joukoista perustetut suojajoukot ja
reserviläisistä perustetut kenttäarmeijan joukot nimettiin pääosin numeroin,
kuten 1. Prikaati. Tässä yhteydessä maakunnalliset joukkojen nimet jätettiin
pääosin pois käytöstä. Numeroitta jäivät vain harvat joukot, jolloin niiden
nimet muodostettiin poikkeuksellisesti joko maakunnallisesta tai puolustushaaraan viittaavista osista.3
Talvisodan syttyessä ei Suomen kenttäarmeijalla voida katsoa olleen laajempaa erityisosaamista tiedustelutoiminnasta, vaikka ohjeita ja jonkinlaista
muodollista koulutusta ehdittiin antaa sotaa edeltävinä vuosina. Päämajan
yhteydessä toimi heti sodan alusta alkaen jaosto II, johon kuuluivat ulkomaantoimisto (Ulk.), tiedusteluosasto (Tied.os.), kuvalaboratorio, viestitiedustelutoimisto (Tied. 2) ja valvontaosasto (Valv.os.). Tiedusteluosaston tehtäviin
kuului vihollistiedustelun suunnittelu ja järjestely eli vakoilu, tiedustelijoiden
koulutus, varustaminen ja toimintaanpano sekä heidän toimintansa johtaminen.
Lisäksi osastolle kuului tiedustelutulosten
kokoaminen, muokkaaminen ja tiedottaminen näitä tietoja
tarvitseville elimille.4

 Jatkosodan aikaiset
partiotiedustelu, taistelutiedustelu, kaukopartiointi ja väkivaltainen tiedustelu on sotienjälkeisessä
kirjoittelussa yleensä
rinnastettu sissitoiminnaksi, vaikka ne käsitteellisesti ovat eri asioita.
Kuva SA-kuva.
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 Varsinaisen tiedustelukoulutuksen ja erikoismateriaalin puutteiden vuoksi operatiivis-
taktisen tiedustelun tuloksellisuus talvisodan alkuvaiheessa oli paikoin vaihtelevaa.
Kuvassa suomalainen tiedustelupartio norjalaisine reppuineen helmikuussa 1940.
Kuva SA-kuva.

Varsinaisia yhtymien organisaatioon kuuluvia erillisiä tiedustelujoukkoja
ei ollut, vaikka suunnitelmia niiden muodostamiseksi oli tehty.5 Tiedustelun
kannalta onneksi, sodan ensimmäiset taistelut joulukuussa 1939 osoittivat
suomalaisille, että venäläisten toiminta kaikilla rintamanosilla sitoutui voimakkaasti tiestöön ja pääteiden suuntiin.
Edellä mainittujen ohjeiden lisäksi Päämaja antoi erikseen ohjeet tiedustelu- ja partiotoiminnan toteuttamisesta niin Karjalan kannaksella kuin Laatokan pohjoispuolisillakin rintamanosilla. Koska ylimääräisten harjoitusten
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(YH) aikana ei erityisesti yhtymien tiedustelutoimintaan tarkoitettuja joukkoja
perustettu, rintamavastuussa olleet joukot muodostivat komentajiensa aktiivisuuden mukaan tiedusteluelimiä ja tiedustelutoimintaan tarkoitettuja osastoja
parhaaksi katsomallaan tavalla.6 Varsinaisen tiedustelukoulutuksen ja erikoismateriaalin puutteiden vuoksi operatiivis-taktisen tiedustelun tuloksellisuus
sodan alkuvaiheessa oli paikoin vaihtelevaa.
Y. A. Järvisen analyysin mukaan ”maatiedustelu oli pääasiallisesti tähystystiedustelua, josta jo sodan uhan aikana oli saatu runsaat ja edulliset
kokemukset. Vangit ja yliloikkarit olivat kuitenkin parhaat tietolähteet taktillisessa, radiokuuntelu taas operatiivisessa suhteessa. Tämän avulla voitiin
melko tarkoin seurata varsinkin venäläisten merivoimien ja panssariyhtymien
liikkeitä.”7 Päämajan sotapäiväkirjoja tarkasteltaessa voidaan tiedustelu- ja
partiotoiminnasta löytää kymmeniä mainintoja. Tiedustelutoimintaa harjoitettiin niin suomalaisten kuin puna-armeijan joukkojen keskuudessa kaikilla
rintamanosilla.
Kenties yleisimmät merkinnät Päämajaan saapuneissa tiedustelu- ja
sissitoimintaan liittyneissä tilanneilmoituksissa eri joukoilta kuuluivat seuraavasti: ”vilkasta partio- ja sissitoimintaa” tai ”kova pakkanen vaikeuttaa
partio- ja sissitoimintaa”.8 Tiedustelu- ja partiotoimintaa mainitaan rintamajoukoissa toteutuneen Päämajan sotapäiväkirjoissa 31.11.1939–13.3.1940
kaikkiaan noin viisikymmentä kertaa.9 Tämä osoittaa sen, että partiotoiminta
oli joukoissa varsin vilkasta, lähes päivittäistä. Toteutettu tiedustelutoiminta oli kuitenkin pitkälti sotatoimiyhtymien, joukko-osastojen ja yksiköiden
muodostamien osastojen tai partioiden toimintaa vihollisen toimien selvittämiseksi.10
Mitä ilmeisimmin Päämajassakin havaittiin nopeasti, että sotatoimiyhtymien toteuttaman tiedustelun käyttöarvo ei rintamalla muodostunut sellaiseksi kuin oletettiin. Tiedustelutehtäviin muodostetut tiedusteluelimet tai
-osastot eivät olleet saaneet tiedustelutoimintaan juuri muuta, kuin auttavan
perus- tai jatkokoulutuksen. Vaikka tarkoitus lienee alun perin ollut kouluttaa yhtymiin sijoitettuja asevelvollisia jo ennen sotaa erityisesti tiedustelutoimintaan, muodostivat joukkojen koulutuspohjan sotaan ainoastaan
varusmiespalveluksessa, muutamilla tiedustelualan kursseilla tai kertausharjoituksissa saadut opit.11 Tällä perusteella voidaan todeta, että tiedustelutoiminnan koulutus ja opit paranivat kenttäarmeijan yhtymissä vasta
talvisodan taisteluiden myötä.
95

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

Päämajan taktilliset yleisohjeet tiedustelutoiminnasta talvisodan
aikana
Talvisodan kuluessa Päämajan koulutusosaston taktillinen toimisto keräsi tietoja ja julkaisi Taktillisia oppaita, joiden tarkoitus oli ohjeistaa joukkoja sodan
aikana saaduista taktisista kokemuksista. Oppaat olivat salaisia, mutta ohjeistuksen mukaan ne tuli hetimmiten saattaa joukoille ”huomioonotettavaksi
taistelutoiminnassa ja koulutuksessa”.12
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 Tiedustelupartio saapuu ”ei
kenenkään maalta” etulinjoille
Summassa joulukuussa 1939.
Kuva SA-kuva.

Sodan aikana julkaistiin kaikkiaan 11 taktillista opasta, joista kahdeksassa käsiteltiin vihollisen tiedustelua tai omaa partio- ja tiedustelutoimintaa.
Toisesta Taktillisesta oppaasta lähtien kirjasen loppuun lisättiin myös kehotus
tiedustelutietojen ja sotakokemusten keräämisestä kaikille joukoille. ”Lähettäkää nopeasti tiedot taisteluissa saamistanne kokemuksista, tehokkaiksi havaituista taistelumenetelmistänne, vihollisen taktiikasta ja aseistuksesta sekä omista taisteluväline- ym. keksinnöistänne Päämajan koulutusosaston taktilliselle
97

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

toimistolle kaikkien joukkojemme tietoon saatettavaksi yhteisen päämäärän
hyväksi.”13 Esimerkiksi Taktillinen opas III käsitteli lähes yksinomaan tiedustelua, sillä siinä annettiin yksityiskohtaisia ohjeita vangeiksi saatujen kuulustelemiseksi.14 Taktillinen opas IV sisälsi ohjeistusta vihollisen tiedustelulta
suojautumisesta.15
Talvisodan alun jälkeen suomalaisjoukkojen harjoittaman tiedustelutoiminnan tulokset olivat lupaavia ja niitä jopa todennettiin venäläisiltä sotavangeilta saatujen tietojen perusteella. Talvisodan aikana kerätyt kokemukset
osoittavat kiistatta, että suomalaisittain vähäinenkin tiedustelutoiminta talvioloissa ja vaikeassa maastossa oli osoittanut muutamissa sotatoimiyhtymissä
taktisen tehokkuutensa.
Päämajan koostamista taktillisista ohjeista ja antamista kehotuksista huolimatta suomalaisten yhtymien harjoittama tiedustelu oli kuitenkin pitkälti
improvisoitua ja sidoksissa rintamajoukkojen komentajien aktiivisuuteen.
Syitä tähän lienee useita, mutta tärkeimpinä mainittakoon suomalaisten joukkojen vähäisyys verrattuna ylivoimaiseen viholliseen ja tiedustelutoimintaan
tähtäävän erikoiskoulutuksen puute. Myöskään kaukopartiointia ylijohdon eli
Päämajan tiedustelutietojen hankkimiseksi ei talvisodan aikana kyetty käyttämään hyväksi. 16 Tämän selittää pitkälti ennen sotaa julkaistun tiedusteluoppaan ohjeistus, jonka mukaan partioita ei pitänyt lähettää jalkaisin kauemmas
kuin viiden kilometrin päähän omasta etulinjasta. Sen sijaan ratsu-, polkupyörä- tai hiihtopartion sai oppaan mukaan lähettää tiedustelutehtävään omasta
etulinjasta jopa kymmenen kilometrin päähän vihollisen syvyyteen.
Talvisodan aikana otettiin myös uusintapainos ja julkaistiin täydennetty
laitos Jalkaväen ohjesäännöstä II1 (J. O. II1). Ohjesääntöön oli tehty lähinnä
marginaalisia tarkennuksia, eikä siinä esitetty tiedustelutoiminnan ohjeistus
poikennut oleellisesti ohjesäännön alkuperäisestä vuoden 1932 painoksesta.17
Sen sijaan koulutukselliset seikat olivat jääneet ohjesääntöjen varjoon.
Järjestelmällisen tiedustelutoimintakoulutuksen puute ilmenee hyvin Päämajan koulutusosaston taktillisen toimiston laatimista oppaista. Tiedustelua
tuli oppaiden mukaan kouluttaa ja harjoittaa aktiivisemmin. Sodan kulku, varustepuutteet sekä jatkuvat tappiot eivät kuitenkaan antaneet mahdollisuuksia
taisteluidenaikaiselle jatkokoulutukselle saati tiedustelutoiminnan harjoittelulle. Vihollisen torjuminen ankarissa oloissa vähäisillä joukoilla etenkin Karjalan
kannaksella ei edesauttanut kaikkien oppaissa esitettyjen seikkojen saattamista
käytäntöön. Merkillepantavaa on kuitenkin se, että suomalaiset saivat hankit98

KAUKOPARTIOINTIA JA TIEDUSTELUA VIHOLLISEN SELUSTASSA

 Suomalainen tiedustelupartio Kemijärvellä tammikuussa 1940. Kuva SA-kuva.

tua paljon tärkeitä tietoja vihollisen toiminnasta, mikä aiheutti puna-armeijan
taktiikassa myös joitakin käytännön vastatoimenpiteitä.
Nopeasti alkanut talvisota jätti operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan
toteutuksen sotataidon näkökulmasta hyvistä yrityksistä huolimatta melko
hajanaiseksi kokonaisuudeksi. Muun muassa talvisodan vaikeat olosuhteet,
materiaalipuutteet, pakonomainen puolustustaistelu, murtojen estäminen,
kestoltaan lyhyt sota ja puna-armeijan ylivoima eivät mahdollistaneet teorialtaan vahvan, mutta suunnitelmiltaan ontuneen yhtymätasoisen tiedustelutoiminnan järjestelmällistä tai oppaiden mukaista toteuttamista.
Sodan kannalta tärkeintä oli kuitenkin se, että Päämaja ja sen operatiivinen
osasto saivat pääosin ajoissa ja riittävät tiedot kenttäarmeijan yhtymiltä eri
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paikoissa hyökkäävien vihollisjoukkojen vahvuuksista, suuntautumisesta ja
aikeista. Yhtyminen operatiivis-taktisesta tiedustelutoiminnasta erityisesti tähystys- ja lähipartiointi tuottivat lukumääräisesti ja laadullisesti eniten sellaista
tietoa, jolla oli paikoin jopa strategista merkitystä. Tiedustelun moniulotteisuutta kuvastaa hyvin se, että siinä missä operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta jäi paikoin tuloksiltaan vajaaksi, onnistui radio- ja kuuntelutiedustelu
tehtävissään erinomaisesti. Sekä onnistumisia että epäonnistumisia selittävät
1920- ja 1930-luvuilla tehdyt valmistelut tai niiden tekemättä jättäminen.

Talvisodan aikainen tiedustelukoulutus ja kokemukset
tiedustelutoiminnasta
Talvisodan aikaisten joukkojen komentajat olivat avainasemassa niin tiedustelutoiminnan koulutuksen järjestelyissä kuin sotakokemustenkin keräämisessä.
Ainakin Sissipataljoona 1:n ja 3:n komentajien talvisodan aikana ja sen jälkeen
laatimista muistioista on pääteltävissä, että komentajille annettiin joko Päämajan, ylempien johtoportaiden tai yhtymien esikunnista vastuutehtävä kerätä
sotakokemuksia ja laatia niiden perusteella ohjeet sissi- ja tiedustelukoulutuksesta. Yleiset ohjeet sotakokemusten keräämisestä ja niiden hyväksikäytöstä
annettiin Päämajan operatiiviselta osastolta Maavoimien Esikunnalle vasta
heinäkuussa 1940.18
Pataljoonien ja Päämajan arkistoista löytyvät muistiot ovat sisällöiltään
toisiinsa verrattuina hyvin erilaisia. Komentajan saaman tehtävänannon ja
sen lisäohjeiden mukaan sotakokemuksia käsitellään joko hyvin seikkaperäisesti ja käytännön kehitysehdotuksin tai pinnallisin toteamuksin. Esimerkiksi talvisodan vielä ollessa käynnissä Sissipataljoona 3:n komentaja, kapteeni
Y. E. Saarelainen laati ilmeisesti Päämajan käyttöön tarkoitetun raportin tiedustelu- ja sissitoimintaan liittyvistä havainnoista ja kokemuksista. Raportti
käsittelee tiedustelutoimintaa lähes yksinomaan taisteluteknisestä näkökulmasta. Joka tapauksessa Päämaja kaipasi tietoja talvisodan aikaisesta taistelutiedustelusta oman ohjeistuksensa perustaksi.19
Hyökkäystaistelun osaksi suunniteltu tunkeutumiskykyinen, nopea ja tulivoimainen tiedustelujoukko osoittautui puolustustaistelussa tehottomaksi.
Kun yhtymiltä puuttui oma tiedustelu, jäi päämajan johtaman kaukotiedustelun ja rintamavastuussa olleiden pataljoonien ja rykmenttien lähitiedustelun
väliin alue, jolta ei saatu vihollistietoja. Ongelmaa mutkisti vielä se, että jalka100
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väkirykmenttien ja -pataljoonien kevyet ryhmät osoittautuivat liian pieniksi.
Lisäksi ryhmät oli yleensä sidottu läheteiksi.20
Joulukuussa 1939 Karjalan kannaksella toteutetun toisen Armeijakunnan
(II.AK) hyökkäyksen esimerkki tiedustelutietojen puutteesta osoittaa hyvin
toiminnan merkityksen sotatoimissa. Armeijakunnan käskystä huolimatta oli
sen alaisten yhtymien operatiivis-taktinen tiedustelu laiminlyöty etulinjassa
lähes täysin. Tiedustelutoiminta oli ennen hyökkäyksen alkua etulinjassa olleiden joukkojen velvollisuus, sillä varsinaiset hyökkäysjoukot koottiin kaukana
selustassa olleista yhtymistä ja siirrettiin hyökkäysryhmitykseen vasta viime
hetkellä. Tiedot vihollisesta olivat hyvin puutteellisia tai paikoin jopa olemattomia, eikä kaikilla rintamavastuussa olevilla joukoilla edes ollut kosketusta
viholliseen. Y. A. Järvinen summaa saman johtopäätöksen sodanjälkeisessä
tutkielmassaan seuraavasti: ”Tiedot vihollisen ryhmityksestä etulinjan takana
olivat varsin puutteelliset ja mahdottomia tarkistaa mm. erittäin tiiviin varmistuksen vuoksi. Sotavankien tiedot taas rajoittuivat miltei yksinomaan oman
yksikkönsä puitteisiin.”21
Joukkojen komentajat joutuivatkin tekemään päätöksiään puutteellisten
tietojen perusteella, kuten asia oli II Armeijakunnan vastahyökkäyksessä joulukuussa 1939.22 Liian pitkälle
viety tiedustelutietojen salaaminen, rintamavastuussa olleiden joukkojen puutteellinen
vastuuntunto, halu välttää tappiota sekä ymmärrys taktisen
tiedustelun välttämättömyydestä olivat omiaan aiheuttamaan
tämänkaltaiset laiminlyönnin.

 Talvisodan vielä ollessa käynnissä Sissipataljoona 3:n komentaja,
kapteeni Y. E. Saarelainen laati ilmeisesti Päämajan käyttöön tarkoitetun
raportin tiedustelu- ja sissitoimintaan liittyvistä havainnoista ja kokemuksista. Kuva Puolustusvoimat.
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Myös yhtymissä tapahtuneet viholliskosketuksen menettämiset olivat talvisodan operaatioiden onnistumisen kannalta lähes yhtä anteeksiantamattomia
kuin operatiivis-taktisen tiedustelun laiminlyönnit. Näistä kuitenkin opittiin
ja tehtyjä virheitä yritettiin paikata tiedustelutoiminnan sodanaikaisella kouluttamisella joukoissa.
Päämajan koulutusosaston taktillisen toimiston keräämän ja laatiman
ohjeistuksen lisäksi tiedustelutoimintaa myös koulutettiin talvisodan aikana
ainakin yhdellä erikseen järjestetyllä sissikouluttajakurssilla. Viitteitä tästä
kurssista löytyy alkuperäisaineistosta useita, mutta kurssin tarkempi sisältö ja ohjelma ovat arkistojen supistamisen vuoksi jääneet epäselviksi. Joka
tapauksessa kouluttajakurssi ehdittiin talvisodan aikana toteuttaa tammikuussa 1940. Päämajan sotapäiväkirjoista on löydettävissä tämän sissikurssin
toimeenpanokäsky. ”Ilmoitetaan Kotijoukkojen esikunnalle, että Päämajan
koulutusosaston toimesta järjestetään 12 vrk. kestävä erikoiskurssi sissitoimintaa varten Itä-Karjalassa. Esikunta saa käskyn komentaa kursseille 29 nimettyä henkilöä. Kurssi alkaa 8.1.40.”23 Muita tiedustelu- tai sissitoimintaan
erikoistuneita kursseja ei talvisodan lyhyen keston vuoksi tiettävästi ehditty
järjestää.
Muun muassa talvisodassa Kevyt Osasto 9:n päällikkönä toiminut reservin
luutnantti Väinö Volanen24 osallistui asiakirjojen mukaan oppilaana 8.–23.
tammikuuta 1940 Päämajan järjestämälle sissikouluttajakurssille. Myös Väinö
Volasen omien muistiinpanojen mukaan sissikurssit järjestettiin Päämajan
aloitteesta: ”PM:n tiedusteluosaston puolesta kuitenkin ryhdyttiin heti talvisotamme puhjettua kouluttamaan sissiosastoja, silmälläpitäen keväthankiaisten
aikana vihollisen selustaan tehtäviä tiedustelu- ja hävitysretkiä.”25
Koulutuksen ja myöhäisessä vaiheessa jaetun oppaan aiheuttamat hankaluudet tasoittuivat sodan ensimmäisinä viikkoina. Tiedustelun ongelmaksi
muodostui se tosiasia, ettei yhtymillä ollut käytännössä omaa tiedusteluun
suunnattavaa joukkoa. Armeijakuntien käytössä olleiden tiedustelulaivueiden
toiminta osoittautui jo joulukuussa 1939 mahdottomaksi Neuvostoliiton ilmavoimien takia. Tiedustelulennot jouduttiin joulukuun 19. päivästä alkaen
toteuttamaan pimeällä, jolloin tulokset huononivat.26 Niin armeijakunnissa
kuin divisioonissa pidettiin ilmavoimien kautta saatuja tiedustelutietoja vaatimattomina.27
Vaikka divisioonien kevyiden osastojen ensisijaisena tehtävänä oli tiedustelu ja verhoaminen, jouduttiin niitä joukkojen vähyyden takia käyttämään
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tavallisen jalkaväen tapaan. Tämän takia niiden irrottaminen tiedusteluun oli
yleensä mahdotonta. Lisäksi sota osoitti alusta lähtien, että kevyen osaston
kokoonpano ja varustus sen enempää kuin koulutuskaan eivät vastanneet sodankäynnin luonnetta.28
Tiedustelujoukkojen puute tuli selvimmin esille Laatokan pohjoispuolella,
jossa käytiin liikkuvia sotatoimia. Karjalan kannaksen asemasodassa ongelmat
eivät olleet yhtä suuria. Laatokan pohjoispuolella olleisiin divisiooniin perustettiin sodan kuluessa parhaista hiihtäjistä muodostettuja sissiosastoja, joiden
tärkeimpänä tehtävänä oli tiedustelu.29 Pohjois-Suomen Ryhmälle oli jo YH:n
aikana alettu perustaa omia tiedusteluosastoja, ja IV Armeijakunta valmisteli
yhtymän tiedusteluosaston perustamista sodan loppuvaiheessa.30
Sodan päätyttyä Maavoimien Esikunnan tiedustelutoimisto keräsi huhtikuussa 1940 armeijakuntien ja ryhmien kokemukset tiedustelun järjestelyistä
sodan aikana. Kerätyn aineiston perusteella pidettiin lokakuussa 1940 viikon
kestäneet tiedustelu-upseerien neuvottelupäivät Helsingissä. Siellä käsiteltiin
uusittuja määrävahvuuksia ja tarkennettiin erilaisia toimintatapoja. Helmikuussa 1941 jaettiin ohjeet, joilla tarkennettiin ennen talvisotaa ilmestyneen
Tiedusteluoppaan periaatteita.31
Heti talvisodan jälkeen koottuja sotakokemuksia edustaa everstiluutnantti Valter Nordgrenin yhteenveto vihollisen taktiikasta ja omista vastatoimenpiteistä sodassa 1939–1940. Asiakirjan merkintöjen mukaan Nordgren
on laatinut koosteen vasta keväällä 1941. Yhteenvedossa talvisodan aikaista
pienten osastojen taistelutiedustelun merkitystä korostettiin. ”Lisäksi ne sopivin kohdin voivat katkaista vihollisen eri osastojen väliset tie- ym. yhteydet
ja siten eristää vihollisjoukot toisistaan valmistaen tulevaa hyökkäystä. Näihin valmisteluihin liittyy jatkuva sissitoiminta vihollisen taaempia yhteyksiä
vastaan.”32
Yhtymät olivat lähes poikkeuksetta esittäneet keväällä 1940, että divi
sioonan kevyeen osastoon oli liitettävä pelkästään tiedustelutehtäviä varten
joko joukkue tai komppania. Tämän suuntaisia tarkennuksia ei kuitenkaan
toteutettu. Osastosta poistettiin ratsain liikkuvat osat, jolloin kokoonpanoon
kuului esikunnan lisäksi kaksi jääkärikomppaniaa ja konekiväärikomppania.
Tiedustelun ylin johto piti kevyttä osastoa divisioonan tiedusteluyksikkönä.
Samanaikaisesti myönnettiin, että joukkojen vähyyden takia osastoa oli käytettävä myös taistelutehtäviin.33
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 Heti talvisodan jälkeen koottuja sotakokemuksia edustaa everstiluutnantti Valter
Nordgrenin yhteenveto vihollisen taktiikasta ja omista vastatoimenpiteistä sodassa
1939–1940. Everstiluutnantti Nordgren jakaa mitaleja Joutsenossa 22.7.1941.
Kuva SA-kuva.

Armeijakunnat ja divisioonat olivat pitäneet yksimielisesti tarpeellisena
rykmentin ja pataljoonan tiedusteluvoiman kasvattamista. Uusissa kokoonpanoissa oli niin jalkaväkirykmentissä kuin pataljoonassa kevyiden ryhmien
tilalle sijoitettu jääkärijoukkueet. Määrävahvuuksiin kuuluvien tähystyselimien lisäämistä ei pidetty tarpeellisena. Sen sijaan tykistön tulenjohto- ja tähystyspaikkojen verkko oli yhdistettävä jalkaväen tähystyspaikkojen verkkoon
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kattavan kokonaisuuden saamiseksi. Erityisesti puolustustaistelussa tämä oli
osoittautunut tärkeäksi.34
Ratsuväen perinteinen asema tiedustelujoukkojen kokoonpanoissa poistui, kun divisioonan kevyt osasto muuttui jääkäripohjaiseksi ja rykmentin
kevyen ryhmän ratsumiehet korvattiin jääkäreillä siirryttäessä joukkuekokoonpanoon. Päämajan tiedustelujohto ei katsonut tarpeelliseksi muodostaa
suoraan armeijakuntien johdossa olevia kaukotiedusteluosastoja sen enempää
kuin sissiosastojakaan. Tämän tyyppisten joukkojen käyttö tuli lähinnä kyseeseen laajoilla erämaaseuduilla. Osastojen perustaminen sodan aikana katsottiin
lähinnä yhtymien omaksi asiaksi.35
Vaikka taktisen tason tiedusteluvoimaa rykmenteissä ja pataljoonissa lisättiin, jäi operatiivisen tason tiedustelu yhtymissä edelleen avoimeksi. Muitakin
tiedustelutoimintaan liittyviä asiakirjoja sotakokemuksista on löydettävissä,
mutta ne käsittelevät kokemuksia lähinnä varustuksen tai taistelutekniikan
näkökulmista.36
Sotienjälkeistä tutkimukseen perustuvaa pohdintaa talvisodan kokemuksista osoittaa eversti Yrjö Aleksis Järvisen vuonna 1948 julkaistu kirja Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa. Y. A. Järvinen esittää kirjassaan
yhteenvedon suomalaisesta ja venäläisestä taktiikasta ennen talvisotaa. Hän
kuvaa realistisesti ja perustellusti ne vahvuudet ja heikkoudet, jotka leimasivat
molempia sodan osapuolia. Erityisen huomion hän kiinnittää voimasuhteiden
epätasapainoon: ”Katselipa voimasuhteita miltä kannalta tahansa, joutuu vain
toteamaan, että talvisota oli Daavidin ja Goljatin välinen kaksintaistelu, jossa
venäläisten massoja ja tekniikkaa vastassa oli suomalaisten sisu ja sitkeys.” Aktiivisella tiedustelu- ja sissitoiminnalla tyrehdytettiin Järvisen mukaan vihollisen
aktiivisuutta. ”Aktiivista partio- ja sissitoimintaa pyrkivät yhtymien esikunnat
yleensä hyvin kiinteästi johtamaan ja valvomaan, mutta Pohjolan rajattomissa
erämaissa se usein muodostui varsin itsenäiseksi.”37
Toinenkin koostava ja analyyttinen kertomus taistelutiedustelun kokemuksista on löydettävissä. Kapteeni Eljas-Veli Sovijärvi kirjoitti vuonna 1962
mielenkiintoisen, vaikka melko tiiviin mietelmän nimeltä Johtopäätökset sissitoiminnasta viime sotiemme kokemusten mukaan. Tutkittuaan talvisodan yhtymien sotapäiväkirjoja, taistelukertomuksia ja tilanneilmoituksia Sovijärvi tuli
kriittiseen johtopäätökseen, jonka mukaan ”…toiminta suurelta osin on ollut
suoranaista taistelupartiointia lähiselustassa, joskin puhdastakin sissitoimintaa
esiintyi”.38
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Erilaisten muistioiden lisäksi sotakokemuksia pyrittiin sotien jälkeen
keräämään myös haastatteluiden avulla. Sotakorkeakoulun kurssilla vuonna
1969 haastateltiin oppilastöinä talvisodan aikaisia komentajia heidän sotakokemuksistaan. Valmistelluissa haastatteluissa oli useita talvisodan aikaiseen sissi- ja tiedustelutoimintaan liittyviä kysymyksiä, joihin haastatellut
upseerit vastasivat sotakokemustensa näkökulmasta. Useista haastatelluista
komentajista nostettakoon esille muun muassa majuri A. O. Väänänen39,
everstiluutnantti Y. E. Saarelainen40, eversti V. Karanko41 ja kenraalimajuri
V. Karhunen42.
Haastatteluissa esille tulleet vastaukset olivat hyvin ristiriitaisia. Esimerkiksi Olli Väänänen kertoo, että tiedustelua koulutettiin ennen talvisotaa
ja harjoituksia järjestettiin paljon. Muihin lähteisiin verrattuna Väänäsen
kertoma voidaan osin kyseenalaistaa, varsinkin kun hän viittaa tietolähteenä
omaan artikkeliinsa Sotilasaikakauslehdessä 12/1967 Porojen käyttö huoltotehtäviin.43
Edellä mainittuja sotakokemuksia ja kertomuksia talvisodan aikaisesta
tiedustelutoiminnasta yhdistää selvästi joukkojen puutteellinen koulutus,
varustus ja vaihtelevat käyttöperiaatteet. Myös ennen talvisotaa annetuissa ja
sodanaikaisissa tiedustelutoiminnan oppaissa ohjeistus oli teoriassa olemassa, mutta tiedustelutoiminnan koulutustasossa katsottiin joukoilla olevan
merkittäviä puutteita. Nämä kokemukset ja perustellut havainnot antoivat
paljon aihetta kehittää tiedustelutoimintaa entistä järjestelmällisemmin heti
rauhan tultua.

Tiedustelutoiminnan kehittäminen talvisodan jälkeen
Talvisodan päätyttyä maailmansota jatkui Euroopassa. Tilanne oli pohjolassa
yhä jännittynyt, vaikka Suomi oli solminut Moskovan rauhan Neuvostoliiton
kanssa. Välirauhan aikana keväästä 1940 kesään 1941 Suomessa elettiin epävarmuudessa. Neuvostoliitto oli liitossa Saksan kanssa, ja itänaapurin hyökkäystä
pelättiin. Tilanne vaati pikaisia järjestelyjä ja muutoksia sotilaallisen maanpuolustuksen parantamiseksi. Kehitystyö ulottui sotataidollisiin perusteisiin
saakka, jolloin myös tiedustelutoiminnan merkitystä ja koulutusta sotakokemuksiin nojautuen pohdittiin entistä vakavammalla tavalla. Myös rajantakaista tiedustelutoimintaa jatkettiin välirauhan aikana talvisodasta saatujen
kokemusten perusteella.
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 TK-piirtäjä Tuhkan kuvaus tiedustelupartion etenemisestä. Kuva SA-kuva.

Päämajan alaisen tilastotoimiston ja sen alatoimistojen pääasiallisina tehtävinä olivat tietojen hankkiminen Neuvostoliitosta sekä kaukopartiomiesten
koulutus. Välirauhan aikana tietojen hankintaan käytettiin myös salaisen tiedustelun partioita ja sissitoimintaan valmistautuneita tiedustelupartioita.44
Puolustusvoimissa siirryttiin sodan päätyttyä muodollisesti rauhan ajan
organisaatioon. Myös puolustusmäärärahat kasvoivat merkittävästi, sillä talvisotaa edeltäneen ajan puolustusvalmiuden laiminlyönnit eivät olleet enää edes
poliitikkojen mielissä vaihtoehto tulevaisuuden varalla. Tiedustelutoimiala ja
tiedustelutoiminta kaikkinensa pääsivät osaksi sekä joukkojen vahvuuksien,
uudelleenjärjestelyiden ja määrärahojen kasvattamisesta. Sen lisäksi ylijohdon
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ja joukkojen tiedustelutoimialat pystyivät hankkimaan epävirallisia varoja,
joita käytettiin muun muassa kaluston hankkimiseksi tiedustelutoimintaan.
Päämajaan ja ylempiin esikuntiin sijoitetun reservin tiedusteluhenkilöstön
sekä tiedustelu-upseerien koulutus jatkui. Myös Helsingin Upseerisuojeluskuntaan perustettiin tiedusteluosasto, joka kokoontui lähes viikoittain välirauhan aikana.45
Maavoimat ryhmitettiin lähelle valtakunnan itärajaa viideksi armeijakunnaksi ja nämä edelleen 13 prikaatiksi sijoitettuina niin sanottuihin korpivaruskuntiin. Merivoimiin kuului viisi rannikkotykistörykmenttiä sekä rannikkolaivasto ja erillinen laivasto-osasto. Ilmavoimat muodostuivat neljästä
lentorykmentistä sekä ilmatorjuntaprikaatista. Järjestelyillä haettiin uuden
sodan uhkan varalta entistä nopeampaa valmiutta. Täydellisen liikekannallepanon myötä 17. kesäkuuta 1941 Puolustusvoimat siirtyi uudelleen sodan
ajan kokoonpanoihin.46
Sotilaiden keskuudessa sotakokemuksista keskusteltiin luonnollisesti jo
välirauhan aikana, mutta yksiselitteisesti tiedustelutoimintaan liittyviä laajempia koulutuskertomuksia tai muistioita lyhyeltä ajanjaksolta on säilynyt
vain vähäinen määrä. Sodanaikaisen operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan
ja sen käyttöperiaatteiden dokumentointi jäi pitkälti mainintojen tai lyhyiden
analyysien tasolle. Harvoja tiedustelutoimintaa käsitteleviä dokumentteja on
kuitenkin löydettävissä muun muassa päällystön kotitehtävistä (kevät–kesä
1940), suojeluskuntapäällystön keskustelutilaisuuksista (1940–1941) ja upseerien varuskuntaesitelmistä (1940–1948).47 Tällaisilla keskustelufoorumeilla oli
oma tärkeä osansa suomalaista sotataitoa – ja myös tiedustelutoimintaa – kehitettäessä.
Joulukuussa 1940 Pääesikunnan ulkomaaosasto oli laatinut sotakokemusten perusteella laajan salaisen muistion maavoimien tiedustelupalveluksen järjestelyistä. Muistion näkökulmina olivat tiedusteluorganisaation
määrävahvuudet, henkilöstön valinta, sijoitukset ja koulutus. Asiakirjasta
selviävät erinomaisesti muun muassa tiedusteluhenkilöstön koulutusjärjestelyt ja erikoisosaamisen sodanaikaiset koulutusvastuut: ”Yleisesikunnan eri
osastojen ja toimistojen työnjaossa rajoittui tilastotoimiston osuus sodanaikaisen tiedustelupalveluksen järjestelyssä, mitä tulee tiedusteluhenkilöstöön,
kuitenkin pääasiassa vain sotatoimiyhtymien esikuntien tiedustelutoimistoihin
ja joukko-osastojen tiedustelu-upseereiksi lkp:ssa sijoitettavien upseerien sekä
erikoisissa tiedustelutehtävissä käytettävien henkilöiden erikoiskoulutukseen
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sitä varten järjestetyillä kursseilla, samoin kuin luettelojen ja kortistojen pitämiseen mainituista, erikoiskoulutuksen saaneesta ja tiedustelupalvelukseen
muuten sopivasta henkilöstöstä sodanaikaisiin tehtäviin sijoitusta silmälläpitäen. Sitä vastoin olivat tilastotoimiston mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua
sodanaikaista tiedustelupalvelusta kokonaisuudessaan, nimenomaan joukkojen
tiedustelua, tarkoittaviin järjestelytoimenpiteisiin ja koulutukseen sangen rajalliset.”48 Muistiossa otettiin kantaa myös puutteelliseen ohjesääntötilanteeseen
ja tiedustelun rauhanaikaiseen valmistautumiseen 1930-luvulla sekä etenkin
sen moniin laiminlyönteihin.
Huhtikuussa 1941 julkaistiin kolmas uudistettu ja täydennetty painos
vuonna 1939 laaditusta Reservinupseeri-kirjasta – tällä kertaa nimellä Upseeri.
Kirjan kokoaja P. Huhtala kirjoitti alkulauseeseen, että ”talvisodan tuomia
kokemuksia joukon koulutukseen, kokoonpanoon ja johtamiseen ei luonnollisista syistä voida vielä esittää. Uuteen painokseen on edellä selostetusta johtuen
voitu tehdä vain joitakin vähäisempiä korjauksia ja lisäyksiä. Muuten se on
kokoonpanoltaan ja ryhmittelyltään edellisten painosten kaltainen.” Mainittakoon, että kirjan VI luku käsitteli tiedustelutoimintaa otsikolla Tiedustelu,
tiedustelun ehkäiseminen ja varmistus.49 Sitä, miksi talvisodan kokemuksia
ei kirjassa käsitelty, vaan selitykseksi mainittiin ”luonnolliset syyt”, on osin
vaikea ymmärtää. Olivathan erityisesti sotakokemukset reservin upseeristolle
ja aliupseeristolle aivan yhtä arvokkaita kuin vakinaisessa väessä palvelleille.
Muutoin kirja oli oiva kokonaisuus, jossa operatiivis-taktiset kuvaukset niin
tiedustelutoiminnan perusteista kuin yksityiskohtaisista käyttöperiaatteista
esitettiin seikkaperäisesti.
Samaan aikaan eli huhtikuussa 1941 julkaistiin myös uusi, edellisiä oppaita
täydentävä jalkaväen ohjesääntö. Ohjesääntö oli nimeltään Muutokset ja lisäykset JO I:een ja JO II2:een. Ohjesäännön käyttöönottomääräyksessä perusteltiin,
että ”…vahvistetaan käyttöönotettaviksi kunnes jalkaväen ohjesäännöt kokonaisuudessaan uusitaan”. Ohjesäännön rakenne noudatteli aiempia jalkaväen
ohjesääntöjä, eli siinä annettiin perusteet mieskohtaisesta koulutuksesta aina
komppanian, pataljoonan ja rykmentin tasoille.50 Tiedustelutoimintaa ei käsitelty omana kokonaisuutenaan, mutta ohjesäännössä on useita mainintoja
jalkaväen tiedustelun kouluttamisesta sekä ohjeistuksesta. Ohjesäännön luonne korjausten ja täydennysten perusteella antaa viitteitä siitä, että talvisodan
sotakokemukset olivat muuttaneet jalkaväen taistelun perusteita niin paljon,
että tarve koko ohjesääntöperheen uusimiselle oli ilmeinen.
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Koulutuksessa havaittuja puutteita pyrittiin poistamaan talvisodan jälkeen erilaisilla kursseilla. Painopiste oli lähinnä ylijohdon kaukopartio- ja
kuuntelutiedusteluhenkilöstön koulutuksessa. Talvisodan kokemukset olivat
erityisasemassa, kun kaukopartioinnin mahdollisuuksia pohdittiin uudesta
näkökulmasta. Yksin miesten kylmäverisyys, kestävyys tai paikallistuntemus
eivät muodostaneet riittävää perustaa kaukopartioinnin aloittamiselle – tarvittiin myös taktista osaamista sekä luotettava yhteydenpitoväline partioiden
ja yhtymien tiedusteluelimien väille.
Yksi ratkaisunavain oli partioradion valmistuminen kesällä 1941, jatkosodan alussa. Partioradio nimettiin ”kyyneleksi”, toisen korpikuusen alta tulevan
”tuotteen” mukaan. Niin kaukopartioiden taktinen koulutus kuin partioradioiden käyttöharjoittelukin aloitettiin tehostetusti eri puolilla Suomea.51
Kokonaisuutena tiedustelukoulutukseen kiinnitettiin runsaasti huomiota
sotien välisenä aikana. Ulkovaltoihin kohdistuneen sotilastiedustelun painopiste oli luonnollisesti Neuvostoliitossa ja sen sotilaspotentiaalin muutoksissa.
Kun joukko-osastot sitoutuivat samanaikaisesti laajamittaisiin linnoitustöihin
ja muihin järjestelyihin, ei lopputulos kaikilta osin voinut olla kovinkaan hyvä.52
Talvisota oli antanut todellisuuspohjaa ja osoittanut tiedustelutoimintaan
tarvittavien erillisten joukkojen lukumäärän ja tarpeellisuuden osana kenttäarmeijaa. Vaikka tiedustelutoiminnan periaatteisiin tehtiin useita kehitysehdotuksia, ei toiminnan perusteisiin ehditty lyhyen ajanjakson aikana juurikaan
mainittavia muutoksia toteuttaa. Tärkeimmät saavutukset heti talvisodan jälkeen olivat erilaisten tiedustelukurssien opetussuunnitelmien laatiminen ja
toimintaohjeistuksen tarkentaminen.53 Kokemusten kerääminen oli kuitenkin
osa tärkeää kehitystyötä, jota sitten jatkettiin ja jonka tuloksia hyödynnettiin
jatkosodan aikana.
Talvisodasta saatujen kokemusten perusteella kaukotiedustelukoulutusta ja varsinaista kaukotiedustelua Neuvostoliiton alueelle lisättiin jo keväällä
1941. Etenkin Karjalan kannakselta kerättiin tietoja vihollisen ryhmityksestä
ja joukkojen liikkeistä mahdollisen uuden sodan syttymisen varalta. Karjalan
kannaksen salainen tiedustelu ja kaukopartiotoiminta olivat tuolloin ensisijaisesti Viipurin alatoimiston, eli Osasto Vehniäisen, vastuulla. Pyrkimys oli
pitää jatkuvasti sissitoimintaan kykeneviä partioita liikkeellä. Toiminta oli kuitenkin salattava, joten luovutetuilta alueilta kotoisin olleet ja värvätyt salaisen
tiedustelun partiomiehet liikkuivat välirauhan aikana Neuvostoliiton alueella
siviilivaatteissa.
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 Kevyt osasto Hannilan
tiedustelupartio etenee
jatkosodan hyökkäysvaiheessa elokuussa 1941
yli soiden ja läpi salojen
vihollisen selustaa tutkimaan. Kuva SA-kuva.
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Jatkosodan taistelutiedustelua ja
kaukopartiointia
Talvisodan kokemukset ja välirauhan aikana tehdyt joukkojen uudelleenjärjestelyt muodostivat perustan jatkosodan aikaiselle tiedustelutoiminnalle.
Jatkosodan alkaessa oli niin armeijakunnan kuin divisioonankin esikunnassa
muutettu tiedustelun asemaa. Talvisodan aikana oli koettu, että operatiivinen
toimisto (tsto III) ja tiedustelutoimisto (tsto II) tekivät päällekkäistä työtä usein
toisistaan tietämättä. Kumpikin toimisto oli suoraan esikuntapäällikön alainen.
Esimerkiksi IV Armeijakunnassa oli sodan aikana toimistoista muodostettu
operatiivinen osasto. Samaan ratkaisuun päädyttiin talvisodan jälkeen, vaikka
asiasta ei oltukaan yksimielisiä. Esitettiin näkemyksiä, joiden mukaan tiedustelutoimisto olisi yhdistettävä operatiiviseen toimistoon. Eräiden mielipiteiden
mukaan jo osastokokoonpanoonkin siirtyminen oli vaaraksi tiedustelutoimiston itsenäiselle toiminnalle. Operatiivinen osasto muodostettiin määrävahvuuksissa niin armeijakunnan kuin divisioonankin esikuntaan.54
Liikekannallepanossa kesällä 1941 perustettiin ja pyrittiin täydentämään
rauhanaikaiset yhtymät sodan ajan kokoonpanoja vastaaviksi. Kesäkuussa
1941 puolustukseen ryhmittyneen kenttäarmeijan kuva Neuvostoliiton joukkojen ryhmityksestä itärajan takana perustui päämajan luomaan tilannekuvaan. Tiedot kattoivat lähinnä rajan pinnassa olleiden etummaisten joukkojen
ryhmityksen. Kauempana rajan takana olleista joukoista tiedettiin karkeasti
divisioonat. Ylimmän tason suunnittelua ajatellen tietoja oli runsaasti. Saksalaisetkin pitivät Suomen tiedustelutietoja tarkkoina.55 Välirauhan aikana
uutta sotaa varten laaditut tiedustelutoiminnan suunnitelmat liittyivät yleensä puolustussotatoimiin. Talvisodan antamat kokemukset palvelivat lähinnä
tiedustelun järjestelyä puolustuksessa.
Kenttäarmeijan siirtyessä hyökkäyssotatoimien valmisteluun törmättiin
uusiin ongelmiin. Kenttäarmeijan saama käsky hyökätä muutti esimerkiksi tiedustelutoiminnan suunnitellun käytön Laatokan pohjoispuolella käytännössä
kokonaan. Neuvostoliiton tiivis puolustus ja suomalaisten kokemattomuus tiedustelun ulottamiskeinoista itärajan takaisten joukkojen syvyyteen johti siihen,
että armeijakunnissa ja divisioonissa jouduttiin tekemään päätöksiä hyvinkin
vaillinaisin perustein ennen hyökkäyssotatoimien aloittamista. Armeijakuntien keinot tiedustelun toteuttamiseen rajoittuivatkin lähinnä lentotiedustelun
hankkimiin tietoihin ja tiedustelutehtävien antamiseen divisioonille.56
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Kesäkuussa 1941 toimeenpantu liikekannallepano osoitti, että välirauhan
aika oli ollut liian lyhyt kaikkien tiedustelutoimintaan liittyvien suunnitelmien toteuttamiseksi. Useisiin yhtymiin perustettiin Päämajan määräysten
mukaan niin sanottuja ”kaukotoimintaosastoja” tai ”sissiosastoja”. Näin tapahtui esimerkiksi 14. Divisioonassa, jossa muodostetut kolme noin viidenkymmenen miehen vahvuista sissi- ja tiedusteluosastoa alistettiin hallinnollisesti
divisioonan alaisille rykmenteille ja pataljoonille. Osastojen komentosuhde
jäi alistuksen jälkeen kuitenkin divisioonan esikunnan operatiiviselle osastolle. Tätä ratkaisua pidettiin epäonnistuneena, sillä pataljoonat käyttivät
osastoja hyökkäysvaiheessa itsenäisesti ilman divisioonan esikunnan lupaa.

 Kornetti Hämäläisen kaukopartio lähdössä partiomatkalle lentokuljetuksella
Tiiksjärveltä syyskuussa 1941. Kuva SA-kuva.
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 Tiedustelukoulutuksen saaneilla yhdyspartiolla tarkastettiin muun muassa vesiteitä
kenttävartioiden välillä. Kolmen hengen yhdyspartio tehtävässään Pääjärven suunnalla
syyskuussa 1942. Kuva SA-kuva.

Myös tiedusteluun tarkoitettujen osastojen erikoiskoulutuksessa havaittiin
olleen paljon puutteita, joukolle tarkoitetusta erikoismateriaalista puhumattakaan.57
Jatkosodan hyökkäysvaiheen nopea eteneminen ja menestys saksalaisten
rinnalla sekä paikallinen ylivoima muodostivat hyvän tilaisuuden tiedustelutoiminnalle, sillä syksyllä 1941 voimasuhteiden tasoittamiseen ei juuri ollut
tarvetta. Hyökkäysvaiheen aikana tiedustelujoukkojen käyttö sai kuitenkin
talvisodan aikaisia piirteitä. Divisioonien kevyet osastot sidottiin erilaisiin taistelutehtäviin tai yhtymän reserviksi eikä niitä juurikaan käytetty päätehtävän
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mukaisesti tiedusteluun.58 Päämajan antamat käskyt yhtymien lähi- ja kaukotiedustelun tehostamisesta sekä partiotoiminnan aktiivisemmasta käytöstä
jäivät jatkosodan hyökkäysvaiheessa siksi käytännössä toteuttamatta. Koska
jatkosodan alkuvaihe oli laajamittainen ja melko nopeasti etenevä hyökkäyssotatoimi, tiedustelutoiminnan teoriat ja sotataidollinen tarkoituksenmukaisuus
jäivät käytännössä toteutumatta.

Kaukopartiointi ja muut tiedustelulajit edellyttivät myös
sissitoimintakoulutusta
Käsitteinä kaukopartiointi, kaukotiedustelu, partiotiedustelu, taistelutiedustelu ja väkivaltainen tiedustelu olivat sotien aikana hyvin lähellä toisiaan. Vaikka
käsitteet olivat osin ristikkäisiä, niitä yhdisti kuuluminen tiedustelutoiminnan
laajaan kenttään. Käsitteet määriteltiin ainakin vuoden 1927 Kenttäohjesäännössä, vuosien 1932 ja 1940 Jalkaväen ohjesäännöissä ja vuoden 1927 Taktiikan perusteet -kirjassa. Vuoden 1927 Kenttäohjesäännön mukaan väkivaltainen
tiedustelu tarkoitti rajoitettua hyökkäystä, jolla vihollinen pakotetaan näyttämään voimansa tai paljastamaan aikeensa. Tavoitteiden ja tiedustelukohteiden etäisyyden mukaan voitiin toimintatapaa kutsua myös kauko-, lähi- tai
taistelutiedusteluksi. Kenttäohjesäännön mukaan ”selvää rajaa näiden välille
ei kuitenkaan voi vetää”.59
Kaukotiedustelu palveli ylemmän johdon tarkoitusperiä. Kaukotiedustelulla selvitettiin vihollisen suunnitelmat, toimenpiteet, voimien keskittäminen
ja joukkojensiirrot. Kaukotiedustelu ulottui maitse pidemmälle kuin yhden
päivämarssin päähän omista joukoista vihollisen selustaan. Lähitiedustelulla
selvitettiin vihollisen yksityiskohtaisempi toiminta ja aselajijoukot lähempänä
omaa ryhmitystä. Taistelun alkaessa lähitiedustelu muuttui taistelutiedusteluksi, jonka tehtävänä oli selvittää taistelukosketuksen avulla vihollisen toiminta
ja yllätykselliset liikkeet etenkin sivustoilla. Vuoden 1927 Kenttäohjesäännön
mukaan jalkaväen tiedustelu oli ensisijaisesti lähi- ja taistelutiedustelua. Taistelutiedustelu voitiin ulottaa tarpeen mukaan myös vihollisen selustaan, jolloin kyseeseen saattoi tulla vangin, asiapapereiden tai muiden tietolähteiden
kaappaaminen viholliselta. Maatiedusteluun käytettiin jalkaväen partioita tai
tiedusteluosastoja.60
Kaukopartiointi ja vihollisselustan partiotiedustelu olivat sotien 1939–
1944 tarkimmin salattuja toimintamuotoja. Kaukopartiointi oli Päämajasta
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johdettua tai sen käskemänä tapahtunutta partiotoimintaa syvällä vihollisen
selustassa, jota tuettiin tarvittaessa lentokuljetuksilla ja ilmateitse pudotetulla materiaalihuollolla. Toimintaan osallistuivat myös divisioonien ja muiden
yhtymien muodostamat partio-osastot. Vihollisen selustassa toimineiden
kaukopartioiden pääasiallisena tehtävänä oli tiedustelu, mutta etenkin jatkosodan aikana partiotoimintaan liittyivät myös tuhoamis- ja häirintätehtävät.61
Tästä näkökulmasta toiminta muistutti osin taistelutiedustelua62. Tämä tarkoitti muun muassa viholliselle tärkeiden kohteiden kuten huoltokeskusten,
johtamispaikkojen sekä välttämättömien yhteyksien, kuten huoltoteiden ja
viestiyhteyksien, tuhoamista. Taistelutiedusteluun liittyivät sissitoiminnan
menetelmistä etenkin miinoittaminen ja ansoittaminen. Sotienjälkeisessä kirjoittelussa kaukopartiotoiminta on usein rinnastettu myös sissitoimintaan.
Vaikka molemmissa on yhtymäkohtia toisiinsa, ne ovat käsitteinä ja taktiikaltaan tavallaan kaksi eri asiaa.
Välirauhan aikana aloitettu kaukotiedustelukoulutus, jonka painopisteet
olivat sissi- ja kaukopartiotoiminnassa, tuotti jatkosodan alkuun mennessä
noin 150–160 kaukopartiomiestä. Näiden varaan muodostettiin jo kesällä 1940
Päämajan jaosto 2:n, eli tiedustelujaoston, alaiseen tiedusteluosaston tiedustelutoimistoon neljä kaukopartiointikykyistä osastoa. Vasta vuonna 1943 perustettu Erillinen Pataljoona 4, eli Päämajan neliosastoinen kaukopartiojoukko,
vakiinnutti kokoonpanon. Jatkokoulutuksen perustana olivat ennen kaikkea
sodasta saadut opit ja kokemukset, mutta erillisiä sissikurssejakin järjestettiin. Savukoskelle perustettiin syksyllä 1941 koulutuskeskus, jonka päämääränä
oli järjestää sissitoiminta- ja kaukopartiokursseja päällystölle ja miehistölle.
Taktiikan opetusta sovellettiin niin kaukopartiointiin kuin sissitoimintaan ja
-torjuntaan.63
Asemasodan aikana vuosina 1942 ja 1943 järjestettiin myös kurssimuotoista sissi- ja tiedustelukoulutusta. Ainakin Maaselän Ryhmän ja Äänisen Rannikkoprikaatin joukoille järjestettiin kevään 1942 kuluessa kaksi sissikurssia,
joiden sisältö ja opetus perustuivat majuri Sulo Häkkisen vuonna 1941 laatimaan muistioon. Kurssit oli tarkoitettu ensisijaisesti yhtymien muodostamien
sissiosastojen henkilöstölle, mutta niille osallistui myös kaukopartiomuodostelmiin sijoitettua henkilöstöä.64
Kurssien opetusohjelmat muodostuivat luennoista ja maastoharjoituksista. Kurssien viikkopalvelusohjelmien mukaisia luentoaiheita olivat muun
muassa saatujen sissitoimintakokemusten tarkastelu, sissijoukkojen kokoon118
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 Kaukopartiotoiminta edellytti sissitaitoja. Kapteeni Volanen kouluttaa kaukopartiomiehille pioneerilaukun ja räjähteiden käyttöä Karhumäessä helmikuussa 1942.
Kuva SA-kuva.

pano ja erikoisvarusteet, tiedustelu vihollisen selustassa ja -tietojen välittäminen, tuhoamis- ja hävitystoiminta, yhteistoiminta lentojoukkojen kanssa sekä
huollon ja lääkintähuollon teoreettiset perusteet. Luennoilla käsiteltiin myös
ajantasaisia tietoja puna-armeijan organisaatiokehityksestä, aseistuksesta, taktiikasta ja ryhmityksestä. Harjoituksissa keskityttiin ammuntoihin, kartanlukuun, suunnistamiseen, väijytysten ja ansojen tekemiseen sekä sissitoiminnan
eri taistelumuotoihin käytännössä.65
Jatkosodan kuluessa partiotiedustelu organisoitiin ja vakinaistettiin
perustamalla 1. heinäkuuta 1943 Päämajan alaisuuteen kaukopartiointiin
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e rikoistunut joukko-osasto Erillinen Pataljoona 4 (Er.P 4). Pataljoona muodostui esikunnasta ja tukiosista sekä neljästä komppaniasta, joilla jokaisella
oli oma toiminta-alueensa eri rintamansuunnilla. Näin vihollisen selustaan
suunnattu tiedustelutoiminta sai entistä järjestelmällisempiä ja suunnitelmallisempia muotoja.66
Kaukopartioiden ja -osastojen toiminta-alueet olivat laajoja, ja toiminta
etäisyydet saattoivat pisimmillään ulottua jopa 500 kilometrin päähän rintamalinjoista. Toiminta syvällä vihollisen selustassa edellytti partioiden omavaraista huoltoa, toimivia viestiyhteyksiä ja liikuntakykyä. Toiminta vaati
miehiltä myös hyviä hermoja ja kylmäverisyyttä, sillä paljastumisriskit olivat
suuret. Riskeistä huolimatta kaukopartioinnilla oli suuri merkitys tiedustelutietojen keräämiseen Päämajalle ja rintamassa oleville joukoille. Vihollisen
liikesuuntien, ryhmitysten ja valmisteluiden tiedustelu vaikutti suoranaisesti
useiden rintamajoukkojen päätöksiin ja taistelusuunnitelmien muutoksiin.
Tiedusteluun yhdistetyn tuhoamistoiminnan on arveltu sitoneen myös huomattavan määrän vihollisen voimia selustan varmistustehtäviin, sillä hävitysja häirintätehtävät aiheuttivat vihollisen selustassa tavoiteltua epäjärjestystä.67

Jatkosodan alun partiotiedustelua ja kaukopartiointia
Jatkosodan alettua ja suomalaisten joukkojen hyökätessä partiotiedusteluun
ja kaukopartiointiin lisättiin myös vihollisen selustassa tapahtuvaa sissitoimintaa sekä häirintä- ja tuhoamistehtäviä. Esimerkkinä tämänkaltaisesta partiotoiminnasta oli muun muassa heinä–elokuussa 1941 Karjalan kannaksella
toiminut Osasto Vehniäisen partio 16/1941. Kaukopartio muodostettiin kuudesta sissitoimintaan koulutetusta aliupseerista tehtävänään tilanteenmukaiset
tiedustelu- ja hävitystyöt Itä-Kannaksella. Matkalle lähtiessään partio kykeni
ottamaan mukaansa ainoastaan muonan sekä henkilökohtaisen aseistuksen ja
patruunat. Tehtävän vaatimat räjähdysaineet ja sabotaasivälineet toimitettiin
partiolle lentotäydennyksenä.68
Yksityiskohtiin sen tarkemmin menemättä on partiokertomus jännittävää luettavaa. Matkalla sattui ja tapahtui. Sissitoimintakoulutuksen ja oppien
mukaan esimerkiksi Vuoksen vuolas virta ylitettiin kahdella ruuhella käyttäen laudanpätkiä airoina. Vihollisen kanssa jouduttiin tulikosketukseen kaksi
kertaa. Hävitystehtävät täytettiin asettamalla Raudun tienoille kuusi ratapanosta, joiden tuloksena suistettiin yksi veturi ja pidettiin vihollisen käyttämä
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 Lotinanpellossa elokuussa 1941 käyneen kaukopartion johtaja kapteeni
Kuismanen on juuri saapunut partiomatkaltaan ja
selostaa kenraali Talvelalle
tiedustelutuloksia.
Kuva SA-kuva.
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 Tiedustelulentotoiminnalla saatiin paljon tärkeitä
tietoja vihollisen selusta-
alueilta. Kuvat SA-kuva.
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rataosuus poikki 48 tuntia. Myös vihollisen kuorma-autokolonnaa häirittiin
tulella. Partio oli matkassa yhtämittaisesti 19 vuorokautta ja kulki jalan peräti
343 kilometriä. Pisimmillään etäisyys omista joukoista oli jopa 110 kilometriä
vihollisen selustassa.69
Yksityiskohtana yhteydenpitotavoista mainittakoon kaukopartiolle
radioilla salakielisinä annetut käskyt ja ohjeet. Salattuja viestitystapoja ja
peitekielisiä sanomia pidettiin hankalina etenkin taistelutilanteissa, sillä
partioiden viesti- ja ”kyynelmiehillä” meni toisinaan paljon aikaa sanomien
purkamiseen. Siksi toimintaohjeita lähetettiin myös Suomen Yleisradion
taajuuksilla. Esimerkiksi ilmoittaessaan omille joukoille paluustaan partiolle lähetettiin 9. elokuuta Yleisradion muiden ohjelmien lomassa tiettyyn
kellonaikaan viattomalta kuulostanut salakielinen paluuohje: ”Alikersantti
Sepu Toimela, Kirvun Matikkalasta. Ota yhteys kotiväkeesi. Veljesi.” Selväkielisenä ohjeena tämä tarkoitti partiolle, että palatkaa Kirvun Matikkalan kautta
omien pariin. Joka tapauksessa partio sai paljon tärkeitä tiedustelutietoja
muun muassa vihollisen joukoista, maantieliikenteestä, siviiliasutuksesta,
tiestön kunnosta ja rautateiden käytöstä.70 Näillä tiedoilla oli varmuudella
merkitystä hyökkäävien suomalaisyhtyminen käyttöön ja suuntaamiseen
Karjalan kannaksella. Partio ei kärsinyt matkan aikana lainkaan omia tappioita, joten siinäkin suhteessa kaukopartio täytti tiedustelu- ja sissitoimintatehtävänsä erinomaisesti.
Kaukopartioiden tehtävissä ja toimintaohjeissa korostettiin sissitoiminnan
merkitystä, vaikka tehtävänä oli ensisijaisesti tiedustelutietojen hankkiminen.
Tällä perusteella voidaan todeta, että sissitoiminta miellettiin sotataidon näkökulmasta kiinteästi tiedusteluun kuuluvaksi. Kaukotiedustelua tehostettiin
sissitoiminnan menetelmillä, joilla pyrittiin aiheuttamaan viholliselle turvattomuuden tunnetta sen omassa selustassa. Sissitoiminnasta muodostui siten
osa psykologista sodankäyntiä, jolla saattoi varovaistenkin arvioiden mukaan
olla paikoin suurta moraalista vaikutusta vihollisen joukoille. Niin sanottu
sissipelkohan oli esillä Karl Adaridin ja muiden teoreetikoiden pohdinnoissa
jo 1920-luvulla.
Kaukopartioiden tehtävät ja tiedustelumatkat vihollisen selustaan salattiin visusti. Silti rajattuja tietoja partioiden liikkeistä oli annettava tiedoksi
rintamassa oleville yhtymille ja yksiköille. Kaukopartioiden välitön tukeutuminen lähtiessä ja palatessa tapahtui yleensä aina rintamavastuussa olleeseen
joukkoon.
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 Läpi sankkojen metsien, yli soitten ja rämeitten käy kaukopartion tie
Vienan korpisaloilla syksyllä 1942. Kuva SA-kuva.
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Aina kaikki ei sujunut suunnitelmien mukaan. Etenkin kaukopartioiden
paluu omien linjojen läpi hankaloitui, mikäli vastaanottavalla joukolla ei ollut
tarvittavaa tietoa kaukopartion liikkeistä ja arvioidusta palaamisajankohdasta.
Yksi Osasto Vehniäisen partio sai lokakuussa 1941 kokea omien linjojen läpi
paluun vaikeudet. Vääpeli J. Kuopan johtama partio 27/1941 lähti Aunuksen
suunnalla tiedustelumatkalle 3. lokakuuta 1941. Kaukopartion matka vihollisen selustaan oli tapahtumarikas, ja taistelukosketukseltakaan ei vältytty. Vihollisesta saatiin jälleen kerran yksityiskohtaisia ja tärkeitä tiedustelutietoja.
Useista tulikosketuksista huolimatta partio ei kärsinyt omia tappioita. Paluu
suomalaisten etulinjassa olleeseen pataljoonaan lokakuun 14. päivänä ei kuitenkaan sujunut ongelmitta.71
Päämajan tiedusteluosastolle 18. lokakuuta lähettämässään muistiossa
vääpeli Kuoppa kuvailee kaukopartion paluuseen liittyviä tapahtumia värikkäin sanankääntein. ”Partion tavattua omia joukkoja 14.10. klo 24.00 se
ohjattiin Nikitinskajan kylässä olevaan esikuntaan. Sinne saavuttiin 15.10. klo
2.30. Herätin esikuntarakennuksen etuhuoneessa nukkuneen vääpelin, ilmoitin olevani palaavan kaukopartion johtaja ja pyysin saada puhutella jotakin
pataljoonan esikunnan upseeria. Vääpeli oli tähän haluton ja mutisi: ’upseerit nukkuvat, tulkaa aamulla’. Pyysin saada soittaa rykmentin päivystävälle
upseerille, ilmoitin että kaukopartio Kuoppa osastosta 9460 on palannut, ja
että partion paluusta olisi viipymättä saatava ilmoitus Snellmanin divisioonan esikuntaan. Kun olin puhumassa asiasta rykmentin keskukseen, hyppäsi
samasta huoneesta seinäyksen takaa upseeri, tempaisi puhelintorven kädestäni
ja kivahti keskukseen: ’mitä Te puhutte – mitään nimiä ei ilmoiteta, loppu’,
ja sulki puhelimen. Sen jälkeen upseeri kääntyi puoleeni: ’mitä Te hoopoilette?’. Selvitin, että partion paluusta on viipymättä saatava ilmoitus Snellmanin divisioonan esikuntaan ja etten tiedä peitelukuja, vaan vain divisioonan
komentajan nimen. Upseeri vastasi: ’jos olette oikeita miehiä, on peiteluku
tiedettävä’. Vastasin, että vain kuljimme divisioonan läpi, ettemme tiedä muuta
ja että on käsketty palatessa ottaa yhteys divisioonan esikuntaan, tsto II:een.
Upseeri: ’älkää puhuko paskaa’. Vastasin: ’en tiedä, kumpiko puhuu paskaa,
olen puhuvinani asiaa’. Upseeri: ’älkää olko noin helvetin röyhkeä, suu kiinni’.
Sen jälkeen upseeri meni seinustan taakse vuoteelleen, mutta nousi kohta ylös
ja palasi, ilmoittaen neuvovansa yösijan ja kehoittaen tulemaan aamulla komentajan puheille. Kokonaisuudessaan läsnä olleelle partiolle, joka oli märissä
vaatteissa ja jalat rikki, neuvottiin makuusija saunassa.”72
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 Jalkaväkirykmentti 48:n tiedustelu-upseeri selostaa komentajalle partion saamia
vihollistietoja elokuussa 1941. Kuva SA-kuva.
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Kertomus kuvastaa yhtäältä kaukopartioiden tehtävien salaista luonnetta, mutta toisaalta tarpeellisten tietojen puuttumista niiltä rintamajoukoilta,
jotka joutuivat taisteluiden keskellä ottamaan vastaan vihollisen selustasta
palaavia tiedustelupartioita. Tied. 1/V:n päällikkö, kapteeni Hannes Vehniäinen lähetti Päämajan tiedusteluosaston päällikölle tapahtuneen vuoksi oman
ohjeistuksensa 18. lokakuuta 1941, jossa hän pyysi tiedusteluosastoa ryhtymään toimenpiteisiin vastaavanlaisen tapahtuman välttämiseksi. ”Ilmoituksen
johdosta alatoimisto pyytää Tiedusteluosaston toimenpidettä, että niille edessä
oleville joukoille, joiden alueen kautta partiot joutuvat palaamaan, ilmoitettaisiin partiotoiminnasta yleensä ja kehoitettaisiin niitä kaikin tavoin auttamaan
partioita, erikoisesti niiden pyrkiessä saamiensa määräysten mukaisesti yhteyteen
ylempien komentoportaiden kanssa.”73
Kokemuksia jatkosodan alun kaukopartioinnista, tiedustelusta ja sissitoiminnasta hyödynnettiin sittemmin vuosina 1942–1943 järjestetyillä sissi- ja
tiedustelukursseilla, joiden opetusaiheet perustuivat edellä kuvattujen partiokertomusten kaltaisiin esimerkkeihin. Erityinen painopiste opetuksessa
suunnattiin vihollisen selustassa tapahtuvaan tuhoamis- ja sissitoimintaan
sekä vanginsieppaukseen ja kuulustelutietojen hankkimiseen.74

Tiedustelutoiminta asemasotavaiheen aikana
Syksyn 1941 hyökkäysvaiheen jälkeen ryhdyttiin Päämajassa valmistelemaan
puolustusvoimien siirtymistä suojajoukkokokoonpanoon. Suunnitellut muutokset koskivat myös kenttäarmeijan yhtymiä. Sodan luonteen muuttuessa
hiljalleen jäykistyneeksi asemasodaksi asetelma vaikutti merkittävästi myös
operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan luonteeseen. Niin suomalaisten kuin
venäläistenkin puolella puolustusta vahvistettiin linnoittamalla asemia sekä
tiivistämällä etulinjan vartiointia.
Vaikka vihollisen taaempaan selustaan lähetettiin säännöllisesti kaukopartioita, tiedustelupartioiden ja -osastojen toiminta vaikeutui rintaman lähisyvyydessä. Rintamassa toimineiden yhtymien omien tiedusteluosastojen oli
entistä vaikeampi läpäistä vihollisasemia. Lisäksi suomalaisten kenttäarmeijan
vähäisiä joukkoja jouduttiin sitomaan selustan puolustukseen, sillä venäläisten
aktiivisempi ote ja toimenpiteet oman partisaanitoimintansa parantamiseksi olivat kehittyneet huomattavasti talvisodan ajoista. Vuoteen 1942 tultaessa
venäläiset olivat omaksuneet suomalaisen tiedustelutoiminnan perusteet sekä
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 Kaukopartiotoiminnan valmistavaan koulutukseen kuuluivat metsätaistelukurssit.
Kenraali Erfurth seurasi kaukopartiotoiminnan radistikoulutusta Parolassa 28.–29.7.1943.
Kuva SA-kuva.

kaukopartio-osastojen toimet oman selustansa kohteisiin. Siksi suomalaisten
oli kehitettävä rintamalla tapahtuvaa tiedustelutoimintaa sekä muutettava sen
käyttöperiaatteita talvisodan aikaisista toimintamalleista.75
Taistelujen jähmettyessä asemasodaksi vuonna 1942 myös tiedusteluun
tuli omia erityispiirteitä. Tähystystiedustelu sai yhä suuremman painoarvon. Tätä kautta painottui myös talvisodan tapaan tykistön tulenjohto- ja
tähystyspaikkojen merkitys. Puna-armeijan puolustuksen tiivistyessä ja selustan valvonnan tehostuessa oli partiotiedustelun ulottaminen vastustajan
ryhmityksen syvyyteen yhä vaikeampaa. Vankien sieppaus ja tätä kautta niin
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 Tiedustelupartio neuvottelee ja sopii merkistä
ennen valtakunnan rajan
ylittämistä Nuijamaalla
elokuussa 1941.
Kuva SA-kuva.
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 Tiedustelupartio
Kiestingissä lähdössä tukikohdastaan vihollislinjoille
lokakuussa 1941.
Kuva SA-kuva.
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 Tiedustelupartio etenee varovaisesti kohti vihollislinjoja joulukuussa 1942 Ruka
järvellä. Kuva SA-kuva.

kuulustelutietojen kuin asiakirjamateriaalinkin saaminen sai yhä enemmän
painoarvoa. Armeijakuntien ja divisioonien tiedustelu painottui siksi enemmän lähitiedusteluun. Varsinainen kaukotiedustelu erillisillä partioilla tai osastoilla oli harvinaista.76
Joukkojen supistuksiin liittynyt kevyiden osastojen kotiuttaminen vuonna 1942 jätti divisioonan kokonaan ilman tiedustelujoukkoa. Jalkaväkirykmenteissä koettiin nopeiden reservien puuttuminen samanlaiseksi ongelmaksi kuin divisioonassa. Tämä johti siihen, että pataljoonien tiedusteluun
tarkoitetut jääkärijoukkueet koottiin rykmentin johtoon jääkärikomppaniaksi.77 Tiedustelutehtävät toteutettiinkin yleensä erikseen muodostetuilla
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 Toukokuussa 1943 toteutetun partioretken tarkoituksena oli vihollisasemien tiedustelu. Vasemmalla, paluumatkalla luutnantti Aulanko kokeili paljain jaloin suolla kulkemisen
äänettömyyttä. Oikealla, partio on saapunut vihollisen murrokselle, jonka poikki majuri
Väänänen tähystää. Kuvat SA-kuva.

partioilla tai osastoilla.78 Operatiivinen ja taktinen joukkojen tarve käytännössä luhisti yhtymien tiedustelujärjestelmän jatkosodan asemasotavaiheen
aikana. Jatkuva tilanteen seuraaminen ei enää ollut mahdollista riittävällä
tarkkuudella.
Yhtymien tiedustelu kuitenkin tietyllä tavalla monipuolistui siirryttäessä talvisodasta jatkosotaan. Jo talvisodan aikana oli ollut käytössä kaksi mittaustiedustelupatteria vihollisen tuliportaiden sijainnin määrittämiseksi vastatykistötoiminnan perustaksi. Saavutettuihin tuloksiin oltiin tyytyväisiä, ja
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 Kari Suomalaisen tiedustelutoiminta-aiheinen TK-piirros: ”1. stereoupseeri,
2. tiedustelu-upseeri, 3. kartanpiirtäjä, 4. tykistön tiedusteluosaston korsurakennus”.
Kuva SA-kuva.

pattereita oli kesällä 1944 kuusi. Ne olivat lähinnä armeijakuntien johdossa.79
Patterien tiedustelutulokset täydensivät omalta osaltaan vihollisen ryhmityksestä ja toiminnasta muodostettua kuvaa.80 Viestipataljooniin perustettiin marraskuussa 1943 puhelinkuuntelujoukkueet, joihin liitettiin vielä keväällä 1944
radiokuunteluryhmät.81 Jatkosota toi perinteisen partio- ja tähystystiedustelun
rinnalle yhä enenevässä määrin teknisiä tiedusteluvälineitä.

Jatkosodan kaukopartiointia syvällä vihollisen selustassa
Laajamittaisen yhtymätasoisen sissitoiminnan rinnalla Päämaja piti vihollisen
selustassa tapahtuvaa taistelutiedustelua ja kaukopartiointia tiukasti johdossaan. Yksi monista asemasotavaiheen aikaisista kaukopartioista joutui viiden
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 Partio lähestyy
vihollista ja "ei kenenkään maata" Hangon
rintamalla heinäkuussa
1941. Kuva SA-kuva.
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 Mahdollisten vihollisdesanttien siirtymisreittejä oli seurattava tarkasti sekä ilmoitettava niistä heti omien puolelle. Pitkän korpivaelluksen aikana pysähdyttiin tiheästi lepäämään ja ruokailemaan. Kuva SA-kuva.

vuorokauden matkallaan jatkuvasti taistelukosketukseen vihollisen kanssa.
Vänrikki Kaino Rastaan johtama kuusimiehinen kaukopartio sai tehtävän selvittää vihollisjoukkojen sijainnin ja työskentelyn Syvärinjoen kaakkoispuolella.
Partio lähti matkaan 20. elokuuta 1942 ja pääsi melko vaivattomasti vihollisen
selustaan. Ensimmäisenä toimintapäivänä partio otti vangin, joka välittömässä kuulustelussa kertoi auliisti yhden ylijohtoon kuluneen tykistörykmentin
patterin sijainnin ja kokoonpanon yksittäisen aseen tarkkuudella. Toinen vanki saatiin kolmantena partiopäivänä. Myös tämä vanki kertoi suomalaisille
tärkeitä tietoja neuvostojoukkojen ryhmityksestä ja vahvuuksista. Erityisesti
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 Kaukopartioiden varusteet olivat tarkoituksenmukaisesti kevennettyjä ja
aseet useimmiten konepistooleja. Tiedustelupartio
matkalla väkivaltaiseen tiedusteluun jatkosodan hyökkäysvaiheessa heinäkuussa
1941. Kuva SA-kuva.

yhden rajavartio-osaston
majoittuminen Pethenitsyn kylässä selvisi vankia
kuulusteltaessa.82
Rastaan kaukopartio liikkui kylmähermoisesti päivästä toiseen tiheässä vihollisryhmityksessä, mutta paljastui elokuun 23. päivänä havaittuaan
olevansa keskellä vihollisen linnoitettua majoitusaluetta. Oli liian myöhäistä pysähtyä, joten partio jatkoi matkaansa tulittaen ympäriltä ilmestyneitä
venäläisvartioita. Kuin ihmeen kaupalla partio irtautui taistellen keskeltä
vihollisryhmitystä ja selvisi suojaan ehjin nahoin. Eipä aikaakaan kun partio
osui jälleen uudelle majoitusalueelle, jossa se joutui jälleen tulituksen kohteeksi. Tälläkin kertaa kaitselmus pelasti partion naarmuitta. Kaksi viimeistä partiopäivää sujuivat tiedustellessa ja palatessa omien joukkojen pariin.
Ylittäessään rintamalinjaa suomalaisten pariin 25. elokuuta Rastaan kaukopartiota luultiin vielä vihollisosastoksi, sillä sen paluusta ei vastaanottavassa
yhtymässä oltu tietoisia.83
Vänrikki Rastaan kaukopartiokertomuksen perusteella voidaan päätellä,
että tiedustelu, tarkoitukselliset taistelukosketukset sekä sissitoiminta syvällä
vastustajan selustassa olivat tuottaneet oletettua enemmän tietoja kohdealueen
vihollisesta. ”Partion saama kuva yleisestä miehityksestä on se, että varsinainen
etulinja on heikonpuoleisesti miehitetty ja etenkin aamupäivästä huonosti vartioitu. Etulinjassa ja sen välittömässä takamaastossa aina n. 10 km:iin saakka
voi päivisin melko helposti liikkua. Taaempana töissä ja levossa olevat joukot
ovat huolettomia, vartiomiehet eivät olleet paikoillaan, eikä erikoisesti kiinnitetty
huomiota outoon miesjoukkoon, joka liikkui leirialueilla.”84
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Jatkosodan aikaisia kokemuksia ja oppeja tiedustelutoiminnasta
Päämajan koulutustoimisto keräsi ja jakoi sotakokemuksiin perustuvia tietoja
yhtymille talvisodan aikaisten taktillisten oppaiden tavoin. Päämaja julkaisi ensimmäisen jatkosodan aikaisen taktillisen ohjeen 10. heinäkuuta 1941 nimellä
Taktillisia ym. tietoja vihollisesta.85 Siitä on todettavissa venäläisten tiedustelutoiminnan aktivoituminen vuosien 1941–1942 kuluessa. Lisäksi vihollisen
desantti- ja tiedustelutoiminnasta löytyy mainintoja ainakin saman ohjesarjan
numeroista 32 ja 37.86
Jatkosodan aikaista yhtymien tiedustelutoimintaa leimasi suomalaisten
passiivisempi ote viholliseen verrattuna. Kaikesta huolimatta jatkosodan kokemukset olivat vahvistaneet talvisodan kokemuksista tehtyjä johtopäätöksiä
siitä, että tiedustelutoiminnan vähäinenkin hyödyntäminen tavalla tai toisella
oli pääosin johtanut taisteluissa menestykseen.87 Tärkein jatkosodan aikana
saatu oppi oli kuitenkin se, että tiedustelutoimintaa oli koulutettava etenkin
päällystölle jo rauhan aikana, miehistön toiminnallista peruskoulutusta unohtamatta.88 Vain siten tiedustelun yhtenäistäminen, liittäminen osaksi kaikkia
taisteluita ja johtaminen olivat ratkaistavissa. Johtopäätös jatkosodan tiedustelutoiminnan kokemuksista oli täysin samanlainen kuin mitä talvisodan sissitoimintakokemuksista esitettiin jo keväällä 1941.
Jatkosodan asemasotavaiheessa suomalaiset toimivat vuorostaan tuntemattomammassa maastossa, etenkin Laatokan pohjoispuolisella alueella. Jatkosodan
lopulla kaukopartioinnin ja ylijohdon tiedustelutoiminnan johtaminen keskitettiin Päämajaan. Syinä tiedustelutoimintaan liittyvän sotataidollisen ajattelun
muuttumiseen ja kehittymiseen jatkosodan asemasotavaiheen aikana olivat
saadut kokemukset, mutta laajemmassa tarkastelussa taustalla vaikutti myös
asemasodan aiheuttama puolustustaistelun luonteen muuttuminen.
Keväällä 1944 yhtymien tiedustelu rajoittui etulinja toimintaan liittyvään
lähipartiointiin ja tähystykseen. Asemasodan aikana kehitys johtikin siihen,
että vain alimman tason taktinen tiedustelu oli armeijakuntien ja divisioonien toimintaa. Päämajan tiedustelujohto vastasi käytännössä operatiivisen ja
strategisen tason tiedustelusta. Yhtymät olivat varsinkin Karjalan kannaksella
Päämajalta saamansa tiedon varassa.89
Erityisesti Karjalan kannaksella päämajan johtaman tiedustelun osuus
painottui sitä enemmän, mitä pidemmälle asemasota eteni. Kaukopartioinnin puuttuminen painotti muiden tiedustelulajien asemaa. Päämajan johtama
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 Tiedustelutoimintaan liittyvä jälkienseuraamiskurssi Uhtuan suunnalla kesällä 1944.
”Jälkitarhassa” tehdään tarkkoja, havaintoja seuraamalla luontoa ja seurataan jalan
jättämien jälkien vaikutusta jäkäläkankaaseen. Kuva SA-kuva.
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kuuntelutiedustelu pystyi antamaan runsaasti tietoja vihollisen toiminnasta.
Puna-armeija lopetti taistelujoukkojen radioliikenteen toukokuun 10. päivänä
1944, jonka jälkeen suomalaiset eivät saaneet tietoja venäläisten joukkojen keskittämisestä. Lentotiedustelulla oli suuria vaikeuksia toukokuun alusta lähtien,
koska Neuvostoliiton ilmavoimien toiminta ja ilmatorjunta olivat tehostuneet
merkittävästi kevään aikana. Tästä huolimatta saatiin jonkin verran käyttöön
kuvamateriaalia.90
Kesäkuussa alkanut suurhyökkäys tuli erityisesti päämajan tiedustelutietojen varassa olleille armeijakunnille ja divisioonille jossain määrin yllätyksenä. Kesäkuun tapahtumat vuonna 1944 osoittivat, että asemasodan aikana muotoutuneessa tiedustelujärjestelmässä oli ollut ilmeisiä heikkouksia.
IV Armeijakunnan esikunta käski heinäkuun alussa 3. Divisioonan (3.D) ja
4. Divisioonan (4.D) perustaa kaukopartio-osaston. Osastot laajennettiin vielä
heinäkuun lopulla jääkärikomppanioiksi, joihin kuului kaukotiedustelujoukkue. Komppanian tarkoituksena oli korvata kokoonpanoissa divisioonan kevyt
osasto. Päämajalle lähetetystä esityksestä huolimatta kokoonpanoa ei virallisesti hyväksytty sodan aikana.
Vastaavan tyyppisiin järjestelyihin oli ryhdytty muissakin
armeijakunnissa.91

 Maaselän Ryhmän operatiivisen osaston päällikkönä toiminut
everstiluutnantti Y. A. Järvinen näytti
esimerkkiä johtaessaan sodanaikaisten kokemusten keräämistä.
Heinäkuussa 1942 tehdyn aloitteen
mukaan tärkeimpien sotakokemusten saamiseksi tuoreeltaan kootuiksi Maaselän Ryhmän Esikunta
määräsi alaisensa yhtymät ja joukot
vastaamaan ennalta asetettuihin
kysymyksiin ja raportoimaan niistä.
Kuva Puolustusvoimat.
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Tiedustelu ei armeijakunnissa ja niiden alajohtoportaissa saavuttanut sotien aikana kovin itsenäistä asemaa. Kaikissa johtoportaissa tiedustelujoukon
tehtäviin kuului muita tehtäviä, jotka käytännössä osoittautuivat päätehtävää
tärkeämmiksi. Erityisen selvästi on nähtävissä puhtaiden taistelutehtävien
painottuminen tiedusteluyksiköiden käytössä. Kokoonpanot olisivat antaneet
mahdollisuuksia tiedustelun toteuttamiselle, mutta ilmeisesti komentajien
koulutuksessa ja tätä kautta ajattelussa tiedustelu ei ollut saavuttanut riittävän
merkittävää asemaa.
Taktinen ja operatiivinen tiedustelu näyttää jääneen sodan edistyessä yhä
selvemmin päämajan johtaman tiedustelun varjoon. Vuonna 1944 taktiseen
tiedusteluun olisi kuitenkin ollut mahdollisuuksia ainakin rykmenteissä ja pataljoonissa. Sen sijaan armeijakunnissa ja divisioonissa oli hyvin vähän mahdollisuuksia operatiiviseen tiedusteluun.
Järjestelmällinen tiedustelutoiminta näyttäytyi siten pitkälti Päämajan
alaisten kaukopartio-osastojen toimintana, vaikka kyse oli kuitenkin ensisijaisesti ylijohdon kaukotiedustelusta vihollisen selustassa. Saadut kokemukset
olivat kuitenkin osoittaneet, että vain tehtävään erikoiskoulutettu joukko voi
onnistua vaativassa tiedustelutehtävässä. Kaiken perusteella olisi voinut olettaa, että etenkin kesän 1944 torjuntataisteluissa olisi hyödynnetty laajemmin
tiedustelutoiminnan teoreettisia perusteita ja taktiikkaa, mutta näin ei kiivaan
vetäytymisen aikana tapahtunut puolustusvoimien yhtymissä eikä rajajääkärijoukoissa.92
Sodan aikana oli myös pyritty keräämään kokemuksia ja oppeja taisteluista.
Maaselän Ryhmän operatiivisen osaston päällikkönä toiminut everstiluutnantti Y. A. Järvinen näytti tässä suhteessa esimerkkiä johtaessaan sodanaikaisten
kokemusten keräämistä. Heinäkuussa 1942 tehdyn aloitteen mukaan tärkeimpien sotakokemusten kokoamiseksi tuoreeltaan Maaselän Ryhmän Esikunta
määräsi alaisensa yhtymät ja joukot vastaamaan ennalta asetettuihin kysymyksiin ja raportoimaan niistä.93 Joukoilta kootuissa yhteenvedossa todetaan muun
muassa seuraavaa: ”Eri sotatoimiyhtymien lausunnoista käy ilmi, että samasta
asiasta, vieläpä yksityiskohdastakin saadut kokemukset monessa tapauksessa ovat
ristiriitaisia. Puuttumatta syihin, joista tämä voi johtua, todettakoon vain, että
tällaisissa tapauksissa on tässä yhteenvedossa otettu perusteluja esittämättä tietty
kanta.”94 Tämän perusteella yhteenvedoista ja niiden analysoinnista vastannut
everstiluutnantti Y. A. Järvinen tiedosti pintakokemuksiin sisältyvän riskin päätyä helposti vääriin johtopäätöksiin.
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 Hämeen Ratsurykmentin tiedustelupartio liikkuu
ratsain ja hiihtäen Nivassa
15. Maaliskuuta 1942.
Kuva SA-kuva.
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 Pommituslentolaivue 6:n (PLeLv 6) SB-kone lähdössä lennolle Nummelan kentältä
kesäkuussa 1944. Tehtävänä oli Suomenlahden merialueen tiedustelu, sukellusveneiden
etsintä. Kuva SA-kuva.

Maaselän Ryhmän keräämissä kokemuksissa viitattiin laajasti tiedustelutoiminnasta saatuihin kokemuksiin. Yhteenvedossa käsiteltiin kyllä sekä omaa
että vihollisen partiotoimintaa. Tärkeimmät havainnot ja kokemukset korostivat olosuhteiden ja maaston hyväksikäyttöä vihollisen selustassa tapahtuvassa
toiminnassa. ”Vihollisen asemat on edullisinta ylittää pimeän aikaan. Tällöin
jää partiolle käytettäväksi valoisa aika tehtävänsä suorittamiseen vihollisaseman sisässä. Paluu voi tämän jälkeen tapahtua esim. seuraavana yönä. Paluu
on suoritettava eri tietä myöten kuin meno. Liian pienin voimin suoritetusta
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väkivaltaisesta tiedustelusta ei ole saatu hyviä kokemuksia. Ilmeisestikin on tähän
vaikuttanut kaikkien johtajien halu välttää turhia tappioita…”95 Tiedustelutoimintaa vihollisen selustassa pidettiin yhtäältä tehokkaana mutta toisaalta riskialttiina, jolloin osastoja muodostettaessa käytettiin tavallisesti vapaaehtoisia
miehiä, jotka tiesivät toimintaan liittyvät vaarat.
Omien kokemusten keräämisen lisäksi havaintoja ja oppeja tiedustelutoiminnasta seurattiin jatkosodan aikana myös toisen maailmansodan muilta sotanäyttämöiltä. Vuonna 1942 laaditusta yhteenvedosta, jota käytettiin
ainakin kevään 1942 sissitoimintakursseilla opetusmateriaalina, selviävät
suomalaisten keräämät sotataidolliset kokemukset tiedustelutaktiikoista
ainakin Saksan, Neuvostoliiton ja Viron rintamilta.96 Luentomateriaalina
käytetystä muistiosta huokuu eräänlainen uhmakkuus, mutta siitä huolimatta asiakirjaa on pidettävä osoituksena siitä, että sotataidon kehitystä ja
kokemuksia tiedustelu- ja sissitoiminnasta seurattiin Suomessa. Siitä, onko
kyseessä ollut järjestelmällinen Päämajan käskemä seuranta vai ulkomaisista
tiedusteluyhteyksistä saatujen tietojen liittäminen osaksi sotakokemuksia, ei
voida esittää täyttä varmuutta.
Sotakokemuksia on eri arkistoista ja arkistonmuodostajittain löydettävissä paljon, mutta on vaikea erotella, mitkä niistä kirjoitettiin sotien aikana
ja mitkä vasta sotien jälkeen. Osa on selvästi kerätty ja kirjoitettu sotien
aikana, mutta mitä ilmeisimmin pääosa on kirjoitettu ja koottu vasta sotien jälkeen. Jatkosodan aikana puhtaasti tiedustelutoimintaa käsittelevistä
sotakokemuksista ei muodostettu koottua aineistoa. Sen sijaan yksittäisiä
havaintoja ja muistioita sissitoiminnasta on kyllä jatkosodan ajalta löydettävissä.97 Kenties suurin sotien jälkeen muodostettu kokoelma sotakokemuksista löytyy Puolustusvoimien Pääesikunnan koulutusosaston arkistosta.98
Aineisto perustuu everstiluutnantti Y. A. Järvisen tammikuussa 1945 tekemään aloitteeseen koota sotakokemukset yhtymittäin ja muodostaa niistä
perusta niin koulutukselle ja ohjesääntötyölle kuin organisaatioiden, taktiikan, aseistuksen ja varustuksen kehittämiselle.99
Sotakokemukset kerättiin ja koottiin Järvisen aloitteen mukaisesti kevään
1945 kuluessa. Pelkästään tiedustelutoimintaan liittyviä kokemuksia yksittäisinä asiakirjoina on löydettävissä kaikkien joukkojen lähettämästä aineistosta.100
Muistiot ovat lyhyitä, vain muutaman sivun mittaisia ja melko ylimalkaisia,
kertomuksia jatkosodan aikaisesta partio- ja sissitoiminnasta.101 Aineistoa
tarkastellessaan havaitsee, että tietojen muokkaus ja yhdistäminen on jäänyt
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joukoilta ja esikunnilta tekemättä. Kerättyjen kokemusten sisältöön tai niissä
esitettyihin näkemyksiin ei myöskään ole juuri otettu kantaa. Lisäksi sotakokemuskertomuksissa esiintyy lukuisia ristiriitoja. Siksi varuskunnissa ryhdyttiin
jo kevään 1945 aikana järjestämään upseeriston keskustelutilaisuuksia, joissa
rintamalla palvelleet yhtymien ja joukko-osastojen komentajat sekä yksiköiden
päälliköt saivat esittää perusteltuja kannanottoja sotakokemuksistaan.102 Jokaisessa keskustelutilaisuudessa pidettiin pöytäkirjaa, johon alustajan esitykseen
lausutut kommentit, eriävät mielipiteet ja johtopäätökset kirjattiin.103
Jatkosodan aikaisten ja heti sodan jälkeen koottujen sotakokemusten
hyödyt ja opit tiedustelutoiminnasta voidaan pelkistää seuraaviin peruskysymyksiin: Tulisiko yhtymien tiedustelutoimintaa toteuttaa pienin vai suurin
osastoin? Tulisiko yhtymien tiedustelutoimintaa johtaa ja ohjeistaa Päämajasta
vai yhtymän tai aluevastuussa olevan joukon esikunnasta? Olisiko tiedustelutoiminnan päätehtävä tietojen hankkiminen vihollisesta ja sivutehtävinä sissitoiminnan kaltainen tuhoaminen tai hävitykset vai päinvastoin? Kysymyksiä
pohdittiin heti sodan päätyttyä, mutta voimallisemmin vasta 1950-luvun alussa, kun muodostettiin perustaa alueelliselle puolustusperiaatteelle.

Kokemukset jalostuvat oppaaksi
Partiotoiminnasta kertyi paljon käytännön kokemuksia sotien 1939–1944
kuluessa, mutta yhtenäinen ja yksityiskohtiin menevä ohjesääntö kaukopartioinnista viivästyi. Talvisodassa tiedustelu- ja partiotehtävissä toiminut majuri
Paul Marttina halusi kerätä kokemukset oppaaksi, jotta kaukopartiomiesten
koulutus olisi saanut yhtenäiset perusteet. Ensimmäinen kaukopartiotoimintaan keskittyvä opasluonnos valmistui vihdoin keväällä 1944 ja se hyväksyttiin
käyttöön otettavaksi 1. kesäkuuta 1944. Alkulauseessa majuri Marttina perustelee oppaan tarvetta: ”Kun on kysymyksessä näin voimakkaan kehitysprosessin alainen toimintamuoto, on noudatettava tiettyä varovaisuutta annettaessa
sitä koskevia pysyväisiä ohjeita. Toisaalta niiden kokonaan puuttuminen ei ole
puolustettavissa, koska sentään on olemassa tästä toiminnasta jo melkoisia kokemuksia.”104
Oppaan kirjoittaja Paul (Pauli) Marttina oli kokenut kaukopartiomies
ja monen käytäntöön päätyneen idean isä. Hän oli kerännyt tiedustelualan
sotakokemusta heimosotien lisäksi muun muassa talvisodassa Päämajan tiedusteluorganisaatioon kuuluvasta Kajaanin alatoimistosta eli Osasto Martti146
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 Tiedustelupartio jäljittämässä vihollisen desantteja Syvärin lohkolla syyskuussa
1942. Kuva SA-kuva.

nasta. Siksi ei ollut sattuma, että kapteeni Paul Marttina oli laatinut Päämajan tiedusteluosaston päällikölle 25. marraskuuta 1939 päivätyn kirjeen, jossa
hän esitti sissitoimintaan ja tiedusteluun erikoiskoulutettavan joukko-osaston
perustamista.105 Marttina ylennettiin majuriksi vuonna 1942. Vuodesta 1943
lähtien hän toimi Er.P 4:n kolmannen komppanian päällikkönä. Yhteensä 75
jatkosodan aikaista organisoitua ja johdettua partiomatkaa syvälle vihollisen
selustaan kertovat Paul Marttinan taidoista tiedustelu- ja tuhoamistoiminnan
asiantuntijana.106 Kokemuksensa perusteella majuri Marttina oli todennäköisesti asiantuntevin henkilö kokoamaan ja kirjoittamaan kaukopartio-oppaan.
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Salaiseksi leimattu ja vain kaukopartiojoukkojen käyttöön tarkoitettu
41-sivuinen Kaukopartio-opas (KaPO) on jäsennelty alkulauseen ja johdannon lisäksi seitsemään lukuun. Lopussa on yksi liite: partioradioyhteyden järjestäminen. Opas on sisällöltään melko korutonta ja tiivistettyä tekstiä, mutta
mukaan mahtuu paikoin myös proosaan yltäviä lauseita. Oppaan alussa Marttina korostaa oppaan arvoa vakavasti: ”Kaikkeen uuteen, joka oppaaseen on
otettu, on suhtauduttava arvonannolla, sillä se perustuu kokemuksiin, jotka on
ostettu uljaitten kaukopartiomiesten hiellä ja verellä.” Oppaan muissakin kohdissa Marttina painottaa koulutuksen ja kokemuksen merkitystä. Tyyli sopii
hyvin hänen omaan osaamiseensa kaukopartioinnissa.107
Kaukopartio-opas määrittelee kaukopartiotoiminnan olevan ”…syvällä
vihollisen selustassa, sen operatiivisilla tukialueilla ja operaatiolinjoilla tapahtuvaa partiotoimintaa, joka käsittää etupäässä tiedustelua ja maaston tiedustelua,
mutta tarvittaessa myös verhoamis-, hävitys- ym. häirintätehtäviä, joiden suorittamiseksi suoranainen taistelutoiminta on välttämätöntä. Se palvelee suoranaisesti sodanjohdon strategisia tarkoitusperiä.”108
Oppaan johdantoluku luo monipuoliset perusteet kaukopartiotoiminnalle ja sissitoiminnalle vihollisen selustassa. Taistelujaotuksen, taktiikan ja
toiminnan erityispiirteiden lisäksi johdannossa käsitellään kaukopartiomiehille asetettavia ominaisuuksia. Fyysisen kunnon ja henkisten ominaisuuksien
päätteeksi myös sotilaallinen kuri on saanut oman alalukunsa, jossa partiota
johtavan upseerin roolia korostetaan seuraavasti: ”Aivan erikoista valppautta
esimiesten taholta vaatii kurin säilyttäminen ja kehittäminen kaukopartiojoukoissa, joissa – johtuen toiminnan laadusta – päälliköt joutuvat usein ja pitkät
ajat elämään liian läheisessä kosketuksessa joukkonsa kanssa ja voivat olla vaarassa menettää arvovaltansa, elleivät huolehdi siitä oikealla tavalla.”109
Ensimmäinen pääluku antaa ohjeet partiomatkan valmistelulle. Suunnitelmat, varustelu, harjoittelu, käskytys, tarkastukset, viesti- ja huoltojärjestelyt sekä yhteistoiminta ilmavoimien kanssa muodostivat kaukopartioiden
onnistumisen edellytykset. Toiminnan tarkoituksenmukaisuutta kuvaavat
erinomaisesti ohjeet lisävarustuksesta: ”Tehtävän suorituksen helpoittamiseksi
voidaan partiomiehet usein varustaa maastopuvuilla, puhelinkuuntelulaitteella,
valokuvauskoneella, kiikarilla, askelparimittarilla, taskulampuilla ym. erikoisvarusteilla.”110
Lähtö ja menomatka ohjeistetaan oppaan toisessa pääluvussa. Miehistöä
ei saanut lähtötukikohdassa tarpeettomasti rasittaa, vaan kaukopartiomiehille
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tuli järjestää mukava majoitus, riittävä muonitus ja lepo. Vihollisen selustaan
tuli kaikin liikkumistavoin päästä ehdottoman salassa, ja tarvittaessa oli käytettävä saattopartiota vihollislinjojen läpäisyyn. Myös valppaus oli säilytettävä
jatkuvasti. ”Leiriytyessä on joka miehellä ase oltava aina käden ulottuvilla, koska
vihollisen ylläkkö on joka hetki mahdollinen.”111
Varsinainen partiotoiminta avataan oppaan kolmannessa luvussa. Erilaisten tiedustelukeinojen ja -tietojen arvoa pohdiskellaan monipuolisesti.
Havainnointi-, asiakirja- ja maastontiedustelun lisäksi kaukopartiot ohjeistetaan turvautumaan tarvittaessa myös vanginsieppaukseen. ”Siksi onkin
vanginsieppaus eräs kaukopartioinnin yleisimpiä ja varteenotettavimpia toimintamuotoja tiedustelun ollessa kyseessä. Tietorikas vanki on tuotava omalle
puolelle mitään vastuksia pelkäämättä.” Tiedustelutehtävien ohella kaukopartioiden tuli olla valmiina myös hävitystöihin. Pitkäaikaiseen taisteluun
ei kuitenkaan saanut sitoutua. Myös yhteydenpidosta, huollosta, haavoittuneen evakuoinnista ja lentotäydennyksistä annetaan ohjeet monenlaisiin
tilanteisiin.112
Oppaan neljännessä, viidennessä ja kuudennessa luvussa ohjeistetaan paluumatka ja paluu omien puolelle, tulosten raportointi ja tarvittavat jälkitoimenpiteet. ”Kaukopartiomatkaan osallistunut miehistö on pyrittävä nopeasti
kuntouttamaan. Siksi sen on saatava riittävästi lepoa, saunaa ja hierontaa sekä
lisätyt muona-annokset kohentuakseen ja kyetäkseen aloittamaan valmentautumisen seuraavalle retkelle. Miehistön oma-aloitteista innostusta kunniakkaaseen,
mutta rasittavaan palvelukseen on kaikin soveliain keinoin pidettävä yllä, sillä
’kannettu vesi ei kaivossa pysy’. Kunnollisesti levättyään laatii kaukopartioelimen päällikkö yksityiskohtaisen partiokertomuksen sitä koskevien erikoisohjeiden
mukaan.”113
Opas päättyy omaan lukuunsa kaukopartioinnin ja sissitoiminnan koulutuksesta. Partiomiehille asetettavat perusvaatimukset ja edellytykset esitetään yleisellä tasolla. Henkilöstöryhmien harjaannuttaminen kaukopartio- ja
sissitoimintaan ohjeistetaan sisältöineen, ja se jaetaan perus-, täydennys- ja
erikoiskoulutukseen. ”Partiomiesten lopullisen koulutustason tulee olla niin
korkea, että he kykenevät itsenäisesti ja oma-aloitteisesti toimimaan erilaisissa
taistelu- ja tiedustelutehtävissä sekä suorittamaan tavallisimpia hävitystehtäviä.
Nykysodassa kaikkien aselajien taktiikka ja tekniikka kehittyvät hyvin nopeasti.
Ainoastaan jatkuvan opiskelun avulla saattaa erikoisjoukkojen upseeri seurata
yleistä kehitystä ja välttyä taantumiselta.”114
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 Alpo Marttisen johdolla laatimaa ohjetta "Long Distance Patrolling Under Subarctic
Conditions: experiences in Russo-Finnish War 1939–1944” käytettiin 1950-luvulla yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen koulutuksessa, sillä se antoi käytännön kokemuksiin perustuvia malleja sekä neuvoja toiminnasta vihollisen selustassa. Kuvassa Jalkaväkirykmentti
61:n komentaja on everstiluutnantti Alpo Marttinen on saapunut tarkastamaan asemia
Tienhaaraan 25.6.1944. Kuva SA-kuva.

Jatkosodan päättyminen syyskesän torjuntavoittoon 1944 antoi suomalaiselle sotataidolle tärkeän opetuksen. Sodankäynnin menestystekijöihin
liittyivät oleellisesti taistelukentän aktiivinen hallinta, tiedustelun merkitys,
sissitoiminta vihollisen selustassa, alivoimaisenakin taistelemista edellyttävä

150

KAUKOPARTIOINTIA JA TIEDUSTELUA VIHOLLISEN SELUSTASSA

tahto ja epätavanomaisten menetelmien tehokkuus. Tästä näkökulmasta Kaukopartio-opas on kaikin puolin mielenkiintoinen aikalaisdokumentti, jonka
vaikutukset ulottuivat pitkälle myös sotienjälkeiseen aikaan. Oppaan käsikirjoitusta täydennettiin ja se otettiin käyttöön upseerien tiedustelukursseilla
sotien jälkeen nimellä Näkökohtia kaukopartioinnista.115
Suomalaisten osaamista kaukopartiotoiminnassa hyödynnettiin sotien
jälkeen myös ulkomailla. Tästä yhtenä esimerkkinä voidaan pitää asekätkentään osallistuneiden ja sittemmin Yhdysvaltoihin värväytyneiden suomalaisupseerien, kuten Alpo Marttisen ja Antero Aakkulan sekä monien muiden,
osallistumista Yhdysvaltain armeijan talvisotataidon kehittämiseen 1940- ja
1950-luvulla. Yksi Yhdysvaltain armeijan tavoista oli hyödyntää suomalaisten
sotilaiden asiantuntemusta talvisodankäynnistä sekä saatuja sotakokemuksia
kaukopartiotoiminnasta.
Dosentti Pasi Tuunaisen mukaan Yhdysvaltain armeijaan värväytynyt vääpeli Alpo Marttinen laati vuonna 1949 yhdessä kersantti Antero Aakkulan ja
kersantti Sulo Uiton kanssa Yhdysvaltain armeijan käyttöön salaisen ohjeen
kaukopartioinnista suomalaisten sotakokemuksiin perustuen nimellä Long
Distance Patrolling Under Subarctic Conditions: experiences in Russo-Finnish
War 1939–1944. Marttisen johdolla laatimaa ohjetta käytettiin 1950-luvulla yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen koulutuksessa, sillä se antoi käytännön
kokemuksiin perustuvia malleja sekä neuvoja toiminnasta vihollisen selustassa.116 Mainittakoon, että Alpo Marttisen vuonna 1949 koostamassa ohjeessa
on hyvin paljon yhtymäkohtia Paul Marttinan vuonna 1944 kirjoittamaan
Kaukopartio-oppaaseen.117
Sotien aikana kaukopartiointi oli pitkälti rintamalinjojen takaista tiedustelua, mutta se sisälsi myös piirteitä sissitoiminnasta. Sissitoiminta oli
nähty tehokkaana taistelutapana jo ennen talvisotaa, ja tämä näkemys oli vain
vahvistunut jatkosodan aikana. Kaukotiedustelun ja siihen liittyvän sissitoiminnan osuutta pohdittiin myös osana tulevaisuuden sotia. Kaukotiedustelu- ja sissimenetelmien arvostus kasvoi, sillä sotilaat ymmärsivät hyvin, että
sotienjälkeisen ajan materiaalipuutteessa Suomi olisi hyökkääjään nähden
alivoimainen. Epätavanomaisilla menetelmillä, kuten kaukopartioinnilla ja
järjestelmällisellä sissitoiminnalla, oli mahdollista tasoittaa voimasuhteita
ja luoda hyökkääjälle ennakoiva pelote Suomen puolustuskyvystä kaikin
mahdollisin keinoin.
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Yhteenveto tiedustelutoiminnan
kehityksestä vuosina 1939–1944
Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmenien kirjallisten pohdintojen toteuduttua
talvisodassa tiedustelutoiminta sai jalansijaa myös virallisessa ohjeistuksessa
ja koulutuksessa. Talvisodan alussa toteutettu tiedustelutoiminta innovaatioineen osoitti, että toiminnan mahdollisuuksia osattiin arvioida operatiivisesti
oikeaan suuntaan. Vaikka aikalaistaktiikan kannalta tarkasteltuna partio- ja
tiedustelutoimintaa ei ohjeistukseen nähden voida pitää yhdenmukaisena,
sillä oli talvisodassa paikoin suurtakin merkitystä. Myös tiedustelutoimintaa
lähellä olleen sissitoiminnan luonteen muuttuminen talvisodan lopulla on
jälkikäteen arvioituna näytettävissä toteen. Sissitoiminta muuttui talvisodan
lopulla enemmän partiotoiminnan mukaiseksi. Vaikka aikalaistaktiikan kannalta tarkasteltuna partiointi ei edustanut puhtaasti sissitoiminnan mukaista
taistelutapaa, sillä oli esimerkiksi tiedustelutietojen kannalta jonkinasteista
merkitystä.
Välirauhan aikana kenttäarmeijan suorituskykyä koskeva kehitystyö ulottui joukkojen uudelleenorganisointiin ja kouluttamiseen, jolloin myös yhtymien sotatoimiin liittyvän tiedustelutoiminnan merkitystä sotakokemuksiin
nojautuen pohdittiin entistä vakavammin. Vaikka yleisiin taktisiin periaatteisiin tehtiin lukuisia kehitysehdotuksia, ei tiedustelutoiminnan perusteita
ehditty lyhyen ajanjakson aikana mainittavasti muuttaa. Sotakokemusten
kerääminen oli kuitenkin osa tärkeää välirauhan aikaista kehitystyötä, jota
jatkettiin ja jonka tuloksia hyödynnettiin jatkosodan aikana.
Jatkosodan aikana etenkin kaukopartiointi neuvostojoukkojen selustassa muuttui talvisotaan verrattuna järjestelmällisemmäksi ja suunnitelmallisemmaksi toiminnaksi. Vaikka jatkosodan aikainen kaukopartiotoiminta oli
tehokasta, ei sitä voida täysin rinnastaa sissitoiminnan käsitteeseen. Sissitoiminta oli yhtymien vastuulla, ja ne toteuttivat sitä vaihtelevasti osana muita
operaatioita. Siksi rintamajoukkojen taistelutoimintaan liittyvä sissitoiminta
ei jatkosodassa muodostunut kovinkaan järjestelmälliseksi. Vastustaja sai
oppia suomalaisesta sotataidosta, jolloin Neuvostoliiton organisoima toiminta tiedustelijoita vastaan ja sen tehostaminen eri rintamanosilla muuttivat tiedustelun käyttöperiaatteita. Sotatapahtumat, olosuhteet ja maasto
sanelivat pitkälti sen, miten ja missä tiedustelutoimintaa voitiin hyödyntää
tehokkaasti.
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Jatkosodan kuluessa kenties tärkein käytännön toimi olivat sotakokemusten kerääminen ja niiden järjestelmällinen analysointi. Kokemuksiin ja
teorioihin perustuvissa laskelmissa todettiin erilaisten tiedustelumenetelmien
tehokkuus ja niiden hyödyntämismahdollisuudet myös suomalaisessa taktiikassa. Sotilasasiantuntijoiden huomio kiinnittyi etenkin tiedustelutoiminnan
tuloksiin, menetelmiin ja vaikutusmahdollisuuksiin taisteluissa vihollista vastaan. Tiedustelutoiminta vaatii myös osaamista ja suunnittelua. Toimintaan
tarkoitettuja joukkoja on erikoiskoulutettava ja harjaannutettava toimintaan
ennalta. Vapaaehtoisista kootun, taistelujenaikaisen tiedustelujoukon kouluttaminen osoittautui yleensä riittämättömäksi.
Jatkosodan tulokset tiedustelutoiminnasta jäivät vajaiksi, mutta siitä huolimatta niistä saatiin arvokkaita kokemuksia. Laatokan pohjoispuolisilla rintamanosilla asemasotavaiheen yhtymien tiedustelutoimintaa arvioitiin sotien
jälkeen taktiikan kannalta pikemminkin tavallisen harvan puolustuksen taistelupartiointina tai taistelutiedusteluna. Olosuhteet veivät taktiikan perusteiden
ja luonteen muuttumiseen. Etenkään pohjoisessa tiedustelupartiot eivät asemasotavaiheessa yksinkertaisesti päässeet edes vihollisen varmistuslinjan läpi,
saati kauemmaksi selustaan. Keinoja varmistuslinjojen läpäisemiseksi ilman
tappioita olisi sodan jatkuessa kyllä löytynyt, mutta tilanteen muuttuminen
vetäytymiseksi kesällä 1944 ei antanut tilaisuutta kokeilla niitä käytännössä.
Esimerkkinä näistä keinoista voidaan mainita saattajaosaston käyttö taistelutiedustelun tukena.
Kaukopartiointi kiteytyi pitkälti vihollisen selustan kaukotiedusteluksi, sillä Päämajassa tuhoamistoiminnan katsottiin mahdollisten miehistötappioiden
vuoksi vaarantavan koko kaukopartioinnin jatkuvuuden. Pikakoulutuksella
kun ei kokeneita kaukopartiomiehiä korvattu. Jälkikäteen on arvioitu, että
suomalaisten kaukopartiot sitoivat kaikkiaan noin 10 000 neuvostosotilasta
selustan varmistustehtäviin. Tiedustelu- ja sissikoulutuksella sekä -taktiikalla
oli siten jatkosodan kaukopartiotoimintana suurtakin merkitystä.
Vanhan sanonnan mukaan taktiikkaa ei voi sitoa kaavoihin eikä yksi ratkaisu ratkaise toista. Varsinkaan tiedustelutoiminnan äärettömän monivivahteisissa mahdollisuuksissa ei sotien kokemusten mukaan mitään ihanne- tai
yleisratkaisua ollut. Sotien aikainen tiedustelutoiminta lukuisine variaatioineen loi tärkeitä suuntaviivoja suomalaisen sotataidon yleisiin periaatteisiin,
joita sittemmin hyödynnettiin sotien jälkeen etenkin alueellisen puolustuksen
periaatteita muodostettaessa.
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 Tähystys-, tunnustelija- ja tiedustelutoiminnan jatkuvuuden tae
oli riittävä lepo, minkä
vuoksi majoittuminen oli
harjoiteltava ja osattava
kaikissa olosuhteissa.
Kuva Sotamuseo.
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YLEIS- JA ASELAJI
TIEDUSTELUSTA YHTYMIEN
TIEDUSTELUTOIMINTAAN
”Tiedustelu pyrkii mahdollisimman runsaiden ja tarkkojen tietojen
hankkimiseen vihollisen vahvuudesta ja aikeista, maastosta sekä muista
tekijöistä, jotka kulloinkin voivat vaikuttaa tehtävää. Paitsi vihollisen
vahvuuden ja aikomusten selvittämistätiedusteluun kuuluu myös
vihollisen taktiikan, menettelytapojen, organisaation, materiaalin ja
taisteluarvon selvittely.”
Tiedusteluohjesääntö (TiedO), Mikkeli 1958.

Sotien vaikea jälkitilanne ja varautuminen
pahimpaan vuosina 1944–1946
Syyskesällä 1944 Suomi oli vaivoin onnistunut torjumaan Neuvostoliiton
suurhyökkäyksen, joka tähtäsi ennen kaikkea Suomen irrottamiseen sodasta ja ehdottomaan antautumiseen. Karjalan kannaksen vaikeat taistelut, vetäytyminen taaempaan puolustusasemaan, puolustuslinjojen taipuminen
ja Talin–Ihantalan suurtaistelut olivat kuluttaneet kenttäarmeijan voimia.
Raskaat kokemukset sodista olivat suomalaisen sotataidon näkökulmasta
parantaneet taktiikan ja operaatiotaidon osaamista kuitenkin merkittävästi.1
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Kokemuksia voidaan perustellusti pitää yhtenä suomalaisen sotataidon laaduntakaajana. Sotakokemukset eivät kuitenkaan olleet sotataidon ilmentyminä
yhteismitallisia, sillä maasto ja olosuhteet vaikuttivat suuresti siihen, miten
kokemuksia voitiin hyödyntää.2
Poliittisesti sodan päätösvaiheet olivat vaikeita aikoja. Kun Suomen puolustus oli romahtaa kesäkuussa 1944 Neuvostoliiton suurhyökkäyksen alla, tasavallan presidentti Risto Ryti solmi Saksan avun varmistamiseksi niin sanotun
Ryti–Ribbentrop-sopimuksen. Saksalaisen ase- ja sotamateriaalin saamiseksi
Ryti sitoutui myös olemaan solmimatta Neuvostoliiton kanssa erillisrauhaa.
Vasta Neuvostoliiton hyökkäyksen tyrehdyttyä Karjalan kannaksella näki Suomen valtiojohto tilanteen muuttuneen edullisemmaksi ja päätti pyrkiä rauhaan
sekä irtautua sodasta ja Saksan liittolaisuudesta.3
Elokuussa 1944 kyettiin Ilomantsissa toteuttamaan vielä jatkosodan viimeinen suuroperaatio, jossa suomalaisen sotataidon – taktisen teorian, praktiikan ja innovatiivisuuden – ansiosta luotiin Karjalan kannaksen torjuntavoiton rinnalla paremmat neuvotteluasetelmat sodasta irtautumiselle. Olihan
Ilomantsin korpitaisteluissa tuhottu lähes kaksi kokonaista vihollisdivisioonaa
alivoimaisen taktiikalla.4
Sotatoimien ja tilanteen vakiinnuttua elokuussa 1944 Ribbentrop-sopimusta ei enää tarvittu ja presidentti Ryti erosi. Mannerheimista tuli eduskunnan säätämällä poikkeuslailla presidentti 4. elokuuta 1944. Presidenttinä Mannerheim saattoi sanoutua irti edeltäjänsä Rytin allekirjoittamasta erillisrauhan
solmimisen kieltävästä sopimuksesta ja suostua aselepoon Neuvostoliiton
kanssa. Samalla Mannerheimin nauttiman luottamuksen katsottiin varmistavan, ettei Neuvostoliiton kanssa käytyjä neuvotteluja pidettäisi petoksena.5
Mannerheimin presidenttiyden uskottiin myös varmistavan Puolustusvoimien
asettumisen noudattamaan rauhansopimusta. Näennäisesti asia oli näin, mutta
aseiden hajavarastointi, eli asekätkentäjuttu, osoittaa, ettei itsenäisyyden säilyttäminen kaikin mahdollisin keinoin ollut kiinni vain ja ainoastaan Mannerheimin persoonasta.6
Raskaiden taisteluiden jälkeinen välttämätön aselepo saavutettiin syyskuun 5. päivänä, jolloin taistelut virallisesti päättyivät Suomen ja Neuvostoliiton välillä. Suomen edustajat kutsuttiin rauhanneuvotteluihin Moskovaan,
missä Neuvostoliitto käytännössä yksipuolisesti saneli rauhanehdot Suomen
hyväksyttäväksi. Liittoutuneet olivat vaatineet yhteisen rauhankonferenssin myötä laadittavaksi kattavan rauhansopimuksen kaikkien osapuolten
156

YLEIS- JA ASELAJITIEDUSTELUSTA YHTYMIEN TIEDUSTELUTOIMINTAAN

välille,mutta Suomi ja Neuvostoliitto solmivat erillisen välirauhansopimuksen
19. syyskuuta 1944.7
Sodan päättymisestä huolimatta välirauhansopimus asetti Suomen puolustuskyvyn taisteluihin verrattuna täysin uuden ja vaikean tilanteen eteen.
Saksalaisten joukkojen internoinnin sekä sotakorvaus- ja alueluovutusvaatimusten lisäksi välirauhansopimukseen kirjattiin määräys, jonka mukaan
Suomen puolustusvoimat tuli pikaisella aikataululla demobilisoida joulukuun
5. päivään 1944 mennessä. Huolimatta suomalaisten tekemistä esityksistä Suomeen saapunut liittoutuneiden valvontakomissio vaati, että Puolustusvoimien
organisaatio ja kokoonpano määrättäisiin talvisotaa edeltäneiden Puolustusvoimien mukaisiksi. Asetettujen vaatimusten mukaan kokonaisvahvuus ei
saanut ylittää 37 000 miestä. Maavoimien vahvuudeksi määriteltiin 26 000
miestä rannikonpuolustuksen sekä meri- ja ilmavoimien jäädessä vain 11 000
mieheen.8
Vaikeuksia ja haasteita oli paljon. Muun muassa suojeluskuntajärjestö lakkautettiin 3. marraskuuta 1944 ja Puolustusvoimat palautettiin vuoden 1945
alkuun tultaessa pääpiirtein takaisin vuoden 1939 divisioonaorganisaation
mukaiseen kokoonpanoon. Heti sotien jälkeen muodostettu Puolustusvoimien
organisaatio oli vielä osittainen sodan ajan kokoonpano: kolme divisioonaa ja
reserviyhtymä, erilliset puolustushaarat sekä liikekannallepanon edellyttämä
alueorganisaatio. Maavoimat muodostuivat armeijakunnan alaisista kolmesta
divisioonasta ja kevyestä prikaatista. Ilmavoimat käsittivät neljä lentorykmenttiä, kaksi ilmatorjuntarykmenttiä ja viestipataljoonan. Merivoimat koostuivat
varsinaisista laivastoyksiköistä, rannikkotykistörykmentistä, kolmesta linnakkeistosta ja kahdesta laivastoasemasta. Liikekannallepanoa ja kutsuntajärjestelmää varten otettiin 1930-luvulla toiminut aluejärjestö uudelleen käyttöön.9
Pääministeri J. K. Paasikiven itsenäisyyspäivänä 1944 pitämän radiopuheen
mukaan Suomi oli tappiollisen sodan vuoksi joutunut ”synkän laakson pohjalle”. Vertaus kuvastaa karulla tavalla solmitun välirauhan tunnelmia niin kansan
kuin Puolustusvoimienkin keskuudessa.10
Välirauhansopimuksen ehtojen toteutumisen varmistamiseksi Suomeen
asetettiin liittoutuneiden valvontakomissio (LVK).11 Välirauhansopimuksen
vaatimusten lisäksi valvontakomissio antoi lukuisia muita Puolustusvoimien
toimintaa rajoittavia määräyksiä, joskaan varsinaisia asemateriaalin laatua tai
määrää koskevia tarkkoja rajoituksia ei sopimus vielä sisältänyt.12 Suomen puolustuskyvyn kannalta välirauhan ehtojen täytäntöönpanossa nousi esille kolme
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keskeistä seikkaa: aseiden salaiset hajavarastointisuunnitelmat liikekannallepanon turvaamiseksi, Pääesikunnan vuoden 1945 alussa antaman liikekannallepanon valmistelukiellon tulkinta sekä kotiutetuilta kenttäarmeijan joukoilta
jääneen sotamateriaalin liikamäärän kohtalo ja varastointi. Näistä on myöhemmin löydettävissä selvät yhtymäkohdat sekä alueellisen puolustusjärjestelmän
että tiedustelutoiminnan kehittämiseen osana Suomen puolustusdoktriinia.
Salassa toimineen asekätkentäoperaation ollessa yhä käynnissä Pääesikunnan operatiivinen osasto ryhtyi vuoden 1945 alussa pohtimaan liikekannallepanon sopeuttamista vallitsevassa tilanteessa.13 Vaikka kyse oli suunnittelutyöstä eikä käytännön valmisteluista, voidaan tilannetta kuvata varsin erikoiseksi.
Samanaikaisesti kun kätkettyjä aseita piiloteltiin kaikessa hiljaisuudessa, Pääesikunta käski lopettaa kaikki liikekannallepanoa koskevat valmistelut ja operatiivisen suunnittelun.14 Osaltaan tähän vaikutti valvontakomission painostus
ja aktiivinen tarkastustoiminta esikunnissa ja varuskunnissa.
Puolustusvoimien oli nöyrryttävä poliittisen paineen edessä, joten myös
uhkakuvia koskevia asenteita oli muutettava. Kun vielä syksyllä 1944 ja keväällä
1945 eversti Valo Nihtilän johdolla laaditut suunnitelmat perustuivat Neuvostoliiton hyökkäyksen torjuntaan, muuttui asetelma kesällä 1945 laaditussa
muistiossa lähes päinvastaiseksi. Pääesikunnan operatiivisen osaston uusi päällikkö, eversti Olavi Huhtala laati puolustusvoimain komentajalle perusteellisen
muistion Suomen sotilaallisesta asemasta. Vallitseviin oloihin perustuvassa
muistiossa Huhtala käsitteli Suomen asemaa Neuvostoliiton naapurina ja sen
vaatimia toimenpiteitä sotilaallisen puolustuksen sopeuttamiseksi muuttuneeseen asetelmaan. Johtoajatuksena Huhtala esitti itsenäisyyden turvaamisen
puolustamalla maata tarvittaessa Neuvostoliiton etujen mukaisesti. Mahdollisessa liittoutuneiden valtioiden välisessä sodassa Suomen oli valmistauduttava puolustamaan aluettaan Neuvostoliiton tarpeiden mukaan. Uhkakuva
ja puolustusajattelu olivat Puolustusvoimissa kääntymässä lännen suuntaan,
ainakin näennäisesti.15
Sodan jälkeen tiedustelusta ei juurikaan kirjoitettu. Liittoutuneiden valvontakomission olo maassa ei ollut ainakaan omiaan helpottamaan tiedustelun kehittämistä. Pääosa tiedustelu- materiaalista oli joko tuhottu tai viety
pois maasta, jolloin kehittämisen perusteissa oli melkoisia aukkoja. Päämajan tiedusteluosaston sodan aikana keräämä aineisto tuhottiin ja siirrettiin
mikrofilmeinä operaatio ”Stella Polariksen” avulla Ruotsiin. Sotakokemuksien
hyödyntäminen olikin tätä kautta vaikeutunut.16
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Ensimmäisen laajemman tiedustelua kosketelleen tutkimuksen laati eversti
E. Honko vuonna 1947. Hän käsitteli työssään keski- ja alijohdon tiedustelua.
Tutkimuksesta on selvästi havaittavissa tiedustelun kehityksen suuntaus. Perinteisen partio- ja tähystystiedustelun katsottiin olevan todellisen kehityksensä
päätepisteessä, vaikka se säilyttäisi asemansa erityisesti etulinjassa. Honko toi
esille pitkälti jalkaväen tiedusteluun nojanneen järjestelmän laajentumisen.
Erityisesti radioiden yhä runsaampi käyttö painottaisi kuuntelutiedustelukyvyn luomista myös keskijohdon esikunnille. Tällöin armeijakunnan esikunnan
operatiivisen tiedon tarve olisi ensisijaisessa asemassa. Toisena sodanaikana
voimakkaasti laajenneena tiedustelun osa-alueena Honko toi esille tykistön
tiedustelun merkityksen. Kun lentotiedustelunkin painoarvo lisääntyi, oli
tiedustelu sodan jälkeen yhä monitahoisempien ja vaikeammin hallittavien
haasteiden edessä.17
Tiedustelun kehittymisestä välittömästi sotaa seuranneina vuosina on löydettävissä kovin vähän materiaalia tai julkaisuja. Vuosina 1945–1947 julkaistiin
neljä osaa jalkaväen taisteluoppaiksi, joista ensimmäinen käsitteli mieskohtaisia taitoja, toinen kivääriryhmän taistelutekniikkaa, kolmas kiväärijoukkueen
ja neljäs konekivääriryhmän ja -joukkueen toimintaa taistelussa. Jalkaväen taisteluoppaan I osassa käsiteltiin omana lukunaan mieskohtaiset ohjeet tähystysja tunnustelijatoiminnasta, jotka muodostivat tiedustelutoiminnan alimman
tason perusteet jalkaväelle. Mielenkiintoista on se, että sanaa tiedustelu ei tässä yhteydessä käytetty, vaan yksittäisen
miehen tiedustelutoiminta tavallaan

 Pääesikunnan operatiivisen osaston
päällikkö, eversti Olavi Huhtala laati kesällä
1945 puolustusvoimain komentajalle perusteellisen muistion Suomen sotilaallisesta
asemasta. Vallitseviin oloihin perustuvassa muistiossa Huhtala käsitteli Suomen
asemaa Neuvostoliiton naapurina ja sen
vaatimia toimenpiteitä sotilaallisen puolustuksen sopeuttamiseksi muuttuneeseen
asetelmaan. Kuva Puolustusvoimat.
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 Haminassa järjestettiin
10.2.–3.3.1946 ”Sissikoulutuspäivät”, jossa opeteltiin ennen kaikkea tiedustelutoiminnan perustaitoja.
Kuva Sotamuseo.
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 Jalkaväen taisteluoppaan I osassa käsiteltiin
omana lukunaan mieskohtaiset ohjeet tähystys- ja tunnustelijatoiminnasta, jotka muodostivat
tiedustelutoiminnan
alimman tason perusteet
jalkaväelle. Kuva Sotamuseo.

peitettiin tähystyksen
ja tunnustelijatoiminnan kuvauksiin: ”Tähystys- ja tunnustelijatoiminnalla suojataan
omia osastoja vihollishyökkäyksiltä sekä tehdään havaintoja omasta ja vihollisen
toiminnasta sekä maastosta.”18
Jalkaväen taisteluoppaan II osassa sen sijaan annettiin perusteet tiedustelupartion muodostamiseksi kivääriryhmästä. Oppaan alaluku C. Tiedustelupartio
alkaa tiedustelutoiminnan perusteista: ”Partiotiedustelun avulla hankitaan tietoja vihollisesta, sen sijainnista, laadusta, vahvuudesta ja toiminnasta. Tehtävän
sallimissa rajoissa partiotiedusteluun liittyy maastontiedustelu. Partionjohtaja
valitsee tavallisesti itse miehet sekä määrää varajohtajan. On tärkeää, että partion
miehet tuntevat hyvin toisensa. Joskus on edullista koota partio vapaaehtoisista.
Tiedustelupartio välttää taistelua. Se ryhtyy tulitoimintaan vain milloin se tehtävän suorituksen tai itsesuojelun kannalta on välttämätöntä.”19 Kuvaus antaa
viitteen siitä, että vanhemmissa ohjesäännöissä kuvattu taistelutiedustelu ja
sen periaatteet olivat muuttuneen enemmän passiivisen tarkkailutiedustelun
ja tietojen hankkimisen suuntaan.
Jalkaväen taisteluoppaan III ja IV osassa tiedustelutoimintaa ei käsitelty
omana lukunaan, mutta useassa kivääri- sekä konekiväärijoukkueen toimintoja käsittelevässä kohdassa mainitaan tiedustelun merkitys ja etenkin maastontiedustelun vaikutukset omaan toimintaan. Erityisesti painotetaan sivustapartioiden roolia kivääriryhmän ollessa hyökkäyksen kärjessä: ”Sivustapartioiden
tehtävänä on sivustoilla esiintyvien vihollisosastojen tiedustelu, karkoittaminen,
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tuhoaminen tai vangitseminen sekä sellaisten maastonkohtien tutkiminen, joissa
vihollisia saattaisi olla.”20
Ylemmän tason yhtymien tiedustelusta löytyy 1940-luvun lopulta vain
muutamia mainintoja. Divisioonan tiedustelun runko näyttää vakiintuneen
sotakokemusten mukaisesti siten, että kokoonpanoissa olevat jääkäriyksiköt
olivat varsinaisesti vastuussa partiotiedustelun toteutuksesta. Tässä mielessä
tiedustelu oli kuitenkin vain eräs näiden joukkojen moninaisista tehtävistä.
Vuonna 1946 divisioonan harjoituskokoonpanoehdotuksessa yhtymän johdossa oli jääkäripataljoona. Lisäksi kuhunkin jalkaväkirykmenttiin kuului
vastaava komppania ja jalkaväkipataljoonissa oli jääkärijoukkueet. Jääkäripataljoona oli varustettu raskain asein, kuten divisioonan kevyt osasto jatkosodan
alkuvaiheessa. Sen sijaan sotien aikaisen rykmentin jääkärijoukkueen korvaaminen vastaavalla komppanialla oli lisännyt lähitiedustelun suorituskykyä.
Kokoonpanoissa ei divisioonaan tehty 1940-luvun lopullakaan merkittäviä
muutoksia, lukuun ottamatta kuuntelutiedustelujoukkueen sijoittamista viestipataljoonaan, kuten aiemmin on todettu.21

Puolustusrevisiokomitea ja pohdinnat puolustusperiaatteen
muutostarpeista
Valtioneuvosto asetti toukokuussa 1945 parlamentaaris-sotilaallisen komitean
tutkimaan maanpuolustuksen tarkoituksenmukaisuutta vallitsevissa oloissa
ja esittämään mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet uudelleenjärjestelyistä.22
Puolustusrevisiokomiteaksi23 nimetyn toimikunnan työskentely alkoi vaikeissa
oloissa, sillä tutkittavina olivat alkavien rauhanneuvotteluiden lähtökohdat
sekä mahdollisen puolustusliiton uhka Neuvostoliiton kanssa. Kesällä 1945
Puolustusvoimien johdon piirissä oli alkanut muotoutua tarpeita puolustusdoktriinin kehittämiseksi. Vaikka Pääesikunta keskittyi työssään painopisteisesti rauhan ajan organisaation luomiseen ja liittoutuneiden valvontakomission asettamien vaatimusten täytäntöönpanoon, se asetti useita toimikuntia
esimerkiksi keräämään sotakokemuksia ja selvittämään muuttuneen maailmantilanteen aiheuttamia kehittämistarpeita.24
Organisaation kehittämiseksi 1. marraskuuta 1945 asetettu toimikunta
valmisteli kenraalimajuri K. A. Heiskasen johdolla lähes kaikki puolustusrevisiolle esitellyt Puolustusvoimien kokoonpanoa koskevat ehdotukset.25 Puolustusvoimien näkemyksiä ja sen asettamien toimikuntien muistioita puolus163
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tusrevisiossa esitti komitean jäsenenä toiminut kenraalimajuri K. A. Tapola.
Merkittävimmät puolustusjärjestelmän tulevaisuutta koskevat esitykset kulkivat Tapolan kautta puolustusrevisiolle syksyllä 1945.26
Puolustusvoimien mukaan Suomi tarvitsi tulevaisuudessakin hyvän puolustusvalmiuden ylläpidon lähinnä suojajoukkojen avulla. Lisäksi samanaikaisesti alkavien laajojen alueiden taistelujen kannalta oli edullisinta kuitenkin
siirtyä alueelliseen periaatteeseen sekä yhdistää maanpuolustuksen eri toimialoja esimerkiksi läänijaon puitteissa.27 Tapolan puolustusrevisiolle esittelemä
näkemys perustui mitä ilmeisimmin ainakin osin Olavi Huhtalan kesällä 1945
laatimaan muistioon, jonka peruslähtökohtana oli itsenäisen puolustuskyvyn
rakenteellinen muutos näennäisen myönnytyspolitiikan suuntaan.
Tapolan ja Heiskasen hahmottelema esitys alueellisen puolustuksen periaatteista sai puolustusrevisiossa hyväksyviä kannanottoja. Ristiriitaa kuitenkin
herättivät marraskuussa 1945 lakkautetuksi joutuneen Suojeluskuntajärjestön
ja sen osan, eli aluejärjestön. vastuulla olleiden kutsunta-, liikekannallepano- ja
selustansuojaamistehtävien uudelleen arviointi. Revision vielä työskennellessä tiiviisti syksyllä 1946 rauhansopimuksen ensimmäinen luonnos tuli sen
tarkasteltavaksi Pariisissa alkaneen rauhankonferenssin myötä. Pääesikunta
ja puolustusrevisio jäivät kuitenkin epätietoisiksi rauhansopimuksen sisällön
tulkinnasta.28
Helmikuussa 1947 solmitussa Pariisin rauhansopimuksessa saneltiin Suomen puolustusvoimia koskevat aserajoitukset, jotka ajoivat koko maan puolustamiskysymykset aivan uusille urille. Sotilaallista maanpuolustusta tarkastellen sopimuksen vaikein kohta käsitteli puolustusvoimien kokonaisvahvuutta,
joka rajoitettiin määrällisesti 41 900 mieheen sisältäen myös rajavartiostojen
palveluksessa olevat. Sopimus edellytti myös, että materiaalin ja aseistuksen
tuli vastata rajoitettua miesmäärää. Sotamateriaalin liikamäärä oli hetimiten
luovutettava liittoutuneille tai tuhottava vuoden kuluessa rauhansopimuksen
solmimisesta.29 Liittoutuneiden keskinäisten välien viilentymisellä, Suomeen
jääneiden aseiden liikamäärällä ja sen myöhemmällä kohtalolla oli ilmeinen
vaikutus puolustusjärjestelmän sekä suomalaisen sotataidon suuntaamiselle
yhä voimakkaammin alueellisen puolustusajattelun suuntaan.
Puolustusrevisio jätti mietintönsä valtioneuvostolle 10. maaliskuuta 1949.
Seikkaperäisen ja perustellun mietinnön keskeinen johtopäätös kiteytyi Suomen puolustuskyvyn turvaamiseen ennaltaehkäisevällä puolustusvalmiudella
sekä pyrkimyksellä puolueettomuuteen mahdollisissa sotilaallisissa liittosopi164
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 Tähystys- ja tunnustelijatoiminnalla suojataan omia osastoja vihollishyökkäyksiltä
sekä tehdään havaintoja omasta ja vihollisen toiminnasta sekä maastosta. Yksi tiedustelutoiminnan edellytyksistä oli selviytyminen kaikissa olosuhteissa, joten majoituslaavu
tehtiin tarvittaessa luonnonmateriaaleista. Kuva Sotamuseo.
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muskysymyksissä. Puolustusvoimien järjestelyt katsottiin parhaaksi toteuttaa
yleiseen asevelvollisuuteen perustuvalla kaaderijärjestelmällä. Rauhan ajan
organisaation tuli mietinnön mukaan olla sellainen, että liikekannallepano ja
muut valmistelut voisivat tapahtua riittävän nopeasti ja varmasti. Organisaatioehdotus perustui siihen, että maan alueellinen järjestely ja joukot liitetään
kiinteästi toisiinsa. Sodanaikaisen armeijan tuli vastata totaalisemmaksi muuttuneen sodankäynnin edellyttämän liikkuvuuden, iskukyvyn ja teknillistymisen kehittämiseen. Tämä tarkoitti mietintöä lainaten sananmukaisesti ”alueellisen maanpuolustuksen välttämättömyyttä”. Alueellista puolustusjärjestelmää
mietinnössä perusteltiin etenkin nykyaikaisen sodan luonteella ja olosuhteilla,
maanpuolustuksen vaatimilla valmisteluilla ja puolustusvalmiuden ylläpidolla.30 Sotataidollinen muutos kohti alueellista puolustusajattelua oli alkanut ja
saanut virallista kannatusta.

Alueellisen puolustusajattelun lähtöaskeleet
Ensimmäisen askeleen alueellisen puolustusajattelun suuntaan voidaan katsoa
olleen keväältä 1945 aiemmin mainittu Olavi Huhtalan Suomen sotilaallista
asemaa ja armeijan tehtäviä vallitsevissa oloissa koskeva muistio.31 Sotakoulujen tarkastajana sekä oman viran ohella Sotakorkeakoulun johtajana vuosina
1945–1947 toiminut K. A. Tapola hahmotteli yhteistyössä komentoesikunnan
päällikön K. A. Heiskasen sekä hänen johtamansa toimikunnan laatiman mietinnön pohjalta esityksen maanpuolustuksen uudelleenjärjestelyistä puolustusrevisiolle syksyllä 1945.32
Tapolan ja Heiskasen esitys perustui ainakin osin Olavi Huhtalan muistioon, jonka mukaan itsenäisyys oli tarvittaessa taattava riittävällä ja poliittisesti korrektilla puolustuskyvyllä. Merkittävää Tapolan puolustusrevisiolle
esittämässä taustamietinnössä olivat sen sanamuodot puolustusratkaisun periaatteesta. ”Esittää harkittavaksi kuvan, että tästä olisi seuraamuksena jonkinlainen alueellinen tärkeyden arviointi, kullekin alueelle määrätään vastuullinen
päällikkö, joka valmistautuu ja vastaa siitä, mitä alueella tapahtuu. Alueellisesti
valmiit joukot, alueellinen tärkeys arvioitava.” Tapolan esityksenä oli yhdistää
maanpuolustuksen eri toimialoja esimerkiksi läänijaon puitteissa.33 Ilmeisen
painokkaasti Tapolan ja Heiskasen käsialaa olevan muistion voidaan katsoa
olleen ensimmäinen laatuaan, jossa alueellinen puolustusjärjestelmä tuotiin
virallisesti esille.
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Puolustusrevision työskentelyn loppuvaiheiden aikaan tasavallan presidentti Juho Kusti Paasikivi antoi maaliskuussa 1948 sotilaille luvan aloittaa
salassa tehtävän operatiivisen suunnittelun ja liikekannallepanosuunnitelman
valmistelut.34 Tarkasteltaessa operatiivisen suunnittelun lähtökohtia taktisen
ajattelun kehittyminen oli olennainen osa tulevaa työtä. Pelkästään sodista
saadut kokemukset eivät olleet ainoa taktiikkaa ja operaatiotaitoa muokanneet tekijät, vaan uudessa tilanteessa tuli ottaa huomioon myös allekirjoitetut
rauhansopimukset sekä Neuvostoliiton yksipuolisesti asettamat rajoitteet ja
velvoitteet. Esille nousi myös kysymys organisaatioiden mukauttamisesta tehokkaan liikekannallepanon järjestelyjä vastaaviksi.
Noin puolitoista vuotta kestäneen selvitystyön ja luonnosteluvaiheen jälkeen Puolustusvoimissa tehtiin periaatepäätös siirtyä prikaatiorganisaatioon.
Operatiivisissa suunnitelmaluonnoksissa tuli selville se, että idän ja lännen
välinen sodan uhka sekä sopimusten edellyttämät velvoitteet osoittivat divisioonan liian raskaaksi kokoonpanoksi liikkuviin sotatoimiin. Siksi liikekannallepanon perustaksi otettiin prikaatipohjainen kenttäarmeija.35 Vuoden
1950 puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanoa koskevissa suunnitelmissa,
eli lähinnä perustamistehtäväluettelossa (PTL), erillisten jalkaväkiyksiköiden
kokonaisvahvuudeksi mainitaan 40 570 miestä. Puolustusvoimien sodan ajan
kokonaisvahvuuden laskettiin täydellisen liikekannallepanon jälkeen olevan
481 194 henkilöä.36

Tiedustelutoiminnan opetus, koulutus sekä tutkimus vuosina
1945–1950
Puolustusrevision ja Pääesikunnan työskentely puolustusjärjestelmän perusteiden selvittämisessä toi esille lukuisia lisäkysymyksiä, joista pääosa liittyi
operaatiotaidon ja taktiikan soveltamiseen mahdollisten uudistusten edetessä.
Sotien jälkeisten vuosien ensimmäiset pohdinnat operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan merkityksestä olivat lähinnä sotakouluissa tai operatiivisella
toimialalla tehtyjä taustaselvityksiä. Laadittujen selvitysten sekä Sotakorkeakoulun opetuksen yhteinen nimittäjä olivat sotien kokemukset, joihin etenkin
tiedustelun ja tiedustelutoiminnan roolia taisteluissa peilattiin. Huomionarvoinen seikka on se, että vuosina 1945–1950 tiedustelusta ja tiedustelutoiminnasta ei laadittu Sotakorkeakoulussa yhtään diplomityötä. Tätä selittänee
pitkälti tiedusteluasioiden sensitiivisyys ja liittoutuneiden valvontakomission
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toiminta Suomessa heti sotien jälkeisinä vuosina. Vuosina 1945–1950 tiedustelun aihepiiristä kirjoitettiin Sotilasaikakauslehteen vain kaksi artikkelia.37
Jatkosodan päätyttyä tiedustelutoiminnan kansalliset pohdinnat nostettiin
myös julkiseen keskusteluun everstiluutnantti Reino Aaltosen vuonna 1946
Sotilasaikakauslehteen kirjoittaman artikkelin myötä. Aaltonen pohti ja teoretisoi sodan totaalisuutta sekä sodankäynnissä toisen maailmansodan aikana
tapahtunutta muutosta. Kirjoitus oli selvästi tarkoitettu herättämään kansallista keskustelua tiedustelutoiminnan ja sissikeinojen käyttökelpoisuudesta myös
suomalaisessa puolustusajattelussa. Artikkelissa tiedustelua ja sissitoimintaa
käsiteltiin vastapuolen alueelle järjestetyksi, ainakin osittain omassa johdossa
olevan vahingonteko-, tiedustelu- ja vakoilutoiminnan näkökulmista.38
Lehtikirjoittelun lisäksi tiedustelutoimintaa tutkittiin muutamassa diplomityössä Sotakorkeakoulussa. Sotakorkeakoulussa tehtiin vuonna 1950 neljä
diplomityötä, jotka käsittelivät tiedustelua jossain määrin sotakokemusten
kautta. Kapteeni J. K. Kinnunen tarkasteli strategista tiedustelua, kapteeni
Y. L. Kärkkäinen kaukopartiotoimintaa eri taistelulajeissa, kapteeni P. M. Yliluoma kuuntelutiedustelutoimintaa ilmavoimissa ja kapteeni V. H. Luhtama
kenttätykistön tiedustelutoimintaa sekä sen yhtymäkohtia muiden aselajien
tiedusteluun.39 Kaikilla mainituilla diplomitöillä oli vaikuttavuutta, sillä niiden
tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä hyödynnettiin Sotakorkeakoulun opetuksessa 1950-luvun alkuvuosina.40
Yksi esille nostettava henkilö on tulevaisuutta Sotakorkeakoulun oppilas
upseerina tutkinut Leevi Välimaa. Hän luo vuonna 1948 kirjoittamassaan
diplomityössä Tuleva sota lähes orwellilaisen näkymän tulevaisuuden sodankuvasta. Juuri päättynyt maailmansota, uusi teknologia, koetun sodan totaalisuus ja niukat omat resurssit suorastaan piinaavat tutkijaa. Välimaan mukaan
atomiaseet mahdollistaisivat rajoittamattoman terrorisodankäynnin. Hänen
mukaansa se voisi olla jopa todennäköistä, sillä hän toteaa, että ”humanitäärisen sotilasideologian viimeisetkin rippeet särkyivät Hiroshimassa”. Synkkää
kuvaa maailmantilasta korostaa diplomityön liite, jossa Välimaa sijoittaa
Suomen kategorisesti Neuvostoliiton valtapiiriin. Taistelukentän Välimaa ennustaa syvenevän entisestään. Taistelu kolmessa ulottuvuudessa, pystysuora
saarrostaminen, eli strategiset maahanlaskut, ovat osa tulevaisuuden sotaa.
Mikä olisi pienen maan mahdollisuus tulevaisuuden sodassa? Välimaa järkeilee, että ”puolustus ei voi koskaan olla toivotonta, sen suoritus on vain tarkoin
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sopeutettava siihen yleiseen käsitykseen, jota suurvallat tulevaan sotaan varautuessaan noudattavat”.41
Leevi Välimaa korostaa puolustustahtoa laadullisena tekijänä. Taistelualueen syvyyttä varten tulee Välimaan mukaan luoda alueellinen puolustus
organisaatio, jossa jo rauhan aikana maa on jaettu strategisiin torjunta-alueisiin. Välimaa johdattaa otsikon mukaiseen innovointiin perustellen selvästi
ajatuksensa vasta koettuun nykytilaan ja pyrkien kartoittamaan tulevaisuuden
sodan kuvaa kausaliteetin sääntöperiaatteella.42 Välimaan synkimmät ennustukset eivät toteutuneet. Totaalista sotaa suurvaltaliittoumien välillä ei syttynyt. Terve järki ja tietoisuus molempien osapuolten tuhoutumisesta estivät
totaalisen sodan. Tästä huolimatta Suomen puolustusjärjestelmää kehitettiin
tulevina vuosina osin juuri siihen suuntaan, johon Välimaa diplomityössään
viittaa. Alueellinen puolustusjärjestelmä ja alueellinen taistelu sekä ulkopolitiikka muodostivat toimivan kokonaisuuden.
Sotakorkeakoulun lisäksi tiedustelutoimintaa tutkittiin Taistelukoulun
yleisillä komentajakursseilla43, mutta lähinnä taistelutekniikan tai pataljoonataktiikan näkökulmista. Tämän perusteella voidaan päätellä, että Sotakorkeakoulun ja Taistelukoulun välinen työnjako tiedustelutoimintaa koskevissa
opinnäytetöissä noudatteli sotataidon opetuksen ja tutkimuksen perusjakoa,
jossa Sotakorkeakoulu keskittyi operaatiotaitoon ja taktiikkaan yhtymästä
ylöspäin, kun Taistelukoulu keskittyi taktiikkaan lähinnä pataljoonatasolla.
Opetussuunnitelmia ja tutkimustöiden aiheita tutkittaessa ilmenee yhtäältä selvästi, ettei tiedustelutoimintaa ollut sotien jälkeen unohdettu. Oppituntien sisältöjä ja tutkielmien johtopäätöksiä kriittisesti tarkastellen ilmenee
toisaalta 1940-luvun loppua leimanneet vaikeat sotilaspoliittiset olosuhteet,
muutokset puolustusjärjestelyissä sekä taktiikan ohjeistuksen puutteesta johtuva hajanaisuus. Sekaannuksien välttämiseksi Pääesikunnan jalkaväkitoimisto
laati kesällä 1949 jalkaväen tarkastajan koulutusohjeen, jossa yksityiskohtaisemmalla tehtävänannolla pyrittiin jakamaan jalkaväen parissa tapahtuvaa
tutkimus- ja kokeilutoimintaa. Kokeilutoiminnassa ja tutkimusaiheissa painotettiin sotakokemuksien lisäksi kotimaassa ja ulkomailla saavutettuja tuloksia
sekä koulutuksessa tehtyjen havaintojen merkitystä. Mielenkiintoista on, että
samaisessa koulutusohjeessa Ensimmäisen Divisioonan (1.D) tehtäväksi annettiin selvittää taktiikan asettamat erikoisvaatimukset sodankäynnille Pohjois-Suomessa eri vuodenaikoina.44
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 Puolustusvoimain
komentaja määräsi
maaliskuussa 1948 Erkki
Raappanan keräämään
sotakokemuksia korpisodasta. Tehtävänannon
mukaan Raappanan tuli
keskittyä muun muassa
tiedustelutoiminnan järjestelyihin. Kuva SA-kuva.

Toinen mielenkiintoinen yksityiskohta
tutkimustoiminnasta
liittyy myös sotakokemusten keräämiseen ja
niistä tehtävien johtopäätösten hyödyntämiseen kokeilutoiminnassa. Jatkosodan lopussa mottimestarina mainetta niittäneen kenraalimajuri Erkki Raappanan taitotietoa haluttiin hyödyntää etenkin korpisodankäyntiin liittyvissä
sotataidollisissa kysymyksissä. Puolustusvoimain komentaja oli määrännyt
maaliskuussa 1948 Erkki Raappanan erikoistehtävään jalkaväen tarkastajan
alaisuuteen. Raappanan tehtävänä oli kerätä sotakokemuksia korpisodasta erityisesti ohjesääntötyötä ja kokeilutoimintaa varten. Tehtävänannon mukaan
Raappanan tuli keskittyä useisiin kysymyksiin, joista yksi oli tiedustelutoiminnan järjestelyt ja suoritus eri vuodenaikojen vaikutukset huomioon ottaen.45
Valitettavasti tehtävä näyttää jääneen Raappanalta kesken, sillä lokakuussa
1948 hän erikseen pyydettäessä raportoi selvittelevänsä perusteita, jotta pääsisi
suorittamaan varsinaista tehtävää.46 Asekätkentäjuttu ja sen jälkipyykki johtivat
kuitenkin lopulta siihen, että tasavallan presidentti vapautti Erkki Raappanan
Puolustusvoimien virasta 30. huhtikuuta 1949 yleisen edun vuoksi, joten hänen
siirryttyään reserviin toukokuun 5. päivänä sotakokemusten kokoaminen jäi
häneltä kesken.47
Helpottaakseen koulutusohjeiden linjauksia ja sotakokemuksiin perustuvien kokeilujen toteutusta joukko-osastoissa Pääesikunnan koulutusosasto oli
kerännyt vuonna 1949 koulutusohjeiden tausta-aineistoksi sissi- ja tiedustelutoimintaa käsitteleviä kirjoituksia. Ne eivät kuitenkaan koskaan päätyneet
julkisuuteen tai joukko-osastojen käyttöön, sillä tuntemattomasta syystä ne
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lähetettiin ensin tarkastettaviksi Pääesikunnan tiedusteluosastolle helmikuussa
1950. Kirjoitukset olivat kolmessa jalkaväkirykmentissä (JR 2, JR 6 ja JR 8),
yhdessä sotilasläänissä (EHäm.sl.E) ja sotilaspiirissä (Kem.Sp) upseerivoimin
laadittuja muistioita, joissa asiaa käsiteltiin varsin seikkaperäisesti vallitseviin oloihin sovellettavina esimerkkeinä, joskin jälleen sotien kokemuksiin
nojaten.48 Asialle on vaikea esittää täyttä varmuutta, mutta ilmeistä on, että
kirjoitusten käyttöä rajoitettiin niiden sisällön arkaluonteisuuden vuoksi Pääesikunnan tiedusteluosaston suosittamana, sillä viholliseksi kirjoituksissa oli
järjestään mainittu venäläiset. Joka tapauksessa tiedustelutoimintaan liittyvien
tutkimusten ja taustaselvitysten sisältö miellettiin jo tuolloin sensitiivisiksi
asioiksi, sillä 1950-luvun alusta lähtien ne taltioitiin arkistoihin yleensä joko
salaisina (sal) tai operatiivisia- ja toimintavalmiusasioita käsittelevinä salaisina
(OT-sal) asiakirjoina.49
Vuonna 1950 julkaistiin Upseerin käsikirjan ensimmäinen osa, jossa tiedustelun yleisjärjestelyihin otettiin kantaa. Tiedustelutoiminnassa se tarkoitti sitä,
että kaukotiedustelun suunnittelu ja toteutus oli divisioonan ja sitä suurempien johtoportaiden vastuulla. Partiotiedustelun lisäksi yhtymän operatiivisen osaston tiedustelutoimisto johti lentotiedustelua apunaan lentojoukkojen
yhteysupseeri, joka oli yleensä armeijakunnan esikunnan tiedustelutoimistossa. Poikkeustapauksissa yhteys
upseeri saatettiin sijoittaa myös
divisioonan esikuntaan. Myös
vastuu kuuntelutiedustelusta kuului tiedustelutoimiston tehtäviin,
vaikka toteutus oli tarkoitus käytännössä hoitaa yhteistoiminnassa
viestikomentajan kanssa. Tykistön
tiedustelua johti yhtymän tykistö-

 Vuonna 1950 julkaistiin Upseerin
käsikirjan ensimmäinen osa, jossa
tiedustelun yleisjärjestelyihin otettiin
kantaa. Kuva Puolustusvoimat.
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 Upseerin käsikirjan mukainen divisioonan esikunnan organisaatio, jossa tiedustelutoiminnan vastuu oli operatiiviseen osastoon kuuluvan tiedustelutoimiston vastuulla.
Myös kaukotiedustelun suunnittelu ja toteutus oli divisioonan ja sitä suurempien johtoportaiden vastuulla. Kuva Puolustusvoimat.

komentaja. Kokonaistoiminnan yhteensovittaminen kuului tiedustelutoimiston tehtäviin.50
Vuosia 1944–1952 on usein sanottu Puolustusvoimien rauhanajan toiminnan suunnittelukaudeksi. Puolustusvoimien kokoonpano ja alueellinen
ryhmitys koostui maavoimissa divisioona- ja prikaatiorganisaatiosta sekä
alueorganisaation yhdeksästä sotilasläänistä ja niiden kanssa rinnakkaiseista
27 sotilaspiiristä. Järjestely aiheutti paljon hankaluuksia lähinnä eri aselaji- ja
puolustushaarajoukkojen johtosuhteissa. Siksi joukkojen määrävahvuuksia supistettiin siirtymällä joukko-osastoissa niin sanottuun koulutuskokoonpanoon
vuonna 1948. Järjestely vaikutti myös useiden joukko-osastojen yhdistämisiin
ja paikkakuntasiirtoihin. Kokonaisia joukko-osastoja myös lakkautettiin.51
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 Upseerin käsikirjan mukainen prikaatin esikunnan organisaatio, jossa tiedustelutoiminnan vastuu oli jaettu operatiivisen toimiston ja viestitoimiston vastuille. Kuva Puolustusvoimat.

Sotienjälkeiset vuodet aina 1950-luvun alkuun saakka olivat suomalaisessa
sotataidossa murrosaikaa, jolloin ennen sotaa alkaneet taktiikan kehityslinjat
saivat uusia piirteitä. Tässä asetelmassa eivät pohdinnat tiedustelutoiminnan
kehittämisestä tai taktiikasta tehneet poikkeusta. Sotilaiden tehtävänä oli mukauttaa aikakauden trendit, sotakokemukset ja käytössä olleet resurssit taktiseen ajatteluun siten, että rauhansopimuksen artiklat ja YYA-sopimuksen
henki täyttyivät kaikin mahdollisin keinoin. Sotienjälkeiset vuodet olivat kuitenkin merkittäviä sotataidon pohdinnoissa ja tarvittavien perusteiden luomisessa tulevaa puolustusjärjestelmää silmällä pitäen. Suunta kohti alueellista
puolustusajattelua alkoi hahmottua, ja tiedustelun merkitys, keinovalikoima
sekä käyttömahdollisuudet oli nostettu esille.
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Alueellisen puolustuksen ja operatiivis-taktisen tiedustelun
kehittäminen 1950-luvulla
Kahtiajakautunut puolustuksellinen velvoite ajoi laatimaan operatiivisen
suunnitelman kahta täysin vastakkaista vaihtoehtoa varten, nimittäin sekä idän
että lännen hyökkäyksen varalle. Esittelemättä tarkemmin näitä uhkamalleja,
jotka on jo yksityiskohtaisemmin esitetty useassa teoksessa52, strategisen ajattelun pääperiaatteena oli sitoutua puolustamaan maata, jos hyökkäys tapahtuisi
Suomea tai Suomen kautta Neuvostoliittoa vastaan. Tämä YYA-henkinen uhkakuva tarkoitti teoreettisesti operatiivisten suunnitelmien laatimista lännen
hyökkäyksen varalle, vaikka salaisena pidetty käytännön uhkamalli olikin jotakin aivan päinvastaista.
Pääesikunnan operatiivisen osaston laatimassa muistiossa vuodelta 1950
asia todetaan alueellisen puolustusajattelun mukaan seuraavasti: ”Sodankäynnin luonteen muuttuessa yhä totaalisemmaksi ja sotatoimien saadessa enemmän
syvyyttä maan sisäosiin on puolustusvoimiemme sodan ajan johdon perustaksi otettu n.s. alueellinen puolustus.”53 Alueellisen puolustuksen periaatetta ei
aluksi haluttu viedä taktiselle tasolle, vaan taistelutoimet haluttiin pitää totutussa linjamaisessa puolustuksessa ja siihen sisältyvissä vastahyökkäyksissä.
Vaatimuksia alueellisesta ajattelusta ulotettiin vähitellen 1950-luvulla myös
taistelutoimintaan, koska saadut havainnot taistelujen aloittamisvaikeuksista
ja selustan puolustamisesta sitä voimakkaasti puolsivat.54
Pääesikunta antoi rauhan ajan divisioonalle sekä muutamalle sotilasläänille ja joukko-osastolle käskyn puolustussuunnitelmien laatimisesta syyskuussa
1951.55 Syksystä 1951 kevääseen 1952 Puolustusvoimissa käytiin keskustelua
alueellisen maanpuolustuksen järjestelyistä sekä toimintaperiaatteista. Keskustelu ei rajoittunut ainoastaan Pääesikunnan sisälle, vaan alueellisen puolustuksen perusteita pohdiskeltiin muun muassa myös Suomen Sotatieteellisen Seuran kuukausikokouksessa. Helmikuussa 1952 järjestetty yleisesikuntaupseerien
keskustelutilaisuus liittyi teemaltaan alueelliseen puolustukseen. Pääesikunnan
operatiivisen osaston päällikkö, eversti Leo Sauramo piti tilaisuudessa esitelmän ”Alueellisen maanpuolustuksen periaatteista”.56
Sauramon alustus herätti kokousväessä kiivasta keskustelua, ja alustusta
kommentoitiin muun muassa seuraavin lausunnoin: ”Alueellisessakaan puolustuksessa ei ole syytä luopua jäykästä puolustuksesta silloin kuin se kokonaisuuden
kannalta on välttämätöntä. Näin onkin asiaa ajateltu. Itse asiassa alueellinen
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maanpuolustus edellyttää entistä sitkeämpää puolustusta, koska syvienkään murtojen tai selustaan suoritettujen maahanlaskujen ei yleensä saa antaa johtaa laajamuotoisempaan perääntymiseen eikä suuriin rintamien oikomiseen. Taistelussa
ei ole kysymys alueista vaan vihollisen elävän voiman tuhoamisesta. Meidän
tulisi suorittaa taistelu meille edullisessa maastossa ja suomalaista taistelutapaa
noudattaen. Avoimessa maastossa joudumme ylivoiman edessä alakynteen.” Lisäksi epäiltiin, että ”esitetyssä aluepuolustusjärjestelmässä ennakolta sidotaan
alueille liiaksi joukkoja ja että se rajoittaisi niiden vapaata käyttöä, ja että tämä
johtaa voimien hajottamiseen ja joukkojen riittämättömyyteen”. Sauramo vastasi
esitettyyn kommenttiin, että ”tässä oli tapahtunut väärinkäsitys. Joukkojen käyttöperiaatteet eivät muutu, mutta johto-organisaatio pyritään luomaan selväksi
vastuualueiden puitteissa. Tämä on asian ydin.”57Alueellinen ja uudenlainen
sotataidollinen ajattelutapa herätti tunteita, koska se ei sellaisenaan ollut vielä hioutunut täysin selväpiirteisesti ymmärrettäväksi tai käyttöönotettavaksi
kokonaisuudeksi.
Sotatieteellisen Seuran esitelmätilaisuuden lisäksi keskustelu velloi ja
oli kestänyt jo kuukausia ilmeisen vilkkaana etenkin kahden Pääesikunnan
everstin – Lauri Haanterän ja Sauramon – välillä. Koska keskustelu ei ottanut päättyäkseen, operatiivisen osaston uusi päällikkö, eversti T. V. Viljanen
laati huhtikuussa 1952 muistion koulutusosaston päällikölle. Muistiossa kuvailtiin selväpiirteisesti muun muassa
sotilaallisia johtosuhteita, joiden perusteella maan puolustusjärjestelyiksi
esitettiin ”alueellista puolustusta”.58

 Helmikuussa 1952 järjestetty yleisesikuntaupseerien keskustelutilaisuus liittyi
teemaltaan alueelliseen puolustukseen.
Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkö, eversti Leo Sauramo piti tilaisuudessa esitelmän ”Alueellisen maanpuolustuksen periaatteista”. Kuva Puolustusvoimat.
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Alueellisen puolustuksen avulla pyrittiin ennen kaikkea johtosuhteiden tarkoituksenmukaisuuteen, jolloin maa jaetaan strategiset ja operatiiviset tekijät
huomioon ottaen ylipäällikön alaisiin vastuualueisiin. Jokaisen vastuualueen
komentajan – armeijan tai itsenäisen armeijakunnan komentajan – suunniteltiin johtavan alueensa kaikkia puolustusvalmisteluja ja sotatoimia.59
Alueellisen puolustuksen tarvetta perusteltiin suurvaltojen ilmavoimien
teknillisellä kehittymisellä ja massakäytöllä, maihinnousukaluston nykyaikaistuneella suorituskyvyllä, panssariaseen kehityksen ja moottoroinnin aiheuttamilla nopeuden ja voiman kasvulla sekä sodankäynnin muuttumisella. Suuntaus tarkoitti yhä enemmän luopumista säännöllisistä rintamista. Muistiossa
korostettiin sitä, ettei alueellinen maanpuolustus merkinnyt passiivisuutta itse
toiminnassa. Päämääränä oli ”maahan tunkeutuneen vihollisen tuhoaminen”.
Viljasen mukaan alueellinen maanpuolustusjärjestelmä ”selvine johtosuhteineen suo päämäärään pyrittäessä mahdollisuudet kaikkien voimavarojen käyttämiseksi tietyn, laajahkon alueen puitteissa”. Vastuualueita muodostettaessa
tuli ottaa huomioon operatiiviset, taloudelliset, hallinnolliset sekä siviilipuolustuksen asettamat vaatimukset. Valtakunnan joutuessa tilanteeseen, jolloin
yhteydet ylimmän johdon ja sotilaallisen vastuualueen välillä katkeaisivat,
aluevastuussa oleva sotilasorganisaatio jatkaa tehtäväänsä itsenäisesti kaikkia
voimavarojaan käyttäen.60
Tärkein johtopäätös Viljasen esityksessä oli se, ettei alueellinen maanpuolustusjärjestelmä sinänsä muuttaisi
suomalaisen sodankäynnin perusperiaatteita. Vastuualuejako ja johtosuhteiden järjestely loisivat kuitenkin edelly-

 Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkö, eversti T. V. Viljanen laati huhtikuussa
1952 muistion koulutusosaston päällikölle.
Muistiossa kuvailtiin selväpiirteisesti muun
muassa sotilaallisia johtosuhteita, joiden
perusteella maan puolustusjärjestelyiksi
esitettiin ”alueellista puolustusta”.
Kuva Puolustusvoimat.
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tykset joustavalle ja koko alueen syvyydessä käytävälle puolustustaistelulle,
tiedustelutoiminnalle ja selustan tehokkaalle suojaamiselle.61 Taisteluperiaatteen perustana oli nähtävissä uudenlainen ajattelu totaalisemmasta sodankäynnistä, joka ei erotellut enää taistelualuetta kotirintamasta. Vihollisen
syvätkään murrot eivät saaneet johtaa laajamittaiseen vetäytymiseen tai rintamien oikaisemiseen, sillä laajojen alueiden luovuttaminen olisi aiheuttanut
operaatiovapauden vaatiman tilan ja huollolle tärkeiden tukeutumisalueiden
menetyksen.
Lyhyen ja tiiviin suunnittelujakson jälkeen puolustusvoimain komentaja,
jalkaväenkenraali Aarne Sihvo hyväksyi suunnitelmat kesäkuussa 1952. Operatiivisen suunnitelman muuttuessa operaatiokäskyksi n:o 8 sille annettiin
peitenimi ”Polttoainehankinta”. Operaatiokäsky mukaili alueellisen maanpuolustusjärjestelmän pääperiaatteiltaan pitkälti T. V. Viljasen muistion sisältöä.
Polttoainehankinta myös yhtenäisti joukkojen käyttöperiaatteet ja niitä vastaavat kokoonpanot, joita olivat rauhan ajan kokoonpano (RA-kokoonpano),
täydennyskokoonpano (T-kokoonpano), suojakokoonpano (SU-kokoonpano)
ja täydellinen sodan ajan kokoonpano (TSA-kokoonpano).62
Joukkojen käyttöperiaatteet ja tehtävät vastasivat pitkälti kokoonpanonimiä. Sisäisen turvallisuuden ylläpitoa vaativiin toimenpiteisiin käytettäisiin
RA-kokoonpanoa, mikäli T-kokoonpanoon siirtymistä ei nähty tarpeellisena.
T-kokoonpanoon täydennettyjä joukkoja olisi käytetty järjestyksen ylläpitämiseen ja puolueettomuuden suojaamiseen. Puolueettomuusvartiointi, eli
Suomen rajojen paikallinen puolustaminen, oli tarkoitettu SU-kokoonpanoa
varten. Täyteen sodan ajan kokoonpanoon siirtyminen tarkoitti käytännössä
koko Puolustusvoimien enimmäisvahvuuden saavuttamista, johon olisi siirrytty joko suoraan RA-kokoonpanosta tai vaiheittain muiden kokoonpanojen
kautta.63 Polttoainehankinta oli ensimmäinen alueellisen puolustuksen mukainen operaatiosuunnitelma, jota tarkennettiin seuraavan kerran vuosina 1957
ja 1958.64

Perusyhtymäuudistus vakiinnutti tiedusteluyksikön
joukkokoonpanoihin
Puolustuslaitos organisoitiin uudelleen vuoden 1952 lopulla, jolloin tarkoituksena oli saattaa kaikki joukot ja aselajit alueellisesti yhtenäisemmän johdon
alaisiksi. Käytännössä uudistus merkitsi mittavia muutoksia puolustusvoimien
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 Uusi puolustusmalli ja siihen oleellisesti kuulunut tiedustelutoiminta saivat virallisemman leiman vuonna 1953, kun Upseerin käsikirjan kolmannessa osassa tiedustelulle
oli varattu kokonaan oma alalukunsa. Kuva Puolustusvoimat.
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rauhan ajan organisaatioon.65 Divisioonista tehtiin alueellisia johtoportaita,
ja prikaatikokoonpano vahvistettiin maavoimien joukkojen perusyhtymäksi.
Uudistuksen käytännön toteutuksessa maavoimien runko muodostui edelleen
kolmesta divisioonasta ja niiden alaisista joukoista sekä panssariprikaatista66.
Aluejärjestö siirtyi seitsemän sotilasläänin ja 27 sotilaspiirin kokoonpanoon.
Samassa yhteydessä ilmavoimista siirrettiin ilmatorjuntatykistö ja merivoimista rannikkotykistö maavoimiin kuuluviksi aselajeiksi.67
Uusi puolustusmalli ja siihen oleellisesti kuulunut tiedustelutoiminta saivat virallisemman leiman vuonna 1953, kun Upseerin käsikirjan kolmannessa
osassa tiedustelulle oli varattu kokonaan oma alalukunsa.68 Uutena tiedustelujoukkona mainittiin prikaatin tiedustelukomppania. Sodan ajan määrävahvuustoimikunta oli jo1940-luvun lopulla esittänyt tiedustelukomppanian
perustamista prikaatiin. Kolmen jääkärijoukkueen lisäksi yksikköön kuului
lisäksi pikakiväärijoukkue. Vuonna 1950 vahvistetuissa prikaatin sodan ajan
kokoonpanoissa oli tiedusteluyksikkö säilytetty. Jääkärijoukkueiden nimi oli
muutettu tiedustelujoukkueiksi, joita oli neljä. Pikakiväärijoukkue oli poistettu
kokoonpanosta. Yksikön keventäminen ja nimen muuttaminen kuvaavat hyvin sen tehtävien painottumista selvemmin tiedustelun suuntaan. Pelkästään
tiedusteluun varatun yksikön sijoittamista prikaatin kokoonpanoon ei pidetty
mahdollisena 1950-luvun alkupuolella, jolloin tiedustelukomppania muutettiin takaisin jääkärikomppaniaksi.69
Käsikirjan määritelmissä maa oli jaettu alueisiin, joiden johtoportaiden
tehtävänä oli toteuttaa alueillaan kaikki maanpuolustukseen liittyvät valmistelut, täytäntöönpano ja sotatoimien johtaminen ylimmän valtiojohdon ja Pääesikunnan ohjeiden mukaan.70 Päämajan johtoon jäivät erillinen tiedustelupataljoona ja radiopataljoona. Rannikon tiedusteluverkon runko muodostettiin
merivartiokomppanioista. Tykistöllä tiedusteluun oli käytössä tulenjohtopaikat, jotka varsinaisiin tehtäviinsä liittyen keräsivät tiedustelutietoja. Prikaatin
kenttätykistörykmenttiin sijoitettu valomittausjaos ja armeijakunnille sodan
aikana alistettavat mittaustiedustelupatterit edustivat aselajin teknisiä tiedusteluyksiköitä.71
Lähitiedustelussa ei 1950-luvun alkupuolella juuri tapahtunut merkittäviä
muutoksia. Etulinjan pataljoonien alueilla tiedustelu perustui lähinnä jalkaväen tähystyspaikkojen sekä tykistön ja kranaatinheittimistön tulenjohtopaikkojen saamiin tietoihin. Jatkosodan toimintaperiaatteiden mukaisesti kummankin aselajin tähystysverkot oli yhdistettävä mahdollisimman aukottomasti.
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Pataljoonan lähipartiointiin suunniteltiin käytettävän joko jalkaväkiyksiköistä
irrotettuja partioita tai jääkärijoukkueen ryhmiä.72
Prikaatin esikunnan johtama vihollisen selustan tiedustelu kuului jääkärikomppanialle tai pataljoonien jääkärijoukkueille. Lähetettävien osastojen vahvuuden suunniteltiin yleensä vaihtelevan ryhmästä joukkueeseen, ja
ne olisivat tunkeutuneet vihollisen selustaan rintamassa olevien aukkojen tai
avoimien sivustojen kautta. Toiminta-aika olisi ollut yleensä noin viikon pituinen. Tarvittaessa osastoihin suunniteltiin liitettävän pioneeripartioita tai
tykistön tulenjohtopartio.73
Armeijakunnan johtama tiedustelu nojasi kuuntelukomppanian varaan.
Yksikköön kuului radiolähitiedustelujoukkue ja puhelinkuuntelujoukkue.
Armeijan johdossa olisi sodan aikana ollut vastaava komppania. Kokoonpano olisi kuitenkin ollut toisenlainen. Vihollisen radioliikenteen kuunteluun suunniteltiin kaukotiedustelujoukkue ja omaa radioliikennettä seuraamaan valvontajoukkue. Sen enempää armeijakunnalla kuin armeijallakaan
ei olisi ollut kaukopartioyksikköä. Everstiluutnantti U. Käkönen totesikin
lokakuussa 1952, että olisi parempi tarvittaessa perustaa toinen tai kolmas
Päämajan kaukopartiopataljoona kuin sijoittaa keskijohdon esikuntien käyttöön kaukopartioyksiköitä. Käkönen katsoi, että vain Päämajan johdossa
olevien kaukopartioiden toiminnalle voitaisiin taata riittävät edellytykset.74
Armeijakunnan ja armeijan tiedustelun järjestäminen oli varsin teoreettisella
pohjalla. Kuunteluyksiköitä ei ollut 1950-luvun alkupuolella perustamistehtäväluettelossa.75
Sotien kokemukset, niukkuuden aika ja tarve ajanmukaistaa puolustusratkaisuja johtivat alueellisen vastuumallin tielle. Sodan totaalisuuden vuoksi
haluttiin luoda sotilasläänit, jotka mahdollisessa kriisissä soveltuivat paremmin yhteistoimintaan siviiliyhteiskunnan kanssa. Läänien oli kyettävä myös
itsenäiseen taisteluun. Uudelleenjärjestely perustui alueelliseen puolustusperiaatteeseen, jonka asteittainen käyttöön ottaminen johti sotilaallisen johtamisjärjestelmän mittaviin muutoksiin 1950-luvulta alkaen.
Vaikka alueellinen puolustus nousee käsitteenä esille jo 1950-luvun alussa,
ei sen laajamittaista merkitystä ymmärretty samassa merkityksessä kuin mitä
se myöhemmin 1960-luvun lopulla tarkoitti. Kehitystyötä vietiin kuitenkin
eteenpäin monilla tahoilla. Taistelukoulun yleisellä komentajakurssilla järjestetyssä karttaharjoituksessa vuonna 1956 saatiin arvokas kokemus perinteisen
linjamaisen puolustuksen heikkouksista. Myös Sotakorkeakoulussa vuosina
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1956–1958 tehdyt laskelmat osoittivat, ettei mikään puolustusasema tai -linja
enää kyennyt torjumaan tulivoimaista ja panssariasein varustettua vastustajaa,
joka käytti hyväkseen ilmoitse liikuteltavia joukkoja. Puolustajan suurimpia
heikkouksia olivat pieni tulivoima, operatiivisen liikkuvuuden puutteet ja
avoin selusta. Näitä heikkouksia pyrittiin korvaamaan alueellisella taistelumallilla, jossa operatiivis-taktisella tiedustelulla katsottiin olevan merkittävä
rooli.76
Pääesikunnan operatiivisen osaston helmikuussa 1956 laatiman arvion
mukaan operatiiviset olosuhteet asettivat useita vaatimuksia maavoimien eri
aselajien taktiikan, kaluston ja menettelytapojen kehittämiseksi. Toiminnan
tärkein päämäärä oli torjua maalta, mereltä tai ilmasta maahan tunkeutuvan
vihollisen hyökkäykset. Vihollisella todettiin olevan aina koko sotanäyttämöllä
lukumääräinen ja materiaalinen ylivoima sekä tuliylivoima niin maalla, ilmassa
kuin merelläkin. Uutena tekijänä vihollisen toimintatapoja arvioitaessa tuli
ottaa huomioon sen mahdollisuus atomiaseen käyttöön.77 Näiden seikkojen
ollessa taustalla ja todennäköisiä olivat Pääesikunnan johtopäätökset hyvin
ymmärrettäviä.
Edellä kuvatun perusteella 1950-luvun alkuvuodet olivat alueellisen puolustuksen kehittämisen kannalta lähtöaskeleita, joiden merkitys myöhempiä
aikoja tarkastellen oli strategisen tason puolustusjärjestelmäreformi.78 Tiedustelutoiminta myös herätti upseeriston keskuudessa kasvavaa mielenkiintoa,
sillä laajamittaisen ydinsodan uhkan sijaan nousi yhä selvemmin yllätyshyökkäyksen mahdollisuus.

Keskustelua ja pohdintoja tiedustelutoiminnan kehittämisestä
Sodanjälkeinen keskustelu sotakokemuksista ei rajoittunut ainoastaan 1940-luvun loppuvuosiin, vaan sitä käytiin vielä 1950-luvulla. Kenties suurin sotien
jälkeen muodostettu kokoelma sotakokemuksista löytyy Puolustusvoimain
pääesikunnan koulutusosaston arkistosta.79 Vaikka muistioita sotakokemuksista on eri arkistoista ja arkistonmuodostajittain löydettävissä, käytiin kokemuksista myös keskustelua muun muassa joukko-osastoissa, sotakouluissa ja
muissa upseerien jatkokoulutustilaisuuksissa. Yksi tämänkaltaisen keskustelun
foorumeista oli vuosien 1948–1957 aikana järjestetyt Suomen Sotatieteellisen
Seuran kuukausikokoukset, joissa upseerit keskustelivat ja jopa väittelivät kriittisesti sotataitoon ja -kokemuksiin liittyvistä kysymyksistä.80
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 Koirien käyttö tiedustelutoiminnassa perustui osittain sotien kokemuksiin.
Kuva Sotamuseo.

Keskustelutilaisuuksien vaikuttavuutta korostaa se, että niihin osallistui
melko säännöllisesti etenkin talvi- ja jatkosodanaikaisia upseereita niin kenraalikunnasta kuin alemmiltakin tasoilta. Kokousten tarkoituksena oli ennen
kaikkea muodostaa yleisesikuntaupseereille keskustelufoorumi aikakauden
sotataitoon liittyvistä kehityslinjoista sekä pohtia sodanjälkeisessä Puolustusvoimissa tapahtuvia muutoksia eri näkökulmista. Usein keskusteluaiheet liittyivät kuitenkin sotien kokemuksiin ja niiden hyödynnettävyyteen tulevissa
sotataidollisissa ratkaisuissa.
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Keskustelutilaisuudet olivat hyvin valmisteltuja ja järjestettyjä. Nimetty
upseeri alusti ennalta ilmoitetusta aiheesta esitelmöiden, minkä jälkeen seurasi
kommentointi ja keskustelu tilaisuuden puheenjohtajan jakamien puheenvuorojen mukaan. Kokouksien puhetta johti seuran puheenjohtaja eli jalkaväenkenraali Erik Heinrichs vuoteen 1955. Hänen seuraajanaan tehtävässä
jatkoi kenraaliluutnantti Uolevi Poppius. Jokaisesta tilaisuudesta pidettiin
myös tarkkaa pöytäkirjaa, johon kirjattiin niin tilaisuuden osallistujat kuin
kommenttipuheenvuorotkin. Pöytäkirjoihin merkittiin myös eriävät mielipiteet ja kommentit, joten keskusteluiden voidaan todeta olleen suljetussa
piirissä sangen vapaata sotilasarvoihin katsomatta.81 Keskustelutilaisuuksien
materiaali, eli esitelmät ja pöytäkirjat, taltioitiin sekä arkistoitiin myöhempää
käyttöä varten.82
Kuukausikokousten esitelmien ja kirjatun keskustelun voidaan katsoa tavoittaneen välillisesti merkittävän joukon muitakin sotilaita, sillä esitelmätilaisuuksiin osallistuneiden yleisesikuntaupseereiden myötä tieto ja ajatukset
levisivät laajasti Puolustusvoimiin. Vaikuttavuutta korostaa myös se, että kokouksien osallistumisprosentti kohosi varsin korkeaksi.83
Kuukausikokouksissa käsiteltyihin aiheisiin liittyivät monien muiden
kokonaisuuksien lisäksi myös sissisodankäynnin ja sissitoiminnan sotakokemukset sekä käyttömahdollisuudet. Kaiken kaikkiaan 77 kuukausikokouksesta
yhteensä vain muutama käsitteli teemaltaan tiedustelutoimintaa. Tiedustelua
käsiteltiin kuitenkin välillisesti useiden kuukausikokousten kommenttipuheenvuoroissa tai alustuksissa.84 Todettakoon vielä, että Suomen Sotatieteellisen Seuran kuukausikokouksissa tiedustelusta esitelmöineistä upseereista
kaikki olivat perehtyneet aiheisiinsa omakohtaisten sotakokemusten lisäksi
tutkimuksen keinoin, sillä alustusten teemat noudattivat lähes täysin alustajien Sotakorkeakoulussa laatimien diplomitöiden tai yleisen komentajakurssin
tutkielmien otsikkoja.85

Kirjoittelua ja tutkimuksia tiedustelutoiminnasta vuosina 1951–1960
Muuttunut sekä jatkuvassa muutostilassa ollut sotilaallinen uhkakuva nostivat
tiedustelun merkityksen aivan uudella – aiempaa vaikuttavammalla – tavalla
myös julkiseen keskusteluun. Oma lukunsa pohdinnoissa olivat upseerien julkiset
kannanotot ja keskustelunavaukset sekä niissä esille nousseet esitykset tiedustelutoiminnan kehittämisestä vuosina 1951–1960. Laajemman tiedustelua koskevan
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julkisen keskustelun katsottiin kuitenkin olevan ulkopoliittisesti arveluttavaa,
joten kirjoitusten sisältö oli osin varovaista, yleisluonteista tai pelkistyksiä erilaisista pohdinnoista. Vähäistä kirjoittelua kuitenkin esiintyi, sillä tarve uudistetun
puolustusdoktriinin määrittämiselle 1950-luvun kuluessa oli ilmeinen. Kirjoitukset keskittyivät ainoastaan Sotilasaikakauslehteen, jossa kyseisellä ajanjaksolla
julkaistiin kaikkiaan yhdeksän tiedusteluaiheista artikkelia.
Lukumääräisesti eniten tiedustelusta kirjoitti K.-E. Lindeman, jonka kaikki neljä artikkelia käsittelivät operatiivis-taktista tiedustelutoimintaa. Lindeman kirjoitti vuonna 1952 artikkelin tiedustelun järjestelyistä yhtymätasolla.
Pitkähkö kirjoitus on mielenkiintoinen kuvaus, vaikka Lindeman tarkasteli
yhtymän tiedustelun kulkua sotien kokemuksiin nojaten johtamisen näkökulmasta. Vuonna 1953 Lindeman kirjoitti seuraavan artikkelin, jonka aiheena
oli pataljoonan komentajan rooli tiedustelutoiminnan johtamisessa. Samaan
teemaan liittyvä seuraava Lindemanin artikkeli julkaistiin vuonna 1954, ja
siinä hän pohti pataljoonan komentajan ja tiedustelu-upseerin välistä suhdetta
tiedustelutoiminnan järjestelyissä. Muutaman vuoden tauon jälkeen Lindeman palasi aiheeseen ja kirjoitti vuonna 1959 artikkelin tiedustelutoiminnan
kohteista.86 Kaikki Lindemanin artikkelit sekä muiden upseerin kirjoitukset
tiedustelusta ovat erittäin asiantuntevia, joten kirjoituksilla on selvästi ollut
vaikutusta tiedustelutoiminnan kehittämisessä sekä vuosina 1956–1958 kirjoitustyön alla olleen Tiedusteluohjesäännön laatimisessa.87
Vuosien 1951–1960 aikana sotakoulujen kursseilla tehdyistä diplomitöistä ja tutkielmista on sitä vastoin löydettävissä hyvin monipuolisia
pohdintoja tiedustelusta. Sotakorkea-

 Majuri Ermei Kanninen laati Sotakorkeakoulussa vuonna 1954 diplomityön ranskalaisten ylijohdon tiedustelun järjestelyistä
toisen maailmansodan alkuvuosina.
Kuva Puolustusvoimat.
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koulussa laadittiin kyseisenä ajanjaksona yhteensä 11 tiedustelutoimintaan
suoranaisesti liittyvää diplomityötä, joista keskeisimpinä mainittakoon Niilo
Riuttalan, Ermei Kannisen ja Viktor Platanin diplomityöt.88 Kaikkia mainittuja
tutkimuksia yhdistävät niiden kysymyksenasettelu ja selvästi joko Pääesikunnasta tai Sotakorkeakoulun opettajakunnasta määritetyt tutkimustavoitteet
tarkastella tiedustelutoiminnan hyödyntämismahdollisuuksia.
Vuosien 1951–1960 aikana lukumääräisesti eniten sissiaiheisia tutkielmia
laadittiin kuitenkin Taistelukoulun yleisillä komentajakursseilla, esiupseerikursseilla, jalkaväen kapteenikursseilla sekä upseerien tiedustelukursseilla.
Tutkielmaluetteloita tarkastellen Taistelukoulu oli todellinen ”tiedustelu- ja
sissitoiminnan tutkimuskeskus”, sillä 1950-luvulla valmistui yhteensä 49 tiedustelu- ja sissiaiheista tutkielmaa. Tutkielmat ovat tavallisesti lyhyehköjä –
noin 20–40 sivun – kirjoitelmia, joiden taso vaihteli suuresti tekijän mukaan.
Joukkoon mahtuu kuitenkin ansiokkaitakin esityksiä.89 Painotukset tiedustelu- ja sissitoiminnan tutkimiseen voidaan helposti yhdistää koulun johtajan
apulaisena toimineen eversti Veikko Koppisen innostukseen ja ideoihin.
Muista tutkimustöistä mainitsemisen arvoisia ovat Suomen Sotatieteellisen Seuran tuella laaditut yksittäiset tutkielmat, joiden joukossa on useita
varsin laadukkaita ja tieteelliset kriteerit täyttäviä esityksiä. Nämä tutkimukset
on arkistoitu Sotatieteen Neuvottelukunnan (StietNK) tutkimustyökokoelma
-arkistoon, jota säilytetään Kansallisarkistossa.90

Hankitut tiedot – teorioista käytäntöön
Sodan ajan tarpeet jäntevöittivät tiedustelukoulutusta
Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa
Tultaessa 1950-luvun alkuvuosiin Puolustusvoimissa havaittiin, että tiedustelutoiminnan ohjeistus vaati myös käytäntöön ulottuvia toimia. Erityiseksi
ongelmaksi oli jo sotien aikana havaittu tiedustelutoimintaan koulutetun ja
sen perusperiaatteet osaavan henkilöstön vähäisyys. Vaikka taisteluiden aikana
vapaaehtoisista muodostettuja osastoja pikakoulutettiin tiedusteltutoimintaan, eivät osaamistulokset olleet kovinkaan korkeatasoisia. Kun operatiivinen
suunnittelu saatiin käynnistettyä 1940-luvun lopulla, oli ratkaistava tiedustelutoimintaan liittyvät ongelmat niin koulutuksessa kuin joukkojen käyttö
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periaatteissakin.91 Myöskään yksiköiden teknisten tiedusteluvälineiden hankintaan ei vuosikymmenen alkupuolella ilmeisesti ollut varoja. Materiaalisten
valmiuksien puuttuessa oli tiedustelun kokonaisjärjestelmässä selvä aukko.92
Puolustusvoimain komentaja Aarne Sihvo antoi vuoden 1949 lopulla
määräyksen vuoden 1950 tärkeimmistä koulutusaiheista. Koulutuskäsky koski ensi vaiheessa kantahenkilökunnan ammattitaidon kartuttamista epätavanomaisissa taisteluopeissa, mukaan luettuna tiedustelu ja sissitoiminta.
Kantahenkilökunnan kautta oppi oli tarkoitettu siirtyväksi ajan myötä varusmieskoulutukseen kaikissa jalkaväen joukko-osastoissa. Myös jalkaväen
tarkastaja puuttui koulutusohjeisiin, joiden käytännön kouluttaminen henkilökunnalle oli aloitettava yhtymän sotatoimitasolta.93 Teoreettiset pohdinnat olivat siis vasta alkutekijöissään, kun järjestelmällinen tiedustelukoulutus
käskettiin aloittaa.
Puolustusvoimain komentajan määräys oli kuitenkin melko ylimalkainen,
ja se sisälsi pitkälti suuntaviivoja koulutusaiheista. Yksityiskohtaisempi käytännön ohjeistus sissi- ja tiedustelukoulutuksen järjestämisestä puuttui. Tämän
vuoksi Pääesikunnan operatiivinen osasto lähetti koulutusosaston päällikölle
pyynnön tarkentaa puolustusvoimain komentajan määräyksiä, sillä Rajavartiolaitoksen tehtäväksi oli annettu muodostaa rajavartiostoista rajajääkäripataljoonia sekä luovuttaa kaaderi alueteitse Puolustusvoimien perustamille
sissipataljoonille. Toisin sanoen sissipataljoonat perustettiin Rajavartiolaitoksen kouluttamista reserviläisistä. Jotta
koulutus Rajavartiolaitoksessa saatiin
suunnatuksi sodan ajan vaatimuksia

 Puolustusvoimain komentaja Aarne Sihvo
antoi vuoden 1949 lopulla määräyksen vuoden 1950 tärkeimmistä koulutusaiheista.
Koulutuskäsky koski ensi vaiheessa kantahenkilökunnan ammattitaidon kartuttamista
epätavanomaisissa taisteluopeissa, mukaan
luettuna tiedustelu ja sissitoiminta.
Kuva Puolustusvoimat.
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vastaavaksi, pyydettiin pikaisesti tarkempia ohjeita sissi- ja tiedustelukoulutuksen sisällöstä. Myös yhteistoiminnan merkitystä Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen välisessä koulutuksessa painotettiin.94
Asiaan reagoitiin Pääesikunnan koulutusosastolla melko nopeasti, sillä
jo huhtikuussa 1951 koulutusosaston päällikkö lähetti kirjelmän ja kymmensivuisen koulutusta koskevan muistion lausunnolle Pääesikunnan jalkaväkiosastolle. Muistio oli jäsennelty sisällöltään sissitoimintaan osallistuvan
henkilöstön vaatimustarkasteluun, henkilöstöryhmittäin eroteltuihin koulutustavoitteisiin. Muistion mukaan koulutus tuli aloittaa puolustuslaitoksessa
upseerikokelaille, kadettikursseille, yliupseereille sekä kapteeneille ja majureille
syksyllä 1951 ja kanta-aliupseereille vasta keväällä 1952. Rajavartiolaitoksessa
koulutus katsottiin mahdolliseksi aloittaa jo syksyllä 1951.95 Merkillepantavaa
on se, että pari päivää myöhemmin jalkaväen tarkastaja K. A. Tapola kirjoitti
alkuperäisen asiakirjan laitaan kommenttinaan oman tarkennetun ehdotuksensa: ”Paitsi itse koulutusta ja sen aiheita, erityisesti koulutuspaikat, oppilas- ja
opettajalaskelmineen tarpeen huomioiden.”96
Samoihin aikoihin Puolustusvoimia koskevien koulutuslinjausten kanssa
Pääesikunnan operatiivisella osastolla tehtiin vuonna 1950 päätös siirtää sissitoimintaan tarkoitettujen joukkojen koulutus- ja perustamisvastuuta myös
Rajavartiolaitokselle. Mahdollisessa puolueettomuuden suojaamisvaiheessa
rajavartiointiin oli tarkoitus käyttää reserviläisillä täydennettyjä rajakomppanioita, ja lisäksi sodan uhkan varalta oli valmistauduttava perustamaan ja
käyttämään sissijoukkoja ja tiedusteluyksiköitä. Järjestelyiden mukaan Rajavartiolaitoksen tuli valmiutta kohotettaessa perustaa rajavartiostoista sissi- ja
tiedustelutoimintaan kykeneviä rajajääkäripataljoonia. Lisäksi Puolustusvoimien sotilasläänien toimenpitein suunniteltiin perustettavan sissipataljoonia,
joiden reserviläisten pääkoulutusvastuu oli Rajavartiolaitoksella. Tällä vastuunjaolla ja menettelytavalla taattiin sissi- ja tiedustelutoimintaan tarkoitettujen joukkojen korkeampi osaamistaso, joka oli rajavartiostojen koulutuksessa
otettava huomioon.97
Rajavartiolaitos ei jäänyt asiassa aikailemaan. Rajavartiolaitoksen Esikunta
antoi vuoden 1951 lopussa ohjeet koulutuksen aloittamisesta rajavartiostoissa
vuoden 1952 kuluessa. Koulutus käynnistyi laajemmin suunnitellulla tavalla
perustuen pitkälti muun muassa everstiluutnantti Veikko Karhusen laatimiin
ja Kainuun Rajavartiossa kokeilukäytössä vuonna 1951 olleisiin tuntilaskelmiin.98
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Kainuun Rajavartioston (KR) komentaja, everstiluutnantti Veikko Karhunen laati alkukeväällä 1951 vajaan kolmikymmensivuisen mietinnön sissitoiminnasta ja tiedustelukoulutuksesta, ja se lähetettiin Pääesikunnan jalkaväkiosastolle hyödynnettäväksi myös Puolustusvoimien koulutuksessa. Karhusella
oli näkemyksiinsä vankka kokemuspohja, sillä hän toimi jatkosodan aikana
Sissipataljoona 3:n ja Rajajääkäripataljoona 3:n komentajana. Karhusen muistio oli Puolustusvoimille hyvin käyttökelpoinen, koska siihen sisältyivät myös
tarkat tuntilaskelmat operatiivisen ja taktillisen sissijohdon sissi- ja tiedustelukoulutuksesta.99
Everstiluutnantti Veikko Karhusen muistio käsitteli rajavartiostoissa jo
käytössä olleiden koulutusohjeiden lisäksi useita ehdotuksia koulutuksen järjestelyistä. Karhunen ehdotti muun muassa, että sissien peruskoulutus jäsenneltäisiin aiheittain ja 12 pääaiheeseen, joista kahdeksas oli tiedustelupalvelus.
Yhteensä koulutuksen tuli varata 1 481 tuntia, joista teoria- ja oppituntiopetusta oli vain 128 tuntia. Karhunen perusteli ehdotustaan vertaamalla tuntimääriä
Kainuun Rajavartiostossa vuonna 1951 toteutuneisiin koulutustunteihin. Eri
henkilöstöryhmille annettu sissi- ja tiedustelukoulutukseen oli käytetty noin
500–1 000 tuntia, jolla saavutettava koulutustaso oli hyvä, mutta ei riittävä.100
Suurin ero tuolloin vallinneeseen käytäntöön ja koulutussuunnitelmiin
oli siten käytännön koulutuksen painottaminen ja tuntimäärien merkittävä lisääminen. Mainittakoon, että Karhusen
muistioon viitataan useissa Sotakorkeakoulussa vuosina 1952–1958 laadituissa
diplomitöissä, joten sen vaikuttavuus on
ollut aikakaudelle hyvin merkittävä.101

 Kainuun Rajavartioston (KR) komentaja,
everstiluutnantti Veikko Karhunen laati alkukeväällä 1951 vajaan kolmikymmensivuisen
mietinnön sissitoiminnasta ja tiedustelukoulutuksesta, ja se lähetettiin Pääesikunnan
jalkaväkiosastolle hyödynnettäväksi myös
Puolustusvoimien koulutuksessa.
Kuva Puolustusvoimat.
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Ensimmäinen koulutustulos ja perustamisharjoittelu tarkastettiin jo kahden
vuoden kuluttua, kun Kaakkois-Suomen rajavartiosto järjesti syksyllä 1954
kaksipuolisen sissi- ja tiedustelutoimintaan painottuneen sotaharjoituksen
sissipataljoonakokoonpanossa.102
Puolustusvoimissa järjestelmällinen sissitoiminnan ja kaukopartioiden
tiedustelukoulutus päätettiin aloittaa Taistelukoulussa järjestämällä vuodesta
1952 alkaen jalkaväen upseerikokelaille niin sanottuja Sissitoimintakursseja.
Kurssien opetussuunnitelmat ja sisältö perustuivat pitkälti everstiluutnantti Veikko Karhusen vuonna 1951 laatimaan muistioon. Oppisisältö otettiin
siis lähes sellaisenaan Rajavartiolaitoksen käyttämistä koulutussuunnitelmista ja opetuspaketeista.103 Koulutuksen apuna ja maaliosastona käytettiin
K. A. Tapolan aloitteesta Taistelukouluun perustettua erillistä sissiosastoa, joka
vastasi kokoonpanoltaan sissipataljoonan sissijoukkuetta. Puolustusvoimien
henkilökunnan kouluttajien puuttuessa vuoteen 1954 saakka kurssien opettajina
ja kouluttajina käytettiin rajavartiostojen henkilöstöä. Vaikka kurssit oli tarkoitettu aluksi vain jalkaväen upseerikokelaille, opetustilaisuuksiin osallistui vuodesta 1952 alkaen kanta-aliupseereita ja vuodesta 1953 lähtien myös upseereita.104
Tiedustelutoiminnan koulutusta annettiin myös monilla sissitoimintaan
keskittyneillä kursseilla, joissa tiedustelukoulutuksen sisältö ja kesto vaihtelivat kurssin mukaan. Vuonna 1952 alkaneilla jalkaväen sissitoimintakursseilla
koulutettiin upseerikokelaiden lisäksi kanta-aliupseereita ja upseereita. Kurssit
järjestettiin kolme kertaa vuodessa Taistelukoulussa Tuusulassa, ja ne kestivät
noin 20 vuorokautta. Sissitoimintakurssien yhteydessä alettiin vuodesta 1953
alkaen järjestää 20 vuorokautta kestäneitä jalkaväen sissitoimintakoulutustilaisuuksia, jotka oli tarkoitettu ensisijaisesti kanta-aliupseereille ja nuoremmille
upseereille.105 Kolmiviikkoisten kurssien tarkoituksena oli yhdenmukaistaa
sissipataljoonan komentajien ja armeijakunnan esikuntien henkilöstön sekä
rauhanajan kouluttajien näkemyksiä sissitoiminnasta ja sissisodankäynnistä.
Vuodesta 1954 lähtien Taistelukoulussa järjestettävää koulutusta laajennettiin
sissipataljoonan komentajien opetustilaisuuksiksi.106
Kaikkien edellä mainittujen kurssien opettajakunnan muodostivat vuodesta 1954 alkaen Taistelukoulun vakinaiset opettajat sekä sissitoiminnan ja
erämiestaitojen kouluttajiksi esitetyt upseerit ja aliupseerit joukko-osastoista
ja rajavartiostoista. Kaikkien kurssien oppisisältöön liittyi oleellisesti tiedustelutoiminta ja sen perusteet.107 Tämä tarkoitti käytännössä Puolustusvoimien ja
Rajavartiolaitoksen joukoissa toteutettua sissi- ja tiedustelukoulutusta, jonka
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myötä joukko-osastoihin saatiin vähitellen muodostetuksi myös tiedustelutoimintaan perehtynyttä kantahenkilökuntaa.108
Tiedustelukoulutus laajeni 1950-luvun alussa Puolustusvoimissa ja
Rajavartiolaitoksessa, kun alettiin järjestää aselajikohtaisia upseerikokelaiden tiedustelukursseja, joilla koulutettiin sodan ajan pataljooniin tiedustelu-
upseereita. Tykistöaselaji aloitti omien upseerikokelaidensa kouluttamisen
tiedustelutehtäviin. Samanaikaisesti alettiin järjestää kerran vuodessa noin
kuukauden mittaisia upseerien tiedustelukursseja, joilla keskityttiin lähinnä
yhtymän tiedustelun käsittelyyn. Tiedustelutoimintaa koulutettiin siten painopisteisesti vuodesta 1952 alkaen Sotakorkeakoulussa järjestetyillä kuukauden kestäneillä upseerien tiedustelukursseilla. Kursseille komennetut opiskelijat
olivat enimmäkseen joukko-osastoissa palvelevia upseerikokelaita, nuorempia
esiupseereita tai yleisesikuntaupseereita. Nimensä mukaisesti kurssi painottui
tiedusteluun ja sen sisällöllinen anti käsitti tiedusteluun liittyviä alustuksia,
luentoja ja oppilastöitä.109
Esimerkiksi vuonna 1954 järjestettyyn upseerien tiedustelukurssi 5:een
osallistui kaikkiaan yli 30 oppilasta kaikista puolustushaaroista ja aselajeista.
Oppilaat olivat suurimmaksi osaksi komppaniaupseereita eli palvelivat puolustuslaitoksessa tai Rajavartiolaitoksessa kapteenin sotilasarvoissa. Mukaan tosin
mahtui myös yksi yliluutnantti, sekä muutama majurin arvoinen esiupseeri
tai yleisesikuntaupseeri. Kurssilla laadittiin kaikkiaan 41 salaiseksi luokiteltua
luentoa tai oppilastyötä, joista noin puolet käsitteli tiedustelua ja loput sissitoimintaa tai kaukopartiointia. Oppilastöistä ja niiden aihepiireistä mainittakoon
muun muassa kapteeni Y. Kärkkäisen tutkielma Tiedustelupataljoonan kokoonpano ja toimintaperiaatteet ja kapteeni E. V. Sovijärven tutkielma Näkökohtia
tiedusteluperusyksikön koulutuksesta varusmies- ja kertausharjoitusaikana.110
Kaiken kaikkiaan kurssien oppilastyöt ja luennot edustivat aikakautensa parasta tietämystä niin sissi- kuin tiedustelutoiminnastakin. Tutkielmat olivat kriittisiä, ja niissä esitettiin useita parannusehdotuksia sekä toimenpide-esityksiä
sekä voimassa olleisiin ohjesääntöihin että tiedustelu- ja sissitoiminnan taktisiin periaatteisiin.
Vuodesta 1953 lähtien kaikessa hiljaisuudessa järjestettiin myös Pääesikunnan ulkomaaosaston johdolla kuukauden mittaisia esiupseerien tiedustelukursseja, joille komennettiin vain Sotakorkeakoulun käyneitä kapteeneja
ja majureita. Kurssit järjestettiin katseilta suojassa Kadettikoulusta varatuissa
tiloissa Santahaminassa, ja kaikki opetusmateriaali sekä oppilastyöt leimattiin
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 Puolustusvoimissa järjestelmällinen sissitoiminnan ja kaukopartioiden tiedustelukoulutus päätettiin aloittaa Taistelukoulussa järjestämällä vuodesta 1952 alkaen jalkaväen
upseerikokelaille niin sanottuja Sissitoimintakursseja. Tuusulan Taistelukoulussa järjestetty kurssi opettajineen ja oppilaineen ryhmäkuvassa 29. marraskuuta 1952.
Kuva Sotamuseo.

kurssin aikana tai viimeistään kurssin päätyttyä salaisiksi.111 Tiedustelukurssien luennoitsijoista ja opettajista ainakin osa oli sodissa ErP.4:ssä palvelleita
kaukopartioveteraaneja.
Syksyllä 1953 Pääesikunnan jalkaväkiosastolla arvioitiin sissi- ja tiedustelukoulutuksen olleen hyvällä alulla, joskin kurssien katsottiin rasittavan niin
Taistelukoulun kuin Sotakorkeakoulun henkilöstöä. Pääesikunta arvioi myös,
että käytössä olleet opetussuunnitelmat olivat vakiintumassa. Kursseilta saatuja kokemuksia tuli kuitenkin edelleen käyttää hyväksi. Ottaen huomioon,
että vuosittain kyettiin vallinneilla järjestelyillä kouluttamaan niin Rajavartio
laitoksessa kuin Puolustusvoimissakin noin 200–300 henkilöä, koulutuksen
tehostaminen oli välttämätön.112 Työtä siis riitti, vaikka koulutus oli saatu
hyvälle alulle.
Vuoteen 1955 mennessä eritasoisilta sissi- tai tiedustelukursseilta ja sotakouluissa laadituista tutkielmista oli saatu riittävästi aineistoa, jotta sitä voitiin
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käyttää niin varusmiesten kuin henkilökunnankin jatkokoulutuksen tukena.
Perusteiden lisäksi aineistoon oli laadittu koulutuksessa sovellettaviksi tarkoitettuja tilanteita ratkaisuineen.113
Esimerkiksi 3. Divisioonassa (3.D) koulutuksen pysyväiskäskyt ja opetuksen tukimateriaali otettiin käyttöön sellaisenaan. Divisioonan esikunnan
laatiman koulutusohjeen perusteella sissi- ja tiedustelutoiminnan kehittämisen
edellytyksenä olivat Pääesikunnan antamat suuntaviivat. Tiedustelutoimintaa
oli aiheellista ensin tutkia teoreettisesti jatkokoulutuksessa ja vasta sitten siirtyä
harjoitteluasteelle. Pääesikunnan tukimateriaalin lisäksi opetusaineistona tuli
käyttää Upseerin käsikirjan III osaa.114
Myös 2. Divisioona (2.D) noudatti annettua ohjeistusta.115 Koulutuksen
yleisjärjestelyt ilmentävät 1950-luvulla alkanutta sotataidollisen ajattelun
muutosta, jossa myös järjestelmällisen operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan kehittäminen sekä koulutuksen yhtenäistäminen olivat vielä kovin alkutekijöissään. Suurimpana syynä lienee ollut tiedustelutoimintaa käsittelevän
ohjesäännön puuttuminen.
Vaikka tiedustelu- ja sissikoulutus alkoi saada niin Puolustusvoimissa
kuin Rajavartiolaitoksessa yhä vakiintuneempia muotoja, joukko-osastoista
tehtiin edelleen uusia esityksiä koulutusjärjestelyiden parantamiseksi. Rajavartiostojen Esikunnan kesällä 1955 laatiman muistion mukaan: ”Tämä vaatii
runsaasti kouluttajahenkilöstöä. Rajavartiolaitoksen suhteellisen vähäinen kouluttajavoima on jo tällä hetkellä niin kiinni tehtävissään, että rajakomppanioissa,
jotka suorittavat varsinaisen rajapalvelun ja ovat hajoitettuna laajalle alueelle
rajaosuudellaan, on tultava toimeen komppanian päällikön lisäksi yhdellä tai
korkeintaan kahdella nuoremmalla upseerilla.” Lievittääkseen kouluttajapulaa Rajavartiolaitos esitti, että erikoiskoulutuksen vastuuta tuli jakaa entistä
enemmän Rajavartiolaitoksen ja Puolustusvoimien välillä.116
Rajavartiolaitoksen omien tiedustelukurssien ja joukko-osastoissa tapahtuneen varusmiesten koulutuksen lisäksi opetusta tiedustelu- sekä sissitoiminnasta järjestettiin 1950-luvun puolivälistä lähtien myös Kanta-aliupseerikoulussa, Kadettikoulussa, Taistelukoulussa ja Sotakorkeakoulussa osana kurssien
ohjelmaa.117 Myös erilaisilla kartta- ja sotaharjoituksilla vuosina 1949–1960
varioitiin menetelmiä ja tarkastettiin koulutuksen suuntaviivoja sekä tuloksia.
Näistä Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen harjoituksista pääosa järjestettiin asumattomilla alueilla Pohjois-Suomessa ja Lapin erämaissa, mutta myös
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etelän taajemman asutuksen parissa harjoiteltiin toimintaa kuvitteellisesti vihollisen hallussa olleilla alueilla.
Esimerkiksi kesällä 1957 järjestettiin kaikissa rajavartiostoissa sissijoukkojen johtajiksi ja tiedustelu-upseereiksi koulutettavien reservinupseerien
kertausharjoitukset. Kolmiviikkoiset harjoitukset toteutettiin kaikissa rajavartiostoissa Pääesikunnan laatiman ohjelman ja runkosuunnitelman mukaisesti.
Samalla reserviläiset saatiin totutettua toimimaan vaikeissa erämaaolosuhteissa. Merkittävää oli myös se, että kyse oli ensimmäisistä rajavartiostojen reservin
harjoituksista sotien jälkeen.118
Kaakkois-Suomen Rajavartiosto myös summasi hyvin harjoitusten merkityksen toteamalla seuraavasti: ”Reservin upseerien kertausharjoitukset v. 1957
muodostui rajavartiostoille monipuoliseksi ja monia ajatuksia herättäneeksi
sekä onnistuneeksi koulutustilaisuudeksi.” Rajavartiostojen reservinupseerien
kertausharjoituksista on Kaakkois-Suomen Rajavartiostosta jäljellä mittava
aineisto, joka sisältää tavanomaisten harjoituskertomusten lisäksi useita kehitysehdotuksia sekä koulutukseen liittyviä muistioita. Kertausharjoitukseen
osallistuneille kouluttajille tehtiin myös laaja kysely.119
Taistelukoululla Tuusulassa oli suuri vastuu Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilökunnan sekä upseerikokelaiden sissi- ja tiedustelukoulutuksessa 1950-luvulla. Tiedustelu-upseereita koulutettiin ja kertausharjoitutettiin myös Tykistökoulussa Niinisalossa. Vuoteen 1958 mennessä esimerkiksi
Taistelukoulussa oli järjestetty kaikkiaan kaksi sissikomentajakurssia ja 13
jalkaväen sissitoimintakurssia, joiden yhteenlaskettu oppilasmäärä oli 396
miestä. Sissikomentajakursseilla yhdenmukaistettiin yhtymien, koulujen ja
sotilasopetuslaitosten sissi- ja tiedustelukoulutusta. Kurssien päämääränä oli
valmentaa upseereita ja kanta-aliupseereita sekä tiedustelu- että sissitoiminnan
kouluttajiksi joukko-osastoihin.120
Vuonna 1959 tuli täydellinen katkos niin komentajatason kursseihin kuin
jalkaväen tiedustelu- ja sissitoimintakursseihinkin. Syynä oli jalkaväen vuoden
1958 koulutuksen pysyväiskäskyn määräys siirtää kurssien järjestämisvastuu
Taistelukoululta 2. Divisioonan Esikunnalle. Pääesikunta katsoi, että kurssit rasittivat liikaa Taistelukoulun muuta koulutustoimintaa, joten koulutusvastuuta
tuli jakaa myös yhtymien esikunnille. Erinäisten järjestelyvaikeuksien vuoksi
2. Divisioonan Esikunta ei kyennyt järjestämään vuodelle 1959 suunniteltuja
kursseja.121
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Tultaessa 1960-luvun alkuun oli tiedustelukoulutus saavuttanut Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa jo huomattavasti vakiintuneemmat puitteet verrattuna 1950-luvun järjestelyihin. Puolustusvoimain komentaja K. A.
Heiskanen painotti vuoden 1960 koulutusta koskevassa käskyssään entistä
voimakkaammin joukkojen kykyä liikkua ja toimia pimeässä sekä soluttautua
vihollisen selustaan. Tiedustelukoulutusta voitiin myös Rajavartiolaitoksessa
entisestään tehostaa etenkin osana sotaharjoitustoimintaa. Erityisesti painotettiin laitoksen omaa vastuuta koulutustavoitteiden saavuttamisessa ja tiivistä
yhteistoimintaa Puolustusvoimien koulutustoiminnan kanssa varsinkin sotaharjoituksia valmisteltaessa.122

Tiedustelutoiminnan oppeja ulkomailta
Kaikesta päätellen tiedustelukoulutuksen saattamista oikeille raiteille pidettiin
Pääesikunnassa vaikeana asiana, sillä suuntaviivoja haettiin kansallisten kokemusten lisäksi ulkomaita myöten. Pääesikunnan ulkomaaosasto lähetti laajahkolla jakelulla marraskuussa 1950 muistion nimeltä Amerikkalaisia sotakokemuksia, jonka yksi luku käsitteli tiedustelukoulutusta Yhdysvalloissa. Muistio
käsitteli yksinomaan kesällä 1950 alkaneen Korean sodan kokemuksia.123 Muistion mukaan Yhdysvaltain armeijan suurimmassa koulutuskeskuksessa sissi- ja
tiedustelukoulutus oli aloitettu jo sodan
alkuvaiheessa. Kaukotiedustelupartioiden koulutuksen painopiste oli pitkien
siirtymisten suorittamisessa. Varustuksen mainitaan olleen kaukopartioiden

 Puolustusvoimain komentaja K. A. Heiskanen painotti vuoden 1960 koulutusta
koskevassa käskyssään entistä voimakkaammin joukkojen kykyä liikkua ja toimia
pimeässä sekä soluttautua vihollisen selustaan. Kuva Puolustusvoimat.
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toimintakyvyn säilyttämisen vuoksi kevyt, ja siksi sen tarkoituksenmukaisuutta
myös kokeiltiin ja tutkittiin huolellisesti koulutuksen yhteydessä. Asiakirjan
saatelehden reunamerkintöjen mukaan jalkaväen tarkastaja Kustaa Tapola
oli perehtynyt muistioon huolellisesti ja tehnyt etulehdelle reunamerkintöjä
seikoista, joihin tulee kiinnittää huomiota myös suomalaisessa sotataidossa:
”koulutus ja koulutusaika, sotakokemuksia, sissitoiminta sekä helikopterit”.124
Tämä todistaa, että Pääesikunnassa oltiin ajan hermolla myös ulkomaiden
kokemuksista.
Ulkomaisilla malleilla näyttää olleen vaikutuksia suomalaiseen sissi- ja
tiedustelukoulutukseen myös 1950-luvun lopulla. Majuri Holger Krogerus
(UudPr) ja majuri Leo Rantanen (RvE) tekivät tutustumismatkan Ruotsin
armeijan Jääkärikouluun Kiirunaan 19.–22. maaliskuuta 1957. Matkan tarkoituksena oli tutustua erityisesti ruotsalaiseen toimintamalliin vihollisen
selustassa ja koulussa annettavaan sissi- ja kaukopartiokoulutukseen. Krogeruksen ja Rantasen laatiman matkakertomuksen mukaan ruotsalainen sissitoiminta oli jotakuinkin suomalaisen kaukopartiotoiminnan ja sissitoiminnan
yhdistelmä, sillä ruotsalaisten ajattelutavassa päämääränä oli siirtää sotatoimien vaikutus ja tiedustelu mahdollisimman kauas vihollisen selustaan lentojoukoilla ja erikoiskoulutetuilla jääkärijoukoilla, Fallskärmsjägartrupper tai
Kårjägartrupper. Kyse ei siis ollut puhtaasti laskuvarjojääkäritoiminnasta, jonka kouluttamiseen ruotsalaisilla oli oma erikoiskoulunsa, Fallskärmsjägarskola.
Sissikoulutuksen saaneet jääkärijoukot olivat tarkoitetut toimimaan ja tiedustelemaan vihollisen lähisyvyydessä eli noin 40–80 kilometrin päässä omasta
rintamasta, kun laskuvarjojääkärien käyttö ulottui selustassa yli 80 kilometrin
päähän rintamasta.125
Suomalaisille ja ruotsalaisille sodan ajan kaukotiedustelu- ja sissitoiminnalle yhteistä olivat laskuvarjojääkärien kuuluminen ylijohdon alaisuuteen ja
sissi- sekä tiedustelukoulutuksen saaneiden jääkärien kuuluminen armeijakuntien tai prikaatien alaisuuteen. Kaiken kaikkiaan suomalaiset upseerit mielsivät
ruotsalaisten toiminnan enemmän hyökkäykselliseksi kaukotiedusteluksi kuin
vihollisen selustaan jättäytymiseksi sissitoimintaan. Erityisen kiinnostuneita suomalaiset majurit olivat ruotsalaisten koulutusohjelmista, taktiikan ja
tiedustelutoiminnan tuntimääristä ja opetuksen sisältöpainotuksista. Myös
ruotsalaisten käyttämiä erikoisvarusteita tutkittiin tutustumismatkan aikana
tarkasti. Matkakertomuksen liitteinä olevat kuvat ja piirrokset selvensivät seikkaperäistä muistiota. Loppupäätelmien mukaan tärkein uusi havainto ja oppi
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saatiin ruotsalaisten tavasta käyttää helikoptereita kaukotiedustelutoiminnan
tukemiseen, täydentävän huollon jatkuvuuden turvaamiseen sekä haavoittuneiden evakuointiin.126
Matkakertomukseen tehtyjen reunamerkintöjen perusteella ruotsalaisten
osaamiseen suhtauduttiin Rajavartiostojen Esikunnassa suurella mielenkiinnolla, mutta sillä ei näytä olleen välittömiä vaikutuksia Rajavartiolaitoksen eikä
Puolustusvoimien antamaan koulutukseen. Joka tapauksessa tämä kuvastaa
hyvin aikakaudella vallinnutta suuntaviivojen hakemista, jossa järjestelmällisesti etsittiin vaikutteita sellaisista maista, joiden olosuhteet olivat verrattavissa
suomalaisiin olosuhteisiin. Toisaalta kyseessä oli sekä Ruotsin että Suomen
kannalta molemminpuolinen intressi. Myös ruotsalaiset halusivat tämänkaltaisella kahdenvälisellä tutustumistoiminnalla saada tietoja suomalaisen
sotataidon kehittymisestä. Suomi oli tässä suhteessa Ruotsille luonnollinen
kohdemaa saada ajantasaisia tietoja puolustuskyvystä ja sotataidon uusista
teorioista, joista sotien kokemusten avulla kehitetty tiedustelutoiminta oli vain
yksi muiden joukossa. Ruotsalaiset myös arvostivat suomalaisten sotataidollista osaamista, josta osoituksena olivat niin talvi- kuin jatkosodan aikaisten
taistelujen käyttäminen ruotsalaisen sotakoulun opetuksessa esimerkkinä alivoimaisen innovatiivisuudesta.127
Sotienjälkeisessä puolustusjärjestelyiden kehittämisessä tiedustelutoiminta
näyttää Suomessa pohjautuneen osittain myös muista maista saatuihin näkemyksiin ja kokemuksiin. Aiheeseen liittyvää tausta-aineistoa saatiin ulkomaille
suuntautuneiden tiedonhankintamatkojen lisäksi myös kirjallisuudesta ja ohjesäännöistä. Jo jatkosodan aikana saksalaisten keräämistä sotakokemuksista ja
taisteluista Ranskan vastarintaliikettä sekä Neuvostoliiton partisaaneja vastaan
saatiin myös useita esimerkkejä.128 Niin ikään merkittäviksi nousivat vuosina
1941–1955 Ruotsissa ja Saksassa julkaistut Norjan ja Tanskan vastarintaliikkeiden toimintaa käsittelevät pohdinnat. Vuoden 1945 jälkeen Suomeen oli saatu
runsaasti kirjallisuutta tiedustelusta miehitetyillä alueilla ja sissitoiminnasta.129
Etenkin 1950-luvun loppupuolella ja 1960-luvun alussa ulkomaisia ohjesääntöjä käännettiin kansallisen puolustusratkaisun ja sotataidon taustamateriaaliksi ja ulkomaisissa sotilasopetuslaitoksissa vierailtiin oppien saamiseksi.130
Pääesikunnan ulkomaatoimiston kautta operatiiviselle osastolle saatiin esimerkiksi yhdysvaltalaisten ohjesääntöjen käännöksiä, joista osa käsitteli tiedustelutoimintaa. Vuonna 1956 jalkaväkiosastolle päätynyt Yhdysvaltojen vuoden
1954 Kenttäohjesäännön osa Sotatoimet käsitteli niin sissisodankäyntiä kuin
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tiedustelutoimintaakin.131 Vuonna 1960 Suomen Washingtonin sotilasasiamies
lähetti osasuomennoksen yhdysvaltalaisesta ohjesäännöstä FM 31–21/1958
Guerilla Warfare and Special Forces Operations. Käännös lähetettiin edelleen
tutustuttavaksi Pääesikunnan jalkaväkiosastolle, koulutusosastolle ja operatiiviselle osastolle sekä Sotakorkeakouluun, joissa sitä alkuperäisen asiakirjan
reunamerkinnöistä päätellen hyödynnettiin osana tiedustelu- ja sissitoiminnan
kehittämistä.132
Ulkomaisten ohjesääntöjen suomentaminen ei keskittynyt vain länsivaltojen sotataidon tarkkailuun, sillä ohjesääntöjä ja tietoja kerättiin myös
Neuvostoliitosta. Ilmeisesti Moskovassa toimineiden sotilasasiamiesten kautta Suomeen kulkeutunut neuvostoliittolaisen kenttäohjesäännön käännös on
hyvä esimerkki itään suuntautuneesta tiedustelutoiminnasta. Neuvostoliiton
aseellisten voimien kenttäohjesääntö, Divisioona – Armeijakunta vuodelta 1959
käsitteli eri nykyaikaisen sodankäynnin periaatteita sekä aselajien, ilmavoimien
ja erikoisjoukkojen käyttöä erilaisissa sotilaallisissa operaatioissa ja erilaisissa
oloissa.133 Suomalaisen tiedustelun kehittämisen kannalta etenkin Neuvostoliiton armeijan kyky vastata tiedustelutoimintaan kiinnosti suomalaisia upseereita.
Arvioitaessa ulkomaisten vaikutteiden lopullista merkitystä on todettava,
että tiedustelutoimintaa käsittelevien ulkomaisten kirjoitusten yhteensopivuus
asettuu kuitenkin useissa tapauksissa kyseenalaiseksi. On ilmeistä, että vain
tiedustelutoiminnan taktiset erityispiirteet, taistelutekniikka, olosuhteiden
samankaltaisuus ja maantieteelliset perusteet ovat olleet niitä tekijöitä, joita
ulkomaisesta lähdekirjallisuudesta on voitu sellaisinaan hyödyntää suomalaisen sotataidon kehittämistyössä eri aikoina.

Puolustusvoimien uudelleenjärjestelyt ja operatiivis-taktisen
tiedustelun joukot
Vuoden 1957 alusta lähtien otettiin uudelleen käyttöön Puolustusvoimien
joukko-osastojen maakunnalliset nimet. Alueellisten nimien käytön ensi
sijaisena tarkoituksena oli puolustusvoimien lähentäminen paikkakunnan ja
rekrytointialueen väestöön ja samalla koko kansaan. Käytäntö perustui osin
vanhoihin perinteisiin nimiin, joskin uusiakin maakuntasidonnaisia nimiä
haettiin vahvistamaan joukkojen alueellista identiteettiä.134 Vuosien 1957 ja
1958 sodan ajan Puolustusvoimien suojajoukkojen perustamistehtäväluettelos197
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sa (PTL) neljän rajavartioston eli Kaakkois-Suomen (K-SR), Pohjois-Karjalan
(P-KR), Kainuun (KR) ja Lapin (LR) Rajavartioston perustamisvastuulla oli
jokaisella yksi ylijohdon tiedustelutoimintaan kykenevä sissipataljoona vahvuudeltaan 488 miestä135. Viidennen sissipataljoonan perustamisvastuu oli
Puolustusvoimilla eli Kemin Sotilaspiirillä (KemSp). Tarkoituksena oli siis
perustaa yhteensä viisi sissipataljoonaa suojajoukoiksi sijoitettuina itärajan
tuntumaan Miehikkälästä aina Kemijärvelle saakka, tunnusnumeroiltaan
6, 7, 10, 12 ja 15.136
Suojajoukkojen määrä ja laatu sekä kyky itsenäiseen tiedustelutoimintaan
olivat keskeisessä asemassa mahdollisten sotatoimien alkaessa. Korostaakseen
tätä seikkaa esimerkiksi sissipataljoonien osalta, Rajavartiostojen Esikunta laati
asiasta erillisen toimintaohjeen koulutusta varten ja tarvittaessa noudatettavaksi. Toimintaohjeen mukaan todettiin seuraavaa: ”Jos sotatoimet alkavat, katsotaan rajavartiostot samoin kuin muutkin puolueettomuuden suojaamiseksi tarkoitetut joukot suojajoukoiksi, riippumatta siitä, missä kokoonpanossa ne tällöin
toimivat.”137 Rajavartiostot ja Puolustusvoimien sotilaspiirit aloittivat vuonna
1957 perusteellisen toimintavalmiuskoulutusta koskevan yhteistoiminnan järjestämällä alueellisesti kahdenvälisiä neuvottelutilaisuuksia. Niistä laadittiin
yhteistoimintasopimukset, joissa niin koulutukselliset kuin operatiivisetkin
asiat linjattiin sotilaspiirien ja rajavartiostojen välillä molempia osapuolia
mahdollisimman hyvin palveleviksi kokonaisuuksiksi.138 Tämä kaikki kuvastaa
myös Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen välistä tiivistä yhteistoimintaa
sotilaallisen maanpuolustuksen ja sotataidon kehittämisen osa-alueilla.
Vuoden 1959 alussa pohdittiin vakavasti myös PTL:ssa olleiden sissipataljoonien kokoonpanoa ja kalustoa. Rajavartiostojen Esikunta pyysi tammikuussa 1959 esityksiä mahdollisista kokoonpanomuutoksista helmikuun kuluessa.
Rajavartiostot lähettivät perustellut esityksensä Rajavartiostojen Esikuntaan,
jossa mitä ilmeisimmin saatujen ehdotusten perusteella tehtiin ratkaisu kehittää sissipataljoonien tilalle täysin uusi joukkotyyppi. Sissipataljoonien kokoonpanoa ja tehtäviä koskenut tarkastelu näyttäisi johtaneen rajaprikaatien
muodostamiseen.139
Vuonna 1959 tapahtui suuri muutos erityisesti Rajavartiolaitoksen perustamisvastuulla olleiden joukkojen kokoonpanoihin ja tehtäviin. Keväällä 1957
voimaan astunut käytäntö perustaa kustakin rajavartiostosta sissipataljoona
kumottiin ja Rajavartiolaitokselle asetettiin aiempaa vaativampia tehtäviä.
Pääesikunnan operatiivinen osasto esitti lisätehtävien ja -vastuiden perus198
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teeksi ”rajojen kaikinpuolisen suojaamisen Suomen puolueettomuusperiaatteen
mukaisesti. Suunnitelmassa ei ole mitään sotilaspolitiikkaa, sektori on vain em.
periaatteen mukaisesti 360˚.” Suunnitelman ja uudelleenjärjestelyiden esittelyn
yhteydessä korostettiin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnassa tapahtuvan tiedustelukoulutuksen tärkeyttä.140
Puolustusvoimain komentajan esittelyssä 6. huhtikuuta 1959 vartiostojen uudeksi perustamistehtävän mukaiseksi kokoonpanoksi määriteltiin
rajaprikaati. Rajaprikaati muodostui esikunnasta ja esikuntakomppaniasta,
rajaa vartioivista yksiköistä, eli komppanioista ja pataljoonista, sekä erillisistä
yksiköistä ja rajajääkärijoukoista, eli komppanioista ja pataljoonista, alueittain määriteltävän tarpeen mukaan.141 Rajavartiojoukkojen tehtävät säilyivät
kuitenkin ennallaan: rajan vartiointi, suojajoukkotaistelut ja sissitoiminta.142
Rajavartiostojen Esikunta ilmoitti Pääesikunnalle, että uudelleenjärjestely
voidaan toteuttaa vain muuttamalla koulutettujen henkilöiden luovutusvastuuta
Puolustusvoimien tarpeisiin sekä kehittämällä palvelukseenkutsumismenettelyä
rajaseudun kunnissa. Puolustusvoimat piti esitystä ehdottomana edellytyksenä
ja piti asian toteuttamista lähinnä käskytys- ja järjestelykysymyksenä. Rajavartiostoille annettiin esikäsky sodan ajan kokoonpanojen ja perustamisvastuiden
muutoksien vaatimista toimenpiteistä huhtikuun lopussa 1959.143
Uudelleenjärjestely koski siis koko Suomen sodan ajan joukkojen ja kenttäarmeijan tarkentamista, joten asia käsiteltiin puolustusneuvostossa kevään
ja kesän 1959 aikana. Puolustusneuvosto teki 18. kesäkuuta suunnitelmasta
esityksen, jonka mukaan ”puolustuslaitos ja rajavartiolaitos määrättäisiin viipymättä suorittamaan kyseisen suunnitelman edellyttämät valmistelut”. Tasavallan presidentti vahvisti asia hyväksynnällään 3. syyskuuta 1959 pidetyssä
esittelytilaisuudessa.144
Uudelleenjärjestelyt toteutettiin käytännössä vuoden 1960 aikana. Uudistuksen tärkein saavutus oli muodostaa rajavartiostoihin rauhan ajan kokoonpanon (runkokoonpano) lisäksi vain yksi sodan ajan kokoonpano (sa-kokoonpano), jonka toteuttaminen tilanteen vaatimalla tavalla oli entistä joustavampi
ja tarkoituksenmukaisempi.145 Rajaprikaatien lisäksi Rajavartiolaitoksen oli
tarkoitus ainakin vuosina 1960 ja 1962 perustaa kaikkiaan 13 rajajääkäripataljoonaa, joita voitiin ainakin koulutukseltaan ja varustukseltaan pitää itsenäiseen tiedustelu- ja sissitoimintaan kykenevinä suojajoukkoina.146
Etenkin 1950-luvulla tehdyt linjanvedot ja toteutetut järjestelyt loivat perustan järjestelmälliselle tiedustelutoiminnan koulutukselle, joka sittemmin
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1960–1970-luvun kuluessa vakiinnutti asemansa osana kaikkien varusmiesikäluokkien tiedustelun erikoiskoulutusta aina 2000-luvulle saakka.147 Olennaista
on, että kaikkien toimenpiteiden taustalla olivat sodan ajan tarpeiden mukaiset
järjestelyt, jotka voitiin toteuttaa vain Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tiiviillä yhteistyöllä ministeriöiden välisistä näkyvistä tai näkymättömistä
raja-aidoista huolimatta.

Sotataidollisen ajattelun muutos edellytti ohjesääntöjen ja oppaiden
uudistamista
Vaikka sotilastiedustelu ja tiedustelutoiminta sen osana olivat upseerien teoreettisissa pohdinnoissa esillä jo vuodesta 1945 lähtien, käytännön perusteet
olivat 1950-luvun alussa vasta alkutekijöissään. Ongelmia aiheuttivat ennen
kaikkea tiedustelutoiminnan perusteita ja koulutusta yhtenäistävän tiedusteluoppaan puuttuminen.
Keskeisiä oppaita ja ohjesääntöjä pidettiin jo talvisodan alettua tai viimeistään sotien aikana vanhentuneina, mutta sota-aika keskeytti niiden uusimistyön. Jatkosodan päätyttyä asia nousi uudelleen esille, jolloin Pääesikunnassa
päätettiin, että käytössä olevat ohjesäännöt ja oppaat kaipasivat päivitystä tai
kokonaan uudelleenkirjoitusta. Tehtävää varten perustettiin joulukuussa 1944
puolustusvoimain ohjesääntötoimikunta.148 Helmikuussa 1945 laadittiin tarkennettu suunnitelma keskeisten ohjesääntöjen uusimisesta, ja sen mukaan
tarkoitus oli uudistaa sekä kenttäohjesäännöt että jalkaväen oppaat ja ohjesäännöt. Tavoitteisiin lisättiin kuitenkin myös eri aselajien ohjesääntöjen uusiminen tai päivittäminen. Toukokuun alussa 1945 puolustusvoimain komentaja
hyväksyi kirjoitettavaksi kaikkiaan 54 eri opasta ja ohjesääntöä. Työ saatiin
käyntiin, mutta ohjesääntöjen kirjoittamista sekä taustatyötä häiritsi etenkin
asekätkentäjutun paljastuminen. Osa keskeisten ohjesääntöjen kirjoittajiksi
nimetyistä olivat olleet osallisina asekätkennässä, joten heidän kuulustelunsa
tai tuomioiden täytäntöönpanonsa veivät aikaa ohjesääntötyöskentelyltä. Esimerkiksi kenttäohjesääntöjen pääkirjoittajaksi määrätty Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkö, eversti Valo Nihtilä pidätettiin kuulusteluja varten
9. kesäkuuta 1945.149
Merkittävänä sotataidollisen muutoksen ilmentymänä voidaan pitää sitä,
että kenttäohjesääntöön oli tarkoitus myös laatia täysin uudenlaisia kokonaisuuksia.150 Työ jäi monelta kirjoittajalta kesken, sillä moni upseeri joutui
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 Tiedustelupartion johtaja kouluttaa miehilleen jälkien tunnistusta ja vihollisen jäljestämistä. Kuva Sotamuseo.

eroamaan palveluksesta asekätkentäjutun vuoksi syksyllä 1945.151 Kenttäohjesäännön valmistumista hidastivat monien henkilövaihdoksien ja vaiheiden
lisäksi myös Puolustusvoimissa vuosina 1948–1949 käyty keskustelu prikaatikokoonpanoon siirtymisestä.152 Monien vaiheiden jälkeen kesällä 1954 julkaistiin lopulta kaksi erillistä ohjesääntöä, Kenttäohjesääntö I ja II. Kenttäohjesäännön ensimmäisessä osassa tiedustelu sai oman päälukunsa. Luvussa
II esiteltiin tiedustelun johto ja järjestelyt, tiedustelulajit, tiedustelutulosten
käsittely, maaston- ja säätiedustelu sekä aselajien tiedustelun perusteet.153
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 Puisella ahkiolla saatiin kulkemaan tiedustelupartion majoitus- ja raskaampi varustus
jopa metrisessä hangessa. Kuva Sotamuseo.

Kenttäohjesäännön ensimmäisen osan 18-sivuista päälukua tiedustelusta
on aiheellista tarkastella hieman syvällisemmin. Ohjesäännön toisen luvun
Tiedustelu johdanto-osuudessa tiedustelutoiminnan merkitystä perustellaan
erityisesti sen ulottuvuuden ja tavoitteiden näkökulmista. ”Tiedustelu jakaantuu kaikkien ase- ja huoltolajien tarpeita palvelevaan yleistiedusteluun ja
kunkin aselajin sisäistä aselajitoimintaa varten suoritettavaan aselajitiedusteluun. Molemmat palvelevat toisiaan, eikä niiden välillä ole jyrkkää rajaa. Ulottuvuudeltaan tiedustelu jakautuu kauko- ja lähitiedusteluun. Kaukotiedustelu
palvelee lähinnä yli- ja keskijohdon operatiivisia tarkoitusperiä. Kaukotiedustelun järjestää ja johtaa yleensä yli- ja keskijohto. Lähitiedustelu palvelee lähinnä
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alijohdon taktillisia tarpeita ja kohdistuu mm vihollisen voimien ryhmityksen,
rintaman leveyden, painopisteen, vahvojen ja heikkojen kohtien, linnoituslaitteiden, ilmatorjunnan, paikallisen huoltoliikenteen yms. taktillisten kysymysten selvittelyyn. Sen suorittavat yleensä etulinjan joukot kaistoillaan. Tarkkaa
rajaa kauko- ja lähitiedustelun välille ei voida määrittää.”154 Sotataidollisen
ajattelun muutosta korostavat yleistiedustelun ja aselajien tiedustelun sekä
lähi- ja kaukotiedustelun osittainen limittäisyys.
Kenttäohjesäännön toinen osa keskittyi sodan ajan perusyhtymän, eli prikaatin, taisteluun eri taistelulajien ja -tapojen kautta. Ohjesäännön toiseen
osaan oli myös kirjoitettu omat alalukunsa hyökkäykseen ja puolustustaisteluun oleellisesti liittyvästä tiedustelusta. Esimerkiksi yhtymän hyökkäystä
käsittelevässä luvussa tiedustelua ja sen merkitystä kuvattiin seuraavalla tavalla:
”Yhtymän komentaja saa yleensä tietoja vihollisesta hyökkäystehtävän antajalta.
Lisäksi voidaan saada tietoja kosketuksessa olevalta joukolta, ja näissä tiedoissa on erittäin arvokasta tilanteen kehittymisen ja vihollisen toimintatapojen
kuvaus. Näin saatua käsitystä vihollisesta ja sen toiminnasta täydennetään ja
tarkennetaan yhtymän tiedustelu- ja maastontiedustelutoimenpiteiden avulla. Tiedustelun suunnittelu ja johto on yhtymän esikunnan pidettävä tiukasti
omissa käsissään, ja siinä on otettava huomioon kaikkien aselajien tarpeet.”155
Yhtymän tiedustelua täydennettiin ylemmän johtoportaan tukemilla kartta- ja
ilmakuvatutkimuksilla, huomiota herättämättömällä lentotiedustelulla, sotavankien ja loikkareiden kuulusteluilla sekä valo-, ääni- ja tutkamittauksilla,
radiokuuntelulla ja salaisella tiedustelulla. Tiedustelutoiminta oli siten hyvin
komentajakeskeistä ja pitkälti yhtymän omalla vastuulla. Yhtymän omiin
toimenpiteisiin jäivät hyökkäysaikeita paljastamattoman lähipartioinnin ja
jatkuvan tähystyksen järjestäminen.
Kenttäohjesääntö ei valmistuessaan vuonna 1954 kuitenkaan ollut ensimmäinen tiedustelua tai tiedustelutoimintaa sivuava opas. Sotienjälkeisen ajan
perustavana yleisohjeena ja suomalaisen sotataidollisen ajattelun tiivistelmänä voidaan pitää vuosina 1950–1953 julkaistua kolmiosaista Upseerin käsikirjaa. Käsikirja perustui periaatteeltaan osin sotia edeltäneeseen aikaan, jolloin
kenttäohjesääntöjen rinnalle käytettäviksi kirjoiksi oli laadittu muun muassa
vuonna 1935 ilmestynyt Upseerin muistiopas sekä vuoden 1936 Upseerin käsikirja täydennettyine painoksineen. Molemmat Sotakorkeakoulussa laaditut
kirjat oli tarkoitettu täydentämään voimassa olevia ohjesääntöjä sekä käytettäviksi upseerikoulutuksessa niin sotakouluissa, kursseilla kuin joukoissakin.156
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Sotienjälkeisen ajan ohjesääntöjen puutetilassa Sotakorkeakoulu esitti maaliskuussa 1949 laadittavaksi Upseerin käsikirjan sotia edeltäneiden vastaavien
kirjojen periaatteita noudattaen. Samassa ehdotuksessa Sotakorkeakoulun
opettajat ilmoittivat valmiutensa ryhtyä käsikirjan kirjoittajiksi.157
Käsikirjan tarve oli ilmeisen suuri, sillä laatimispäätöksen jälkeen sen kirjoittaminen aloitettiin Sotakorkeakoulussa alkuvuonna 1950. Käsikirjan kaksi
ensimmäistä osaa Upseerin käsikirja I158 ja II159 valmistuivat jo kesäkuussa 1950.
Tiedustelun näkökulmasta tärkein osa eli Upseerin käsikirja III160 valmistui
armeijan sodan ajan kokoonpanoa koskevien päätösten jälkeen vasta vuoden
1953 lopussa. Upseerin käsikirjan kaksi ensimmäistä osaa keskittyivät sisällöltään sodan ajan kenttäarmeijaan, jonka perusyhtymiä olivat divisioonat
ja prikaatit. Valmistuessaan kirjan kolmas osa oli laatuaan ensimmäinen ohjesäännöksi rinnastettava esitys, joka perustui uudenlaiseen sotataidolliseen
ajatteluun sekä prikaatiorganisaatioon. Käsikirjaa pidettiin muutoinkin onnistuneena kokonaisuutena, sillä se käsitteli perusteellisesti ja laajasti kuvaillen
maanpuolustuksen kokonaisuutta.161
Upseerin käsikirjan kolmannessa osassa määriteltiin maanpuolustuksen
nojaavan käsitteisiin ”totaalinen sodankäynti ja alueellinen maanpuolustus”.
Totaalisen sodankäynnin kuvaus Sotakorkeakoulun valikoitujen upseerien
kirjoittamana kertoo paljon suomalaisen sotataidon muutostarpeista ja perusteista mukauttaa
sodankäynti vallitsevaa sodankuvaa vastaavaksi. Sodankäynnin
ja taktiikan ollessa jatkuvan kehityksen alaisina sekä etenkin tekniikan edistyessä muuttui taistelujen luonne kaikkia mahdollisia
aloja käsittäväksi toiminnaksi.

 Upseerin käsikirjan kolmannessa
osassa tiedustelutoiminta ohjeistettiin aiempia oppaita ja ohjasääntöjä
seikkaperäisemmin. Kuva Puolustusvoimat.
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Nykyaikaistunut sodankäynti asetti maanpuolustukselle paljon uusia vaatimuksia, joihin oli vastattava totaalisella puolustuksella. ”Täysin johdonmukaisesti ja tosiasioihin perustuen puolustavan kansakunnan on hyväksyttävä
totaalisen puolustuksen periaate, jonka päämääränä pitää olla maan kaikkien
voimavarojen hyväksikäyttö sodan aikana hyökkäystä torjuttaessa ja jonka
edellytyksinä ovat riittävät valmistelutoimenpiteet jo rauhan aikana.”162
Alueellista maanpuolustusta kuvataan kirjassa ilmiönä, joka liittyy aikakauden sodankäynnin kehitykseen. Syinä alueellisen maanpuolustusjärjestelmän käyttöönottoon perustellaan olevan ”sodan muuttunut luonne, lähinnä yllätysuhka jo sodan alkuvaiheessa, yhä lisääntyvä totaalisuus, sisäisten
levottomuuksien mahdollisuus sekä sotatoimien liikkuvuus syvälle ulottuvine
ja nopeine läpimurtoineen, maahanlaskuineen ja maihinnousuineen”. Yhtenäisillä rintamalinjoilla käydyn sodan kuvataan muuttuneen aluesodaksi,
johon voidaan vastata vain alueellisella maanpuolustusjärjestelmällä. Tällä tarkoitettiin kirjan mukaan maan jakoa alueisiin, joiden johtoportaiden
tehtävänä on suorittaa alueillaan kaikki maanpuolustukseen liittyvät valmistelut, huolehtia niiden täytäntöönpanosta sekä johtaa sotatoimia ylimmän johdon antamien käskyjen ja ohjeiden mukaan.163 Koko maan kannalta
järjestelmän eduiksi sotatoimien näkökulmasta katsottiin suuri valmius ja
mahdollisuudet voimien tilanteenmukaiseen käyttöön. Alueellisen maanpuolustuksen kuvausta voidaan verrata huhtikuussa 1952 Pääesikunnassa
laadittuun muistioon Alueellisen maanpuolustuksen järjestely- ja toimintaperiaatteet, joka on harvinaisen yhdenmukainen Upseerin käsikirjan III osassa
esitettyyn johdantoon verrattuna.164
Suomalainen sotataito perustui yhä pääosin tavanomaiseen sodankäyntiin, mutta kirjan alkuosan perusteluvusta on löydettävissä merkittävä suunnanmuutos myös epätavanomaisten sodankäyntimenetelmien hyödyntämismahdollisuuksiin. Liikekannallepanon epäonnistuessa tai säännöllisten
rintamien luhistuessa vastuualueen puolustuksen päämääränä katsottiin
olevan vihollisen hyökkäyksen häiritseminen ja hidastaminen ajan hankkimiseksi muualla maassa suoritettaville ja vihollisen lyömiseen tähtää
ville valmisteluille.165 Kaiken perusteella vaikuttaa siltä, että sodankäynnin
muutos vaikutti voimakkaasti kirjoittajien sotataidolliseen ajatteluun, sillä
hyökkääjän totaalisuuteen voitiin kirjan mukaan vastata vain vähintään yhtä
totaalisin keinoin.
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Upseerin käsikirjan kolmannessa osassa tiedustelutoiminta ohjeistettiin
aiempia oppaita ja ohjasääntöjä seikkaperäisemmin. Mielenkiintoista on se,
että operatiivis-taktisen tason tiedustelutoiminnalle on omistettu kokonainen
17-sivuinen pääluku Tietoja tiedustelusta. Myös operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan tehtävät ja vastuut määriteltiin selkeästi: ”Tiedustelun johtamisen ja
suunnittelun päämääränä on sen tehokkuus. Komppaniassa ja joukkueessa (vast.)
vastuu tästä lankeaa päällikölle ja johtajalle. Prikaatissa ja pataljoonassa (vast.),
joissa on käytettävissä erikoishenkilöstöä, on edullisinta suorittaa työnjako siten,
että komentajan käskyjen mukaisesti tiedustelu-upseeri suunnittelee tiedustelutoimenpiteet johtamisvastuun pysyessä komentajalla. Tiedustelu-upseerien
tehtäväksi jää ratkaista, millä tavoin haluttu tieto hankitaan.”166
Prikaatissa ja pataljoonassa tietojen nopea ja tarkoituksenmukainen hankkiminen edellytti kirjallista tiedustelusuunnitelmaa, josta tuli selvitä, mitä tietoja haluttiin, millä tavoin ne hankitaan, kuka ne hankkii ja mihin mennessä
niiden tuli olla käytössä. Kirjan mukaan jalkaväki pääaselajina oli ennen muita
vastuussa taisteluiden asettaman päämäärän saavuttamisesta. Tähän kyetäkseen jalkaväen oli eri taistelulajeja käyttäen pyrittävä selvittämään taistelun
kaikissa vaiheissa vihollisen ryhmitys ja aikomukset. Jalkaväen tuli hyödyntää
tiedustelussaan myös muiden aselajien, kuten kenttätykistön, pioneerien ja
viestikuuntelun, saamia tiedustelutietoja. ”Jotta kaikkien tiedustelun tulosten
hyöty olisi mahdollisimman suuri, on
vaatimukseksi asetettava, että jalkaväki ja muut aselajit vaihtavat keskenään tiedustelunsa tulokset, että
tietojen vaihtaminen joukkueessa ja
komppaniassa tapahtuu johtajien
keskinäisen yhteistoiminnan kautta

 Vuonna 1955 julkaistiin edellisiä
ohjesääntöjä täydentäväksi Jalkaväen
taisteluohjesääntö II osa, jonka painopiste oli pataljoonan taistelussa.
Kuva Puolustusvoimat.
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ja että pataljoonassa sekä prikaatissa yhteistoiminnan lisäksi aselajit luovuttavat
tiedusteluilmoituksensa toistensa käyttöön.”167
Yksiselitteistä syytä Upseerin käsikirjan kolmannen osan sotataidolliseen
suunnanmuutokseen on vaikea löytää. Yhtä vaikeaa on todistaa yksittäisten
henkilöiden osuutta sisällyttää kirjaan operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan aiempaa seikkapäreisempi ohjeistus. Sotataidollisen ajattelun kehittymiseen ovat kuitenkin taustalla vaikuttaneet sotien kokemukset, 1940-luvun
lopussa annetut määräykset aloittaa tiedustelun ja sissitoiminnan koulutus
sekä Sotakorkeakoulun upseeriston ja oppilaiden parissa käyty keskustelu sodankäynnin muutoksesta.
Vuonna 1955 julkaistiin edellisiä ohjesääntöjä täydentäväksi Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa, jonka painopiste oli pataljoonan taistelussa. Pataljoonan
tiedustelutoiminnan ohjeistus ja sitä koskevat yksityiskohdat esitettiin Kenttäohjesäännön tavoin taistelulajeittain Mielenkiintoista ohjeistuksessa on kuitenkin se, että partiotiedustelua ei juuri suositeltu, sillä sen katsottiin paljastavan
omat aikeet viholliselle: ”Pataljoonan itsensä suorittamassa tiedustelussa tulevat
lähinnä kyseeseen kartta- ja ilmakuvatutkimukset sekä tähystys ja partiointi.
Partiotiedustelua on vältettävä kiihdyttämästä normaalia vilkkaammaksi. Jos
se on ollut hyvin vilkasta, sitä on mieluimmin hiukan kerrallaan vähennettävä. Pataljoona, joka ei ole etulinjassa, suorittaa partiointia salaamissyistä vain
poikkeustapauksessa. Tällaisen pataljoonan komentajan on sovittava tarkoin
partioinnista etulinjassa olevan joukon
johtajan kanssa.”168

 Yksittäisten henkilöiden vaikutukset
ajattelutavan ja sotataidon suunnanmuutokseen ovat ilmeisiä, kun tarkastellaan Upseerin käsikirjan ja uusitun Kenttäohjesäännön
kirjoittajakuntaa. Yksi heitä oli majuri Unto
Matikainen, joka toimi Sotakorkeakouluun
ja toimi yleisen taktiikan opettajana vuosina
1949–1958. Kuva Puolustusvoimat.
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Yksittäisten henkilöiden vaikutukset ajattelutavan ja sotataidon suunnanmuutokseen ovat kuitenkin ilmeisiä, kun tarkastellaan esimerkiksi Upseerin
käsikirjan ja uusitun Kenttäohjesäännön kirjoittajakuntaa. Kirjoittajissa on
useita tiedustelutoiminnan ja sissisodankäynnin keskusteluun osallistuneita
henkilöitä. Esimerkiksi Upseerin käsikirjan johdannossa kirjoittajista169 mainitaan everstiluutnantti Veikko Koppinen, majuri Unto Matikainen ja kapteeni
Helge Seppälä, jotka kaikki tulivat muutamaa vuotta myöhemmin tunnetuiksi
erityisesti sissitoiminnan asiantuntijoina. Myös Kenttäohjesäännön kirjoittajista170 esimerkiksi eversti Valo Nihtilän, eversti Alpo Marttisen, everstiluutnantti
Usko Sakari Haahden ja everstiluutnantti Sulo Suden taustoista löytyy selvä
yhteys tiedustelu- ja sissiasioihin. He kaikki olivat osallistuneet joko aseiden
hajavarastointiin tai olleet sotien aikana tekemisissä sissi- tai kaukopartiotoiminnan kanssa.

Tiedusteluohjesääntö valmistui vihdoin
Suomalaisen sotataidon sisällöllistä monimuotoisuutta leimasivat 1950-luvun
alussa aikakaudelle ominaiset käsitesekavuudet. Vuonna 1953 julkaistussa Sotilaskielen sanakirjassa Väinö Oinonen pyrki selventämään sotilaskielen käsitteitä. Oinonen laati myös oman tulkintansa tiedustelusta: ”intelligence, scouting,
tietojen hankkiminen vihollisesta, maastosta, majoitusmahdollisuuksista ym. toimintaan vaikuttavista tekijöistä: kauko-,
lähi-, taistelu-, väkivaltainen, maaston-,
lento-, maa-, meri-, ilma, vaihto, tutka-,
tähystys-, kuuntelu-, jalkaväki-, tykistö-,
huolto-, aselaji-, kaasun-, miinan-, sään, jne. tiedustelu.”171 Tämä määritelmä ei
ole täysin yhteneväinen aikakauden

 Kenraalimajuri Väinö Oinonen pyrki vuonna 1953 julkaistussa Sotilaskielen sanakirjassa selventämään sotilaskielen käsitteitä.
Oinonen laati myös oman tulkintansa tiedustelutoiminnasta. Kuva Puolustusvoimat.
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 Valppaus ja viekkaus olivat suomalaisen tiedustelutoiminnan perustaitoja.
Kuva Sotamuseo.

ohjesääntöjen kanssa, vaan se antaa kuvan, jonka mukaan tiedustelu kattoi
lähes kaikki tiedonhankkimismenetelmät. Oinosen määritelmässä ei myöskään
eroteltu strategista, operatiivista ja taktista tiedustelua toisistaan.
Tiedustelun tasoja ja sisältöä yritettiin käsitteen määrittelyn myötä selventää vuoden 1954 Kenttäohjesäännön I osassa ja Jalkaväen taisteluohjesääntö II:ssa
vuodelta 1955, jotka jatkoivat sotien 1939–1944 kokemuksiin perustunutta
taktiikan ja sotataidon kehitystyötä. Niissä tiedustelusta esitettiin huomattavasti käytännönläheisempi määritelmä. Kenttäohjesäännön virallisluontoisen
määritelmän myötä tiedustelun käsite vakiintui kansallisesti etenkin ohjesääntöihin vuosiksi eteenpäin sisältäen lähes aina keskeiset ydinasiat tai -lauseet:
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”Tiedustelu – tietojen hankkiminen vihollisesta, maastosta ym. toimintaan vaikuttavista seikoista.”172 Edelleen tarvittiin tiedustelutoiminnan laajempaa koulutuksellista ohjeistusta sekä erillistä tiedusteluohjesääntöä.
Varsinaisen tiedusteluohjesäännön kirjoittaminen käynnistyi kunnolla
vasta vuonna 1954. Pääesikunnan koulutusosastolle, jalkaväkitoimistoon,
Taistelukouluun ja Rajavartiostojen Esikuntaan oli maaliskuussa 1954 lähetetty ulkomaaosaston kautta selostus sissi- ja tiedustelukoulutuksesta Ruotsissa, ja sillä lienee ollut ilmeinen vaikutus päätökseen laatia Puolustusvoimien
ja Rajavartiolaitoksen käyttöön tarvittavat sissikoulutusopas ja -ohjesääntö
sekä tiedusteluohjesääntö. Muistiossa mainittiin myös tiedustelun merkitys
ruotsalaisissa ohjesäännöissä.173
Marraskuussa 1954 puolustusvoimain komentajan allekirjoittamassa koulutusosaston käskyssä todetaan, että ohjesääntöperheeseen jäi vielä merkittäviä
aukkoja, vaikka sotienjälkeisen ohjesääntötyön yksi tavoite on saavutettu Kenttäohjesäännön I ja II osan valmistuttua: ”Todettava on myös viesti-, tiedustelu-,
sissi- ja esikuntaohjesääntöjen puute.” Pahimpien puutteiden poistamiseksi
puolustusvoimain komentaja käski laatia kesäkuun 1956 loppuun mennessä
ehdotukset muun muassa kenttäohjesäännön yleisestä osasta sekä puolustushaarojen sotatoimia ja taistelua koskevista ohjesäännöistä. Jokaisen uuden ja
olennaisia muutoksia vaativan uusittavan ohjesäännön ja oppaan pääsisältö
oli esiteltävä ennen kirjoittamistyön alkua yleiselle ohjesääntötoimikunnalle
vuoden 1954 loppuun mennessä.174
Keväällä 1956 Pääesikunnan ohjesääntötoimisto koosti asiakirjan nimeltä
Yleistaktillisia suuntaviivoja.175 Pääesikunta pyysi puolustushaarakomentajia
sekä aselajitarkastajia laatimaan yleistaktillisista suuntaviivoista lausunnot toukokuun puoliväliin 1956 mennessä. Lausuntoja kertyi sivumääräisesti mittava
kokoelma, ja niissä otettiin kantaa tiedustelutoimintaa koskeviin kysymyksiin.176 Muun muassa Puolustusvoimien rauhan ajan joukkojen kokoonpanoista ja sodan ajan joukkojen määrävahvuuksista vastanneen Pääesikunnan
järjestelytoimiston lausunto nosti esille tiedustelun merkityksen kaikkien
aselajien perustoimintana.177 Lausuntojen jälkeen puolustusvoimain komentaja K. A. Heiskanen hyväksyi toukokuussa 1957 taktilliset suuntaviivat, joissa
tiedustelutoiminta vahvistettiin olennaiseksi osaksi kaikkia taistelutoimintoja.178 Sotataidon näkökulmasta oli tapahtunut selvä muutos sotien aikaisesta
ajattelutavasta muodostaa kustakin joukosta joko osin tilapäinen tai jopa pikakoulutettu osasto operatiivis-taktiseen tiedustelutoimintaan.
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 Aseen lisäksi sukset olivat talvisin tiedustelutoiminnan ”perusaseistus”. Latutarhojen
ja ketunlenkkien tekeminen jäivät varmasti monen varusmiestiedustelijan mieleen.
Kuva Sotamuseo.

Vuonna 1954 annettuun ohjesääntötyön laatimiskäskyyn liittyen Taistelukoulun johtajan apulaisen tehtävässä tuolloin palvellut everstiluutnantti
Veikko Koppinen sai tehtäväkseen kirjoittaa sissikoulutuksesta oppaan ja sissitoiminnasta erillisen ohjesäännön. Epäselväksi on jäänyt, miksi juuri Koppinen sai kirjoitusvastuun sissioppaista, mutta valintaan lienee vaikuttanut
hänen osallistumisensa aiemmin valmistuneen Upseerin käsikirjan laatimiseen
sekä toimiminen jalkaväen sissitoimintakurssien johtajana.179 Tiedusteluohjeäännön käsikirjoituksen kokoaminen ja kirjoittaminen annettiin majuri
Niilo Riuttalan tehtäväksi.180 Riuttalan saama tehtävä ei toteutunut käsketyssä
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 Nuotio ja laavu olivat tapa selviytyä arktisissa olosuhteissa Tiedusteluohjesäännön
mukaisesti. Kuva Sotamuseo.

määräajassa, jonka mukaan tiedusteluohjesääntö oli määrä julkaista vuonna
1956181, sillä koko puolustuslaitoksen ohjesääntötyötä vaikeuttivat erinäiset
rahoitusvaikeudet.182
Verrattaessa Veikko Koppisen kirjoittamia vuoden 1956 Sissikoulutusopasta
ja vuoden 1957 Sissiohjesääntöä on niistä löydettävissä useita yhtymäkohtia
vuoden 1958 Tiedusteluohjesääntöön.183 Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
Veikko Koppinen olisi osallistunut myös Tiedusteluohjesäännön kirjoittamiseen, vaan pikemminkin todistaa samoihin aikoihin ohjesääntöjen kirjoittajiksi
määrättyjen upseereiden hyvät keskinäiset henkilösuhteet ja niiden heijastevaikutukset ohjesääntötyöhön.
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Majuri Niilo Riuttala sai käsikirjoituksen valmiiksi vuonna 1956, minkä jälkeen se lähetettiin lausunnolle puolustushaaroihin ja keskeisiin joukko-osastoihin sekä sotakouluihin.184 Lausunnot saapuivat Pääesikuntaan syys–lokakuussa
1956.185 Lausuntojen ja korjausesitysten perusteella Tiedusteluohjesääntöä pidettiin
varsin onnistuneena kokonaisuutena, minkä todistaa myös se, että Tykistökoulu
oli käyttänyt ohjesäännön luonnosta opetuksen ohjenuorana reservin tiedustelu-
upseerien kertausharjoituksessa 15.8.–6.10.1956.186 Ehdottomasti seikkaperäisimmän lausunnon lukuisine korjaus- ja tarkennusesityksineen oli laatinut Taistelukoulu.187 Yhteensä 11-sivuisesta lausunnosta käy hyvin ilmi se, että Taistelukoulun
opettajilla sekä upseeristolla oli varmuudella paras osaaminen, ymmärrys ja näkemys etenkin taktisen tiedustelutoiminnan kokonaisuudesta.
Puolustuslaitoksen sisäisistä rahoitus- ja järjestelyvaikeuksista kärsinyt
ohjesääntötyö saavutti kuitenkin paremman toiminnan tason vuoden 1957
kuluessa, jolloin viivästyneitä ohjesääntöjä saatiin julkaistua useita vuosien
1957–1958 aikana.188 Melko samaan aikaan kuin Tiedusteluoppaan vahvistaminen osui myös uusitun Kenttäohjesäännön yleinen osa, joka vahvistettiin
käyttöön maaliskuussa 1958, ja marraskuussa 1958 vahvistettiin Taistelijan
opas.189 Kenttäohjesäännön ja Taistelijan oppaan tiedustelua sekä sen määritelmää koskevien kuvausten voidaan katsoa olevan eräänlainen synteesi vuosien
1944–1957 välillä käydyistä pohdinnoista tiedustelutoiminnan kehittämiseksi
osana suomalaista sotataitoa.
Lausuntojen ja korjausesitysten
perusteella viimeistelty Tiedusteluohjesääntö vahvistettiin käyttöön huhtikuussa 1958.190 Tarkasteltaessa vain
virkakäyttöön191 -leimalla varustettua
Tiedusteluohjesääntöä sen voidaan todeta olevan sisällöltään varsin perusteellinen ja käytännönläheinen. Juuri

 Lausuntojen ja korjausesitysten
perusteella viimeistelty Tiedusteluohjesääntö vahvistettiin käyttöön huhtikuussa 1958. Kuva Puolustusvoimat.
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 Tiedusteluohjesäännössä mainittu tiedustelupartion kantava ”sissikanootti” rakennettiin teltta- tai pressukankaasta sekä puukehikosta. Airoina käytettiin kuorittua puunrunkoa tai rakennuksista irrotettua lautaa. Kuva Sotamuseo.

tämänkaltaista opasta sekä Puolustusvoimat että Rajavartiolaitos tarvitsivat tiedustelukoulutuksen tueksi. Ohjesäännön jäsentely noudatti aikakauden yleisiä
järjestelyjä jakaantuen yleisiin tietoihin tiedustelusta, tiedustelulajien jakautumiseen, tiedustelutoiminnan johtamiseen ja suunnitteluun sekä tiedusteluun
eri taistelulajeissa ja puolustushaaroissa. Ohjesäännön esittämät tiedustelulajit
ja -periaatteet ovat pitkälti sotakokemusten mukaisia, ja niissä kaukopartioinnin ja partiotiedustelun edellytettiin sisältävän moninaisten tiedustelutaitojen
ja -keinojen hallintaa.192 Vaikka ohjesäännössä ei esitetty koulutussuunnitelmia,
se antoi riittävät perusteet tiedustelutoiminnan kouluttamiseksi etenkin operatiivis-taktiselle tasolle.
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 Tiedustelupartio menee tilapäislautalla ylitse vaikka suuremmankin vesistön.
Kuva Sotamuseo.

Maanpuolustuksen järjestelyiden, Puolustusvoimien toiminnan ja suomalaisen sotataidon kannalta 1940-luvun loppu ja 1950-luku muodostivat
aikakauden, jolloin tiedustelutoiminta ainakin teoriassa vakiintui ohjesääntöjen myötä osaksi yhtymien sotatoimia. Niilo Riuttalan kokoaman
Tiedusteluohjesäännön keskeinen sisältö ohjasi koulutusta, jonka päämääränä oli laajentaa tiedustelun ulottuvuutta vihollisen ryhmitykseen sekä
selustaan ja siten edesauttaa omien sotatoimien etenemistä. 193 Sen sijaan
tiedustelutoiminnan rinnalla kehitetty sissitoiminta ja sen taktiikan tarkentaminen vaati vielä paljon niin koulutuksen kuin sotataidon menetelmien
lisätutkimusta.194
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Kaukotiedustelun terävöittäminen ja laskuvarjojääkärikoulutus
Suomalaisen sotataidon muutosta ja kansainvälistymistä 1950-luvun lopulla kuvaavat ulkomailta haetut opit ja ratkaisut. Yhtenä esimerkkitapauksena
voidaan pitää vuosina 1958–1960 ideoitua ”laskuvarjosissien ja -tiedustelijoiden” kouluttamista, joka johti laskuvarjohyppykurssien aloittamiseen vuonna 1961 ja Laskuvarjojääkärikoulun perustamiseen vuonna 1962. Suomessa
laskuvarjojääkäreiden koulutukseen kuului alusta lähtien väkivaltainen tiedustelutoiminta, sillä toisin kuin ulkomailla suomalainen laskuvarjojääkäri
oli kaukotiedusteluun erikoistunut ja sissikoulutuksen saanut partiomies eikä
niinkään maahanlaskujoukkojen sotilas.195 Tämän vuoksi suomalaiset laskuvarjojääkärit saivat jo vuonna 1962 koulutushaaratunnuksekseen merkin, jonka havunoksatunnus viittasi metsään eli suomalaisen sissin ja tiedustelijan
toiminta-alueeseen.196
Toisen maailmansodan aikana Euroopan sotanäyttämöiltä tunnetuiksi tulleet suuret maahanlaskusotatoimet, kuten operaatio Market Garden Hollannissa syyskuussa 1944, olivat osoittaneet laskuvarjohyppytoiminnan tehokkuuden
sodankäynnissä ja suurten joukkojen liikuttelussa.197 Laskuvarjokoulutus yleistyi eri maiden armeijoissa toisen maailmansodan jälkeen. Maahanlaskujoukkojen käyttö myös lisääntyi 1950-luvun sodissa.198
Suomessa laskuvarjohyppyjä oli
jatkosodan aikana kokeiltu osana
Päämajan alaisten kaukopartio-osastojen toimintaa, mutta monien syiden vuoksi varsinaiset laskuvarjohypyt jäivät lukumääräisesti vähäisiksi.

 Ilmavoimien Esikunnassa palvellut kapteeni Keijo Ilkama laati vuonna 1954 upseerien tiedustelukurssi 5:ssä opiskellessaan
tutkielman, jossa hän esitti ”sissikoulutuskeskuksen” perustamista ilmavoimiin.
Kuva Puolustusvoimat.
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Ilmavoimien Esikunnassa palvellut kapteeni Keijo Ilkama laati vuonna 1954
upseerien tiedustelukurssi 5:llä opiskellessaan tutkielman, jossa hän esitti ”sissikoulutuskeskuksen” perustamista ilmavoimiin. Ilkaman tutkielma on mielenkiintoinen ja varsin perusteellinen kuvaus siitä, miten kaukotiedustelun
edellyttämä laskuvarjohyppy- ja sissikoulutus voidaan järjestää lentojoukkojen
ja jalkaväen tiiviillä yhteistoiminnalla.199 Tutkielmassa on myös hämmästyttävän paljon yhtäläisyyksiä vuonna 1962 perustetun Laskuvarjojääkärikoulun
organisointiin, toimintaan ja koulutukseen.
Ilkaman esitys kaukotiedustelun vaatimasta laskuvarjohyppy-, tiedustelu- ja sissikoulutuksen yhdistämisestä ei kuitenkaan ollut laatuaan ensimmäinen. Rajavartiolaitoksessa palvellut everstiluutnantti Veikko Karhunen oli jo
vuonna 1951 esittänyt lähes samanlaisen idean muistiossa, jonka liitteenä oli
”ehdotus taktillisen sissijohdon sissitoiminta- ja sissisotakoulutukseksi”. Karhusen muistion liitteen 8 kohta VII käsitteli koulutusta lentojoukkojen kanssa.
Se sisältää yksityiskohtaiset tuntilaskelmat lentokuljetuksille, laskuvarjokoulutukselle, yhteydenpitoon lentojoukkoihin ja huoltopalvelun järjestämiseen
lentojoukkojen kanssa.200 Tämän perusteella voidaan olettaa, että kapteeni
Keijo Ilkama oli käyttänyt tutkielmansa tausta-aineistona Veikko Karhusen
muistiota vuodelta 1951.
Joka tapauksessa Ilkaman tutkielmalla oli suora yhteys siihen, että Ilmavoimien Esikunta esitti 11. toukokuuta 1955 päivätyssä salaisessa asiakirjassa
Pääesikunnan koulutusosastolle ”laskuvarjokoulutuksen antamista varusmiehille”. Koulutusosasto lähetti ilmavoimien esityksen lausunnolle Pääesikunnan jalkaväkiosastolle, järjestelyosastolle ja operatiiviselle osastolle. Kaikilta
osastoilta saatujen lausuntojen perusteella laskuvarjokoulutuksen antamista
varusmiehille pidettiin tarkemman tutkimuksen arvoisena ja lisäselvitettävänä
asiana. Ilmavoimien Esikunta käytti lausuntojen myönteistä sävyä hyväkseen
ja lähetti Pääesikuntaan 22. joulukuuta 1955 päivätyn ”ylimalkaisen laskelman
laskuvarjokoulutuksen vaatimista kustannuksista”. Seikkaperäisen laskelman
lisäksi esitettiin myös, että ”koulutuksen saattamiseksi alusta alkaen pätevälle
pohjalle on suotavaa ainakin yhden upseerin lähettäminen Ruotsin laskuvarjokoulun opettajakurssille tai sikäläisen opettajan hankkiminen tänne”.201 Tämä
kaikki osoittaa sen, että laskuvarjohyppytoimintaa ja siihen yhdistettyä sissikoulutusta kohtaan tunnettiin 1950-luvun puolivälissä paitsi suurta mielenkiintoa myös selvää tarvetta.
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Suomalaisten omien ideoiden ja kokemusten perusteella ei kuitenkaan
1950-luvulla ollut riittäviä perusteita aloittaa järjestelmällistä laskuvarjohyppykoulutusta, joten oppeja ja mallia päätettiin hakea ulkomailta. Luontevimmat
mahdollisuudet hakea oppeja löytyivät maahanlaskujoukkojen käyttöön erikoistuneelta Ranskalta, jonka sotakouluihin Suomella oli hyvät suhteet. Toinen
luonteva kohdemaa oli Ruotsi, jonne oli perustettu vuonna 1952 laskuvarjojääkärikoulutukseen erikoistunut Arméns Fallskärmsjägarskolan (FJS).202 Molempiin maihin löytyi myös suomalaiset upseerit, joiden keräämien tietojen
avulla saatiin perusteita suomalaiselle laskuvarjohyppykoulutukselle.203
Laskuvarjokoulutuksen aloittaminen Suomessa sai todellista nostetta
vuonna 1957, kun Pääesikunnan komento- ja koulutuspäällikkönä toiminut
eversti Jorma Järventaus vieraili FJS:ssa tutustuessaan Ruotsin asevoimiin. Mitä
ilmeisimmin Järventaus tunsi vuonna 1955 laadittujen asiakirjojen ja esitysten
sisällön, sillä hän tiedusteli Ruotsin asevoimien komentajalta mahdollisuutta
lähettää suomalaisia upseereita FJS:n järjestämille päällystön laskuvarjohyppykursseille. Ruotsalaiset vastasivat Järventauksen kyselyyn lähettämällä virallisen kutsun Suomelle komentaa kaksi upseeria tai yhden upseerin ja aliupseerin
vuonna 1958 järjestetylle kurssille.204
Jääkäripataljoona 2:n 3. Komppanian päällikkö, kapteeni Kaj Hagelberg
oli jo vuosia kertonut palvelustovereilleen kiinnostuksestaan laskuvarjohyppy
kurssille, mutta sen puuttuessa hän oli
nostanut monissa yhteyksissä esille
laskuvarjokoulutuksen tarpeen. Hagelbergin kiinnostus ja esitykset olivat ilmeisesti myös Pääesikunnan jalkaväkiosaston tiedossa. Ruotsalaisten esittämä

 Jääkäripataljoona 2:n 3. Komppanian
päällikkö, kapteeni Kaj Hagelberg oli jo vuosia kertonut palvelustovereilleen kiinnostuksestaan laskuvarjohyppykurssille, mutta sen
puuttuessa Suomessa nostanut monissa
yhteyksissä esille laskuvarjokoulutuksen
tarpeen. Kuva Puolustusvoimat.
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kutsu, Hagelbergin kiinnostus ja jalkaväen tarkastajan sijaisena toimineen kenraalimajuri Arvi Kurenmaan uteliaisuus asiaan muodostivat kokonaisuuden,
jonka perusteella Hagelbergilta kysyttiin halukkuutta osallistua ruotsalaisten
järjestämälle kurssille.205
Pääesikunnan koulutusosaston päällikön sijaisena toiminut everstiluutnantti Matti Hannila tiedusteli asiaa Hagelbergilta seuraavasti: ”Kun sinä olet
jatkuvasti puhunut olevasi kiinnostunut laskuvarjojääkärikoulutuksen aloittamisesta, niin olisitko valmis lähtemään Ruotsiin hyppykurssille, jos joku sinne
lähetetään?” Hagelbergin vastaus oli ilmeisen yksiselitteinen, sillä parhaiten
kurssille soveltuvana suomalaisena hänet lähetettiin Ruotsiin toukokuussa
1958. Hän vietti Arméns Fallskärmsjägarskolanin kursseilla kaikkiaan viisi viikkoa tutustuen ja osallistuen laskuvarjohyppykoulutukseen. Hagelberg
keräsi mittavan määrän aineistoa ja tietoja koulutuksen sisällöstä sekä laati
seikkaperäisen matkakertomuksen Ruotsista saamistaan kokemuksista ja sen
perusteella muistion vastaavanlaisen koulutustoiminnan suuntaviivoista sovellettavaksi Suomeen.206
Samoihin aikoihin, eli vuosina 1957–1958, yliluutnantti Sami Sihvo oli
määrättynä opiskelijaksi Ranskaan upseerien jalkaväkikurssille. Kurssi alkoi
syksyllä 1957, ja sen oli määrä loppua elokuussa 1958. Kurssin ohjelmaa ja
opetuksen sisältöä leimasi voimakkaasti vuonna 1958 alkanut Algerian kriisi,
jonka vuoksi koulutuksen painopisteen
muodosti vastasissitoiminta.207
Sami Sihvo oli tiedustellut jo kevättalvella 1958 kurssin esimiehiltä mahdollisuuksia suorittaa Ranskassa laskuvarjohyppykurssi. Sen vuoksi Sihvo

 Yliluutnantti Sami Sihvo oli vuosina
1957–1958 määrättynä opiskelijaksi Ranskaan upseerien jalkaväkikurssille.
Kuva Puolustusvoimat.
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 Laskuvarjohyppykurssi
valmistautumassa ja lähdössä
hyppäämään Utissa kesällä
1962. Hyppymestari tarkistaa
jokaisen varusteet huolella
ennen nousua lentokoneeseen. Kuva Sotamuseo.
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 Laskuvarjohyppykurssin oppilaat lentokoneessa
odottamassa hyppymestarin viimeisiä ohjeita.
Kuva Sotamuseo.

 Hyppymestarin komennolla – hyppää!
Kuva Sotamuseo.
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osallistui laskuvarjojoukkoihin pyrkivien ranskalaisten mukana lääkärintarkastukseen ja kuntotesteihin jo toukokuussa 1958. Juhannuksen tienoilla 1958
kurssin ranskalaiset upseerit komennettiin mukaan Algerian sotaan, jolloin
varsinainen kurssi keskeytettiin. Koska kurssiaikaa oli jäljellä vielä yli kaksi kuukautta, tarjottiin ulkomaalaisille upseereille mahdollisuutta osallistua
koulutuksen loppuaikana valintansa mukaan jossakin ranskalaisessa koulutuskeskuksessa. Yliluutnantti Sihvon ranskalainen kurssikaveri ehdotti hänelle
mahdollisuutta osallistua 7.7.–27.8.1958 Paun sotilastukikohdassa järjestetylle
laskuvarjohyppykurssille, mikä sopikin erinomaisesti Sihvon komennusjaksoon. Sihvo oli asiasta yhteydessä Suomeen ja anoi osallistumislupaa Pääesikunnalta, josta lupa myönnettiin vain päivää ennen kurssin alkamista.208
Ranskalainen kurssi oli käytännössä laskuvarjoupseerien peruskurssi,
joka järjestettiin Paun ilmakuljetusjoukkojen koulutustukikohdassa Base
Ecole des Troupes Aéroporées. Kurssin sisällön painopiste oli Sihvon mukaan
”taktillisella puolella”, minkä vuoksi taktinen taistelukoulutus ja hyppykoulutus muodostivat pääosan ohjelmasta. Sihvo laati komennuksestaan Ranskaan
kaksiosaisen ja seikkaperäisen muistion, jossa hän painotti ulkomailta haettujen oppien hyödyntämismahdollisuuksia. Sihvon mukaan Ranskaa voitiin
pitää mielenkiintoisena ja hyödyllisenä kohdemaana Suomelle monestakin
syystä. Tärkeimmät hyödyt suomalaiseen sotataitoon olivat Sihvon arvioiden
mukaan Ranskan länsimaalainen suuntaus ja sotaa käyvän maan kokemukset.
”Maa on sotaa käyvä maa, joka joutuu ratkomaan pulmiaan käytännön sanelemien vaatimusten mukaan. Armeija ei ole mikään rikkaan maan armeija,
jossa voidaan niin koulutuksellisessa, huollollisessa, taktillisessa kuin teknillisessäkään mielessä sivuuttaa niitä samoja vaikeuksia kuin esim. meillä tulee
esiin. Taktillinen toiminta ainakin pienemmissä puitteissa on samansuuntaista
kuin meilläkin.”209
Vuoden 1958 loppuun tultaessa kaksi suomalaista upseeria, kapteeni Kaj
Hagelberg ja yliluutnantti Sami Sihvo, olivat kuin sattumalta saaneet samanaikaisesti ulkomailla laskuvarjohyppykoulutuksen sekä arvokkaita kokemuksia.
Pääesikunta kiinnostui Hagelbergin ja Sihvon matkakertomuksissa esitetyistä
yksityiskohtaisista tiedoista ja kokemuksista niin paljon, että jalkaväkiosastolla
alettiin suunnitella laskuvarjojääkärikoulutuksen aloittamista myös Suomessa.
Pääesikunnan jalkaväkiosastolla palvellut kapteeni Jukka Suviniemi määrättiin
luonnostelemaan esitys suomalaisen laskuvarjojääkärikoulutuksen perusteista. Suviniemi laati esityksen yhdessä kapteeni Kaj Hagelbergin kanssa, minkä
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 Laskuvarjopudotus DC 3:sta. Kuva Sotamuseo.

vuoksi esityksen runko muodostui Hagelbergin muistiosta ”Ajatuksia laskuvarjojääkärikoulutuksen aloittamiseksi Suomessa”.210
Asia esiteltiin 31. joulukuuta 1959 puolustusvoimain komentajalle, kenraaliluutnantti Sakari Simeliukselle, joka käski asettaa erityisen laskuvarjokoulutustoimikunnan selvittämään asiaa tarkemmin. Tavoitteena oli luoda
suuntaviivat ja perusteet suomalaisen laskuvarjojääkärikoulutuksen aloittamiseksi mahdollisimman pian. Mietintö tuli jättää Pääesikunnan käsiteltäväksi
1. huhtikuuta 1960 mennessä. Toimikunnan puheenjohtajaksi määrättiin
everstiluutnantti Simo Sirkkanen (PE jv-os), sihteeriksi kapteeni Jukka Suviniemi (PE jv-os) ja varsinaisiksi jäseniksi eversti Olavi Valtonen ( PE huolto-os),
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everstiluutnantti Martti Avela (RvE), everstiluutnantti Erkki Setälä (PE koul-os),
majuri Ermei Kanninen (PE op-os), majuri Raimo Heiskanen (PE tarktsto),
kapteeni Martti Suhonen (PE järj-os) sekä kapteeni Veli-Matti Siiskonen
(IlmavE). Myös kapteeni Kaj Hagelberg (UudJP) määrättiin toimikuntaan
varsinaisesti kuulumattomaksi asiantuntijajäseneksi. Toimikunta työskenteli alkuvuonna 1960 tiiviisti, minkä vuoksi se sai valmiiksi mietintönsä jo
21. maaliskuuta 1960.211
Laskuvarjokoulutustoimikunnan mietintö ja sen esitykset painottuivat
suunnitelmaan, jonka päämääränä oli antaa valikoiduille varusmiehille Suomen oloihin soveltuva laskuvarjojääkärikoulutus osalle sodan ajan tiedusteluja sissijoukkoihin sijoitettavasta henkilöstöstä. Lisäksi tavoitteena oli ylläpitää
laskuvarjokoulutuksen saaneen henkilöstön toimintavalmiutta reservissä järjestämällä kertausharjoituksia sekä kehittää eri puolustushaarojen välistä yhteistoimintaa sissi- ja tiedustelutoimintaan liittyvillä lento- ja tulitukitehtävillä.
Varsinaisten maahanlaskujoukkojen kouluttamiseksi toimikunta ei sen sijaan
nähnyt olevan mahdollisuuksia.212
Toimikunnan mietinnön mukaan ”sissikoulutukseen liittyvän laskuvarjokoulutuksen saaneen henkilön nimitys oli laskuvarjojääkäri”, joka sinällään
kuvaa hyvin suomalaisen kaukotiedustelukoulutuksen sisältöä ja luonnetta.
Jalkaväkitaktiikassa ei vielä 1960-luvun alussa tunnettu varsinaisia erikoisjoukkoja, sillä jääkärikoulutusta pidettiin jalkaväen peruskoulutuksena. Tämän
vuoksi esitettiin näkemyksiä, joiden mukaan laskuvarjohyppykoulutus olisi
muuta peruskoulutusta täydentävä kokonaisuus.213
Toimikunnan keskeisin esitys liittyi kiinteät toimintamuodot sisältävän
laskuvarjoyksikön tai laskuvarjojääkärikoulun perustamiseen. Sen katsottiin
muodostavan hajautettuja kursseja paremmat edellytykset kehittää maa- ja
ilmavoimien välistä yhteistoimintaa, johon ”… tulisi kiinnittää yhä enemmän
huomiota”. Toimikunnan mietinnössä nostettiin esille myös laskuvarjojoukkojen taisteluohjesäännön tarve, etenkin jos toimintaa jatketaan tai laajennetaan.
Erillisen koulun perustaminen vaati toimikunnan mukaan aluksi henkilökunnan kouluttamista, tarvittavia erikoisvarusteita sekä koulutukseen soveltuvaa
sijoituspaikkaa.214
Laskuvarjokoulutustoimikunnan esityksen mukaan ensimmäinen suomalainen laskuvarjokokeilukurssi kantahenkilöstölle järjestettiin 11.7.–13.8.1960
Utissa yhteistoiminnassa Ilmavoimien Esikunnan ja Karjalan Lennoston kanssa. Kurssinjohtajana toimi kapteeni Kaj Hagelberg ja hänen apulaisenaan yli224
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 Kenraaliluutnantti Jorma Järventaus ja majuri Kaj Hagelberg onnittelevat hyppysiivet
saaneita kurssin oppilaita onnistuneesta suorituksesta. Kuva Sotamuseo.

luutnantti Sami Sihvo. Kaikkiaan kolmestasadasta hakijasta valittiin oppilaiksi
yhteensä 12 upseeria ja aliupseeria Puolustusvoimista sekä kolme aliupseeria Rajavartiolaitoksesta. Kaksi valittua jäi pois kurssilta, joten kaikkiaan 13
henkilöä suoritti kurssin hyväksytysti. Syksyllä 1960 järjestettiin vielä samalle
henkilöstölle kertauskurssi 3.–4. lokakuuta Utissa. Vuonna 1961 laskuvarjokoulutus oli jo täydessä vauhdissa. Ensimmäinen laskuvarjohyppykouluttajakurssi järjestettiin kesällä 1961 ja samana vuonna toinen kantahenkilökunnan
laskuvarjohyppykurssi 26.6.–29.7., ilmavoimien kadettien laskuvarjo-opetustilaisuus 3.–8. heinäkuuta sekä ensimmäinen varusmiesten laskuvarjohyppykurssi 31.7.–2.9. ja toinen 4.9.–7.10.215
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 Laskuvarjojääkärikoulun henkilökuntaa ja hyppykouluttajia vuonna 1963. Äärimmäisenä vasemmalla kapteeni Sami Sihvo ja hänen oikealla puolellaan majuri Kaj Hagelberg.
Etenkin Kaj Hagelbergin ja Sami Sihvon ulkomailta keräämillä kokemuksilla oli merkittävä osuus suomalaisen laskuvarjohyppykoulutuksen suunnittelussa ja aloittamisessa.
Kuva Sotamuseo.

Vuosien 1960 ja 1961 kokemukset sekä kantahenkilökunnan että varusmiesten kursseista olivat hyviä, mutta koulutustavoitteet ja niiden liittyminen
sodan ajan toimintaan olivat vielä alkutekijöissään. Mitään sellaisia tekijöitä,
jotka olisivat olleet laskuvarjojääkärikoulun perustamista vastaan, ei kokeilukursseilla kuitenkaan ilmennyt. Samoihin aikoihin Pääesikunnassa hahmoteltiin alueellisen puolustuksen periaatteita ja sen osana sissikoulutusta, jolloin
laskuvarjojääkärikoulutusta pidettiin tarpeellisena etenkin ylijohdon alaisten sissijoukkojen tiedustelukyvyn ja kaukopartiotoiminnan näkökulmista.
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 rityisesti tätä seikkaa korostivat laskuvarjotoimikunnan jäsenten lisäksi suunE
nittelussa mukana olleet majuri Kaj Hagelberg ja kapteeni Sami Sihvo.216 Monien vaiheiden jälkeen sekä vuosien suunnittelu- ja kokeilutoiminnan tuloksena
puolustusvoimain komentaja hyväksyi 26. lokakuuta 1961 pidetyssä esittelyssä Laskuvarjojääkärikoulun perustettavaksi kokeilukokoonpanossa Uttiin
3. Divisioonan komentajan alaisuuteen 1. helmikuuta 1962 alkaen.217
Laskuvarjojääkärikoulussa (LjK) annettu varusmieskoulutus jakaantui alusta alkaen peruskoulutuskauteen, aliupseeri- ja laskuvarjohyppykoulutuskauteen
ja erikoiskoulutuskauteen. Koulutusohjelmaan sisältyi myös kaksi ampumaleiriä
sekä vuodesta 1963 lähtien kaksiviikkoinen Lapin harjoitus, jonka tarkoituksena
talvihyppykoulutuksen lisäksi oli harjoitella sissitoimintaa talvioloissa. Koulutuksen painopiste oli nimensä mukaisesti laskuvarjojääkärikoulutuksessa, jonka
yhdessä muodostivat hyppy-, sissi- ja tiedustelukoulutus.218
Vaikka sissi- ja tiedustelutoiminnalla oli Puolustusvoimissa ja Rajavartio
laitoksessa 1960-luvun alkuvuosina jokseenkin vakiintuneet suuntaviivat,
käynnistynyt laskuvarjojääkärien sissitoiminnan koulutus haki vielä linjojaan.
Käytännön koulutusta vaikeuttivat myös voimassa olleiden jalkaväen taisteluohjesääntöjen, tiedusteluohjesäännön, sissiohjesäännön ja sissikoulutusoppaan osin vanhentuneet sisällöt. Siksi Laskuvarjojääkärikoulun henkilökunnan
oli luotava itse tai haettava sissi- ja tiedustelutoimintaan sopivat laskuvarjojääkärin toimintatavat kokeilujen kautta.219
Sami Sihvo vahvisti haastattelussa, että Laskuvarjojääkärikoulussa vuosina
1962–1964 annettu koulutus perustui pitkälti kouluttajien omiin kokemuksiin
ja näkemyksiin sissi- ja tiedustelutoiminnasta. Myöskään Rajavartiolaitoksen
henkilöstön osaamista ja kokemuksia ei laajemmin hyödynnetty, vaikka pienimuotoista yhteistyötä lähimpien rajavartiostojen kouluttajien kanssa tehtiin
etenkin sotaharjoitusten yhteydessä. Sihvo totesi myös, että Laskuvarjojääkärikoulun perustamisen taustalla, laskuvarjohyppytoiminnan aloittamisen lisäksi,
saattoi olla tarve perustaa Puolustusvoimiin erillinen sissi- ja tiedustelukoulutusta antava yksikkö.220
Sissi- ja tiedustelukoulutus Laskuvarjojääkärikoulussa kuitenkin lisääntyi
ja kehittyi vähitellen. Vaikka tiedustelutoiminnan teoriaan ja harjoitteluun oli
varattu useita koulutustunteja, sitä pidettiin alusta lähtien riittämättömänä
asetettuihin koulutustavoitteisiin nähden. Ensimmäisen laskuvarjojääkärikurssin koulutus käynnistettiin lyhyellä valmistautumisajalla ja vajain perustein,
jolloin koulutusta voidaan pitää ainakin osin improvisoituna.221
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Etenkin sissi- ja tiedustelukoulutuksen puutteellinen ohjeistus aiheutti sen,
että laskuvarjojääkäreitä käytettiin vuosien 1963 ja 1964 aikana järjestetyissä
sota- ja taisteluharjoituksissa maahanlaskujoukkojen tavoin. Pääesikunnan operatiivinen osasto ja koulutusosasto epäilivät suuntauksen johtuvan vahvistamattomista koulutusohjeista ja laskuvarjojääkärien selkiytymättömistä sodan ajan
tehtävistä, joten asiaan päätettiin puuttua mahdollisimman nopeasti.222
Puolustusvoimain komentajalle marraskuussa 1964 pidetyssä esittelyssä vahvistettiin laskuvarjojääkärien sodan ajan tehtävät ja niiden mukaiset
käyttöperiaatteet, jotka olivat ”kaukopartiointi ja erikoistiedustelu syvällä vihollisen selustassa, erikoississitehtävät sekä yleisen sissitoiminnan tukeminen ja
poikkeustapauksissa varsinainen sissitoiminta”. Esittelyn perusteluissa painotettiin, ettei laskuvarjojääkärien ”käyttödoktriini” voi sodan aikana noudattaa
suurvaltojen laskuvarjojääkärien käyttöperiaatteita. Samassa esittelyssä hyväk Laskuvarjojääkärikoulun johtaja majuri Kaj Hagelbergin hyppyvarustus tarkastetaan
samalla pieteetillä kuin hyppäämään lähtevien oppilaiden. Kuva Sotamuseo.

228

YLEIS- JA ASELAJITIEDUSTELUSTA YHTYMIEN TIEDUSTELUTOIMINTAAN

 Majuri Kaj Hagelbergin mallisuoritus
oikeaoppisesta hyppyasennosta.
Kuva Sotamuseo.

syttiin laadittavaksi laskuvarjojääkärien
kouluttamista varten ”pysyvä taktillinen
koulutusohje”, jonka painopiste tuli olla
sodan ajan tehtävien suorittaminen
edellä mainitussa tärkeysjärjestyksessä
sekä yleisohje Laskuvarjojääkärikoulun
joukkojen käytöstä sotaharjoituksissa.
Koulutetut laskuvarjojääkärit tuli sijoittaa sodan ajan organisaatiossa ensin
ylijohdon tiedustelupataljoonaan ja vasta sen jälkeen ylivahvuudeltaan ylijohdon sissiyksiköihin.223
Selkeä muutos Laskuvarjojääkärikoulun sissikoulutuksessa tapahtui vuoden 1967 kuluessa, jolloin kapteeni Olavi Jokela toimi laskuvarjojääkärikomppanian päällikkönä. Jokela uudisti yhteistoiminnassa koulun johdon kanssa
koulutussuunnitelmat vastaamaan Pääesikunnan linjauksia, jolloin sissi- ja tiedustelukoulutus saivat entistä merkittävämmän osan koulutussuunnitelmissa.
Käytännössä tämä tarkoitti lähitaistelukoulutuksen vähentämistä ja sissi- sekä
tiedustelukoulutuksen lisäämistä varusmiesten aliupseeri- ja hyppykoulutuskaudelle ja erikoiskoulutuskaudelle.224
Laskuvarjojääkärikoulutuksen voidaan perustellusti todeta olleen osa suomalaisen kaukotiedustelutoiminnan ja sen koulutuksen kehitystä. Yhtäältä mallia haettiin ulkomailta ja toisaalta tukeuduttiin kansallisiin tiedustelutoiminnan perinteisiin. Etenkin Kaj Hagelbergin ja Sami Sihvon ulkomailta keräämillä
kokemuksilla oli merkittävä osuus suomalaisen laskuvarjohyppykoulutuksen
suunnittelussa ja aloittamisessa. Laskuvarjojääkärikoulun perustaminen vuonna 1962 ja sen jälkeinen aika olivat kaukotiedustelutoiminnaltaan kokeilujen
ja kehittämisen jatkuvaa vuorovaikutusta. Vaikka koulutusohjelmat, koulutussuunnitelmat ja koulutuksen painopisteet vaihtelivat, tiedustelutoiminnan
kouluttaminen kehittyi hiljalleen kokemusten karttuessa Laskuvarjojääkärikoulussa. Tultaessa 1960-luvun loppuun Laskuvarjojääkärikoulussa oli päästy
suurimpien ongelmien yli ja kaukotiedustelukoulutus saatu nostetuksi korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi.
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Tiedustelutoiminnan suuntaviivat 1960-luvulla
Tultaessa 1960-luvun alkuun tiedustelutoiminnan teoretisointi, yhä avoimempi kirjoittelu, valmistuneet ohjesäännöt ja vakiintumassa ollut koulutus
olivat muodostaneet kokonaisuuden, jonka hallitseminen vaati Puolustusvoimissa järjestelmällisempiä toimenpiteitä. Tuolloin kiinnitettiin Puolustusvoimien johdossakin yhä painokkaammin huomiota operatiivis-taktisen
tiedustelutoiminnan opettamiseen ja harjoitteluun. Yksi siihen liittyvä mielenkiintoinen aikalaisdokumentti vuodelta 1960 on operatiivisen osaston
salainen muistio Operatiiviset olosuhteemme Suomen mahdollisesti joutuessa
sotaan lähivuosina. Laaja 65-sivuinen muistio käsittelee lähes inhorealistisella
tavalla valmiuksia ja lukuisia heikkouksia, joita Puolustusvoimissa katsottiin
tuolloin olevan.225
Kokonaisuudessa taisteluiden onnistumisella katsottiin kuitenkin olevan
entistä paremmat edellytykset, sillä tulen puutteellinen kaukovaikutus ja
heikot lentotiedustelumahdollisuudet voitiin osaksi korvata sissitoimintaa
hyödyntämällä.226 Muistion perusteella voidaan todeta, että tiedustelutoiminnan merkitys ymmärrettiin ja sen koulutukselliset haasteet tiedostettiin,
mutta selvää tilanteeseen soveltuvaa sotataidon käytännön toteutusta ei ollut
päätetty. Yksityiskohtaiset laskelmat ja kokeilut toiminnan tehokkuudesta
puuttuivat.
Toisin kuin sissitoiminnan kehittämiseksi, tiedustelutoimintaa ja sen tutkimista varten ei tiettävästi perustettu Pääesikunnan johtamaa erillistä toimikuntaa.227 Siitä huolimatta niin sanottu sissitoimikunta pohti ja tutki myös
useita tiedustelutoimintaan liittyneitä kysymyksiä. Teoreettisen tutkimuksen
ja taustaselvitysten lisäksi toimikunta päätti saamansa valtuutuksen mukaan
järjestää sissitoimintaan keskittyneitä kokeilu- ja tutkimusharjoituksia, joissa
tarkasteltiin myös tiedustelutoiminnan avoimia kysymyksiä. Harjoitusten runkosuunnitelmat ja operatiiviset perusteet laadittiin Pääesikunnan operatiivisella osastolla sissitoimikunnan antamien perusteiden mukaisesti. Käytännön
harjoitukset käskettiin Pääesikunnan määräyksellä ja saatteilla toteutettaviksi
erilaisiin harjoitusmaastoihin, jotta kokeiluista saatiin mahdollisimman kattavat tutkimustulokset.228
Kokeiluharjoitusten lisäksi toimikunta osallistui vuoden 1961 kuluessa seuraajaosastona Sotakorkeakoulun johtamisharjoitukseen Tammelassa
10.–11. elokuuta, jolloin tutkittavana olevaa menetelmää kokeiltiin prikaa230
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tin puitteissa.229 Kesän 1962 kuluessa toimikunnan työskennellessä Pääesikunnassa oli monia muitakin rautoja tulessa. Yksi näistä oli niin sanotun
K-ohjelman eli Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisohjelman aikaansaaminen.230 Vaikka puolustusjärjestelmän kehittäminen oli jo 1960-luvun
alussa liitetty myös osaksi materiaalista parantamista ja rakennustyötä,
erilaisten sotamateriaalihankkeiden tavoitteellinen kehittäminen jatkui toteutuakseen 1960-luvun puolivälissä. Puolustusvoimain komentaja, jalkaväenkenraali Sakari Simelius joutui asettamaan koko arvovaltansa Puolustusvoimien kehittämisen takeeksi, ja hän kohtasi suuria vaikeuksia viedessään
asian läpi poliittisessa päätöksenteossa. Muun muassa K-ohjelmasta painetun
kirjasen jakeleminen kiellettiin.231
Aikalaisdokumenttina Puolustuslaitoksen kehittäminen 1960-luvulla on
arvokas lähde etenkin sotataidollisten kuvausten kannalta. Maavoimien materiaalisen ja operatiivisen kehittämisen painopisteiksi K-ohjelmassa hahmoteltiin vuonna 1962 taistelun suoritusperiaatteiksi kolme suurta kokonaisuutta.
Näistä tärkeysjärjestykseltään kolmanneksi asetettiin taisteluiden liikkuvuus
ja sissitoiminta. Sissitoiminnan tarpeellisuutta perusteltiin taisteluiden kustannustehokkaalla suoritusperiaatteella ja eräiden puutteiden asettamilla
vaatimuksilla: ”Taisteluiden liikkuvuuden johdosta sissitoiminnalla on entistä
paremmat onnistumisen edellytykset. Oman tulen puutteellinen kaukovaikutus
sekä riittämättömät lentotiedustelumahdollisuudet on voitava osaksi korvata sissitoiminnalla.”232
Alueellisen puolustusjärjestelmän
perusajatusta ja suomalaisen sotataidon
uusia suuntauksia perusteltiin myös

 Puolustusvoimain komentaja, jalkaväenkenraali Sakari Simelius joutui asettamaan
koko arvovaltansa puolustusvoimien kehittämisen takeeksi, ja hän kohtasi suuria vaikeuksia viedessään asian läpi poliittisessa
päätöksenteossa. Kuva Puolustusvoimat.
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 Vihollinen näkyvissä – tiedustelupartio: valmistautukaa irtautumaan paljastumatta!
Kuva Sotamuseo.

ydinaseuhkan sekä muuttuneen maailmantilanteen varjolla hyvin suorasanaisesti. ”Ydinräjähteiden käyttöuhka edellyttää maavoimilta hajaryhmitystä sekä
sen ohella kykyä suorittaa nopeita ryhmitysmuutoksia (liikkuvuutta) ja hyviä
johtamismahdollisuuksia (viestiyhteyksiä) samoin kuin tehokasta suojelupalvelua, laajamittaista salaamista ja harhauttamista sekä tarmokasta tiedustelua.”233
Myös ilmakuljetusten merkitystä korostettiin aivan uudella tavalla: ”Ilmakuljetuksiinkin on varauduttava. Normaaleja kuljetuslentoja lukuun ottamatta
tarvitaan laskuvarjojääkäreitä sekä tiedustelu- ja sissijoukkoja varten että myös
iskujoukoiksi erikoistehtäviin. Nykyaikana ei voida enää tulla toimeen ilman
helikoptereita. Maasotatoimissa niitä käytetään erityisesti johtamistoimintaan
232
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ja tiedusteluun, pienehköjen sissi- ja tiedustelupartioiden siirtoihin sekä huoltokuljetuksiin.”234 Sotataidollisessa ajattelussa niin strategisella kuin operatiivis-taktisella tasoilla heijastelivat Korean sota sekä Indokiinan tapahtumat,
joissa ilmakuljetukset olivat osoittaneet merkityksensä osana operaatioita ja
taisteluita.
Tultaessa 1960-luvulle oli operatiivis-taktisen tiedustelun tueksi vahvistettu perusyhtymäksi prikaati tai armeijakunta. Yhtymät olivat käytännössä eri maanpuolustusalueilla toimivia armeijakuntia tai prikaateja,
jotka ”kaikkia maavoimien aselajeja käsittävinä kykenevät itsenäiseen taistelutoimintaan”.235 Esimerkiksi prikaatin tiedusteluvoima muodostui esikuntakomppanian tiedustelujoukkueesta sekä sen kunkin neljän pataljoonan
esikuntakomppanian tiedustelujoukkueista. Tiedustelutoiminnan määritelmänä reserviläisten koulutuksessa käytettiin seuraavaa: ”Tiedustelulla
hankitaan tietoja vihollisesta, maastosta ja muista toimintaan vaikuttavista
seikoista. Vihollistiedustelun lajeina komppaniassa tulevat kysymykseen tähystys- ja partiotiedustelu. Tähystyksen tulee olla jatkuvaa ja siihen osallistuvat
yhteistoimin kaikki komppanian kaistalla toimivat joukot. Partiointi tapahtuu
yleensä perusyksikön henkilöstön voimin.”236
Vuonna 1963 julkaistu ja vahvistettu Kenttäohjesäännön I osa oli tarkoitettu antamaan perusteet yhtymän taistelulle. Ohjesäännön mukaan yhtymän
komentaja päätti tiedustelun suuntautumisesta, painopisteestä ja voimakkuudesta. Yhtymän saama tehtävä sekä aikaisemmin hankitut ja tarkistetut
tiedot antoivat komentajalle perusteet päätöksentekoa varten. Komentajan
tuli antaa päätöksessään tiedustelutoiminnalle vaatimukset, joista muotoiltiin
tiedustelun peruskysymykset. Tiedustelutoiminnan piti kohdistua viholliseen,
yhtymän toiminta-alueeseen, maastoon, ilmatilaan sekä rannikkoalueilla toimivassa yhtymässä myös saaristoon ja merialueeseen. Yhtymän tiedustelun
tuloksien avulla saatiin selville vihollisen toiminnan todennäköinen suuntautuminen ja voimakkuus, taisteluaineiden mahdollinen käyttö sekä yhtymän
toiminta-alueen maasto-, meri-, sää- ja ilmasto-olosuhteet.237
Yhtymän työjärjestyksen mukaan esikunnan aselajipäälliköt sekä operatiivisen toimiston (tai osaston) ja muiden osastojen tiedusteluhenkilöstö
suunnittelivat ja järjestivät komentajan päätösten ja käskyjen mukaisesti tiedustelutoiminnan, arvioivat ja muokkasivat saadut tiedot, esittelivät ne sekä
ilmoittivat ja jakoivat tiedot yhtymän esikunnalle, joukoille, naapureille ja
ylemmälle johtoportaalle. Operatiivisen toimiston tai osaston tehtävänä oli
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laatia tiedustelusuunnitelma, jossa osoitettiin, miten yhtymän komentajan
vaatimat tiedot hankitaan. Tiedustelusuunnitelma voitiin laatia tiedusteluluettelon muotoon.238
Vastuu käytännön tiedustelutoiminnasta oli yhtymään kuuluvilla joukoilla,
sissi- ja tiedusteluyksiköillä, yhtymää tukevilla tai yhtymän vastuualueella toimivilla ilma- ja merivoimien osilla sekä tiedusteluerikoiskoulutuksen saaneilla
kuuntelutiedustelu, mittaustiedustelu, sää-, suojelu-, ilmavalvonta-, ja merivalvontayksiköillä sekä valokuvaajilla, kuvantulkitsijoilla ja tulkeilla. Tiedustelun
pääosan suorittivat rintamavastuussa olleet joukot, mutta myös reservit ja eri
puolustushaarojen ja aselajien joukot osallistuivat tiedustelutoimintaan. Lisäksi
tiedustelutietoja saatiin yhtymään ylemmältä johtoportaalta ja naapureilta.239
Uusittu Kenttäohjesääntö antoi riittävät perusteet yhtymätasoiselle operatiivis-taktiselle tiedustelutoiminnalle. Edellä mainittujen tiedustelutoiminnan
vastuiden ja tehtävien lisäksi ohjesäännössä kuvattiin seikkaperäisesti maastontiedustelun, säätiedustelun, suojelutiedustelun sekä yhteistoiminta meri- ja
ilmavoimien tiedusteluelinten kanssa.
Alueellisen puolustuksen ja alueellisen taistelun periaatteet tuli yhtenäistää
kaikilta osin ja saattaa ymmärrettävässä muodossa koulutuskäyttöön. Koko
1950-luvun puolustusvalmisteluja oli vaikeuttanut se, että Puolustusvoimien
ja muun yhteiskunnan välinen yhteistyö rajoitettiin mahdollisimman
vähäiseksi. Suomen ulko- ja sisäpoliittisen tilanteen vakiinnuttua
1950-luvun lopulla saatettiin yhteistoimintaa lämmitellä uudelleen.

 Vuonna 1963 julkaistu ja vahvistettu
Kenttäohjesäännön I osa oli tarkoitettu
antamaan perusteet yhtymän taistelulle.
Ohjesäännön mukaan yhtymän komentaja päätti tiedustelun suuntautumisesta,
painopisteestä ja voimakkuudesta.
Kuva Puolustusvoimat.
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 Vuoden 1963 Kenttäohjesäännön I osa kuvaus tiedustelun suunnittelusta ja suorituksesta yhtymässä. Kuva Puolustusvoimat.
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Tästä yhtenä osoituksena oli valtakunnallisten maanpuolustuskurssien perustaminen vuonna 1961. Maanpuolustuskurssien myötä annettiin kokonaiskuva
maanpuolustuksesta niille johtaville henkilöille, jotka yhteiskunnan eri aloilla
toimiessaan joutuivat tekemään ehdotuksia ja päätöksiä maanpuolustukseen
välillisesti tai välittömästi liittyvistä kysymyksistä.240
Tiedusteluun ja valvontaan myös panostettiin määrärahoja. Esimerkiksi
Suomen valtion puolustusmäärärahat vuodelle 1968 sisälsivät materiaalista
kehitystä parantavia perushankintoja, joiden yhteisarvo oli 1,6 miljardia markkaa. Tuosta hankintamäärärahasta noin 4 prosenttia eli 70 miljoonaa markkaa
oli tarkoitettu pelkästään tiedustelun ja valvonnan kehittämiseen.241
Kenties rauhan ajan merkittävin uudistus Puolustusvoimien johtamisja hallintojärjestelmään tehtiin vuonna 1966, kun vanhasta divisioonajaosta
luovuttiin jakamalla maa seitsemään alueellisessa vastuussa olevaan operatiiviseen sotilaslääniin. Siviili- ja sotilashallintoalueiden yhteensovittamista
käytettiinkin keskeisimpänä argumenttina, kun Puolustusvoimien rauhanajan
organisaatiota uudistettiin.242 Vuodesta 1966 lähtien ylimmän johdon alaisuudessa toimineille sotilaslääneille määriteltiin alueelliset johtovastuut. Seitsemän
sotilasläänin alaisuudessa
toimi yhteensä 27 sotilaspiiriä sekä erinäinen määrä
joukko-osastoja ja laitoksia.
Järjestelyn oli myös tarkoitus palvella sotilaallisen
maanpuolustuksen toimin-

 Vuosina 1961–1963 järjestettiin useita kokeilu- ja
tutkimusharjoituksia, joissa
tiedustelutoiminta oli yhtenä
tutkimuskohteena. Tasavallan
presidentti Urho Kekkonen ja
puolustusministeri kenraali
Kaarlo Leinonen tutustumassa
vuoden 1963 syyssotaharjoitukseen. Kuva Sotamuseo.
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taa siviilihallintoa noudattavalla aluejaolla. Organisaatiouudistusta seurasi
perustamistehtäväluettelon uusiminen ja siihen liittyvä sotavarustuksen uudelleenkohdentaminen.243
Kun vuoden 1966 organisaatiouudistuksessa muodostettiin itsenäisiä
sotilasläänejä, jotka johtivat yleisjoukkojen prikaateja ja paikallisjoukkoja,
avainasemassa oli edelleen alueellinen vastuu. Vain taktiikaltaan yhtenäisesti
koulutettujen ja entistä paremmin varustettujen paikallisten yksiköiden suunniteltiin todellisuudessa olevan samanaikaisesti valmiita aloittamaan taistelun
alueellisen vastuun ja tehtävien mukaisesti.244
Myös Rajavartiolaitoksessa arvioitiin sodan ajan rajaprikaatien ja muiden
sissitoimintaan kykenevien joukkojen valmiutta vuonna 1966 perusteellisesti.
Rajavartiostojen esikunta käynnisti samana vuonna, ilmeisesti Puolustusvoimien organisaatiouudistuksen vuoksi, sodan ajan rajaprikaatien kokoonpanojen tarkistustyön sekä joukkojen soveltuvuuteen muun muassa sissitoimintaan liittyvän erillistutkimuksen. Rauhan ajan organisaatiouudistukset
vaikuttavat suoraan kutsuntapiirien ja perustamistoiminnan järjestelyihin,
jolloin niiden välilliset vaikutukset ulottuivat osin myös sodan ajan joukkokokoonpanoihin: ”Perustamistoiminnan kannalta tämä merkitsee sitä, että
rajajääkäripataljoonat – riippuen siitä mihin tulokseen organisaatiossa päädytään – joko lakkaavat ja niiden henkilöstö ja materiaali käytetään uudelleen
organisoituihin rajaprikaateihin tai että ne sellaisinaan määrätään elimellisesti
kuulumaan rajaprikaatiin.”245
Ensimmäisessä vaiheessa rajavartiostot tekivät esityksensä Rajavartiostojen Esikunnalle sodan ajan kokoonpanoista. Ensimmäisen vaiheen jälkeen
asiaa käsiteltiin rajavartiostojen komentajien neuvottelupäivillä 2.–3. marraskuussa 1966. Toinen vaihe liittyi lausuntojen perusteella muodostettujen
kokeilukokoonpanojen tutkimiseen käytännössä, lähinnä kartta- ja toimintavalmiusharjoituksissa. Määräajaksi tarkistetuille kokoonpanoluonnoksille asetettiin 1. huhtikuuta 1967.246 Alustavissa selvityksissä todettiin, että
rajavartiostojen on kaikissa tilanteissa kyettävä tarvittaessa niin tiedustelukuin sissitoimintaan sekä rauhan että sodan ajan kokoonpanoissa. Rajavartiostojen Esikunta lähetti vartiostoille saatteen tarkistustyön aloittamiseksi,
jonka mukaan ”rajavartiostojen sa-kokoonpanojen muuttamisella pyritään
tehostamaan puolueettomuusvartioinnin suoritusta maan ollessa puolueettomuustilassa, samoin kuin lisäämään niiden yksiköiden taistelukykyä niiden
toimiessa suojajoukkoina taistelussa.”247
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Vuosina 1966 ja 1968 tehtiin myös muutama merkittävää tiedustelu- ja
tiedonhankintamatkaa ulkomaille. Suomen apulaissotilasasiamiehenä Tukholmassa toiminut majuri Maunu Rautonen vieraili maaliskuun 1966 aikana
kolme kertaa Kiirunaan sijoitetussa jääkärikoulussa. Matkakertomuksensa
mukaan Rautonen pääsi tutustumaan myös jääkärikoulun käyttämiin ampuma-alueisiin Rautasissa ja Abiskossa. Matka oli muutoin melko tavanomainen
tutustuminen, mutta majuri Rautonen oli kiinnittänyt erityisen huomion
ruotsalaisten pääkoulutustavoitteisiin, jotka olivat tiedustelu ja sissisota.248
Rajavartiolaitoksessa palvellut yliluutnantti Arto Lavento osallistui Norjan
kodinturvajoukkojen eli Heimevernetin järjestämälle sissikurssille Bombåsissa
15.–27. elokuuta 1966. Myös Suomen sotilasasiamiehenä Oslossa toiminut
everstiluutnantti Pauli Kaskeala tutustui sissikurssiin vierailemalla Bombåsissa
23.–27. elokuussa 1966 pidetyssä kurssin loppuharjoituksessa, jossa harjoiteltiin painokkaasti myös partiotiedustelutoimintaa.249
Yliluutnantti Arto Lavento laati Norjan sissikurssista seikkaperäisen ja
laajan matkakertomuksen, joka lähetettiin Rajavartiolaitoksessa kaikkien rajavartiostojen komentajille ja Rajakoulun johtajalle. Kertomuksessaan Lavento
tiivisti näkemyksiään ja saamiaan kokemuksia, jotta niitä voitiin mahdollisimman hyvin hyödyntää suomalaisessa sissi- ja tiedustelukoulutuksessa. Laventon mukaan norjalaisten toiminta perustui erikoiskoulutettujen osastojen
suureen toiminnanvapauteen ja ennalta valmisteltuihin operaatioihin. Myös
paikalliseen siviiliväestöön oli koulutettu ”kontakti-miehiä”, joiden tehtävänä
oli sodan aikana toimittaa tietoja ja materiaalia tiedustelupartioille ja sissiosastoille. Kurssilla annettu koulutus muodostui oppitunneista, käytännön
sissitaitoharjoituksista ja loppuharjoituksesta.250
Kurssin opetuksen painopisteinä olivat Laventon mukaan tukikohdan
valmistaminen, tähystyspalvelu, partiointi, henkilökohtainen naamiointi ja
erilaisten panosten valmistaminen. Vihollisen vastatoimenpiteisiin ei koulutuksessa kiinnitetty huomiota juuri lainkaan. Lavento oli myös erityisen
tyytyväinen norjalaisten suhtautumiseen ja yhteistyöhalukkuuteen sekä siitä,
että ”norjalaisilla ei tunnu olevan mitään harhakäsityksiä Suomen poliittisesta
asemasta”. Suomen sotilasasiamies everstiluutnantti Pauli Kaskeala vahvisti
omassa kertomuksessaan miltei kaikki yliluutnantti Arto Laventon havainnot,
mutta korosti vielä erikoista ”siviilikontaktimiesten” käyttöä osana alueellista
sissi- ja tiedustelutoimintaa. Kaskeala piti järjestelyä mielenkiintoisena ja erittäin tärkeänä piirteenä.251
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 Ruotsiin ja Norjaan suuntautuneiden
tiedustelu- ja opintomatkojen perusteella
voidaan todeta, että suomalaisten mielenkiinto ulkomaisiin malleihin tiedustelutoiminnasta säilyi läpi 1960-luvun.
Puolustusvoimain komentaja jalkaväenkenraali Sakari Simelius tutustui vuonna
1964 Ruotsin Puolustusvoimiin ja Kiirunan jääkärikouluun, jossa perehdyttiin
erityisesti ruotsalaiseen sissi- ja tiedustelukoulutukseen. Kuva Sotamuseo.

Keväällä 1968 tehtiin vielä yksi
tutustumismatka Ruotsiin, johon
osallistui kahdeksan Puolustusvoimien upseeria ja yksi Rajavartiolaitoksen upseeri. Vierailu kohdistui jälleen kerran Ylä-Norlannin sotilasalueella
sijainneeseen Kiirunan jääkärikouluun, jossa perehdyttiin erityisesti ruotsalaiseen sissi- ja tiedustelukoulutukseen sekä partioiden erikoisvarusteisiin. Matkalle osallistunut Rajakoulussa palvellut kapteeni Raimo Piiroinen laati vierailusta seikkaperäisen matkakertomuksen, jossa ruotsalaisten ja suomalaisten
välistä yhteistyötä ja koulutustoimintaan liittyvien tietojen sekä kokemusten
vaihtoa korostettiin. Kertomuksen liitteinä olivat myös yksityiskohtaiset opetusohjelmat ruotsalaisten antamasta koulutuksesta. Piiroinen totesi yhteenvedossaan, että ”useaan otteeseen eri tilaisuuksissa ruotsalaiset korostetusti toivat
esille, että Suomen armeija on heitä eniten opettanut ja osoittanut esimerkillään
kuinka pienenkin maan kannattaa puolustautua.”252
Ruotsiin ja Norjaan suuntautuneiden tiedustelu- ja opintomatkojen perusteella voidaan todeta, että suomalaisten mielenkiinto ulkomaisiin malleihin
tiedustelutoiminnasta säilyi läpi 1960-luvun. Merkittävää oli myös se, että tietoja operatiivis-taktisesta tiedustelutoiminnasta sekä sissitoiminnasta pyrittiin
hakemaan Suomen läntisiltä naapurimailta, joissa olosuhteet ja resurssit olivat
jokseenkin samankaltaisia kuin kotimaassa. Tietoja suomalaisten kokemuksista jaettiin yhteistoimintakumppaneista eritoten ruotsalaisille ja norjalaisille.
Edellä esitetyn perusteella laillisilta tiedustelumatkoilta saatiin hankittua arvokkaita tietoja, joita ainakin osin hyödynnettiin suomalaisen tiedustelutoiminnan ja menetelmien koulutuksessa sekä taktiikan kehittämisessä.
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Tiedustelu ylimmän päällystön opetustilaisuuksissa vuosina
1961–1966
Ylimmän päällystön opetustilaisuudet aloitettiin Puolustusvoimissa vuonna 1961. Muutaman vuoden välein järjestetyt opetustilaisuudet olivat noin
kolmen viikon kursseja, jotka tarjosivat nimensä mukaan Puolustusvoimien
ylimmälle päällystölle ajantasaiset tiedot operatiivisista ja sotataidollisista
suuntauksista.253 Kurssien ohjelmat ja sisältö laadittiin pitkälti Pääesikunnan
operatiivisella osastolla Yleisesikunnan päällikön toimiessa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kurssinjohtajana. Kurssien ohjelmissa keskityttiin
maanpuolustuksen ydinkysymyksiin ylimmän johdon tasolla. Kurssit järjestettiin useimmiten Sotakorkeakoulussa.254 Vuosina 1961, 1962, 1964 ja 1966
järjestettiin ylimmän päällystön opetustilaisuudet 1–4 (YPO:t 1–4).255

 Lukuisilla sota-, taistelu- ja kertausharjoituksilla oli merkittävä osuus tiedustelutoiminnan käytännön kokemusten kartuttamisessa. Etenkin rajavartiostojen järjestämää
tiedustelukoulutusta pidettiin korkeatasoisena. Kuva Sotamuseo.
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Ensimmäisessä ylimmän päällystön opetustilaisuudessa (YPO 1, 1961)
Pääesikunnan silloinen liikekannallepanotoimiston päällikkö, everstiluutnantti Väinö Salmela piti alustuksen Suomen puolustusvoimien sodan ajan järjestelyiden perusteista. Esityksessä viitattiin epäsuorasti sissitoimintakoulutuksen
tilaan ja laatuun; ”Erikoisjalkaväkeemme kuuluvia tiedustelu- sissi-, rannikko- ja
rannikkojääkäripataljoonien liikkuvuutta on myös lisätty. Tiedustelu- ja sissijoukoille annetaan laskuvarjohyppykoulutusta.”256
Toisessa opetustilaisuudessa (YPO 2, 1962) tiedustelutoimintaa sivuttiin
lähinnä esittelemällä kurssilaisille uuden Kenttäohjesäännön (KO I) luonnoksen
sisältöä. Jalkaväen tarkastajan pitämässä alustuksessa Yleistaktiikan suuntaviivoja todettiin muun muassa, että ”…olemme joutuneet tarkistamaan taktillisia
menetelmiämme eri taistelulajeissa. Tämä on lähinnä tapahtunut kenttäohjesäännön I–II osien uusimisen yhteydessä. On pyritty löytämään keinoja vihollisen liikkuvuuden ja tulen ylivoiman eliminoimiseen.”257 Tällä viitattiin suoraan
muun muassa Kenttäohjesäännön luonnoksen I luvun alalukuun Tiedustelu
sekä taistelulajeista hyökkäyksen, puolustuksen ja viivytyksen osaan liitettyihin
tiedustelutoiminnan alalukuihin.258
Kolmannessa opetustilaisuudessa (YPO 3, 1964) pidettiin tiedustelun yleisjärjestelyistä kurssilaisille aivan oma teema-alustus. Eversti Lauri Sutela piti esitelmän aiheesta Tiedustelun yleisjärjestely, armeijan ja armeijakunnan tiedustelu.
Sutelan kaksituntinen luento oli jaettu seuraaviin asiakokonaisuuksiin:

I Lyhyt teoreettinen jakso, jossa esitetyt asiat saavat varsinaisen valotuksen
myöhemmissä jaksoissa,

II Tiedustelu rauhan aikana,

III Sodan ajan tiedustelun yleisjärjestelyt ja Päämajan tiedustelu,

IV Armeijan ja armeijakunnan tiedustelu sekä komentajan osuus siihen.
Luentoon liittyi kaikkiaan 15 piirrosta ja havainnollistavaa kelmua. Sutela toi
esityksessään seikkaperäisesti esille yhtymien tiedustelutoiminnan perusteet
sekä niiden taustat: ”Yhtymien esikuntia organisoitaessa lähdettiin siitä, että
esikunta ei saa olla pienoiskuva PM:sta. Tiedusteluhenkilöstön määrä ja pätevyys ratkaisee myös, miten itsenäinen tiedustelu voi olla.”259 Kurssilla järjestettiin myös sotapeli, jossa armeijan ja armeijakunnan tiedustelun järjestelyt
olivat yhtenä alatehtävänä. Itsekin kurssilla oppilaana ollut Lauri Sutela totesi
kurssista antamassaan palautteessa, että ”tiedusteluala tuli sotapelissä esille
oikealla tavalla ja sen merkitys piti tulla selväksi jokaiselle pelin osanottajalle.
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Tietoja annettiin sopivan ja luonnollisen niukasti ja tietolähteet olivat tilanteen
mukaisessa arvojärjestyksessä”.260
Neljännessä opetustilaisuudessa (YPO 4, 1966) tiedustelua sivuttiin vain
pintapuolisesti. Sotakorkeakoulun johtaja, kenraalimajuri Mikko Sisto toteaa
pitämässään tiedustelun merkitykseen liittyvässä alustuksessaan, että ”Päätöksien perustaksi tarvittavien tietojen hankinta vaatii aikaa, mikäli tiedustelu
ulotetaan kunkin johtoportaan toiminnan edellyttämälle tiedusteluetäisyydelle. Periaatteessahan eri johtoportaiden tiedustelun pitäisi ulottua ainakin yhtä
kauaksi vihollisen puolelle kuin johtoportaan omien joukkojen toiminta-alueella
on syvyyttä omalla puolella rintamalinjaa. Tämä edellyttää suurien joukkojen kyseessä ollessa varhain aloitettua, jatkuvaa ja pitkäjänteistä tiedustelua.”261 Sistolla
oli omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä sissi- ja tiedustelutoiminnasta, sillä
kertoman mukaan hän tuki voimakkaasti Sotakorkeakoulun virallista kantaa
Lapissa käytävän sissisodan mahdollisuuksista.262 Mainittakoon, että vuoden
1966 alussa Pääesikunnassa oli tehty päätös liittää sodan ajan johtoesikunnan
tiedusteluun eli ylijohdon tiedustelupataljoonan koulutukseen sissitoiminta- ja
laskuvarjohyppytaidot.263
Kaiken kaikkiaan ylimmän päällystön opetustilaisuudet muodostivat
1960-luvulla tärkeän foorumin, jonka avulla sotataidon viimeisimmät suuntaviivat saatiin ajantasaistetuiksi Puolustusvoimien keskeisten päättäjien kautta
kaikille joukoille. Tässä suhteessa myös tiedusteluun liittyvien suunnitelmien ja
yleisen tilannetietoisuuden siirtyminen Pääesikunnan operatiiviselta osastolta
sotilasläänien ja piirien esikuntiin ja joukko-osastoihin ylemmän päällystön
kautta oli ensiarvoisen tärkeää. Opetustilaisuuksien aikana syntyi myös paljon
luottamuksellista keskustelua ja kommentointia käsitellyistä aiheista. Myös
niillä saattoi olla ratkaiseva merkitys tiedustelutoiminnan edelleen kehittämisessä osana suomalaista sotataitoa.

Tiedustelutoiminnan tutkiminen ja kirjoittelu vuosina 1961–1966
Julkista sotataidollista keskustelua tiedusteluasioista upseeriston parissa käytiin
erittäin vähän. Vuosina 1961–1966 julkaistiin tiedustelutoimintaan tai ylipäätään tiedusteluun liittyviä lehtiartikkeleita kaikkiaan kuusi. Aihetta kuitenkin
käsiteltiin Sotakorkeakoulun diplomitöissä, Taistelukoulun esiupseerikursseilla
ja jalkaväen kapteenikursseilla.264
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 Kaakkois-Suomen
Rajavartioston tiedustelu- ja sissiradistit koulutuksessa Immolassa.
Kuva Sotamuseo.
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 Maastopuku m/62 soveltui erinomaisesti
tiedustelutoimintaan. Kesällä käytettiin puvun
maastokuvioitua ”kesäpuolta”. Samanaikaisesti maastopuvun kanssa käyttöön otettiin
myös uudenmallinen taisteluvyö ja rynnäkkökivääri 7.62 rk 62. Kuva Sotamuseo.

 Talvella käytettiin maastopuvun
m/62 valkoista kääntöpuolta.
Kuva Sotamuseo.

Eritasoisia tutkielmia tiedusteluaiheista tehtiin sotakoulujen kursseilla
vuosina 1961–1966 yhteensä neljä, mutta niistä vain harvassa asiaa käsiteltiin
kansallisen sotataidon näkökulmasta.265 Eniten tiedusteluaiheisia tutkielmia
tehtiin kuitenkin Taistelukoulun esiupseerikursseilla ja jalkaväen kapteenikursseilla. Tutkielmaluetteloita tarkasteltaessa Taistelukoulu oli edelleen
1950-luvun tavoin keskittynyt nimenomaan tiedustelutoiminnan taktiikan
tutkimukseen. Tutkielmat ovat enimmäkseen lyhyehköjä – noin 20–40-sivuisia
– kirjoitelmia, joiden taso vaihteli paljon tekijän mukaan. Joukkoon mahtuu
kuitenkin ansiokkaitakin esityksiä.
Vaikka kirjoituksia tai tutkimusta tiedustelutoiminnasta laadittiin vähän,
niin lehtiartikkeleissa kuin tutkielmissakin esitetyt näkemykset olivat kriittisyydestään huolimatta avoimen rakentavia. Tämänkaltainen kirjoituskulttuuri
näyttää 2000-luvulla tyystin kadonneen suomalaisesta sotilasyhteisöstä ja sotataidollisesta keskustelusta. Avoimella ja rakentavalla keskustelulla on aina ollut
merkitystä kansallisen sotataidon kehittämisessä, kunhan yksityiskohtien salaamisesta huolehditaan vallitsevan ohjeistuksen mukaan. Siksi nykyisin vallalla
oleva suuntaus on enemmän kuin valitettava – jos ei jopa taktisen ajattelun
kannalta turmiollista. Vaikka 1960-luvulla tiedustelua tutkittiin vähemmän kuin
muita aiheita, oli aikaansaadulla keskustelulla merkityksiä jatkokehitykseen.
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Yhteenveto tiedustelutoiminnan
kehityksestä vuosina 1945–1966
Sotien jälkeen Suomi joutui vaikeaan asetelmaan. Sodan ajan kenttäarmeijan
demobilisointi ja liittoutuneiden Suomeen asettama valvontakomissio vaikeuttivat merkittävästi Puolustusvoimien kehittämistä. Käytännössä Suomen
puolustuskyky oli materiaalisesti hyvä, mutta Neuvostoliiton kanssa solmitut
sopimukset aiheuttivat suuria tulkintaongelmia maan puolustamisessa. Liikekannallepanon valmistelut sekä operatiivinen suunnittelu joutuivat melko
staattiseen tilaan vuosiksi, ja sodasta jääneen aseiden liikamäärän ratkaisua
saatiin odotella vuosikausia. Näistä vaikeuksista kuitenkin selvittiin valtiojohdon näennäisen myönnytyspolitiikan sekä sotilaiden salassa tekemien suunnitelmien avulla auttavaan tilanteeseen 1950-luvun alkuvuosina.
Aseiden liikamäärän kohtalo ratkesi Suomelle edullisella tavalla, operatiivinen suunnittelu ja liikekannallepanon valmistelut sekä monet muut tekijät,
kuten sodan kuvan muutos, liikkuvuuden lisäämistarpeet ja Puolustusvoimien rakennemuutokset, muuttivat kuitenkin sotilaallisen puolustuksen perusteita niin voimakkaasti, että koko puolustusjärjestelmä oli uudistettava
soveltuvaksi vallitsevaan tilanteeseen. Tässä muutoksessa operatiivis-taktisen
tiedustelutoiminnan kehittämisellä aikakauden sodan ja taistelun kuvaa vas-

 Sissimerkki eli koulutushaaramerkki otettiin puolustusvoimien
sissi- ja tiedustelukoulutusta antavissa yksiköissä käyttöön 16.11.1960.
Vihreäkenttäisen koulutushaaramerkin eli kilvenmuotoisen tunnuksen
reunusommel oli aluksi rajavartiolaitoksella oranssi ja puolustusvoimien
sissiyksiköillä harmaa. Vuonna 1962
merkki yhtenäistettiin sekä puolustusvoimissa että rajavartiolaitoksessa
reunusompeleeltaan oranssiksi. Merkin keskikuviona oleva havunoksa on
valkea. Havunoksa periytyy suomalaiseen sotilasheraldiikkaan jo vapaussodan ajalta. Kuva Puolustusvoimat.
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 Ohjeet tiedustelupartiolle. ”Tähystyssuunta tuo, selvittäkää vihollisen määrä, laatu ja
suuntautuminen tieuralta.” Kuva Sotamuseo.

taavaksi oli tärkeä merkitys. Talvisotaa edeltäneet teoreettiset näkemykset
saivat sotakokemusten ja uudenlaisen sotataidollisen ajattelun myötä uusia
piirteitä.
Tiedustelutoiminnan merkitys ja arvostus kasvoivat, sillä sotilaat ymmärsivät hyvin, että 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun materiaalipuutteessa Suomi olisi aina hyökkääjään nähden alivoimainen. Yhtymien ja joukkojen kattavalla tiedustelutoiminnalla muodostettiin tilannekuva vihollisesta
ja sen aikeista, minkä avulla oli mahdollista tasoittaa voimasuhteita ja luoda
hyökkääjälle ennakoiva pelote Suomen puolustuskyvystä kaikin mahdollisin
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keinoin. Myös tiedustelukoulutukselle asetettiin aiempaa suurempi painoarvo, koska vain siten kenttäohjesäännön vaatimus jokaisen yhtymän perusteellisesta tiedustelutoiminnasta olisi voinut käytännössä toteutua. Jokaisen
sotilaan oli tiedustelusta osattava tähystyksen ja tilannetietojen keräämisen
perustaidot sekä selviytyminen luonnossa, maaston hyväksikäyttö ja tarpeelliset sissi- ja pioneeritaidot. Kaikki Suomen asevelvolliset oli tarpeellista
harjoituttaa sellaisiin tiedustelutoiminnan perustaitoihin, joilla pärjättäisiin
taistelussa yllätyshyökkäyksen sattuessa. Aiempi käsitys tiedustelutoimintaan
kykenevien osastojen kokoamisesta ja kouluttamisesta vasta sodan aikana
oli jäänyt historiaan.
Sotienjälkeisinä vuosikymmeninä uudistettiin käytännössä koko maan
puolustusjärjestelmä. Vaikka alueellisen puolustuksen syntyaskeleet tunnustetuksi puolustusdoktriiniksi tai strategisen maanpuolustuksen kivijalaksi liitetään usein virheellisesti 1960-luvun lehtikirjoitteluun, alueellisen taistelun
ja koko puolustusjärjestelmän perusteet luotiin pitkälti 1950-luvun kuluessa.
Tähän kehitystyöhön nivoutuu myös operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan hyödyntäminen ja liittäminen osaksi kansallista puolustusjärjestelmäuudistusta. Puolustusjärjestelmän kehittämiseen liittyi myös paljon ongelmia
ja haasteita, joista suurimmat kulminoituivat operaatiotaidon ja taktiikan
käsitteiden sekä sisällön määrittelemiseen ennen käytännön toteutusta. Myös
teknisen kehityksen katsottiin alati parantavan tiedustelutoiminnan onnistumismahdollisuuksia. Vuoteen 1966 tultaessa, kun Puolustusvoimissa siirryttiin sotilaslääniorganisaatioon, olivat yhtymätasoisen tiedustelutoiminnan
periaatteet jokseenkin muotoutuneet osaksi alueellista puolustusajattelua.
Tästä alkoi uudenlainen ajanjakso, jonka aikana tarkennettiin alueellisen
taistelun sotataitoa kohti alueellisen puolustusjärjestelmän todellista käyttöönottoa.
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 Muun muassa kadetit
saivat vuosittain tiedustelu
toimintaoppia alueellisen
taistelun perusteista Kadetti
koulun opetusohjelmaan
vakiintuneella sissileirillä
Lapissa. Kuva Sotamuseo.
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OPERATIIVIS-TAKTINEN
TIEDUSTELUTOIMINTA
ALUEELLISESSA TAISTELUSSA
”Tietojen hankkiminen on tiedustelujoukon ja tiedustelijan tärkein
tehtävä, jota muiden toimenpiteiden on tuettava. Tietojen hankinnassa
on käytettävä tarvittaessa hyväksi kaikkia eri tiedustelulajeja ja
-tapoja. Komentajalle ja esikunnalle viiveettömästi saapuneet, oikeat ja
määrältään riittävät tiedot osoittavat tiedustelun tehokkuuden.”
Tiedusteluopas (Tied-opas), 1986.

Kaappaushyökkäyksen uhkakuvasta
yllätyshyökkäyksen torjuntaan
Sotien jälkeisten vuosien ja etenkin 1950–1960-luvun aikana oli suuri tarve
laajentaa sotilaalliset puolustustoimet koko maan kattavaksi järjestelmäksi.
Useita vuosia kestäneen ideoinnin ja kehitystyön jälkeen puolustusratkaisusta tehtiin päätös. Ratkaisu materiaalipulan ja yli puolen miljoonan miehen
vahvuisen kenttäarmeijan tehokkaaseen hyödyntämiseen löytyi alueellisesta
puolustuksesta, joka sitten vahvistettiin virallisesti 1960-luvun puolivälissä.
Vaikka tärkein päämäärä oli täyttää Neuvostoliiton kanssa solmitut sopimusvelvoitteet, varauduttiin samalla kuitenkin Neuvostoliiton mahdolliseen
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sopimusrikkeeseen ja pyrkimykseen saada Suomi otteeseensa kaappaushyökkäyksellä. Näihin tarkoituksiin alueellinen puolustus sopi erinomaisesti, sillä
jo sen kehittämisvaiheessa oli todettu, että siihen sisältyi korkea liikekannallepanovalmius. Järjestely oli samalla myös erittäin kustannustehokas sekä poliittisesti korrekti jokaiseen ilmasuuntaan, sillä uhkat oltiin valmiina torjumaan
niin idästä, lännestä, etelästä kuin pohjoisestakin. Tämä antoi merkittävää
lisäpontta uudelle sotilaalliselle varautumiselle ja lisäsuunnitelmille.
Käytännössä alueellisen puolustuksen idea perustui valmiuteen taistella
valtiollisen olemassaolon puolesta kaikin keinoin. Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtävinä oli rakentaa koko valtakunnan kattava valmius torjua
maitse, meritse ja ilmoitse yllätykseen pyrkivä vihollinen, ja siinä tiedustelu oli
avainasemassa. Pahin ja todennäköisin vihollistoiminnan muoto uhkakuvissa määriteltiin aluksi niin sanotuksi kaappaushyökkäykseksi. Tämä periaate
muutti sotataidollista ajattelua ja operatiivisia suunnitelmia merkittävästi ja
edellytti lukuisia käytännön toimenpiteitä.
Suomen siirtyessä sotilasläänijärjestelyyn vuonna 1966 mitään lopullisia
päätöksiä paikallispuolustuksen roolista osana alueellista puolustusjärjestelmää ei kuitenkaan ollut tehty. Asia nousi esille maaliskuussa 1967, kun
Pääesikunnan antaman uudistetun operatiivisen peruskäskyn, ”Kympin” tehtäviä arvioitiin uuden kokoonpanon mukaisissa sotilaslääneissä. Peruskäskyssä (opkky 10) valmisteluista käskettiin seuraavaa: ”Sissisodan valmistelut
on suoritettava muiden puolustusvalmisteluiden rinnalla siten, että alueellisen
sissitoiminnan runko on eri sissitoimintamenetelmiä käyttäen järjestetty koko
valtakunnan alueella ensi vaiheessa paikallispuolustusjoukoin ja että tähän
voidaan tilanteen vaatimusten mukaan liittää myös kenttäarmeijan joukkoja.” Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta laati Pääesikunnan operatiiviselle
osastolle asiaan liittyvän esityksen, jossa pyydettiin käskyä sekä ohjeistusta
tiedustelutoiminnan ja sissitoimintakoulutuksen aloittamiseen paikallispuolustusjoukoille.1
Pääesikunnan jalkaväkitoimisto antoi sotilaslääneille tarkennetut ohjeet
paikallispuolustusjoukkojen kouluttamisesta, ja sen mukaan esitettyjen perusteiden luomisen paikallispuolustuskoulutukselle arvioitiin kestävän 2–3 vuotta. Toiminnan tason saavuttamisen katsottiin vaativan suuria toimenpiteitä,
ennen kuin koulutuksen taso joukko-osastoissa on niin korkealla, että tehokkaille kertausharjoituksille on riittävät edellytykset. Pelkästään avainhenkilöstön sijoitusten tarkistaminen perustamistehtäväluettelossa (PTL) oli tehtävä
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ennen käytännön toimia, kuten kertausharjoitusten tai erikoiskoulutuksen
järjestämistä paikallispuolustusjoukoille. Pääesikunta lupasi kuitenkin laatia
koulutuksen runko-ohjelmat vuoden 1968 kuluessa ja ulottaa koulutuksen
paikallisjoukkojen kertausharjoituksiin vuoden 1969 aikana.2
Pääesikunnan operatiivisella osastolla selvitettiin vuoden 1968 alussa puolustusvalmisteluiden realistista tilannetta. Maaliskuussa 1968 valmiuden arvioitiin operatiivisen käskyn numero 15 mukaisesti olevan tyydyttävällä tasolla,
sillä kaikissa sotilaslääneissä ja puolustushaaroissa suunnitelmat ja käskyt oli
kyetty pitämään hyvin ajan tasalla. Sen sijaan operatiivisen käskyn numero
10 eli niin sanotun peruskäskyn edellyttämiä suunnittelutöitä oli vielä paljon
keskeneräisessä tilassa. Ne liittyivät etenkin alueellisen puolustuksen valmisteluihin. Syyt alueellisen taistelun ja paikallispuolustusjoukkojen valmisteluiden
keskeneräisyyteen eivät liittyneet sotilasläänien tai -piirien kyvyttömyyteen,
vaan lähinnä Pääesikunnan rinnakkaisiin suunnittelutoimenpiteisiin. Kevään
1968 kuluessa Pääesikunnassa tehtiin paikallispuolustusjoukkojen uudelleenjärjestelystä suunnitelma. Vaikka samanaikainen ja rinnakkainen suunnitteluprosessin vaihe oli sotilasläänien tiedossa, se aiheutti viiveen niiden omien
valmisteluiden jatkamiseen.3 Tilanteen ollessa hieman sekava Pääesikunta korosti, että sotilasläänien operatiivisten suunnitelmien tuli keskeneräisyydestä
huolimatta vastata myös yllätystilanteisiin. Tätä korostava korjaus oli Pääesikunnan mukaan löydettävissä operatiivisen käsky 10:n viimeisestä kohdasta
Käskyn asettamat velvoitteet. Edellytyksenä oli, että jokaisella sotilasläänillä
tuli olla alueellaan perustettaville joukoille itsenäinen alueellinen puolustussuunnitelma.4
Paikallispuolustuksen voimakas kehittämistarve vuosina 1967 ja 1968 liittyi myös oleellisesti Euroopan kiristyneeseen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja arvioituun sotilaalliseen uhkakuvaan. Vallitsevaksi uhkakuvaksi etenkin sotilaiden ajattelussa oli hahmottunut todennäköisimpänä vaihtoehtona
nopea yllätyshyökkäys eli rajoitettu strateginen kaappaus, johon itsenäisyyttä
uhkaavat sisäiset voimat yhtyisivät kumouksellisen sodan keinoin. Leveällä
rintamalla tapahtuvaa yllätyshyökkäystä pidettiin toisena, joskin epätodennäköisempänä, vaihtoehtona terrorihyökkäysten lisäksi.
Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkö, eversti L. K. Välimaa laati vuonna 1966 muistion, jossa hän kuvasi seikkaperäisesti Suomeen mahdollisesti kohdistuvien sotilaallisten uhkakuvien eri vaihtoehtoja. Välimaan
mukaan yllätyshyökkäys toteutuisi niin sanottuna rajoitettuna sotana, jossa
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hyökkääjä voimakkain joukoin tunkeutuisi nopeasti Suomen alueen tärkeisiin kohtiin. Siksi vihollisen nopeaan sodanavaukseen valmistautuminen tuli
ottaa operatiivisen suunnittelun ja valmistautumisen lähtökohdaksi.5 Kaikesta
päätellen Välimaan ajatukset pohjautuivat sekä vuoden 1956 Unkarin kansannousuun että Neuvostoliiton kiristyneeseen otteeseen satelliittimaissaan
Euroopassa 1960-luvun aikana.
Ajatus rajoitetusta strategisen kaappauksen mahdollisuudesta oli esillä
operatiivisessa suunnittelussa ja kehitystyössä jo 1960-luvun puolivälistä lähtien. Kaappaushyökkäyksen käsitteen sisältöä esiteltiin virallisemmin vuonna 1968 julkaistussa Puolustusvoimille tarkoitetussa opetuspaketissa Maanpuolustuksen perusteet. Vallitsevan ja virallisen uhkakuvan mukaan hyökkäys
Suomeen saattoi kohdistua yllätykseen pyrkivänä ”kaappaushyökkäyksenä tai
suurhyökkäyksenä”. Kaappaushyökkäystä ei erikseen määritelty, mutta esimerkkeinä käytettiin toisen maailmansodan aikaisia miehitysoperaatioita Norjasta
ja Tanskasta. Yllätyshyökkäyksen sen sijaan määriteltiin olevan ”keskitetyin
voimin ja voimakkaan tulen tukemana suoritettua laajamittaista hyökkäystä
maan puolustuskyvyn murtamiseksi ja sen alueen valtaamiseksi”.6
Alueellisen puolustuksen kehittämistyössä 1960-luvun alkuvuosista lähtien mukana ollut Juhani Ruutu tiivisti 1960-luvun lopulla esille tuodun
sotataidollisen ajattelun muutoksen
seuraavasti: ”Esille nousi niin sanotun
kaappaushyökkäyksen mahdollisuus.
Suurvallan ilmaylivoima mahdollisti
hyökkäyksen Suomessa yhdenaikaisesti
kaikkiin tärkeimpiin kohteisiin, olivatpa
sitten kysymyksessä viesti- tai kuljetus-

 Pääesikunnan operatiivisen osaston
päällikkö, eversti L. K. Välimaa laati vuonna
1966 muistion, jossa hän kuvasi seikkaperäisesti Suomeen mahdollisesti kohdistuvien sotilaallisten uhkakuvien eri vaihtoehtoja. Kuva Puolustusvoimat.
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 Kaappaushyökkäyksen käsitteen
sisältöä esiteltiin virallisemmin vuonna
1968 julkaistussa ja puolustusvoimille
tarkoitetussa opetuspaketissa Maanpuolustuksen perusteet. Kuva Puolustusvoimat.

yhteydet, valtionhallinto tai puolustusvoimat. Kaikki arat kohdat
olivat alttiina samanaikaiselle yllätykselle – kaappaushyökkäykselle. Näiden seikkojen vuoksi täytyi
saada aikaan puolustusjärjestelmä,
jossa olisimme valmiina kaikkialla
Suomessa pahimman varalta.” Käytännössä tämä tarkoitti kattavan tiedustelun
onnistumista ja paikallisjoukkojen toimenpitein valtakunnan rajoilta aloitettua sekä vihollista hidastavaa ja kuluttavaa sissisodankäyntiä osana alueellista
taistelua.7
Sama pohdiskelu kaappaushyökkäyksen mahdollisuudesta jatkui Pääesikunnan operatiivisella osastolla vielä seuraavina vuosina. Osastonpäällikön
viransijaisena toiminut everstiluutnantti Ermei Kanninen laati maaliskuussa
1968 Suomen puolustusvalmiudesta laajan muistion, jossa hän pohti kaappaushyökkäyksen mahdollisuutta ja todennäköisyyttä. Kannisen mukaan yllätyksellinen kaappaushyökkäys Suomeen saatettiin toteuttaa yleismaailmallisen ja
erityisesti eurooppalaisen kriisin aikana. Hyökkäyksen hän arvioi tapahtuvan
huomattavin voimin valtakunnan elintärkeän alueen strategisesti merkittäviin
kohteisiin. Kannisen mukaan sotilastiedustelu olisi pystynyt saamaan ennakkovaroituksen Suomeen suuntautuvasta kaappaushyökkäyksestä kaksi vuorokautta ennen kaappaushyökkäysoperaation aloittamista, joten yllättäenkin
alkavassa kriisissä valmiuden kohottamista rauhanaikaisten joukkojen keskuudessa pidettiin mahdollisena. Tällä kahden vuorokauden ennakkovaroituksella
mahdollistettiin kantajoukkoperusteisten joukkojen valmiuden kohottaminen
ja saattaminen taisteluvalmiuteen.8
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Kesällä 1968 julkaistiin uusittu Jalkaväen ohjesäännön I osa, joka antoi
perusteet pataljoonan taistelulle alueellisen puolustusperiaatteen mukaisesti.
Ohjesäännön ensimmäisen luvun kohta C./5. käsitteli tiedustelua. Ohjesäännön sisältöä oli selvästi muokattu vallitsevaa uhkakuvaa vastaavaksi, sillä sen
ohjeistus tiedustelutoiminnasta osana taistelua olivat yhteneväisiä niin kaappaushyökkäyksen kuin suurhyökkäyksen uhkakuviin.9
Vasta Tšekkoslovakian kiristynyt tilanne keväällä ja varsinainen miehitysoperaatio elokuussa 1968 oli riittävä peruste uhkakuvan mukaisiin toimenpiteisiin Suomessa vuosina 1968–1969. Tšekkoslovakian tilanteen ollessa kriittisimmillään Suomen sotilastiedustelu sai tarkkoja ja yksityiskohtaisia tietoja
tilanteen kehittymisestä. Tiedoista pystyttiin kokoamaan nopeasti tarkkoja
muistioita tasavallan presidentin, puolustusneuvoston ja Puolustusvoimien
johdon käyttöön. Pääesikunnan tiedusteluosasto esitti ensimmäiset tilannekatsaukset tapahtumista tasavallan presidentti Urho Kekkoselle elokuun
22. päivänä, eli noin vuorokausi Varsovan liiton aloittaman miehitysoperaation
jälkeen.10
Raporteissa esitettiin rohkeasanaisia arvioita Neuvostoliiton politiikan
päämääristä, miehitysjoukkojen taktiikasta sekä sotilasoperaation edistymisestä ja onnistumisesta. ”On ennen muuta selviö, että elämme yhä maailmassa,
jossa vallitsee vahvemman oikeus.
Tšekkoslovakian tapahtumat ovat
jälleen kerran muistuttaneet siitä viime vuosikymmenien usein antamasta – mutta juhlapuheissa yhtä usein

 Kesällä 1968 julkaistiin uusittu Jalkaväen ohjesäännön I osa, joka käsitteli
myös tiedustelutoimintaa. Ohjesäännön
sisältöä oli selvästi muokattu vallitsevaa uhkakuvaa vastaavaksi, sillä sen
ohjeistus tiedustelutoiminnasta osana
taistelua olivat yhteneväisiä niin kaappaushyökkäyksen kuin suurhyökkäyksen
uhkakuviin. Kuva Puolustusvoimat.
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 Tshekkoslovakian tilanteen ollessa kriittisimmillään, Suomen sotilastiedustelu sai
tarkkoja ja yksityiskohtaisia tilannetietoja kehkeytyneistä tapahtumista. Tiedoista pystyttiin kokoamaan nopeasti tarkkoja muistioita tasavallan presidentin, puolustusneuvoston
ja puolustusvoimien johdon käyttöön. Pääesikunnan tiedusteluosasto esitti ensimmäiset
tilannekatsaukset Tshekkoslovakian tapahtumista tasavallan presidentti Urho Kekkoselle
elokuun 22. päivänä, eli noin vuorokausi Varsovan liiton aloittaman miehitysoperaation
jälkeen. Kuva Sotamuseo.

unohdetusta opetuksesta, että pienten ja suurten kansojen välinen ystävyys on
vain tarkoituksenmukaisuuskysymys.” Saaduista tilannetiedoista oli päätelty,
että miehitysjoukkojen oli käsketty käyttää väkivaltaa niin vähän kuin mahdollista. Miehitysoperaation katsottiin perustuvan liikkeeseen ja joukkojen
ylivoimaan. Ennen kaikkea Neuvostoliitto oli pyrkinyt panostamaan mediasodankäyntiin, ja interventiota pyrittiin heti operaation alusta lähtien perustelemaan kansainväliselle medialle oikeutettuna toimenpiteenä.11
255

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

Vasta syyskuun 2. päivänä, siis noin 11 päivää interventio-operaation käynnistymisestä, Pääesikunnan tiedusteluosastolla oli tarkka kuva miehitysoperaatioon johtaneesta Tšekkoslovakian poliittisesta kehityksestä sekä miehityksen
toteutuksesta. Tiedot esiteltiin myös tasavallan presidentin johtamalle puolustusneuvostolle. Sotilastiedustelun keräämien tietojen mukaan Varsovan liiton
joukkojen valmistautuminen kaappaushyökkäykseen alkoi jo maaliskuussa,
mahdollisesti jopa aiemminkin. Varsinaista hyökkäyspäätöksen tekemisen
ajankohtaa ei tiedusteluosasto ollut pystynyt aivan tarkasti selvittämään. Tiedusteluosaston saamien tietojen mukaan miehitysjoukkojen toiminnan kannalta yllättävintä oli se, ettei miehitysjoukkoja otettukaan vastaan sankareina ja
vapauttajina, kuten heille oli ennen operaation aloittamista kerrottu. Sen sijaan
tšekit olivat saatujen tietojen mukaan vaikeuttaneet aseettomalla vastarinnallaan neuvostojoukkojen huollon toimintaa merkittävästi. Osaksi siitä johtui,
että neuvostojoukot olivat joutuneet toteuttamaan annettua miehitystehtävää
lähes viikon ilman lämmintä ateriaa.12
Muistioiden laatiminen ei luultavastikaan voinut olla mahdollista ilman
suoria länsikontakteja ja valveutuneita ulkomailla palvelevia sotilasasiamiehiä.
Väitettä tukee se, että puolustusneuvostolle esitetystä Pääesikunnan tiedusteluosaston laatimasta muistiosta, jossa käsiteltiin muun muassa Neuvostoliiton
sotilaallisten toimien aloituspäätöstä hyökkäykseen, oli ylivedetty sanat ”amerikkalaisten käsityksen mukaan” ja korvattu sanoilla ”onkin ehkä”.13 Pääesikunnan käyttöönsä saama yhdysvaltalainen tilanteenarvio ja sotilaalliset yhteydet
läntisiin sotilastiedusteluihin haluttiin rajata mahdollisimman pienen joukon
tietoisuuteen, sillä suomalaisten sotilaiden luottamukselliset länsiyhteydet olivat äärimmäisen tulenarka aihe.
Suomen ylemmillä päätöksenteon tasoilla Euroopan kiristynyttä tilannetta
seurattiin tarkasti, mutta Tšekkoslovakian tapahtumat eivät aiheuttaneet virallista valmiuden kohottamista Puolustusvoimissa, kuten esimerkiksi Ruotsissa
tapahtui.14 Tämä aiheutti levottomuutta ja jopa suoranaisia vaaratilanteita
muutamissa Suomen varuskunnissa. Muun muassa valmiuden kohottamistoimenpiteitä tehtiin epävirallisesti niin pitkälle kuin se oli mahdollista alueellisen
puolustusperiaatteen mukaan.15
Ei liene sattumaa, että Suomen ylintä sotilaallista johtoa valmennettiin
kaappaushyökkäyksen torjuntaan jo toukokuussa 1968, jolloin Varsovan liiton
suuria sotaharjoituksia oli käynnissä itäisen Keski-Euroopan alueella. Samaan
aikaan Suomen Sotakorkeakoulussa nimittäin järjestettiin ylemmän päällystön
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 Syyskuun 2. päivänä 1968, siis noin 11 päivää interventio-operaation käynnistymisestä Pääesikunnan tiedusteluosastolla oli tarkka kuva miehitysoperaatioon johtaneesta
Tshekkoslovakian poliittisesta kehityksestä sekä miehityksen toteutuksesta. Tiedot
esiteltiin myös tasavallan presidentin johtamalle puolustusneuvostolle. Kuva Tasavallan
presidentin arkistosäätiö, UKA.

kurssi, joka päättyi kaappaushyökkäyksen uhkakuvan mukaiseen sotapeliin.
Sotapelin kuvitteellisessa tilanteessa vihollinen teki eteläiseen Suomeen suuntautuneen maihinnousuja ja maahanlaskuja sisältäneen yllättävän kaappaushyökkäyksen Euroopan kiristyneen poliittisen ilmapiirin vuoksi. Kuvitteellinen
operaatio alkoi meri- ja ilmavalvontatutkien häirinnällä sekä sitä seuranneella
suurella maahanlaskuoperaatiolla, joita seurasivat joukkojen helikopterikuljetukset sekä maihinnousut Helsingin ja Hangon satamiin sekä Kirkkonummen
ja Upinniemen alueille. Sotapelissä sotilastiedustelu sai ennakkovaroituksen
Baltian ja Itämeren alueen kenttien ja satamien vilkastuneesta liikenteestä kolme päivää ennen kaappaushyökkäyksen alkamista.16
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Sotilaat eivät jääneet aikailemaan, sillä Pääesikunnan operatiivinen osasto
antoi 12. heinäkuuta 1968 Etelä-Suomen Sotilasläänille käskyn Helsingin puolustusvalmisteluiden aloittamisesta, siis muutama päivä Varsovan liiton suuren
esikunta- ja viestiharjoituksen käynnistymisen jälkeen. Puolustussuunnittelun
lähtökohtana oli pääkaupungin puolustaminen kaappaushyökkäysluontoista
operaatiota vastaan. Suunnittelun yhteydessä tuli pohtia, minkälaisia joukkotyyppejä pääkaupungin puolustamiseen tulisi käyttää ja miten niiden johtaminen tuli organisoida.17
Lopullinen muistio Helsingin puolustamisesta valmistui lokakuun lopussa. Kaappaushyökkäyksen arvioitiin tapahtuvan Puolustusvoimien ollessa joko perus- tai tehostetussa valmiudessa. Kaappausoperaation oletettiin
alkavan Helsingin satamiin kauppalaivoilla kuljetetuilla maihinnousujoukoilla, joita vihollisen arveltiin voivan siirtää huomiota herättämättä 2–4
pataljoonan verran. Vastaavasti Helsinki-Vantaan ja Malmin lentokenttien
valtaukseen sekä toimintakuntoon saattamiseen vihollisen arvioitiin käyttävän vahvempiakin osastoja. Mikäli vihollinen saisi kentät haltuunsa, arvioitiin sen kuljetuskapasiteetin mahdollistavan 2–3 divisioonan kuljetukset
ensimmäisen vuorokauden aikana. Maahanlaskutoimintaa tukemaan arveltiin hyökkääjän lähettävän ”turistiosastoja”, jotka hieman ennen H-hetkeä
siirtyisivät maahanlaskualueiden läheisyyteen opastus- ja yhteydenpitotehtäviä varten. H-hetkellä vihollisen arveltiin aloittavan sotatoimet yhtäaikaisilla maahanlaskuilla ja satamien valtaamisoperaatioilla. Ennen varsinaisia
miehitysjoukkojen merikuljetuksia hyökkääjän arveltiin pyrkivän Helsingin
edustan rannikkolinnakkeiden valtaamiseen. Myös yllätysluontoisia operaatioita Santahaminaa, Pääesikuntaa ja Sotakorkeakoulua vastaan pidettiin
mahdollisena. Koko hyökkäyksen ajan vihollisen ilmatoiminta arvioitiin
voimakkaaksi, mutta sen katsottiin suuntautuvan ensisijaisesti sotilaskohteita vastaan.18
Kaappaushyökkäyksen torjunta päätettiin Helsingin alueella rakentaa paikallisjoukkojen varaan. Ne suunniteltiin perustettaviksi joukoille suunnitelluilla toiminta-alueilla.19 Menestyksekkään puolustustaistelun edellytyksenä
katsottiin olevan onnistunut maahanlaskujen torjunta sekä sissitoiminta, jota
varten arvioitiin ensi vaiheessa tarvittavan 3–4 pataljoonan jalkaväkijoukot.
Muina lentokenttien haltuun ottamista hidastavina toimenpiteinä esitettiin
aseiden jakamista lennonjohtajille jo perusvalmiuden aikana sekä lentokenttähenkilöstön ohjeistamista kiitoratojen sulkemiseen kentillä olevilla autoilla
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ja lentokoneilla. Näiden toimenpiteiden arveltiin vähintäänkin hidastavan
lentokenttien valtaamista.20
Pääesikunnan operatiivisen osaston 2. syyskuuta laatiman uhka-analyysin mukaan kaappaushyökkäys olisi koko rannikolla merkittävin uhkatekijä,
jonka arveltiin ensisijaisesti suuntautuvan Porkkalan, Helsingin ja Porvoon
väliselle alueelle. Pääkaupungin valtausoperaatioon arveltiin mahdollisesti
myös liittyvän erillisoperaatio, jonka tarkoituksena olisi maihinnousu joko
Hankoniemelle tai mahdollisesti myös Ahvenanmaan alueelle. Sen tarkoituksena arveltiin olevan Suomenlahden suun sulkeminen ja merivoimien
toiminnan estäminen. Maihinnousulla arveltiin vihollisen pyrkivän myös
suomalaisvoimien sitomiseen. Myös toissijaisena vaihtoehtona pidetyssä
suurhyökkäyksessä vihollisen arveltiin suuntaavan maihinnousu- ja maahanlaskuoperaation Helsinkiin, vaikka suurhyökkäyksen painopisteen katsottiin olevan maarajoilla.21
Tšekkoslovakian kokemukset osoittivat, että suuntautuessaan Suomeen
kaappaushyökkäys alkaisi mitä todennäköisimmin ilmateitse kuljetetuilla maahanlaskujoukoilla, joiden tehtävänä oli ottaa haltuun ensiksi Helsinki sekä
lentokentät ja muut avainkohteet. Syyskuun 3. päivänä antamassaan käskyssä
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta antoi Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
tehtäväksi aloittaa Helsinki-Vantaan lentokentän puolustus- ja ilmatorjunta-asemien suunnittelu sekä sissitoimintavalmistelut yhdessä Etelä-Uudenmaan Sotilaspiirin kanssa. Puolustusasemat oli määrä mitoittaa ilmatorjuntarykmentin perustamisvastuulla olleen kantajoukon ilmatorjuntatykeille sekä
sotilaspiirin vartiokomppanialle. Suunnitelma käskettiin laatia 20. syyskuuta
mennessä, sillä linnoitustyöt oli määrä aloittaa jo saman vuoden aikana.22
Edellä kuvatun tapahtumaketjun jälkeen eversti Ermei Kanninen piti
Pääesikunnan järjestelyosaston neuvottelupäivillä marraskuussa 1968 esitelmän aiheesta Puolustusvoimien kehittämisen periaatteet. Pääesikunnan
tilanteenarvioinnin mukaan kyky Tšekkoslovakian tapahtumien kaltaiseen
yllätysoperaatioon eli kaappaushyökkäykseen oli ainoastaan Neuvostoliitolla ja sen liittolaisilla. Pääesikunnan mukaan ensimmäinen merkittävä toimenpide kaappaushyökkäyksen torjumisessa oli sotilaallisen valmiuden sekä
tiedustelun pikainen kehittäminen. Ratkaisuna pidettiin kaaderiperusteisia
kantajoukkoja, jotka olivat nopeasti käytettävissä ensimmäisiin operatiivisiin
tehtäviin. Näitä tehtäviä olivat muun muassa valtakunnallisesti tärkeiden
kohteiden suojaaminen – siis kaappaushyökkäyksen keskeisimmät maalit.
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 Valmistautuminen tiedustelupartiontiin suksilla. Kuva Sotamuseo.

Kantajoukkojen tuli olla toimintavalmiina runkokoonpanossa kuuden tunnin kuluessa käskystä ja reserviläisin täydennettynä täydellisessä sodan ajan
kokoonpanossa 36 tunnin kuluessa käskystä. Lisäksi oli heti käynnistettävä
sellaisen hajautetun ja sissitoimintaan kykenevän paikallispuolustusjärjestelmän kehittäminen, joka ei olisi lamautettavissa kaappaushyökkäyksellä.23 Kehitetty ratkaisu oli suomalaisen sotataidon mukainen köyhän miehen pelote,
jota vastaan mahdollinen maahantunkeutuja joutuisi sitomaan huomattavia
voimavaroja maan alistamiseksi.
Tšekkoslovakian opetuksia analysoitaessa päädyttiin lopputulokseen,
jonka mukaan Euroopan maiden keskinäisten suhteiden ja tiedonvälityksen
tehostumisen vuoksi jokaisen valtion on otettava huomioon niin poliittisissa
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kuin sotilaallisissa toimenpiteissään myös yleinen mielipide. Tämä oli Kannisen mukaan johtanut siihen, ettei sotilaallisia toimenpiteitä voitu enää tehdä
ilman tehokkaita ja näkyviä valmisteluita. Harkinnanvaraisuutta oli käytettävä
uhkakuvan julkaisemista pohdittaessa. Vihollisen suhteen kaappaushyökkäyksen aloittaminen ei Kannisen mukaan ollut todennäköistä pelkästään rauhan
ajan ryhmityksessä Suomen lähialueella olevia joukkoja käyttämällä.24
Puolustusvoimien ja etenkin alueellisen puolustusjärjestelmän kehittämisen kannalta syksy 1968 oli käänteentekevää aikaa. Syksyyn 1968 tultaessa
kehittämistyötä oli tehty monella saralla. Pääesikunnan johdolla käytännön
toimenpiteet oli käynnistetty, sillä puolustusvoimain komentajalle, kenraali
Yrjö Keinoselle esiteltiin 6. elokuuta keskeiset ratkaisut alueellisen puolustusjärjestelmän edelleen kehittämiseksi ja toteutettaviksi. Sodan ajan maavoimat
jaettiin operatiivisen käytön perusteella yleis-, paikallis- ja tukijoukkoihin.
Rungon muodostivat yleisjoukot (merivoimissa yleisvoimat), joilla tarkoitettiin ratkaisuun pyrkiviin liikkuviin sotatoimiin soveltuvia – operaatiokykyisiä
– yhtymiä ja yksiköitä. Paikallisjoukot (merivoimissa paikallisvoimat) olivat
nimensä mukaisesti ensisijaisesti määräalueelle rajoittuviin taistelutehtäviin
soveltuvia yksiköitä. Joukkotyyppeinä tämä tarkoitti esimerkiksi torjunta-,
vartiointi- ja erillisyksiköitä. Tukijoukot olivat sotatoimiin välittömästi osallistumattomia joukkoja, joiden päätehtävänä on yleis- ja paikallisjoukkojen
toiminnan tukeminen. Tukijoukkoihin kuului muun muassa rakentaja- ja
huoltoyksiköitä.25
Paikallisjoukkojen kokonaistoiminnan ja käytön päämääränä oli pyrkimys
yleisvoimien operaatiovapauden takaamiseen vapauttamalla ne mahdollisuuksien mukaan selustansa suojaamisesta sekä lisäämällä niiden tiedustelun ja
tulen ulottuvuutta sissitoiminnalla. Näihin tehtäviin liittyen taistelutehtävien
ja operatiivisiin velvoitteisiin sisältyvän sissisodan varalta esitettiin, että paikallisjoukkojen jatkotutkimuksissa, joihin liitettiin vireillä ollut organisaatiotutkimus, selvitetään yksityiskohtaisesti paikallisjoukkojen kokoonpanot. Paikallispataljoonien oli esityksen mukaan organisaatioltaan ja sotavarustukseltaan
sekä miehistöltään kyettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseen, perustamisen suojaamiseen, sotilaspiirin alueellisena reservinä toimimiseen sekä vastasissi- ja sissitoimintaan.26 Eri joukkotyyppien tavoitevahvuuksia
oli tarkasteltu ja laskettu Pääesikunnassa aikaisemmin muun muassa Olavi
Lopmeren johdolla. Esimerkiksi suurimman joukkotyypin eli yleisjoukkojen
tavoitevahvuudeksi asetettiin jo kesäkuussa 1967 yhteensä 350 000 miestä.27
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Vuoden 1968 esittelyssä paikallisjoukkoihin sisällytettiin muun muassa
jalkaväkijoukoista paikallispataljoona, vartiokomppania, torjuntapataljoona
sekä erilliset torjuntakomppaniat ja torjuntajoukkueet. Myös rajavartiosto
sisällytettiin paikallisjoukkoihin. Periaatteena oli perustaa paikallispataljoonia yksi sotilaspiiriä kohden, mutta vartiojoukkojen määrä perustui sotilasläänien esityksiin ja Yleisesikunnan määrittämiin enimmäisvahvuuksiin.
Rajavartiostojen sodan ajan uudelleenjärjestelyn kerrottiin perustuvan rajakomppanioiden muuttamiseen rajajääkäripataljooniksi. 28 Esittelyn perusteluna käytettiin yleisesti tunnetun ja erityisesti ”kaappaushyökkäyksen”
uhkakuvan vaatimia toimenpiteitä. Tarkemmat perustelut ja yksityiskohtaisemmat selvitykset esiteltiin seikkaperäisesti asiakirjan liitteenä olleesta
muistiossa.29
Aika uhkakuvan virallisemmalle julkistamiselle tuntui kuitenkin olevan
sopiva vasta vuonna 1969, jolloin Ruotuväki-lehti julkaisi everstiluutnantti
Juhani Ruudun kirjoittaman artikkelin kaappaushyökkäyksestä varustettuna
veret seisauttavalla kansikuvalla. Artikkelissaan Ruutu analysoi kaappaushyökkäyksen tarkoitusperiä ja suoritusperiaatteita. Ruudun mukaan kaappaus
hyökkäyksessä hyökkääjä pyrkii ratkaisuunsa ensisijaisesti liikkeen avulla
maahanlaskuja ja maihinnousuja suorittaen sekä moottorimarssein suoraan
kohteelle. Kauppalaivojen ja liikennelentokoneiden käytöllä hyökkääjän oli
tarkoitus pyrkiä yllätyksellisyyteen. Tulta käytetään, mikäli puolustajaa ei pystytä lamauttamaan yllätyksellisellä toiminnalla.30 Artikkeli aiheutti tuoreeltaan
hämmennystä, sillä sen sisällön sekä kaappaushyökkäyskäsitteen katsottiin
viittaavan liiaksi Neuvostoliiton toimiin Tšekkoslovakiassa.31
Tšekkoslovakian tapahtumilla oli heijastevaikutuksia myös sotakoulujen
opetukseen. Esimerkiksi Sotakorkeakoulun yhdessä harjoituksessa ja muutamassa koulutyössä käsiteltiin kaappaushyökkäystilannetta pääkaupunkiseudun ja eteläisen rantamaan alueilla. Etenkin tiedustelun merkitystä ennakkovaroituksen antamisessa sekä joukkojen perustamiseksi tarvittavan ajanvoiton
saavuttamisessa käsiteltiin monissa sota- ja karttaharjoituksissa.32 Asetelma
selviää hyvin esimerkiksi Pääesikunnan operatiivisen toimiston tekemistä
havainnoista Sotakorkeakoulun johtamisharjoituksesta maalis–huhtikuussa
1969. Havaintojen mukaan Sotakorkeakoulu oli opetuksessaan omaksunut
hyvin alueellisen taistelun ja voimassa olevan alueellisen puolustuksen ajattelutavan, vaikka opettajiston keskuudessa pohdittiin käytännön toteutuksen ja
teorian välistä suhdetta erittäin kriittisesti.33
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 Ruotuväki-lehti julkaisi helmikuussa 1969 everstiluutnantti Juhani Ruudun kirjoittaman artikkelin kaappaushyökkäyksestä varustettuna veret seisauttavalla kansikuvalla.
Artikkelissaan Ruutu analysoi kaappaushyökkäyksen tarkoitusperiä ja suoritusperiaatteita. Ruudun mukaan kaappaushyökkäyksessä hyökkääjä pyrkii ratkaisuunsa ensisijaisesti
liikkeen avulla maahanlaskuja ja maihinnousuja suorittaen sekä moottorimarssein suoraan kohteelle. Kuva Puolustusvoimat.

Kaappaushyökkäyksen torjunnan harjoittelua tehtiin myös yhteistoiminnassa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kesken. Pohjois-Suomen Sotilasläänin komentajan johdolla järjestettiin kaappaushyökkäyksen torjuntaa
käsittelevä operatiivinen sotapeli 7.–21. tammikuuta 1970, jossa harjoiteltiin
sotilasläänin alueella tapahtuvan kaappaushyökkäystilannetta. Sotapelissä Lapin Rajavartioston ja Kainuun Rajavartioston joukot siirtyivät rajavartioinnista
laajamittaiseen sissitoimintaan, jonka tarkoituksena oli saavuttaa Puolustusvoimien yleisjoukkojen perustamiseen tarvittava ajanvoitto. Sotapeliin osallistui Rajavartiostojen Esikunnasta useita upseereita, joiden asiantuntemusta
hyödynnettiin nimenomaan nopean sissitoiminnan valmisteluissa ja toteuttamisessa.34
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Sotataidon kehittymisen ja ajankuvan näkökulmasta vuoden 1968 aikana
tapahtuneet muutokset sekä tehdyt päätökset olivat merkittäviä. Pääesikunnassa päädyttiin mukauttamaan suomalainen sotataito vastaamaan operatiivisia
vaatimuksia suhteessa aikakauden uhkakuvaan. Yksi näistä päätöksistä oli hyväksyä poikkeuksellisten menettelytapojen käyttö niin kaappaushyökkäyksen
kuin suurhyökkäyksen torjunnassa. Poikkeuksellisilla menettelytavoilla tarkoitettiin ”taktiikkaa, joka poikkeaa totunnaisesta ajattelusta ja olosuhteista, joissa
taistellaan ennen kaikkea liikkuvuuden osalta lähes yhdenveroisen vastustajan
kanssa”. Päälinjausten mukaan Suomen oli sotataidon ajanmukaistamiseksi
pakko turvautua taktiikkaan, jossa aktiivisen tiedustelutoiminnan tukena ja
sen lisäksi käytettiin hyväksi yhä enemmän pimeyttä ja todella vaikeaa maastoa
omien liikkeiden salaamiseksi ja turvaamiseksi.35

 Jalkaväen taisteluoppaan I osan
kuvaus pataljoonan
tiedustelutoiminnan
järjestelyistä hyökkäyksessä. Kuva
Puolustusvoimat.
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Suomalainen sotilasjohtaja ja joukot oli opetettava ja totutettava taistelemaan oloissa, joissa vihollisen tiestöön ja helpohkoon maastoon perustuva
puolustajaa suurempi liikkuvuus, tulivoima ja ilmaylivoima aiheuttavat poikkeuksellisten menettelytapojen hyväksymisen. Perimmäisenä tarkoituksena
oli välttää edellä mainittuihin seikkoihin perustuvat alivoimaisuuden haitat.
Suomalainen sotataito muuttui 1960-luvun loppuun tultaessa kulutussodan
mukaisesta massan torjunnasta enemmän joustavampaan suuntaan, jossa
kaikkien käytettävissä olevien keinojen hyödyntämisellä osana alueellista puolustusperiaatetta ja paikallispuolustusta oli merkittävä rooli.

Paikallispuolustuksen ja alueellisen taistelun sekä sotilasalueen
tiedustelutoiminnan kehittäminen
Syksyllä 1968, heti Tšekkoslovakian tapahtumien jälkeen, Pääesikunnan operatiivisen toimiston osastoupseeri, kapteeni Ari-Ilmari Iisakkala laati laajan
muistion paikallispuolustusjärjestelmän toteuttamisesta. Muistiossa esitettiin
paikallispuolustukselle asetettavat tavoitteet alueellisen puolustusjärjestelmän
ja strategisen puolustusdoktriinin puitteissa. Iisakkala hahmotteli muistioon
suuntaviivoja, jotka oli tarkoitettu perustaksi ryhdyttäessä laatimaan paikallispuolustusta koskevia yksityiskohtaisia suunnitelmia.36 Kapteeni Iisakkala
asetti muistiossaan aikataulun ja tavoitteet suunnitelluille toimenpiteille. Järjestelmä oli Iisakkalan mukaan
välttävästi toimintakelpoinen uuden
perustamistehtäväluettelon astuessa
voimaan vuoden 1969 lopulla, tyydyt-

 Syksyllä 1968, heti Tshekkoslovakian
tapahtumien jälkeen Pääesikunnan operatiivisen toimiston osastoupseeri, kapteeni
Ari-Ilmari Iisakkala laati laajan muistion paikallispuolustusjärjestelmän toteuttamisesta.
Muistiossa esitettiin paikallispuolustukselle
asetettavat tavoitteet alueellisen puolustusjärjestelmän ja strategisen puolustusdoktriinin puitteissa. Kuva Puolustusvoimat.
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tävästi toimintakelpoinen vuoden 1972 loppuun mennessä ja täydellisesti käytössä vuoden 1974 loppuun mennessä.37 Kun paikallispuolustusjärjestelmän
suuntaviivat olivat teoreettisesti valmiit, käytännön toimenpiteet alkoivat edetä
vauhdikkaasti sotilaslääneissä ja niiden alaisissa sotilaspiireissä. Arkistoidun
lähdemateriaalin laajuuden vuoksi on kuitenkin tarpeetonta esitellä kaikkien
seitsemän sotilasläänin ja 27 sotilaspiirin tekemiä suunnitelmia ja toimenpiteitä alueellisesta taistelusta ja paikallispuolustuksesta.
Kesällä 1967 oli julkaistu Suomen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä kirjanen Maanpuolustuksemme tienviitat, jossa Puolustusvoimien kehittämisen
päämäärä esitettiin hyvin laaja-alaisella näkemyksellä. Yllätyshyökkäyksen
torjuminen edellytti kirjasen mukaan suurta valmiutta rauhan ajan joukoilta
ja etenkin suojajoukkojen nopeaa toimeenpanokykyä. Puolustusjärjestelyt ja
-suunnitelmat tuli valmistella niin, että torjuntatoimenpiteet voitiin aloittaa
automaattisesti. ”Varautuminen pitempiaikaiseen sotaan vuorostaan vaatii
edellytysten luomista myös kenttäarmeijan perustamiselle ja kaikkien voimavarojemme hyväksikäytölle aina sissisotaan valmistautumista myöten.” Korkea
valmius, aktiivinen tiedustelutoiminta, suojajoukkojen nopea toimintaanpano,
torjuntatoimenpiteiden automaattisuus, kenttäarmeijan perustaminen ja varautuminen sissisotaan olivat ne päämäärät, joiden mukaan Suomen aseellista
puolustusta virallisesti kehitettiin.38
Vuoden 1968 lopulla julkaistu Puolustuskykymme materiaalinen perusta
-kirjanen jatkoi samaa linjaa lainaten edellä mainittua julkaisua sanasta sanaan. Näkökulmaa kuitenkin tarkennettiin Puolustusvoimien kehittämisen
osalta. Puolustusvoimien kehittämisen tavoitteiksi oli vuonna 1968 määritelty
ensisijaisesti luoda kyky torjua valtakunnan alueen ja ilmatilan loukkaukset
rauhan sekä vieraiden valtioiden välisen sodan aikana ja torjua pienehköin
voimin suoritettava yllätyshyökkäys. Toissijaisesti tavoitteena oli kehittää Puolustusvoimien kykyä käydä puolustustaistelua kaikin liikekannalle pantavin
voimin.39 Turvallisuuspoliittisten käsitteiden pyörittely ja kaikkia mahdollisia
sodankäynnin keinoja puoltava retoriikka liittyi vahvasti aikakauden sotilaalliseen uhkakuvaan.
Virallisten ja turvallisuuspoliittisten käsitteiden ohella sotilaallinen maanpuolustus kaipasi 1960-luvun loppupuolella tehtyjen uudistusten lisäksi perustamistehtäväluetteloiden ja perusohjesääntöjen päivittämistä. Perustamistehtäväluettelo oli tarkoitus uudistaa vuoden 1970 puoliväliin mennessä, mutta
Kenttäohjesäännön yleinen osa tarvittiin jo sitä ennen joukkojen käyttöön.40
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Vuonna 1967 oli tehty päätös uudistaa vuoden 1958 Kenttäohjesäännön
yleinen osa vastaamaan Puolustusvoimien rauhan ajan organisaatioita ja koulutusta sekä sodan ajan operaatioita. Kirjoitusvastuu käskettiin aiemmasta tavasta poiketen Sotakorkeakoulun johtovastuulta Pääesikunnan operatiiviselle
osastolle, sillä työ sisälsi paljon salaista tai henkilösalaista tausta-aineistoa, johon pääsyoikeus oli vain operatiivisen osaston rajatulla piirillä.41 Ohjesäännön
kirjoitusvastuu annettiin everstiluutnantti Juhani Ruudulle, joka palveli tuolloin Pääesikunnan operatiivisella osastolla toimistopäällikkönä.42
Alkuvuonna 1969 ilmestyi Kenttäohjesäännön yleisen osan luonnos, jota
ei totutun tavan mukaan jaettu kaikille joukoille, vaan sitä käytettiin taktiikan
kehittämistyössä lähinnä Pääesikunnan ylimmän sotilasjohdon ja sotilasläänien esikuntien operatiivisen upseeriston keskuudessa.43 Luonnoksenakin
se on mielenkiintoinen aikalaislähde, sillä se kuvaa erinomaisesti 1960-luvulla tapahtunutta muutosta niin sotilaallisessa uhkakuvassa kuin paikallispuolustusajattelussa. Paikallispuolustusta ja siihen liittyviä valmisteluja
varten yhtymän komentajalle alistettiin kaikki vastuualueella olevat joukot.
Näihin tehtäviin oli tarkoitus käyttää ensisijaisesti varsinaisia paikallisjoukkoja, kuten rajavartioja vartiojoukkoja sekä
muita erillisyksiköitä.
Paikallisjoukkojen lisäksi
tehtäviin voitiin käyttää

 Vuonna 1967 oli tehty
päätös uudistaa vuoden
1958 Kenttäohjesäännön
yleinen osa vastaamaan Puolustusvoimien rauhan ajan
organisaatioita ja koulutusta
sekä sodan ajan operaa
tioita. Ohjesäännön kirjoitusvastuu annettiin everstiluutnantti Juhani Ruudulle, joka
palveli tuolloin Pääesikunnan operatiivisella osastolla
toimistopäällikkönä.
Kuva Puolustusvoimat.
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erityistilanteessa myös tukijoukkoja ja tarvittaessa jopa selusta-alueelle sijoitettuja ylijohdon reservejä, kuten sissipataljoonia ja kaukopartioita. Paikallisjoukkojen taisteluiden mahdollistamiseksi tarvittiin tukijärjestelmä,
jossa voitiin hyödyntää siviililaitoksia ja paikallisia asukkaita.44 Kaappaushyökkäyksen, jonka määriteltiin olevan ”strategiseen yllätykseen perustuva
sotatoimi koko valtakunnan tai sen tiettyjen strategisesti merkittävien osien tai
kohteiden nopeaksi miehittämiseksi antamatta puolustajalle mahdollisuuksia
liikekannallepanoon ja keskityksiin sekä muihin suunnitelmallisiin vastatoimenpiteisiin”, tuli vastata ennen kaikkea ”strategisella puolustuksella”.45
Ohjesäännön kirjoittamiseen osallistunut Juhani Ruutu kertoi määritelmien ja käsitekuvausten tuottaneen runsaasti päänvaivaa niitä muotoiltaessa.46 Pääesikunnan ja osin valtiojohdonkin arvioiden mukaan kansallinen
olemassaolo olisi pahimmassa tapauksessa turvattava myönnytyksin. Ruudun mukaan ”kunniakas itsemurha ei saanut tulla kysymykseen”. Kaikkia kansainvälisiä sodan kuvan periaatteita ei pidetty Suomen oloihin yhteneväisinä.
Vaikka Suomessa seurattiin tarkoin ulkomailla tapahtuneita sotia, esimerkiksi
Indokiinan ja Vietnamin tapahtumia sissisodan näkökulmista, kansallisena
lähtökohtana ei voinut olla samankaltaisen sissisodan toteutuminen. Yhtäältä
Suomella tuli olla alueita, joista olisi tilanteen niin vaatiessa pidetty kiinni
”kynsin ja hampain”, mutta toisaalta alueita, joista olisi voitu myös luopua
kansallisen olemassaolon säilyttämiseksi ja joissa hyökkääjä kohtaisi jatkuvaa
paikallisjoukkojen sissitoimintaa.47
Ohjesäännön luonnoksen valmistuttua työ jatkui kahdella taholla. Sotakorkeakoulun tehtäväksi annettiin muiden ohjesääntöjen, kuten Kenttäohjesäännön I osan ja Jalkaväen taisteluohjesäännön, päivittäminen vastaamaan
Kenttäohjesäännön yleisessä osassa määritettyä doktriinia.48 Muiden ohjesääntöjen päivittämistyön yhteydessä Sotakorkeakoulussa laaditussa muistiossa
todettiin, että vuoden 1969 Kenttäohjesäännön yleisen osan luonnos vaati
sekin tarkistuksia. Sotakorkeakoulun opettajistosta muodostetun tarkistustyöryhmän käsitykset poikkesivat suuresti ainoastaan ohjesäännön luvun V
eli sotatoimia käsittelevästä osuudesta. ”Tärkeimmäksi tarkistuskohteeksi esitetään näin ollen ohjesäännön viidettä lukua, jonka vaikutus muiden kenttäohjesääntöjen uusimiseen tulee olemaan ratkaiseva.” Merkittävää on se, että
saman luvun kohta F. käsitteli sissisodankäyntiä jonka käsitteen määrittelyyn
myös puututtiin. ”Sissisota on monisteessa käsitelty vain sotilaiden taisteluna.
Todellisiin tuloksiin pyrittäessä olisi alun perin nähtävä sissisodan totaalisuus, eli
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sen muodostuminen kansan sodaksi, jossa lievimmässäkin tapauksessa joudutaan
käyttämään hyväksi siviiliväestön vastarintaliikettä sekä tukea tiedusteluun ja
huoltoon. Tämä edellyttää sekä sissisodan määritelmän että sitä koskevan kohdan
tarkistamista.”49
Sotakorkeakoulu esitti, että Pääesikunta hankkisi jatkotyöskentelyä varten Sotakorkeakoulun muistiosta ja sen liitteinä olleista tarkistamisesityksistä
laajat lausunnot puolustushaarojen ja aselajien edustajilta sekä todellisessa
operatiivisessa vastuussa kentällä olleilta komentajilta. Lausunnot saatuaan
Sotakorkeakoulun ja Taistelukoulun suunniteltiin hyödyntävän taktiikan
harjoituksia ja seminaareja selvittääkseen ohjesääntötyöhön liittyviä pulmakysymyksiä. Tavoiteaikatauluksi esitettiin vuotta 1973, johon mennessä
tarkistustyön ja taktiikan harjoituksissa tehtyjen kokeilujen avulla tavoitteena oli kirjoittaa Kenttäohjesäännön yleinen osa vastaamaan ajan uhkakuvaa, todellista puolustuskykyä ja sotataitoa.50 Tämä muistio näyttäisi olleen
perustava syy siihen, että vuosien 1969 ja 1971 Kenttäohjesääntöjen yleisten
osien luonnoksista päädyttiin vuoden 1973 vahvistettuun Kenttäohjesäännön
yleiseen osaan.
Ohjesääntöjen päivittämisen ja tarkistamisen ohella tehtiin myös toisenlaisia toimenpiteitä. Pääesikunnan johdolla ryhdyttiin päivittämään perustamistehtäväluetteloa (PTL) ja kouluttamaan joukkoja reserviin. Pääesikunnan
jalkaväkitoimistossa laadittiin suunnitelma, jonka mukaan toteutetaan puolustusvoimain komentajan vuonna 1968 antama käsky tarkistaa PTL:ssa olevien joukkojen määrät vastaamaan niin paikallispuolustuksen kuin ylijohdon
reservien mukaisia vaatimuksia.51
Vuoden 1966 PTL:n mukaan oli tarkoitus perustaa Etelä-Suomen Sotilasläänin ja Rajavartiolaitoksen toimenpitein kaksi sissipataljoonaa ylijohdon
reserviksi, joiden tehtäviin kuului myös tiedustelutoiminta vihollisen selustassa. Laaditun suunnitelman mukaan vuonna 1970 astui voimaan uusi PTL52,
johon lisättiin kahden edellä mainitun joukon lisäksi vielä neljä sissipataljoonaa. Perustamisvastuu siirrettiin pois Rajavartiolaitokselta ja kaikkien kuuden sissipataljoonan perustamisvastuu annettiin Puolustusvoimien nimetyille sotilaslääneille. Etelä-Suomen Sotilasläänin (E-SSl) tehtävänä oli perustaa
Sissipataljoonat 1 ja 5, Pohjois-Suomen Sotilasläänin (P-SSl) tehtävänä oli
perustaa Sissipataljoonat 7 ja 15, Savo-Karjalan Sotilasläänin (S-KSl) tehtävänä
oli perustaa Sissipataljoona 4 ja Sisä-Suomen Sotilasläänin (S-SSl) tehtävänä
oli perustaa Sissipataljoona 2.53
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Tammikuussa 1969 myös Rajavartiostojen Esikunta antoi rajavartiostoille käskyn perustamistehtävien uudelleenjärjestelyistä. Vuonna 1968 tehtyjen Rajavartiolaitoksen PTL:n kokonaistarkistukseen liittyvien tutkimusten ja selvitysten mukaan päämääränä oli saattaa rajavartiostojen tehtävät ja
toimintaperiaatteet perustamistehtäviä vastaaviksi. Keskeisin muutos liittyi
PTL:ssa olleiden sodan ajan rajaprikaatien korvaamiseen rajavartiostoilla, joista uudistetussa PTL:ssa käytettiin niiden rauhan aikaisia nimiä. Sodan ajan
rajavartiostoihin lisättiin jo olemassa olleiden esikunnan ja erillisyksiköiden lisäksi 4–6 rajajääkäripataljoonaa. Määräykset uudesta PTL:sta astuivat voimaan
vuoden 1970 kuluessa.54 Uusitun PTL:n mukaisesti rajavartiostojen esikunnat ja tiedustelukomppaniat kuuluivat kantajoukkoihin ja loput perustettavat
joukot suojajoukkoihin. Rajavartiojoukot olivat paikallisjoukkoihin kuuluvia
suojajoukkoja, jolloin niiden perustamisvalmisteluissa tuli ottaa huomioon
todennäköinen perustaminen myös yllätyshyökkäystilanteessa.55
Uudistukset ja tarkennetut perustamisjärjestelyt vaikuttivat myös Rajavartiolaitoksessa annetun koulutuksen sisältöön etenkin kertausharjoituksissa.
Vuodesta 1971 alkaen Rajavartiolaitoksessa päätettiin järjestää jokaisen rajavartioston alueella 4–7 kertausharjoitusta yhteistoiminnassa Puolustusvoimien
sotilasläänien kanssa vuosina 1971–1977. Kertausharjoitusten päämääränä oli
kouluttaa tiedustelu- ja sissitoimintaan kykeneviin rajajääkäripataljooniin ja
erillisyksiköihin sijoitettua kantahenkilöstöä ja reserviläisiä heille kuuluviin
käytännön tehtäviin perustamistoiminnan eri suorituselimien johtajina.56
Pataljoonille asetetut koulutusvaatimukset edellyttivät henkilöaineksen
tarkkaa valikointia vapaaehtoisuuden pohjalta, tarvittaessa jopa erityisten testien avulla. Koska Rajavartiolaitoksen (RvL) sissikoulutus oli jo vuosia ollut
Puolustusvoimia korkeammalla tasolla, päätettiin hyödyntää Rajavartiolaitoksen laatimia rajajääkäripataljoonien koulutusohjelmia ja -tavoitteita. Miehistö-, aliupseeri- ja upseerikoulutuksen tuli olla sellaista, että se kohottaa miesten
fyysistä kuntoa, suunnistustaitoja, oma-aloitteisuutta ja tottumista elämiseen
vaatimattomissa oloissa. Tiedustelu- ja sissikoulutusta saavaa varusmiesainesta
oli käytettävä sota- ja taisteluharjoituksissa ainoastaan koulutuksen mukaisiin
tehtäviin.57
Jalkaväkiosastolla tehdyn muistion pohjalta puolustusvoimien koulutuspäällikölle laadittiin esittely, jossa muutamin tarkennuksin esiteltiin edellä kuvattuja periaatteita hyväksyttäviksi ja toteutettaviksi vuodesta 1970 lähtien.
Reserviupseerikoulun yhteen jalkaväkiyksikköön päätettiin lisätä tiedustelu- ja
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 Merivoimat ja rajavartiolaitos uskoivat, että tiedustelu- ja sissitoimintaan todellisuudessa kykeneviä rannikkojääkäripataljoonia ei ehdittäisi liikekannallepanossa perustaa
kaappaushyökkäystilanteessa vihollisen liikenopeuden vuoksi, joten todenmukaisia
tilanteita kokeiltiin maihinnousun torjuntaan liittyvissä sotaharjoituksissa.
Kuva Sotamuseo.

sissiupseerikoulutus, joka sisälsi myös Rajavartiolaitoksen upseerioppilaiden
koulutuksen. Suunnitelmassa esitetty Savon Prikaatin koulutusvastuu jätettiin
pois, ja kaikille kouluttaville joukko-osastoille osoitettiin koulutukseen tarvittava lisämateriaali, eli tiedusteluun tarvittava radiokalusto sekä ylimääräiset
taloudelliset resurssit harjoitusten toteuttamiseksi.58 Jalkaväen tarkastaja pyysi
esittelystä lausuntoja ja toimenpide-esityksiä koulutuksen käytännöllisistä järjestämismahdollisuuksista 14. kesäkuuta 1969 mennessä.59
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 Tiedustelu- ja sissikoulutusta saavaa varusmiesainesta oli käytettävä sota- ja taisteluharjoituksissa ainoastaan koulutuksen mukaisiin tehtäviin. Kuva on Etelä-Suomen
Sotilasläänin johtamasta maihinnousuntorjunnan sotaharjoituksesta kesäkuulta 1968.
Kuva Sotamuseo.

Ensimmäisen lausunnon asiasta antoi Pääesikunnan sotatalousosasto, joka
ilmoitti heti, että erityisiä määrärahoja erikoiskoulutukseen ei ole saatavissa.
Myöskään varustuksen lisähankintoihin ei vielä vuodelle 1970 ollut mitään
mahdollisuuksia.60 Pääesikunnan muilta osastoilta tulleissa lausunnoissa ei
poikettu alkuperäisen esittelyn sisällöstä, joskin pienehköjä käytännön esityksiä nostettiin esille. 61 Muun muassa operatiivinen osasto ilmoitti, että PTL:sta
saatetaan suunnitelmista huolimatta joutua tinkimään kaksi sissipataljoonaa.62
Samansuuntaiset lausunnot tulivat myös sotilasläänien esikunnista ja Rajavartiolaitoksesta sekä Reserviupseerikoulusta.63
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Tämä osoittaa, että Puolustusvoimien tiedustelu- ja sissikoulutus sekä
joukkojen perustamissuunnitelmat niin ylijohdon alaisista sissipataljoonista
kuin paikallisjoukoistakin päätettiin saada pikaisesti kuntoon. Tällä menettelyllä taattiin teoreettisesti voimistuneen sissitoiminnan sotataidollisen kokonaisuuden jalkautuminen käytäntöihin saakka. Tavoitteet luoda varusmiesaikana tehokkaasti koulutettu reservi yleisvoimien ja rajavartiostojen joukoille
oli asetettu korkealle, ja ne haluttiin kaikesta päätellen myös saavuttaa. Sen
sijaan paikallisjoukkojen erikoiskoulutuksen ollessa vuonna 1969 yhä kehittelyn alaisena Puolustusvoimissa erillispataljoonien erikoiskoulutus jouduttiin
jättämään toistaiseksi annettavan vähimmäiskoulutuksen ja kertausharjoitusten varaan. Paikallisjoukkojen erillispataljoonan kokoonpanostakin esitettiin
eriäviä näkemyksiä. Rajavartiolaitos esitti muun muassa, että erillispataljoonien komppanioiden tuli olla nelijoukkueisia toimintaedellytysten parantamiseksi.64 Yrityksistä huolimatta paikallispuolustuksen käytäntöön vieminen
ontui ja jäi selvästi 1970-luvulla toteutettavaksi kokonaisuudeksi.

Ristiriitoja käsitteiden merkityksestä ja tarkennukset uhkakuvaan
Vuoden 1968 tapahtumilla Euroopassa oli osuutensa yhtäältä upseeriston ajattelutapaan muuttuneista uhkakuvista ja toisaalta suomalaisen sotataidon kykyyn vastata vallitseviin sotilaallisiin uhkiin. Vuoden 1968 tapahtumien aikana
Sotakorkeakoulussa laadittiin pienen upseerijoukon voimin laaja muistio, jossa
käsiteltiin suomalaisen taktiikan ja organisaation kehittämistä hyvin inhorealistisella – jopa pessimistisellä – tavalla. Perustelumuistio ja sitä täydentävät
asiakirjat muodostavat kokonaisuuden, jota sittemmin sanottiin Sotakorkeakoulun piirissä sarkastisesti ”pessimismin pyhäksi kirjaksi”. Muistio perustui
laatijoidensa mukaan kartta- ja maastoharjoituksissa kertyneisiin lukuisiin
havaintoihin suomalaisten yhtymien mahdollisuuksista taistella nykyaikaista
vihollista vastaan.65
Yli 170-sivuisessa ja varsin perusanalyyttisessä muistiossa johtopäätökset ovat
karua luettavaa. Sotakorkeakoulun upseeristo oli laajoin perusteluin päätynyt
toteamukseen, jonka mukaan ”meillä ei ole toivottuja mahdollisuuksia taistelukentällä, mikäli noudatamme nykyisiä taktillisia periaatteitamme ja käytämme
organisaatiomme edellyttämiä joukkoja. Ero liikkuvuuden, tulivoiman ja suojakysymysten kohdalla on kasvanut siksi suureksi, ettei sitä enää kyetä kuromaan
riittävässä määrin kiinni. Tämän vuoksi olisi keinot löydettävä muulla tavalla.”66
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Myös tiedusteluun otettiin kantaa jyrkin sanankääntein. Sotakorkeakoulun
opettajana palvellut majuri Raimo Viita kirjoitti tutkielmassaan A-vahvuisen
prikaatin kokeiluharjoituksessa käytetystä tiedustelutoiminnasta: ”Tiedustelukomppanian päätehtävä on tiedustelu. Tuntuu siltä, että taistelusuunnitelma
myös tiedustelun – erityisesti sen jatkuvuuden – osalta ontui. Oliko TiedK:n
käyttö sissikomppaniana alueen itäosassa oikein? Sissitoiminta ja KO I:n mukainen puolustus ovat taktillisilta suoritusperiaatteiltaan niin täysin toisistaan
poikkeavia, ettei niiden sopusuhtainen yhdistäminen saman tehtävän puitteissa
tunnu mahdolliselta. Prikaatin tiedustelun kehittämiseen ja sen jatkuvuuden turvaamiseen on kiinnitettävä erityinen huomio koska hyvin hoidetun tiedustelun
avulla A-prikaati pystyy tasoittamaan alivoimaisuuttaan tulivoimassa ja liikkuvuudessa puolustuksen aikana.”67 Myös tiedustelun edellyttämiin yhteydenpitoja tiedonanto välineisiin kiinnitettiin huomiota. ”Viestivälineitä on liian vähän
ja ne ovat heikkotehoisia. Seurauksena tästä on se, että syvälle vihollisen selustaan
lähetetyt tai jätetyt tiedustelupartiot eivät saa viestivälineillään annettua tietoja,
joita ehkä on saatu hankituksi. Tiedusteluvoimaa A-prikaatilla on riittävästi,
mutta se ei välineistöltään vastaa nykyajan vaatimuksia.”68
Sotakorkeakoulun opettajiston tarkoituksena oli mitä ilmeisimmin ravistella vallitsevia käsityksiä ja uskomuksia sekä suunnata alueellisen puolustusjärjestelmän kehittämistyötä entistäkin uskottavampaan suuntaan. Kyse
ei ollut poliittisesta uskottavuudesta,
vaan ennen kaikkea taisteluiden ja niiden onnistumisen uskottavuudesta.
Inhorealististen ja pessimististen johtopäätösten lisäksi opettajiston laatimissa muistioissa esiintyi paljon myös
vahvuuksien analysointia. Taustalla oli

 Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston
päällikkö, eversti Paavo Junttila oli huolissaan suurvaltavihollisen eli ennen kaikkea
Neuvostoliiton sekä Varsovan liiton osoittamasta sotataidollisesta kyvystä toteuttaa
nopea kaappaushyökkäys mahdollisesti
myös Suomessa. Kuva Puolustusvoimat.

274

OPERATIIVIS-TAKTINEN TIEDUSTELUTOIMINTA ALUEELLISESSA TAISTELUSSA

kuitenkin aiheellinen huoli suurvaltavihollisen, eli ennen kaikkea Neuvostoliiton sekä Varsovan liiton, osoittamasta sotataidollisesta kyvystä toteuttaa
nopea kaappaushyökkäys mahdollisesti myös Suomessa. Yhdessä muistiossa
Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston päällikkö, eversti Paavo Junttila toteaa
asetelman vaikeuden. ”Kysymyshän on sodankäyntitavan ja siihen liittyvien
asenteiden muuttamisesta. Sen vuoksi muutokset saattavat tuntua vaikeilta
ja jopa mahdottomiltakin suorittaa. Vastapainoksi voidaan vain kysyä, mihin
päädytään nykyisillä periaatteilla ja asenteilla?” Sotakorkeakoulun tekemien
alkuperäisten muistioiden reunamerkinnöistä päätellen Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikkö, eversti Ermei Kanninen oli perehtynyt Sotakorkeakoulussa tehtyihin johtopäätöksiin.69
Noin kuukausi Junttilan muistion päiväystä myöhemmin eversti Kanninen piti Pääesikunnan ylimmälle johdolle teräväsävyisen alustuksen Suomen
puolustuskykyyn vaikuttavista tekijöistä. Alustuksen johdannosta selviävät esityksen taustat, joissa hän viittaa suoraan paitsi julkisuuteen päätyneisiin ja eri
tahoilla esitettyihin epäilyihin, myös epäsuorasti muissa piireissä heränneeseen
pessimismiin. Kannisen mukaan pessimistisimmät arviot voitiin jättää omaan
arvoonsa, mutta hän oli huolestunut eritoten kansalaisten luottamuksesta Suomen puolustuskykyyn. Epäilyjen ilmentymänä Kanninen piti väitteitä, joiden
mukaan Suomi ei olisi kyennyt pitämään puoliaan mahdollista suurvaltavihollista vastaan.70 Esitelmän tiukasta sävystä
ja muistion reunamerkinnöistä päätellen
Kanninen halusi tuoreeltaan vastata niin
julkisuudessa esitettyihin väitteisiin kuin
Sotakorkeakoulun upseeriston esille nostamaan kritiikkiin alueellisen puolustuksen uskottavuudesta.

 Eversti Ermei Kanninen Pääesikunnan
operatiivisen osaston päällikkönä esitti ylimmälle sotilasjohdolle, että paikallisjoukkojen
ja yleisjoukkojen toisiaan täydentävät käyttöperiaatteet oli säilytettävä yhteisen alueellisen puolustussuunnitelman puitteissa.
Kuva Puolustusvoimat.
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Sotakorkeakoulussa tehdyt päätelmät esiteltiin rajatulle piirille kesäkuussa 1969 järjestetyssä taktiikan seminaarissa. Seminaarin keskeisenä teemana
tarkasteltiin alueellisen puolustusjärjestelmän perusteita mahdollisimman
realistisesti sen tarkoituksenmukaisuuden, joukkojen perustamisen, sodankäyntitavan, taktiikan ja iskukyvyn näkökulmista. Alustajiksi seminaariin oli
valittu edellä mainittuihin kokonaisuuksiin perehtyneitä yleisesikuntaupseereita. Kapteeni Teo Haapajärvi piti seminaarissa alueellisten joukkojen sodankäyntitavasta ja taktiikasta laajan alustuksen.71 Epäilykset ja esitetyt argumentit
olivat ajankohtaan sitoen tavallaan hyvin ymmärrettäviä. Olivathan alueellisen
taistelun taktiikka, paikallispuolustuksen järjestelyiden toteuttaminen ja kenttäohjesäännön päivittäminen vielä varsin keskeneräisiä, perustamistehtävä
luettelosta ja varusteiden kohdentamisesta puhumattakaan.
Pääesikunnan operatiivisella osastolla pidettiin heinäkuussa 1970 salainen
neuvottelu, johon osallistuivat kenraaliluutnantti Paavo Ilmola (Pääesikunnan
päällikkö), kenraaliluutnantti Lauri Sutela (Yleisesikunnan päällikkö), kenraalimajuri Paavo Junttila (Päämajamestari) ja eversti Ermei Kanninen (Operatiivisen osaston päällikkö). Neuvonpidon aiheena olivat ”strategiset ja operatiiviset
peruskysymykset”. Neuvottelusta aloitteen tehnyt eversti Kanninen oli laatinut
neuvotteluun muistion, johon hän oli kerännyt keskustelunaiheita ja esityksiä.72
Taustalla oli vuoden 1969 Kenttäohjesäännön luonnoksen lausuntokierros sekä
uusittavana olleiden operatiivisen käskyn ja suunnitelmien vahvistaminen. Kanninen halusi keskeisten päättäjien ja ylimmän sotilasjohdon vahvistuksen strategisista ja operatiivisista peruskysymyksistä sekä ennen kaikkea käytettävistä
käsitteistä. Kannisen tavoitteena oli linjauksilla saavuttaa sekä sisäinen puolustuspoliittinen että ulospäin suunnattu sotilaallinen uskottavuus.73
Ensimmäisenä asiakohtana Kanninen nosti keskusteluissa esille sodan eri
vaihtoehdot ja niiden käsittelyn julkisuudessa sekä virallisissa asiakirjoissa.
Hänen mukaansa valtakunnan poliittiselle johdolle laadituissa selvityksissä
sekä maanpuolustusopetuksessa käytetty sodan eri vaihtoehtoinen jakaminen
”puolueettomuusvaiheeseen” ja ”yllätyshyökkäysvaiheeseen” vaati tarkennusta.
Muistiossaan Kanninen totesi, että ”NATO:n (Länsi-Saksa) taholta tuleva hyökkäys ei voi olla yllätyshyökkäys kaappaus-käsitteen mukaisena” ja että ”yllätyshyökkäys voi tulla vain Varsovan liiton taholta, mutta julkisissa keskusteluissa
jätetään aina suunta avoimeksi”. Ongelmaksi oli muodostunut Kenttäohjesäännön yleisen osan luonnoksen ja julkisuudessa käytettyjen käsitteiden ristiriita,
sillä kaappaushyökkäys ei kuvaannollisuudestaan huolimatta ollut poliittisesti
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 Vaikka puolustusperiaate ja sen käsitteet herättivät ristiriitoja upseeriston keskuudessa, niin varusmiesten tiedustelukoulutusta jatkettiin joukko-osastoissa ja taisteluharjoituksissa. Kuva Sotamuseo.

korrekti ilmaus vallitsevista uhkakuvista.74 Mikäli yllätyshyökkäyksen toteuttaminen epäonnistuisi, katsottiin Varsovan liiton käynnistävän suurhyökkäyksen
saavuttaakseen tavoitteensa. Siksi Kanninen esitti, että käsitteet ”yllätyshyökkäys” ja ”suurhyökkäys” säilytetään tarkennetuin selittein Kenttäohjesäännön
yleisessä osassa sekä operatiivisessa käskyssä. Tämän mukaan ”kaappaushyök
käys”-käsitteestä jouduttiin luopumaan ja se vaihdettiin neutraalimpaan sanaan yllätyshyökkäys. Kanninen esitti myös, että työn alla ollut operatiivinen
käsky kirjoitettaisiin yllätyshyökkäystä varten ottaen huomioon puolueettomuuden suojaamisen.75
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Toisena asiana Kanninen toi esille sotatoimet ja niiden suorituksen. Kannisen mukaan strateginen puolustus perustui alueelliseen taisteluun, jonka
suunnitteluun, järjestelyihin ja koulutukseen vahvistettu yhtenäinen kokonaisuus muodostui paikallispuolustuksesta paikallisjoukoin ja liikkuvat sotatoimet yleisjoukoin. Suunnittelu perustui siihen, että molemmat joukkotyypit
muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa tilanteen ja aluevastuussa olevan komentajan ratkaisun mukaan tiettyjä paikallisjoukkoja voitiin käyttää
yleisjoukkojen tapaan ja päinvastoin. Järjestelyiden ollessa vihdoin selviämässä
ei Kannisen mukaan ollut aiheellista tehdä muutoksia jo vahvistettuun periaat
teeseen. Kanninen esitti ylimmälle sotilasjohdolle, että paikallisjoukkojen ja
yleisjoukkojen toisiaan täydentävät käyttöperiaatteet oli säilytettävä yhteisen
alueellisen puolustussuunnitelman puitteissa. Koska suojajoukkokäsite oli jo
aiemmin päätetty säilyttää, Kanninen esitti myös, että käsite ”suojataistelut”
pidettäisiin suunnitelmissa, vaikka Sotakorkeakoulu oli lausunnossaan esittänyt sen muuttamista muotoon ”taistelun aloittaminen”.76
Edellä mainittujen peruskysymysten ja esitysten lisäksi tilaisuudessa keskusteltiin myös merivoimien johtamisesta ja ilmapuolustuksen komentajakysymyksestä. Alkuperäisen tilaisuutta koskevan muistion etusivulle oli neuvottelun
jälkeen kirjoitettu käsin ”kaikkiin esityksiin yhdyttiin yksimielisesti”.77 Merkintä
on käsialasta päätellen Ermei Kannisen itsensä tekemä. Tilaisuutta voidaan pitää
etenkin Suomen puolustusstrategian
kannalta hyvin tärkeänä. Päätarkoituksena Kannisella lienee ollut hakea
ulospäin suunnattavaksi tarkoitetulle puolustuspolitiikalle ja sotilaalliselle uskottavuudelle Puolustusvoi
mien ylimmän johdon hyväksyntä.

 Ei liene sattumaa, että juuri samaan
aikaan ennakkovaroituksen käsitteen
voimallisemman käytön kanssa osuu
myös tiedustelutoimialan uuden
Tiedustelukuvausoppaan julkaisu ”ei
tietoja sivullisille” -merkinnällä.
Kuva Puolustusvoimat.
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Kannisen ajatusmalli perustui vahvasti hänen omiin näkemyksiinsä ja osuuteensa alueellisen puolustusjärjestelmän kehittämistyössä. Hänen mukaansa
mahdollisen suurhyökkäyksen sattuessa oli tunnustettava tilanteen äärimmäiset vaikeudet luopumatta toivosta, ”kunhan pidämme kiinni nyt omaksutuista
alueellisen puolustuksen periaatteista”. Kanninen oli toistanut jo useassa tilaisuudessa 1960-luvun lopulta lähtien, että uudistetun alueellisen puolustusdoktriinin päämääränä on puolustaa elintärkeitä alueita eristettynäkin, hidastaa
vihollisen liikettä ja vaikeuttaa sen tulenkäyttöä sissitoiminnan keinoin sekä
turvautua suomalaiseen maastoon ja ilmastoon.78
Samaa retoriikkaa alueellisesta maanpuolustuksesta käytettiin valtakunnallisilla maanpuolustuskursseilla. Esimerkiksi kurssin luentosisältö vuodelta 1969 oli yksiselitteinen. ”Kyllin vahvojen ja toimintavalmiiden joukkojen
ennalta ehkäisevä merkitys on ensiarvoinen turvattaessa valtakunnan puolueettomuutta ja alueellista koskemattomuutta. Jo rauhan aikana ja erityisesti
ulkovaltojen välisen sodan syttyessä on meidän oltava valmiit osoittamaan,
että kykenemme tarvittaessa voimakeinoin estämään alueellisen koskemattomuutemme loukkaukset.”79 Retoriikka oli kaksijakoista, sillä etenkin Neuvostoliitolle haluttiin antaa kuva Suomen vahvasta puolustuskyvystä, jonka
jatkuminen tarvittaessa uhrauksia vaativana sissisotana muodosti osan vastarinnan uskottavuudesta.
Pääesikunnassa pidetystä keskustelutilaisuudesta voidaan tehdä suomalaisen sotataidon kannalta keskeinen johtopäätös: tiedustelun antama ennakkovaroitus80 oli ratkaiseva, ja sen antama ajanvoitto joukkojen perustamiselle
välttämätön. Vaikka julkisuudessa esitetty puolustuspoliittinen retoriikka oli
eri asia, käsitteiden täytyi olla samassa linjassa keskenään. Joka tapauksessa
1960-luvun loppupuolen käsitesekavuudet aiheuttivat kehitykselle eräänlaisen
hidasteen, johon oli saatava ratkaisu. Muutoin koko puolustusjärjestelmän
reformi ja sen käytäntöön vieminen etenkin operatiivisen tason suunnitelmissa
oli vaarassa joutua suuriin ongelmiin.

Alueellisen puolustuksen taktillinen ohjeistus
Kaikista ristiriidoista huolimatta alueellisen puolustusjärjestelmän käytäntöön
vieminen oli jo kovassa vauhdissa. Vuoden 1970 lopulla esille nousi kuitenkin jatkuvasti palautetta taktillisten ohjeiden puutteista. Erityisesti puutteet
koskivat paikallispuolustusta ja paikallispuolustusjoukkojen taktiikkaa.81
279

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

 simerkkinä tästä mainittakoon majuri Ari-Ilmari Iisakkalan tekemät muisE
tiinpanot ja havainnot Savo-Karjalan Sotilasläänin esikunnan järjestämästä
sotapelistä 24.–25. marraskuuta 1970. ”Paikallispuolustuksen kannalta asiaa
tarkasteltuna tuntuu siltä, että meillä ei vielä täysin tajuta koko vastuualueen
valvonnan (hallinnan) merkitystä nykyaikaisen taistelunkuvan puitteissa. Katseet
ovat ehkä liiaksi kiinni varsinaisessa rintamassa ja pahimmat yllätykset ovat
odotettavissa juuri selustassa.” Iisakkalan mukaan yllätystilanteiden kannalta
oli tarpeen kullakin operaatioalueella pelata rauhan aikana riittävän useita
sotapelejä, jotta sotataidon ja sotatoimien tiedustelutoiminnan perusajatukset
muodostuisivat mahdollisimman realistisiksi vallitseviin sotilaallisiin uhkamalleihin. Lisäksi Iisakkala korosti, että paikallis- ja yleisjoukkojen yhteistoiminnasta tuli nopeasti aikaansaada operatiivinen ohje.82 Paikallisjoukkojen ja
yleisjoukkojen käyttöä sekä niiden tiedustelutoimintaa yllätyshyökkäystilanteessa käsiteltiin laajasti myös ylimmän päällystön opetustilaisuus 6:n sotapelissä (YPO 6) marraskuussa 1970.83
Esittäessään havaintojaan Pääesikunnan operatiivisen osaston päällikölle
Iisakkala sai häneltä henkilökohtaisen tehtävän koostaa ja laatia väärinkäsitysten välttämiseksi selventävän ohjeen alueellisen puolustuksen taktiikasta.84
Maaliskuussa 1971 Iisakkala oli saanut työn valmiiksi, ja joukoille jaettiin käyttöön Taktillinen ohje alueellisessa puolustuksessa. Yli satasivuisessa ja melkoisen
seikkaperäisessä ohjeessa annettiin perusteita uudistetun puolustusjärjestelmän toteuttamiseen tähtäävälle suunnittelulle, koulutukselle ja valmisteluille.
Ohje oli selvästi laadittu noudatettavaksi rinnan keväällä 1971 valmistuneen
Kenttäohjesäännön yleisen osan uuden luonnoksen kanssa. Taktillinen ohje
oli valmistuessaan kuitenkin osittain puutteellinen, kun tarkastellaan alueellisen puolustuksen laajaa kokonaisuutta. Sen sisältö keskittyi käsittelemään
paikallispuolustuksen eri johtoportaiden ja paikallisjoukkojen taistelua, kun
taas yleisjoukkojen eri johtoportaiden ja joukkoyksikköjen taisteluiden osalta
nojauduttiin voimassa oleviin ohjesääntöihin.85
Syksyllä 1971valmistui käyttöön myös Jalkaväen taisteluohjesäännön III
osa, joka käsitteli ryhmän ja joukkueen taistelua. Siinä tiedusteltutoiminnan
taistelutekninen ohjeistus oli linjassa alueellisen puolustuksen taktillisen ohjeen kanssa, mutta oli mitä ilmeisimmin puutteellinen, sillä ohjesäännön päivitetty versio ilmestyi jo kolme vuotta myöhemmin.86 Perusohjesääntöjä tai
oppaita ei kuitenkaan yleensä uusittu kuin tarpeen vaatiessa ja yleensä noin
5–10 vuoden välein.
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 Rajakoulun tiedustelupartio ylittää tien Immolan harjoitusmaastossa.
Kuva Sotamuseo.

Ohjeessa esitetyt taktilliset kannanotot ja ratkaisut oli asiakirjan mukaan
ymmärrettävä lähinnä suuntaa-antaviksi ohjeiksi, joita tuli kehittää ja soveltaa tilanteen, alueen ja vallitsevien olojen mukaan. Taktillinen ohje alueellisessa puolustuksessa kuitenkin antoi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
joukoille aluksi riittävät perusteet yleisistä taktisista periaatteista alueellisessa
taistelussa. Ohjeen mukaan alueellinen puolustusjärjestelmä perustui sotilasläänien tehtäviensä edellyttämään itsenäiseen taisteluun, siihen kiinteästi kuuluvaan, koko valtakunnan kattavaan paikallispuolustukseen sekä yleisjoukkojen pääosien käyttöön ratkaisuun tähtäävissä sotatoimissa. Alueellisen taistelun
luonnetta taktiikan kannalta kuvattiin vihollisen kuluttamisen ja hidastamisen,
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 Tähystystiedustelijan lumi
potero. Kuva Sotamuseo.

hyökkäyskiilojen katkaisemisen, pysäyttämisen, estämisen
ja lyömisen sekä omien elintärkeiden alueiden hallussa
pitämisen monimuotoisella
kokonaisuudella. Taistelun
edellyttämät joukot jaettiin
alueellisen puolustusjärjestelmän operatiivisen käyttöajatuksen perusteella yleisjoukkoihin, paikallisjoukkoihin ja
tukijoukkoihin.87
Eversti Ermei Kannisen
päivittämän Kenttäohjesäännön yleisen osan luonnoksen
(1971) henki oli nähtävissä myös alueellisen puolustuksen taktillisessa ohjeessa. Vuonna 1973 käyttöön otetun Kenttäohjesäännön yleisen osan strategista
puolustusta käsittelevässä luvussa tiedustelun valmistelutoimenpiteet selitettiin lähes samansisältöisenä kuin edeltävässä luonnoksessa. Vain sanajärjestystä
oli hieman muutettu: ”Tiedustelun valmistelut toteutetaan siten, että yllätystilanteessakin saadaan välittömästi operatiivisen johdon käyttöön sen tarvitsemat
tiedustelutiedot. Kaikki puolustushaarat osallistuvat tiedusteluun. Sotilasläänit
suunnittelevat ja valmistelevat koko alueensa kattavan tiedusteluverkon, josta
nopea tietojen saanti on mahdollista.”88
Alueellisen taistelun tiedustelutoiminnan ensimmäiset selkeät ja linjassa
olevat ohjesääntömääritelmät 1970-luvulla ovat löydettävissä vuoden 1977
Jalkaväen taisteluohjesäännön I osasta ja Ohjeesta perusyhtymän taistelua varten. Ensin mainitussa alueellinen vastuu oli selvästi määritelty: ”Tiedustelu
on tietojen hankkimista vihollisesta, maastosta ja muista toimintaan vaikuttavista seikoista. Pataljoonan komentaja vastaa tiedustelun johtamisesta. Hän
päättää yleensä tiedustelutavat ja tiedustelun voimakkuuden. Hän vastaa myös
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tietojen jatkuvasta ilmoittamisesta prikaatille.” Taisteluohje määrittelee asian
samalla sisällöllä, mutta ylemmän johtoportaan näkökulmasta: ”Tiedustelun
johtosuhteet noudattavat yleis- ja paikallisjoukkojen johtoportaille ja joukoille
käskettyjä johtosuhteita. Yleisjoukkojen johtoportaat johtavat niille alistettujen
paikallisjoukkojen tiedustelua yleensä paikallisjoukkojen omien johtoportaiden
välityksellä. Tiedustelun suorittajina prikaatissa ovat tiedustelukomppania, prikaatin johdossa olevat joukot, niiden tulenjohto- ja tiedusteluelimet sekä muut
prikaatia tukevat joukot.”89
Perusyhtymän taisteluohje vuodelta 1977 kiteytti prikaatin taistelun
periaatteet ja yhteistoiminnan paikallisjoukkojen kanssa. Vuoden 1963 ohjesääntöön verrattuna merkittävin taktinen muutos oli luopuminen prikaatin
taaemmasta puolustusasemasta, johon joukkojen ei laskettu riittävän. Vastuuta siirrettiin yhä enemmän paikallisjoukoille ja prikaatin puolustusperiaatteita oli aikaisempaan nähden muutoinkin kiinteytetty ja toimintatapoja
eri taistelulajeissa painopisteytetty, minkä taustalla oli osaltaan taktisten
ydinaseiden käytön todennäköisyyden väheneminen. Prikaatin taistelu ja
taktiikka saivat 1970-luvulta lähtien myös entistä enemmän aluepuolustuksen piirteitä. Pataljoonien puolustusalueet, pidettävät maastonkohdat
ja muut tärkeät kohteet, jotka valmistauduttiin pitämään saarrettuinakin
vihollisen selustassa, olivat osa
taktiikan kehitystä. Komentajilla oli suuri vapaus itsenäiseen
toimintaan ja tiedusteluun sekä

 Perusyhtymän taisteluohje vuodelta 1977 kiteytti prikaatin taistelun
periaatteet ja yhteistoiminnan paikallisjoukkojen kanssa. Vuoden 1963
ohjesääntöön verrattuna merkittävin
taktinen muutos oli luopuminen prikaatin taaemmasta puolustusasemasta,
johon joukkojen ei laskettu riittävän.
Kuva Puolustusvoimat.

283

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

v apaus valita tilanteisiin soveltuvin taistelutapa. Keskeisin rooli taisteluopissa painottui kuitenkin aktiiviseen hyökkäystaisteluun, sillä passiivisen
puolustustaistelun ei uskottu olevan tarpeeksi tuloksellista.90
Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, että alueelliseen puolustusjärjestelmään
oli laadittu 1970-luvun alussa jokseenkin riittävät doktrinaaliset ja strategiset
perusteet, mutta operatiivis-taktiselle tasolle etenkin alueellisessa taistelussa
riitti vielä tarkennettavaa. Näillä perusteilla saatiin kuitenkin vakinaisen henkilökunnan ja asevelvollisten koulutus ainakin tyydyttävällä tavalla käyntiin. Ainoa voimassa oleva puhtaasti tiedustelutoimintaan ja -koulutukseen keskittyvä
ohjesääntö oli peräisin vuodelta 1958. Asialle oli siis pikaisesti tehtävä jotakin.
Yksi tiedustelun ohjeistusta paikkaava opas liittyi kuitenkin sissitoimintaan,
joka oli läheisessä suhteessa tiedustelutoimintaan ja sen taktisiin periaatteisiin.
Pääesikunta päätyi mitä ilmeisimmin jo vuonna 1972 taktiikkaan syventyvän,
erillisen sissitoimintaoppaan laatimiseen. Oppaan kirjoitustyö kyettiin varmasti aloittamaan pikaisestikin, mutta siihen vaadittiin myös paljon taustatyötä,
johon etenkin Puolustusvoimien sotakoulut ja Rajavartiolaitos tavoitteellisesti
sidottiin mukaan. Tärkeänä pidettiin myös valtakunnan poliittisen johdon
ja päättäjien sitouttamista asetettuihin tavoitteisiin sekä alueellisen taistelun
hyväksymiseksi osaksi alueellista puolustusjärjestelmää.91

Kirjoittelua ja tutkimuksia tiedustelutoiminnasta vuosina 1967–1990
Vuosina 1967–1990 julkaistiin tiedustelutoimintaan liittyviä muutamia lehti- ja kirja-artikkeleita. Vastaavalla ajanjaksolla laadittiin Sotakorkeakoulussa
14 salaista ja 15 julkista diplomityötä. Sotakorkeakoulun lisäksi tiedustelutoimintaa tutkittiin Taistelukoulun esiupseerikursseilla ja jalkaväen kapteenikursseilla kymmenissä tutkielmissa.92 Tämä osa tutkimusperiodista muodostaa tiedustelutoiminnan kirjoittelun ja tutkimisen ehdottomasti vilkkaimman
ajanjakson.
Vuonna 1977 julkaistussa Taistelukoulun 50-vuotishistoriikissa esiteltiin
ensimmäisen kerran julkisesti ajanmukaisen tiedustelutoiminnan sisältöä. Artikkelin kirjoittaja, majuri Lars Stenström oli toiminut vuodesta 1973 lähtien
Taistelukoulussa taktiikan opettajana. Sen lisäksi hän oli perehtynyt tiedustelun
järjestelyn ja sen menetelmien kehittämiseen muun muassa tiedustelualan koulutustilaisuuksien pääkouluttajana. Artikkelissaan Stenström kuvaa erinomaisesti etenkin taktisen tiedustelutoiminnan perusteita sekä toteutusperiaatteita.
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 Tiedustelun suunnittelun ja suorituksen periaate kuvattuna perusyhtymän taistelu
ohjeessa. Kuva Puolustusvoimat.
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 Sotakorkeakoulun lisäksi tiedustelutoimintaa tutkittiin Taistelukoulun esiupseerikursseilla ja jalkaväen kapteenikursseilla kymmenissä tutkielmissa. Kuvassa Sotakorkeakoulun yleisesikuntaupseerikurssin maasotalinjan (MSL 35) periaateratkaisun tarkastelu
Nurmeksen länsipuolella kesäkuussa 1978. Kuva Sotamuseo.

”Prikaatissa ja pataljoonassa suoritetulla taktillisella tiedustelulla hankitaan yksityiskohtaiset tiedot vihollisesta, maastosta, säästä ja suojelutilanteesta niiden
taistelua tai muuta toimintaa varten.” Artikkelin lopussa Stenström summaa
näkemyksensä. ”Vaikka tiedustelun suunnittelu ja suoritus vaatii komentajan ja
esikunnan kaikkien henkilöiden osallistumista, ei heidän työnjakoaan ole käsitelty
tässä. Tiedustelu kuuluu kaikkiin toimintoihin ja on täten ainakin osin automaattista. Turhia ja itsestään selviä asioita ei kannata suunnitella ja käskeä. On
tärkeämpi suunnitella, miten tiedot hankitaan kuin mitkä tiedot hankitaan.” 93
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Samassa kirjassa myös kuvattiin kirjoitustyön alla olleen Sissitoimintaoppaan
sisältöä.94 Majuri Heikki Kalpamaalla oli Sissitoimintaoppaan kokoajana tärkeä
rooli selventää ja poistaa sissitoimintaan ja siihen liittyvän tiedusteluun sekä
alueelliseen taisteluun liittyviä väärinymmärryksiä.
Finn-Göran Wennström kirjoitti vuonna 1985 Jalkaväen vuosikirjassa julkaistussa artikkelissaan näkemyksiä prikaatin vihollistiedustelun johtamisesta.
Wennström totesi seuraavasti: ”Prikaatin tiedustelu ei ole pelkästään sen tiedusteluyksiköiden toimintaa, vaan kokonaisuus, jossa aselajien osalta kenttätykistön
ja ilmatorjuntatykistön tiedustelu tuottaa merkittäviä tietoja myös yleistiedustelun tarpeisiin. Komentaja johtaa prikaatin tiedustelua lähimpänä apulaisenaan
operaatiopäällikkö.” 95 Prikaatin johtaminen ja siihen liittyvä tiedustelu olivat
vallitsevan tilanteen ja tehtävän mukaan koko ajan käynnissä. Näin ollen ylemmän johtoportaan käskemä uusi tehtävä vain suuntasi johtamistoiminnan ja
tietojen hankinnan tämän toteuttamiseksi.

Tiedustelutoiminnan koulutusjärjestelyt joukko-osastoissa
1970-luvulla
Jo 1970-luvun kuluessa oli selvää, että Puolustusvoimien oli otettava kantaa
jatkuvan kehityksen aiheuttamiin ongelmiin. Etenkin pienenevät varusmies
ikäluokat aiheuttivat hankaluuksia muun muassa perustamistehtäväluettelon ja sodan ajan sijoitusten ylläpitämisessä. Suurvaltojen sotilaallisen kyvyn,
ydinaseiden rajoittamissopimusten ja Eurooppaan sijoitettujen risteilyohjusten
muutosten myötä myös Suomen oli tehtävä omat johtopäätöksensä. Etenkin kiihtyneen sotateknisen kehityksen tiedettiin aiheuttavan väistämättömiä
muutoksia suomalaiseen sotataidolliseen ajatteluun ja sitä kautta operaatiotaitoon ja taktiikkaan. Säilyminen muutosten rytmissä oli ratkaistava pikimmiten tai puolustuskyvyn ylläpitämistä koskevat ongelmat olisivat kasaantuneet
kestämättömiksi. Vaikutukset ulottuivat reaaliajassa valtiollisen suvereniteetin
sekä uskottavan puolustuksen herkkään tasapainoon.96
Muuttuneella tilanteella oli suora vaikutus myös tiedustelujoukkojen rauhan
ajan koulutukseen sekä sodan ajan käyttöperiaatteisiin. Paikallisjoukkojen ikärakenteen keski-ikä suorituskykyisimmissäkin yksiköissä oli 1970-luvun alussa
noin 30–35 vuotta, jota pidettiin tiedustelutoiminnan vaatimuksiin nähden liian
korkeana. Pääesikunnan mukaan 1980-luvulle tultaessa oli laskennallisesti nähtävissä, että nuorimpien ikäluokkien osuuden väheneminen vaikutti suoritus
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 Kun joukkotyyppien
käytössä 1970-luvulla
huomioitiin tarpeet luoda
tiedustelutoimintaan määrävaiheissa selviä painopisteitä, todettiin olevan
ilmeistä, etteivät kaikki
suunnitellut joukot voineet
olla paikallisjoukkoja. Tarvittiin myös sellaisia yksiköitä, joita kyettiin tarpeen
mukaan siirtämään alueelta
toiselle. Tästä esimerkiksi
sopivat Laskuvarjojääkärikoulussa kaukotiedustelukoulutuksen saaneet
laskuvarjojääkärit. Kuva
Sotamuseo.

kykyisemmän reservin vähenemiseen. Siksi paikallisjoukkojen tai edes niiden
reservin osan nuorentamiseen ei käytännössä ollut mahdollisuuksia.97
Koska ikäluokkien pienenemiseen ei suoranaisesti voitu vaikuttaa, oli
Pääesikunnan mukaan parannettava ensisijaisesti materiaalista suorituskykyä sekä joukkojen perustamisvalmiutta. Päämajamestarina toiminut kenraalimajuri Aapo Savolainen laati syyskuussa 1975 tilanteesta asiantuntijalausunnon toiselle parlamentaariselle puolustuskomitealle (PPK II), jossa
hän tiivisti asian laajat vaikutukset. ”Kykymme mitataan perustettavien joukkojen määrästä ja varustamistasosta, mutta ennen kaikkea niistä arvioista,
jotka ovat olemassa koko puolustuskyvystämme. Olosuhteemme ja puolustusjärjestelmämme eivät edellytä kalleinta sotatekniikkaa vaan puolustusvoimat
kykenevät täyttämään tehtävänsä kohtuullisin kustannuksin hankitulla materiaalilla. Ongelmamme saada ulkovallat uskomaan kykyymme puolustaa aluettamme on taloudellinen, ei sotilaallinen ongelma. Taloudellisena kysymyksenä
se kuitenkin on hoidettavissa. Puolustusvoimat uskoo, että ongelma saadaan
ratkaistuksi ja näin kykymme sotaa ennalta ehkäisevänä tekijänä tulee entistä
realistisemmaksi.”98
Tiedustelutoimintaan kykenevien joukkojen rauhan ajan koulutus
niin Puolustusvoimissa kuin Rajavartiolaitoksessakin oli 1970-luvulle tul
taessa vähintäänkin tyydyttävällä tasolla. Rajavartiostot olivat saavuttaneet
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 Sotakorkeakoulun
oppilaat tarkastelivat harjoituksissa
yhtymien tiedustelun
tilannearvioita, joista
kuvassa laadittu
TstOsJP7:n tilanne
sopii erinomaiseksi
esimerkiksi. Kuva
Puolustusvoimat.

1970-luvun alussa vakiintuneen koulutusjärjestelmän, jonka avulla vuosittain koulutettiin noin yhdeksänsataa miestä sijoitettavaksi reservissä sissi- tai
tiedustelutehtäviin. Rajavartiostojen kouluttamien varusmiesten määrä oli
1970-luvun alussa vakiintunut vajaan tuhannen miehen vuosittaiseen tasoon. Puolustusvoimissa koulutettujen määrä oli jokseenkin samalla tasolla
eli noin tuhat miestä vuodessa. Ongelmia sen sijaan oli paikallisjoukkojen
erillisyksiköiden reservin kouluttamisessa, sillä niiden määrät perustamistehtäväluettelossa olivat huomattavasti suuremmat. ”Yksiköihin sijoitettavat
pyritään kouluttamaan perustavan sotilasläänin alueelta. Tämä on kouluttavassa joukko-osastossa osoittautunut kuitenkin erittäin vaikeasti toteutettavaksi
vaatimukseksi.”99
Puolustusvoimissa tiedustelu- ja sissitoiminnan peruskoulutusta annettiin
1970-luvulla Lapin Jääkäripataljoonassa (LapJP), Kainuun Prikaatissa (KaiPr),
Karjalan Jääkäripataljoonassa (KarJP) ja Karjalan Prikaatissa (KarPr). Jokaisessa edellä mainitussa joukko-osastossa oli yksi tiedustelu- tai sissikoulutukseen
erikoistunut komppania sekä ainakin Kainuun ja Karjalan Prikaateissa ja Karjalan Jääkäripataljoonassa reservialiupseerikouluissa kussakin yksi joukkue.
Lisäksi Reserviupseerikoulun yhdessä jalkaväkiyksikössä koulutettiin tiedustelu- ja sissiupseereita, joka sisälsi myös Rajavartiolaitoksen upseerioppilaiden
koulutuksen.100
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Karjalan Prikaatissa vuosina 1971–1984 palvellut Matti Mikkonen muisteli
haastattelussaan 1970-luvun sissikoulutuksen järjestelyitä. Mikkosen mukaan
sissikoulutus aloitettiin Karjalan Prikaatissa vuonna 1970. Koulutusperusteet
tiedustelu- ja sissitoimintaan luotiin 3. Komppanian päällikkönä toimineen
yliluutnantti Heikki Kalpamaan johdolla, joka oli siirtynyt prikaatiin Laskuvarjojääkärikoulusta. Vuonna 1971 kapteeniksi ylennetty Kalpamaa laati yhteistyössä 3. Komppanian kouluttajien kanssa räätälöidyt koulutussuunnitelmat
niin tiedustelua kuin sissitoimintaakin varten. Suunnitelmia ja tiedustelun
erikoiskoulutusta laadittaessa apuna käytettiin vuoden 1956 Sissikoulutusopasta, mutta koska se oli sisällöltään jo vanhentunut, rakennettiin koulutusperusteet pääosin Heikki Kalpamaan Laskuvarjojääkärikoulusta mukanaan
tuomien koulutussuunnitelmien varaan.101
Mikkosen mukaan tiedustelijoiden ja sissien erikoiskoulutus aloitettiin peruskoulutuskauden jälkeen kouluttamalla
ensin henkilökohtaisia taitoja.
Erikoiskoulutuskaudella koulutettaviin tietoihin ja -taitoihin kuuluivat selviytyminen
luonnossa, erikoisvarusteet,
miinojen käsittely, liikkuminen maastossa talvella ja kesällä
sekä harhauttaminen. Joukkokoulutuskaudella paneuduttiin
tiedustelu- sekä sissiryhmän
kouluttamiseen, jolloin aiheina olivat ryhmän liikkuminen
eri olosuhteissa, taisteluaseman
valmistaminen, tähysmiinojen

 Suomalainen tiedustelija
1970-luvun lopulla. Kuva Sotamuseo.
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 Karjalan Prikaatin tiedustelukoulutusta aiheena partion kuulostelu. Kuva Sotamuseo.

käyttö, toiminta taisteluasemassa ja harhauttamisalueella sekä majoitus- ja huoltoalueella. Koulutusta kehitettiin omaehtoisesti jatkuvasti, mutta ilman ulkopuolista ohjausta.102
Kaiken kaikkiaan sekä tiedustelun että sissitoiminnan koulutus oli tehokasta ja arvostettua etenkin Karjalan Prikaatin sisällä, mutta myös sen ulkopuolella. Vuosien 1971–1983 aikana Karjalan Prikaatiin tehtiin lukuisia vierailuita
ja tutustumiskäyntejä, joissa erikoiskoulutusta esiteltiin erilaisissa näytöksissä
niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin vieraille.103 Rauhan aikainen tiedustelun
ja sissitoiminnan erikoiskoulutus 1970-luvulla oli järjestetty hyvin samankaltaisesti myös Kainuun Prikaatissa, jossa erikoiskoulutus vakiintui ja kehittyi
korkealle tasolle vuosina 1971–1976.104
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Tehtyjen selvitysten mukaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen perusyksiköissä annettavan erikoiskoulutuksen perustaksi tarkoitetut ohjesäännöt
olivat 1970-luvun puoliväliin tultaessa vanhentuneita tai ne puuttuivat kokonaan. Asiaan syvällisesti perehtynyt kapteeni Heikki Kalpamaa kirjoitti oppaiden
ja ohjesääntöjen puutteeseen liittyvistä ongelmista diplomityössään.105
Myös Karjalan Prikaatissa palvellut Matti Mikkonen piti erikoiskoulutusta
varten asetettuja vaatimuksia suhteellisen kovina, sillä läheskään kaikki varusmiehet eivät täyttäneet tiedustelijoiksi tai sisseiksi sijoitettavaksi tarkoitetun reservin vaatimuksia. Suurimpana ongelmana olivat fyysisen kunnon rajoitteet,
joiden vuoksi erikoiskoulutettavien joukko täytyi valita jokaisesta ikäluokasta
erikseen. Ottaen huomioon koulutusaikaisen poistuman ja ikäluokkien jatkuvan pienenemisen, oli keskityttävä määrän sijasta laatuun. Mikkosen mukaan
edes erikoiskoulutusta antavan 3. Komppanian päällikkö ei osallistunut koulutettujen varusmiesten sodan ajan sijoittamistyöhön, vaan sen hoiti prikaatin
esikunnan järjestelyalan henkilöstö. Siten täyttä varmuutta lopullisista sijoitusprosenteista tai kohdejoukoista ei Mikkosen mukaan tiedetty perusyksiköissä,
vaikka niistä esitettiinkin paljon arvailuja kouluttajien keskuudessa.106
Vaikka koulutusmateriaali oli tiedustelukoulutusta antavissa joukoissa
enimmäkseen hyvää, sodan ajan tiedustelujoukkojen erikoisvarusteissa oli suuria puutteita. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että monelta tiedustelukomppanialta ja -joukkueelta puuttui tiedustelutoimintaan vaadittavaa radiokalustoa,
ampumatarvikkeita, kertasinkoja tai liikuntavälineitä. Pelkillä rynnäkkökivääreillä, suksilla tai ahkioilla ei saavutettu
riittävää pitkäaikaiseen tiedustelutoi-

 Tehtyjen selvitysten mukaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen perusyksiköissä annettavan erikoiskoulutuksen
perustaksi tarkoitetut ohjesäännöt olivat
1970-luvun puoliväliin tultaessa vanhentuneita tai ne puuttuivat kokonaan. Asiaan
syvällisesti perehtynyt kapteeni Heikki Kalpamaa kirjoitti oppaiden ja ohjesääntöjen
puutteeseen liittyvistä ongelmista diplomityössään. Kuva Puolustusvoimat.
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 Karjalan Prikaatin tiedusteluryhmä liikkeellä.
Vaikka koulutusmateriaali
oli tiedustelukoulutusta antavissa joukoissa
pääsääntöisesti hyvää,
sodan ajan joukkojen erikoisvarusteissa oli suuria
puutteita. Käytännössä
tämä tarkoitti sitä, että
monelta yhtymältä puuttui tiedustelutoimintaan
vaadittavaa radiokalustoa
tai liikuntavälineistöä.
Kuva Sotamuseo.

mintaan soveltuvaa puolustuskykyä.107 Pääesikunta tunnisti ongelman laajuuden
jo vuonna 1975, jolloin se yritti saada myös poliittisen päätöksentekojärjestelmän ymmärtämään asian vakavuuden. ”Hyökkäyksen torjunnassa maavoimilla
on ratkaiseva osuus. Yllätyshyökkäyksen torjuntaan maavoimilla on edellytykset
materiaalisista puutteista huolimatta, koska materiaalin ja toiminnan keskittäminen mahdollistaa taistelun rajoitetun ajan puitteissa. Suorituskyky ei kuitenkaan
ole tällä hetkellä sellainen, että se mahdollistaa usean kuukauden torjuntataistelut,
mikä olisi välttämätöntä jos yllätyshyökkäys muuttuu suurhyökkäykseksi.”108
Yksi ratkaisuyritys sekä ikäluokkien pienenemisestä ja sodan ajan varuspuutteista muodostuneeseen ongelmaan oli Pääesikunnassa vuosina 1976–
1977 laadittu Ohjelma maavoimien rauhanajan organisaation kehittämisestä
eli sotilaskielessä paremmin lyhenteenä tunnettu MARO. Suurimmat MAROn
aiheuttamat muutokset koskettivat Puolustusvoimien organisaatiorakennetta,
mutta sillä oli omat heijastevaikutuksensa myös lukuisiin koulutus- ja operatiivis-taktisiin asetelmiin. Etenkin sotavarustuksen jatkuva uudistamistyö
ja kehittyminen edellyttivät taktiikan ja taistelutekniikan ohjeistukseen sekä
koulutukseen tehtäviä muutoksia. Suunnitelman mukaan uudistamistarpeeseen vaikuttivat lisäksi kertausharjoitusten lisääminen, tarve vahventaa Lapin
puolustusta, siviilikoulutusjärjestelmän muutokset, tarve irrottaa varusmiehiä
komennustehtävistä koulutukseen, Puolustusvoimien muuttunut työaikalainsäädäntö, kantahenkilökunnan koulutustarpeet, YK:n rauhanturvatehtävien
aiheuttama osittainen henkilöstöpula kotimaassa sekä varuskuntien kasar293
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 Taisteluammunnat ja harjoittelu kovilla ampumatarvikkeilla kuului olennaisesti tiedustelijoiden kouluttamiseen. Muun muassa Sotinpuron ampuma-alueella järjestettiin
vuosittain useita ammuntoja, joissa partiot pääsivät kokeilemaan taitojaan rynnäkkökivääreillä, miinoilla ja singoilla. Kuva Sotamuseo.

mitilojen ja harjoitusalueitten käytön järjestelyt. Toteuttamiskäsky MAROsta
annettiin puolustusvoimissa 23. marraskuuta 1977.109
Asia oli teoreettisesti varsin selvä, mutta muutosten vieminen käytännön
tasoille vaati mittavia toimenpiteitä. Pelkästään asevelvollisille opetettavan
taktiikan koulutusohjeiden ja sotakoulujen operaatiotaidon opetussisältöjen muuttaminen olivat suuritöisiä ja pitkäaikaisia projekteja. Kaiken lisäksi
muutokset olisivat edellyttäneet myös ohjesääntö- ja opaskirjallisuuden laajaa
päivittämistä tai ainakin osittaista uusimista. Tiedustelutoiminnan perusperiaatteet kehittyivät hiljalleen ja saivat jokseenkin pysyvän aseman ainakin
teoreettisella tasolla Suomen puolustusperiaatteissa 1970-luvulla.110
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Ei liene sattumaa, että majuri Ilkka Ilmola kirjoitti analyyttisen artikkelin Tiede ja Ase -vuosikirjaan juuri MAROn julkistamisajankohtana. Ilmolan
kirjoitus Operaatiotaidon ja taktiikan kehitysnäkymät 1980-luvulle antoi useita
suuntaviivoja ja kehitysideoita edellä mainittuihin seikkoihin vedoten unohtamatta tiedustelutoimintaa. Marssijärjestys kaikessa kehittämisessä etenkin
puolustusjärjestelmää läpäisevissä muutoksissa tuli Ilmolan mukaan palauttaa
aina mieleen ennen säntäilyä. Ensin kehitetään doktriini, sitten taktiikka ja
viimeiseksi organisaatio. Voimakas teknillinen kehitys oli juuri MAROn aikoina vaarassa romuttaa hyväksi koetun kehittämisjärjestyksen. Tiedustelusta
ja taktiikan tulevaisuudennäkymistä Ilmola kirjoitti seuraavaa: ”Tiedustelun
alalla on tapahtumassa nopeaa kehittymistä. Se onkin eräs merkittävimmistä sodankäyntiin vaikuttavista tekijöistä. Tähän vaikuttavat mm. satelliitti- ja lentokuvauksen suuri kapasiteetti, tarkkuus ja tietojen perilletoimittamisen varmuus,
partio- ja tähystystiedustelun tehokkuus helikopterikaluston lisääntymisen ja
varmojen yhteysvälineiden ansiosta, pimeätoimintalaitteiden ja erilaisten ilmaisimien kenttäkelpoisuus ja elektronisen tiedustelun tehokkuus.” Ilmolan mukaan
tiedustelu pystyi nopeasti ja varmasti antamaan johtajille tarvittavat tiedot ratkaisujen tekemistä varten, jolla oli suora vaikutus taisteluiden nopeutumiseen.
Tiedustelun suurimmat haasteet 1980-luvulle tultaessa liittyivät kuitenkin valtavan informaatiotulvan käsittelyyn. Tehokkaista tietojenkäsittelymenetelmistä
huolimatta tärkeimpien johtopäätösten
ja ratkaisujen tekeminen jäi kuitenkin
viimekädessä ihmisten tehtäväksi. Ilmola kirjoitti: ”Henkilöstöön kohdistuva
kasvava fyysinen ja psyykkinen paine korostavat ihmisen osuutta. Probleemaksi
muodostuu ihmisen kapasiteetti.”111

 Majuri Ilkka Ilmola kirjoitti hyvin analyyttisen artikkelin Tiede ja Ase vuosikirjaan
vuonna 1977 aiheena ”Operaatiotaidon ja
taktiikan kehitysnäkymät 1980-luvulle”,
unohtamatta tiedustelutoimintaa.
Kuva Puolustusvoimat.
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Tiedustelukoulutuksen järjestelyt,
tiedustelutyöryhmä ja tiedusteluopas
1980-luvulla
Tiedustelukoulutusta ja tiedustelujoukkojen kertausharjoituksia lisättiin merkittävästi 1970-luvun lopulta aina 1980-luvun lopulle saakka. Esimerkiksi
vuodelta 1974 löytyy useita kertausharjoituskertomuksia, joissa harjoitutettiin armeijakunnan esikunnan ja prikaatien esikuntien tiedustelu-upseereita
ajanmukaiseen esikuntatyöskentelyyn sekä sodankäyntiin. Taistelukoulu johti
ja järjesti armeijakunnan esikunnan sekä kolmen prikaatin kertausharjoitukset
5.–20. kesäkuuta 1974 osana Etelä-Suomen Sotilasläänin esikunnan koulutusta
prikaati-80:n käyttöperiaatteisiin. Arvioinnit etenkin yhtymiin sijoitettujen
tiedustelu-upseerien ja muun tiedusteluhenkilöstön osaamisesta ja toiminnasta olivat poikkeuksetta myönteisiä.112
Toinen selvä tiedustelujoukkojen kertausharjoitusten lisääminen ajoittui
1980-luvun puoliväliin. Esimerkiksi Laskuvarjojääkärikoulussa Utissa järjestettiin syksyllä 1984 tiedustelukomppanian kertausharjoitus, johon osallistui
kaikkiaan150 sijoitettua reserviläistä. Kertausharjoituksessa ollut tiedustelukomppania osallistui Puolustusvoimien ”Varsta”-sotaharjoitukseen, jossa se
toimi sodan ajan mukaisissa tehtävissä. Kertausharjoituksen koulutukselliset
painopisteet olivat liikenteenlaskentatiedustelu ja laskuvarjohyppytoiminta
vihollisen selustan tiedustelussa. Harjoituskertomuksen mukaan ”kertausharjoituksessa saavutettiin asetetut koulutustavoitteet”.113
Myös tiedustelu-upseereita koulutettiin entistä järjestelmällisemmin
vuosina 1978–1989. Näistä koulutustilaisuuksista oli poikkeuksetta vastuussa
Taistelukoulu. Pääesikunnan tiedusteluosasto valvoi ja ohjasi tiedustelu-upseerikurssien opetusta. Tästä todisteena on muun muassa huhtikuussa 1976
Pääesikunnan tiedusteluosastolla laadittu lausunto Taistelukoulun laatimasta
opetussuunnitelmasta tiedustelu-upseerien perusopetustilaisuuteen: ”Esitetyn ohjelman mukaisesti toteutettuna tiedustelu-upseerikurssi täyttää sille
PEtiedusteluosaston puolesta asetetut pyrkimykset. Nyt järjestettävän kurssin
aikana ohjelmasta saatavat kokemukset on kuitenkin otettava huomioon kehitettäessä opetussuunnitelmaa myöhemmin järjestettäviä vastaavia kursseja
varten.”114
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 Tiedustelu- ja sissitoiminnan kokeilutoiminta vietiin toisinaan mielikuvituksen äärirajoille. Muun muassa nukkumista ja piiloutumista niin sanottuun nuotiopoteroon kokeiltiin osana Sissioppaan kirjoittamista käytännön harjoituksissa Lapin Rajavartioston (LR)
Jääkärikomppanian sissitoimintakoulutuksessa 1970-luvulla. Kuva Sotamuseo.

Tiedustelu-upseerikursseja järjestettiin noin viiden vuoden välein Tuusulassa. Taistelukoululla järjestettiin 8.8.–1.9.1978 ensimmäinen uusimuotoinen tiedustelu-upseereiden perusopetustilaisuus. Kurssille komennettiin 30
ensisijaisesti kapteenikurssin suorittanutta upseeria maavoimista sekä Rajavartiolaitoksesta, jotka joko sodan ajan tai rauhanajan tehtävissään joutuivat
käsittelemään tiedustelutoimintaan liittyviä kysymyksiä. Opetustilaisuudessa
keskityttiin maavoimien yhtymien ja sotilaspiirien tiedustelun järjestelyihin.115
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Ensimmäinen tiedustelu-upseerien kurssi näyttää aiheuttaneen Taistelukoulun opettajakunnassa uusia ajatuksia sekä pohdintoja operatiivis-taktisen
tiedustelun ja etenkin sen organisoinnin parantamiseksi. Taistelukoulussa palvellut majuri M. Hämäläinen oli laatinut kesällä 1979 laajan muistion prikaatin
tiedusteluorganisaation kehittämisesitykseksi, joka perustui pitkälti saatuihin
kokemuksiin aikakauden taktiikan soveltuvuudesta sen aikaiseen sodankäyntiin. Vallinneessa tilassa merkittävimpinä heikkouksina olivat tiedusteluhenkilöstön ja etenkin tiedustelua johtavien henkilöiden puutteellinen koulutustaso
sekä riittämätön tiedusteluvälineistö.116
Muistossa kuvattiin kehittämisen päämäärää: ”Tiedusteluorganisaatiota,
sen toimivuutta ja toimintaperiaatteita sekä kehittämistä tutkittaessa on ollut
päämääränä luoda mahdollisimman itsenäisiä ja toimintakykyisiä tiedustelun
’perusyksiköitä’, tiedusteluryhmiä. Itsenäisyyden ja toimintakykyisyyden käsitteen
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 Erilaiset taitokilpailut
olivat tärkeä osa tiedustelukoulutusta niin
puolustusvoimissa kuin
rajavartiolaitoksessa. Kuvassa Rajakoulun järjestämä taitokilpailu, jossa
mitattiin varusmiesten
ja henkilökunnan taitoja
monin eri tavoin. Kuva
Sotamuseo.

sisällä on ollut tavoitteena selvittää johtajakysymys, ryhmien vahvuus ja henkilöstölle asetettavat erityisvaatimukset sekä tiedustelun suoritusta ja tietojen välitystä
helpottavat, nopeuttavat ja varmentavat kalustotekijät.” Komppaniatasolla ongelmaksi koettiin se, että kiväärikomppanian organisaatiossa ei ollut erillistä
tiedustelutehtäviin tarkoitettua joukkoa tai ryhmää, vaan komppanian päällikön
piti muodostaa joukkueista tehtävällä tilapäisiä tiedustelupartioita. Pataljoona- ja
prikaatitasoilla tiedustelun ongelmaksi katsottiin tietojen välittämiseen liittyvät
vaikeudet ja liikkuvuustekijät. Etenkin radioiden puute vaikeutti nopeaa tiedonvälitystä tiedustelupartioilta pataljoonan tai prikaatin esikuntaan. Hämäläisen
esitys oli tiivistetysti seuraava: ”Lisäämällä alimmalle tiedustelutasolle tiedusteluun tarkoitettu organisaatio-osa sekä keventämällä ja muokkaamalla muitten
tasojen tiedusteluorganisaatioita on mahdollista kohottaa tiedustelun teho teoreettisesti lähes nelinkertaiseksi sekä varmentaa tietojen saanti tarvitsijoille.”117
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Tiedustelu-upseerien perusopetustilaisuuksia järjestettiin jatkossakin
Taistelukoululla, esikerkiksi 3.–14. elokuuta 1981118, 7.–24. kesäkuuta 1982119
ja 3.–21. elokuuta 1987120. Kaikki kurssit olivat noin kolmiviikkoisia, ja niihin
sisältyi tiedustelutoiminnasta luento-opetusta, tiedustelusotapeli, ryhmä- ja
yksilötöitä sekä sovellettu harjoitusvaihe. Luento-opetuksen aiheita olivat
muun muassa ”yleistietoa tiedustelusta, sotilasläänin ja sen alajohtoportaiden
tiedustelun suunnittelu ja johtaminen sekä tiedustelun kouluttaminen”. Kurssiin kuului myös viestikalustokoulutusta sekä tutustumismatkoja. Kurssien
kouluttajat olivat poikkeuksetta Taistelukoulun opettajistoa tai joukko-osastoissa tiedusteltutehtävissä palvelevia esiupseereita. Harjoitusvastustajana
ryhmätöissä ja tiedustelupelissä käytettiin A 3 -organisaatiota (suurvalta),
joka sinänsä motivoi paremmin koulutettavia upseereita kuin A 2 -organisaatio (geneerinen).
Taistelukoulun vuonna 1979 tekemä aloite operatiivis-taktisen tiedustelun uudelleenorganisoimiseksi ja parantamiseksi aiheutti lopulta sen, että
vuonna 1979 perustettiin erillinen Pääesikunnan johtama tiedustelutyöryhmä tutkimaan maavoimien operatiivisen ja taktillisen tiedustelun tilaa ja
kehittämistarpeita. Työryhmään kuuluivat everstiluutnantti K. Iskanius ja
majurit J. Myyrä, P. Pyötsiä, K. Savolainen ja Y. Viitasaari. Tiedustelutyöryhmä työskenteli kahden vuoden ajan, joulukuusta 1979 marraskuuhun 1981.
Sen tehtävänä oli ”selvittää maavoimien operatiivisen ja taktillisen tiedustelun
nykytila järjestelmän suorituskykyyn vaikuttavien tärkeimpien tekijöiden osalta
ja tehdä esitykset toimenpiteistä, joihin tulisi ryhtyä tiedustelun kehittämiseksi”. Tiedustelutyöryhmän laatima loppuraportti on 42-sivuinen – analyyttinen ja seikkaperäinen – muistio, joka täyttää monilta osin tutkimuksen
tunnuspiirteet.121
Tiedustelutyöryhmän loppuraportti oli jäsennelty loogisesti. Aluksi tarkasteltiin taistelun kuvaa tiedustelun kannalta, jossa vihollisen arvioitu toiminta muodosti perustan puolustajan tiedustelulle. Johtopäätöksinä raportissa
taistelun kuvan muutoksista yhtymän tiedusteluun todettiin muun muassa
seuraavaa: ”Tiedustelujärjestelmällä on oltava riittävä operatiivinen ja taktillinen
liikkuvuus, ja tiedustelun valmistelut on toteutettava jo rauhan aikana.” Seuraavaksi käsiteltiin tiedustelun tarvetta ja sen johtamis- sekä kehittämisvastuuta.
Myös ohjesääntöihin ja koulutukseen otettiin kantaa. Voimassa olevista ohjesäännöistä todettiin niiden olevan osin puutteellisia. Muun muassa kokonaan
puuttuvia asiakokonaisuuksia olivat ”tiedustelujoukkojen toimintaperiaatteet,
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ohjeet tiedustelujoukkojen johtajia varten joukkojensa johtamiseksi ja yksityiskohtaiset ohjeet yleisimpien tiedustelulajien suorittamiseksi. Tältä osin voidaan
todeta, että tiedustelualan varsinaisten yleisohjesääntöjen (tiedusteluohjesääntö/-opas) uusiminen ja tarkistaminen muodostaa tällä hetkellä tärkeimmän
tämän alan kysymyksen.” Ratkaisuksi loppuraportissa esitettiin tiedusteluoppaan uusimista, jonka myötä myös tiedustelukoulutuksessa esille nousseiden
ongelmien katsottiin poistuvan.122
Tiedustelutyöryhmä oli paneutunut tarkoin myös vallinneeseen tiedustelukoulutukseen. Kantahenkilökunnan yleiskursseilla Päällystöopistossa, Kadettikoulussa, Taistelukoulussa ja Sotakorkeakoulussa annettu tiedusteluopetus
ei työryhmän mukaan täyttänyt tiedustelutoiminnan asettamia vaatimuksia,
sillä opetusta pidettiin liian teoreettisena ja määrällisesti riittämättömänä. Samat ongelmat tunnistettiin myös varusmiesten ja reserviläisten koulutuksessa.
Loppuraportissa esitettiin lukuisia kehittämiskohteita niin johtamis- ja kehittämisvastuiden järjestelyissä, ohjesääntöjen ajantasaistamisessa, koulutuksen
uudelleenjärjestelyissä, tiedustelujärjestelmässä, organisaatioissa, taisteluvälineissä ja varustuksessa kuin viestijärjestelmässäkin. Raportin loppuun on
myös koottu muilta tahoilta saatuja eriäviä näkemyksiä. Tiedustelutyöryhmän
muistiossa on 25 selventävää liitettä, joiden avulla on kuvin ja piirroksin tarkennettu raportissa esitettyjä asiakokonaisuuksia.123
Tiedustelutyöryhmän tekemällä selvitystyöllä ja antamilla toimenpide-esityksillä oli merkittäviä ja kauaskantoisia vaikutuksia suomalaisen tiedustelujärjestelmän kehittymisessä 1980-luvulla. Aluksi työryhmän tekemiä
esityksiä testattiin useissa kertaus- ja kokeiluharjoituksissa, joista mainittakoon esimerkiksi 17.–28. elokuuta 1983 Karjalan Jääkäripataljoonan johtamana Rautavaarassa järjestetty laaja tiedustelukomppania 80:n kokeilu- ja
tutkimusharjoitus. Kokeiluharjoituksen tarkoituksena oli saada käytännön
kokemuksia organisaatio 80:n tiedustelukomppanian suorituskyvystä, käytöstä ja toimivuudesta sekä laatia harjoituksen kokemusten perusteella tarvittavat koulutusohjeet ja -oppaat tiedustelutoimintaan. Harjoituskertomus
liitteineen on yli satasivuinen raportti, joka osoittaa, että Pääesikunnan jalkaväkitoimiston 1. maaliskuuta 1983 antama tehtävä tutkia tiedustelutoiminnan nykytilaa otettiin vakavasti.124
Edellä mainitun lisäksi vuonna 1984 järjestettiin prikaatin tiedustelukomppanian kertaus- ja kokeiluharjoitus sekä prikaatin tiedustelukomppanian käyttöperiaatteita tutkiva kertaus- ja kokeiluharjoitus.125
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 Uuden tiedusteluoppaan kirjoitus- ja kokoamisvastuu annettiin vuonna 1983 majuri
Raimo Mannisen tehtäväksi. Kuva Puolustusvoimat.

Vastaavasti Taistelukoulu järjesti vuosina 1981–1984 kuuden kokeiluharjoituksen sarjan pataljoonan kertausharjoituksina, joissa jokaisessa arvioitiin
myös tiedustelutoiminnan soveltuvuutta sekä taktiikkaa erilaisissa olosuhteissa ympäri Suomea.126 Lukuisten kokeiluharjoitusten sekä -toiminnan
myötä saatiin riittävät perusteet tiedusteluun liittyvien ohjesääntöjen uudistamiseksi vuodesta 1984 lähtien. Tiedusteluoppaan kokoaminen ja kirjoittamisen päävastuu käskettiin Taistelukoulussa palvelevalle majuri Raimo
Manniselle. Ajanmukainen ja taktiikaltaan uusittu Tiedusteluopas (Tied-opas)
vahvistettiin käyttöön tammikuussa 1986.127
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Sotilasalueen kokeiluharjoitukset ja tiedustelutoiminta 1980-luvulla
Mielenkiintoinen ja erittäin merkittävä kokonaisuus sotilasalueen soveltuvuudesta alueelliseen taisteluun liittyen tehtiin vuosina 1980 ja 1982 kahden
toisiinsa nivoutuvan harjoituksen myötä. Kokeiluharjoituksia sotilasalueen
puitteissa oli suunniteltu Pääesikunnan jalkaväkiosastolla ja operatiivisella
osastolla jo tammikuussa 1979. Laaditun esityksen mukaan tarkoitus oli siirtää sotaharjoitusten painopiste yhteen suurempaan taktilliseen kokeiluharjoitukseen, jonka ajankohdaksi määriteltiin loppukesä 1980.128 Yhtenä syynä
kokeiluharjoituksen siirtoon vuodelle 1980 oli sissilääkintään liittyvä keskeneräinen tutkimus, joka liittyi vuonna 1978 perustetun sissilääkintätyöryhmän
tehtävänantoon.129
Pääesikunnan päällikkö hyväksyi ensimmäisen harjoituksen yleispuitteet
ja kokeilutoiminnan pääkohteet 16. tammikuuta 1979. Tämän jälkeen Pääesikunnan koulutuspäällikkö hyväksyi 21. tammikuuta 1980 koulutuspäällikön
esityksestä kokeiluharjoituksen toimeenpantavaksi elokuussa 1980. Peruste
harjoituksen järjestämiseksi oli ennen kaikkea vuonna 1978 valmistuneen
Sissitoimintaoppaan mukaisen taktiikan kokeileminen käytännössä.130
Elokuu-80-harjoituksen toimeenpanokäskyn mukaan kokeiluharjoituksen päämääränä oli tutkia paikallispuolustuksen ja sissitoiminnan
taktiikkaa ja taistelutekniikkaa
sotilasalueen puitteissa. Tämä
tapahtui testaamalla ”Sissitoimintaoppaan ja Sotilaspiirin paikallispuolustusohjeen luonnoksen
periaatteiden, määräysten ja ohjeiden toimivuutta käytännössä”.

 Peruste Elokuu-80 -harjoituksen
järjestämiseksi oli ennen kaikkea vuonna 1978 valmistuneen Sissitoimintaoppaan mukaisen taktiikan kokeileminen
käytännössä. Kuva Puolustusvoimat.
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Kokeilutoiminnan pääkohde oli sotilasalueen huoltaminen ja alakohteet muun
muassa hevosten ja tilapäisvälineiden käyttö materiaalin kuljetuksiin ja potilasevakuointeihin sekä lääkintähuollon kokonaisjärjestelyt haavoittumispaikalta piilosairaalaan. Piilosairaaloiden toimintaa ja sissilääkintävarustusta oli
tarkoitus kokeilla myös käytännössä. Kokeilun alaiseksi asetettiin myös kesällä
1980 valmistunut Luonnonmuonaohjeen luonnos ja siinä esitetyt tavat selviytyä
luonnonvaraisilla kasveilla sekä riistalla. Kaiken taustalla oli myös tarkoitus
totuttaa sekä harjaannuttaa kantahenkilökunta ja varusmiehet sissi- ja vastasissitoimintaan sekä sotilasalueen puitteissa tapahtuvaan tiedustelutoimintaan.131
Mainittakoon, että Sotilaspiirin paikallispuolustusohje oli luonnoksena lähetetty
lausuntokierrokselle helmikuussa 1980, joten myös sen periaatteet haluttiin
saada mukaan harjoituksen kokeiluaiheisiin.132
Harjoituksessa sotilasalueen taktiikka jaettiin kolmeen taistelumenetelmään: taisteluun vihollisen kärkeä vastaan, tieliikenteen häirintään sekä ylläköihin ja hyökkäyksiin. Elokuu-80-harjoituksen johtajaksi määrättiin jalkaväen
tarkastaja, kenraalimajuri Raimo Viita, jonka vastuulle asetettiin myös kattavien raporttien laatiminen sekä tutkimustulosten analysointi. Pääesikunnan
jalkaväkitoimiston päällikkö, everstiluutnantti Heikki Koskelo toimi harjoituksen johtajan apulaisena. Lisäksi harjoituksen johtoon nimettiin Karjalan
Jääkäripataljoonan pataljoonaupseeri ja huoltopäällikkö sekä upseereita Pääesikunnasta, Keski-Suomen Viestipataljoonasta sekä Karjalan Lennostosta.
Varsinainen harjoitusjoukko koottiin
Savo-Karjalan ja Pohjois-Suomen
Sotilaslääneistä, Huoltokoulutuskeskuksesta, Keski-Suomen Viestipataljoonasta, Tiedustelulentolaivueesta,
Kuljetuslentolaivueesta ja Pohjois-Karjalan Rajavartiostosta. Harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus oli 827 miestä

 Pääesikunnan jalkaväkitoimiston päällikkö, everstiluutnantti Heikki Koskelo toimi
Elokuu-80 harjoituksen johtajan apulaisena.
Kuva Puolustusvoimat.
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 Kokeiluharjoituksissa
kokeiltiin uudenlaista
sissimuonapakkausta
sekä kesällä 1980 valmistunutta Luonnonmuonaohjeen luonnosta ja siinä
esitettyjä tapoja selviytyä
luonnonvaraisilla kasveilla sekä riistalla.
Kuva Sotamuseo.

ja 107 ajoneuvoa sekä
muuta kalustoa. Mittavien valmisteluiden
jälkeen harjoitus Pohjois-Karjalassa 11.–23. elokuuta 1980 Rautavaaran–Hankamäen–Säyneisen–Luikonlahden–Juuan–Valtimon alueella.133
Kesäoloihin keskittyneen Elokuu-80-harjoitusraportin mukaan kaikki
sujui melko lailla suunnitellulla tavalla. Sotilasalueen taktiikan perusjärjestelyt olivat ajanmukaisia ja tarkoituksenmukaisia, Suomen oloihin soveltuvia
ja henkilöstön hyväksymiä. Keskeisenä ongelmana pidettiin sitä, että sotilas
alueen sissitoiminnalla ei edullisissakaan oloissa saatu irti riittävää tehokkuutta. Tehokkuudella tässä yhteydessä tarkoitettiin riittävän suurten henkilöstö- ja
kalustotappioiden aiheuttamista viholliselle niin, että se joutui hidastamaan
merkittävästi etenemistään, sitomaan joukkoja selustaan ja mahdollisesti
muuttamaan taistelutapaansa. Toisena keskeisenä ongelmana pidettiin ohjesäännön mukaisesti määrättyjen sotilasalueen tehtävien runsautta verrattuna
käytössä olevien joukkojen määrään ja toiminta-alueen laajuuteen. Myös sotilasalueen joukkojen koottu käyttö joukkueenkin suuruisina osastoina osoittautui harjoituksen perusteella epätarkoituksenmukaiseksi.134
Sotilasalueen taistelua käsittelevä yhteenveto kiteytti aikakauden haasteet
ja vahvuudet. Harjoituksessa toteutetun sissitoiminnan vaikutukset hyökkääjään eivät vastanneet kaikilta osin asetettuja odotuksia. Erityisesti tämä tuli
esille taistelussa hyökkääjän kärkeä vastaan. Sotilasalueen harjoitusjoukot
kykenivät hajautettua taistelutapaa käyttäen hidastamaan vihollisen etumaisten joukkojen etenemistä valtateiden suunnissa vain vähän. Sen sijaan
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sotilasalueen sissitoiminnan perusjärjestelyt antoivat melko hyvän lähtökohdan tieliikenteen häirinnälle. Vastasissitoiminnan torjumiseen ei tuolloisilla järjestelyillä myöskään ollut riittäviä mahdollisuuksia. Yhteishavaintona
todettiin, että Sissitoimintaoppaan toimintaperiaatteet sekä erilaiset mitat ja
aikamäärät pitivät pääpiirtein paikkansa. Samat periaatteet toistuivat myös
Paikallispuolustusohjeen luonnoksessa, jota esitettiin sotilasalueen taktilliseksi
ohjesäännöksi.135
Ensimmäisen kokeiluharjoituksen jälkeen loppuvuonna 1980 kaikki harjoitusta koskeva materiaali koostettiin Pääesikunnan jalkaväkitoimistoon.
Harjoituksesta kirjoitettiin perusteellinen kertomus, joka esiteltiin paitsi Pääesikunnan operatiiviselle osastolle myös ylimmälle johdolle puolustusvoimain
komentajaa myöten. Puolustusvoimain komentaja oli myös vieraillut Elokuu-80-harjoituksessa, jonka aikana hän päätti, että vastaava kokeiluharjoitus
toimenpannaan myös talvioloissa. Kokemukset mittavan kokeiluharjoituksen
järjestämisestä olivat myönteisiä, ja ne antoivat odotettua enemmän tuloksia,
joten suunnittelu vastaavan harjoituksen järjestämiseksi talvioloissa päätettiin
aloittaa hetimmiten.136 Pääesikunnan päällikkö hyväksyi 4. maaliskuuta 1981
koulutuspäällikön esityksestä sotilasalueen kokeiluharjoituksen uusittavaksi
samoilla päämäärillä, järjestelyillä ja toiminta-alueilla. Harjoitusajankohdaksi
päätettiin 1.–13. maaliskuuta 1982.137
Elokuu-80-harjoituksen ja paikallisjoukkojen toiminnasta saatujen
muiden kokemusten perusteella käynnistettiin Yleisesikunnassa tutkimustoiminta Maaliskuu-82-harjoituksen
perusteiden kehittämiseksi. Yleisesikunnan johdolla tapahtuvaan paikallisjoukkojen kehittämistyöhön liittyen
käskettiin kokeiluharjoitusta varten
syksyllä 1981 lisäperusteita, joista tär-

 Maaliskuu-82-harjoituksen johtajaksi
määrättiin uusi jalkaväen tarkastaja, kenraalimajuri Raimo Katona. Kuva Puolustusvoimat.
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 Talvioloissa toteutetun Maaliskuu-82-harjoituksen tutkimukselliset tavoitteet olivat
identtiset aikaisempaan harjoitukseen nähden, mutta erityisenä tarkastelukohteena
olivat haastavat ääriolot. Kuva Sotamuseo.

keimmät olivat kokeilukokoonpanot ja harjoitustilanteet. Samalla harjoituksen
ensimmäistä vaihetta pidennettiin yhdellä vuorokaudella.138 Esikäsky harjoituksesta annettiin marraskuussa 1981.139 Maaliskuu-82-harjoituksen johtajaksi
määrättiin uusi jalkaväen tarkastaja, kenraalimajuri Raimo Katona Pääesikunnan jalkaväkitoimiston päällikön, everstiluutnantti Heikki Koskelon toimiessa
jälleen harjoituksen johtajan apulaisena. Harjoitusjoukkojen kokonaisvahvuus
oli 1 200 miestä ja 180 ajoneuvoa sekä muuta kalustoa.140
Talvioloissa toteutetun Maaliskuu-82-harjoituksen tutkimustavoitteet olivat identtiset aikaisempaan harjoitukseen nähden, mutta erityisenä tarkastelukohteena olivat haastavat ääriolot. Laaditun raportin mukaan sotilasalueen
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sissitoiminta oli kehittynyt Elokuu-80-harjoituksesta saatujen kokemusten
perusteella. Tärkeimmät kehittymiskohteet olivat sissitoimintatehtävien yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen sekä sotilasalueen joukkojen organisointi
tehtävien edellyttämään kokeilukokoonpanoon. Esitettyjen johtopäätösten
mukaan sotilasalue kykeni hyvin täyttämään sissitoimintatehtävänsä. Taisteltaessa vihollisen kärkeä vastaan sotilasalueen joukot pystyivät tuottamaan
hyökkääjälle tuntuvia tappioita sekä hidastamaan sen etenemistä. Tieliikennettä häirittäessä aiheutettiin aluksi viholliselle merkittäviä menetyksiä. Vihollisen aloitettua vastasissitoiminnan häirinnän tulokset heikkenivät. Sotilasalue kykeni tehostamaan toimintaansa ylläköin ja hyökkäyksin. Kuten
Elokuu-80-harjoituksessa, myös Maaliskuu-82-harjoituksessa todettiin, että
Sissitoimintaoppaassa esitetyt toimintaperiaatteet ja taktiikka olivat päteviä
talvioloihin. Tutkimustulokset ja niistä tehdyt johtopäätökset ohjasivat sissitoiminnan kehittämistä tulevaisuuden kannalta merkittävällä tavalla. Maaliskuu-82-harjoitusta varten luodut lähtökohdat ja harjoituksen kokemukset
antoivat hyvän perustan Sotilaspiirin paikallispuolustusohjeen luonnoksen ohjesäännöksi kirjoittamiselle.141
Voidaan siis perustellusti todeta, että edellä kuvatun kaltaisilla harjoituksilla
sekä kokeilu- ja tutkimustoiminnalla oli merkittävä rooli alueellisen taistelun ja
taktiikan kehittämisessä vielä 1980-luvun alussa. Molempien harjoitusten
kertomuksissa, tutkimusraporteissa
ja johtopäätöksissä esiteltiin yhtäältä monia kehittämiskohteita, mutta
toisaalta myös lukuisia vahvuuksia.

 Sotilaspiirin paikallispuolustusohje
oli luonnoksena lähetetty lausuntokierrokselle helmikuussa 1980, joten myös
sen periaatteet haluttiin saada mukaan
harjoituksen kokeiluaiheisiin. Kuva Puolustusvoimat.
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 Sotilaspiirin esikunnassa
tiedustelutoiminnan vastuu
oli sijoitettu operatiiviselle
osastolle ja -toimistolle.
Kuva Puolustusvoimat.

Harjoitukset aiheuttivat myös useita kehittämisehdotuksia
taktiikkaan, taistelutapaan ja taistelutekniikkaan, joukkokokoonpanoihin
ja varustukseen.142
Prikaati 80:n ja
prikaati 90:n ja niiden alajohtoportaiden eli vastaavien pataljoonatyyppien
tutkiminen ja kehittäminen sekä sotilaspiirin paikallispuolustusjoukkojen
organisaatiotarkistus, joka liittyi maavoimien sodan ajan organisaatiouudistamiseen vuoteen 1985 mennessä, olivat osa kokeiluharjoitusten tavoitteista.
Osan taustasta muodosti myös Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tiivis
yhteistoiminta, joka liittyi puolustusvalmiuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen
sekä rajavartiojoukkojen kykyyn siirtyä sodan aikana tarvittaessa laajamittaiseen sissitoimintaan.143
Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla pyrittiin poistamaan pataljoona 80:stä
pahimmat sotavarustepuutteet sekä korjaamaan kokeiluorganisaatiossa todetut epäkohdat. Taktiikkaan liittyvät tärkeimmät tutkimus- ja kehittämiskohteet olivat pataljoonan puolustus- ja hyökkäystaistelu, kyky vastahyökkäykseen,
taistelunkestävyys, tiedustelu, pimeätoiminta, maastoliikkuvuus, maastouttaminen, toiminnan salaaminen, panssarintorjuntakyky ja organisaation
sekä sotavarustuksen tarkistamistarpeet. Samassa yhteydessä nostettiin esille
myös prikaati ja pataljoona 90:n kehittämistarpeet etenkin viivytystaktiikkaa
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tutkittaessa.144 Syksyllä 1981 Pääesikunnan operatiivisella osastolla laaditun
muistion mukaan ”Nykyinen doktriini on todettu käyttökelpoiseksi ja se tulee
pääosin säilymään. Sodan kuvan muuttuminen edellyttää kuitenkin taisteluteknillisen kehityksen huomioon ottamista. Joukkojemme on kyettävä muuttuneissakin olosuhteissa aktiiviseen toimintaan. Operaatiotaitomme ja taktiikkamme
edellyttävät jo nykyisin tätä, mutta organisaatio ja sen sotavarustus eivät sitä
mahdollista.”145
Mikä tärkeintä, kehittämisehdotuksista myös moni toteutettiin ja vietiin käytäntöön – tosin aina resurssien vuoksi joko hyvin vajavaisina tai
osin keskeneräisinä. Kenties tärkeimmät niistä liittyivät joukkokokoonpanoihin, varustukseen sekä taktisiin periaatteisiin. Pääesikunnan aloittama
ja johtama kokeiluharjoitusten kaava jatkui siten hyväksi havaitulla tavalla.
Vaikka taistelun ja sodan simuloiminen on aina ollut vaikeaa, pidettiin
pitkälle vietyjen kokeiluharjoitusten merkitystä Suomessa erinomaisen
tärkeänä 1980-luvulla.
Samaan aikaan Pääesikunnassa asetettiin tavoitteet maavoimien organisaatioiden kehittämiseksi. Painopiste oli yleisjoukkojen ja paikallisjoukkojen
osalta kehittää maavoimien sodan ajan organisaation suuntaviivoja, prikaati 80:n ja prikaati 90:n käyttöperiaatteita ja suoritevaatimuksia. Taustalla oli
1980-luvulle määritetyt sodan ja taistelun kuvan asettamat vaatimukset sekä
operatiiviset ja taktilliset tekijät. Yleisjoukoille vaatimukseksi määrättiin muun
muassa ”tiedustelukyky tilannekuvan ylläpitämiseksi” ja paikallisjoukoille ”tiedustelun ja johtamisen varmuus”. Samassa yhteydessä oli tarkoitus tarkistaa
perustamistehtäväluettelo (PTL) siten, että PTL-80 astuisi voimaan vuonna
1985 ja PTL-90 vastaavasti 1990-luvun puolivälissä.146
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että maavoimissa siirryttiin kahden perusyhtymätyypin samanaikaiseen käyttöön 1980- ja 1990-luvuilla. Nämä perusyhtymät olivat prikaatikokoonpanoisia, eli prikaati 80 ja prikaati 90. Yleisjoukkojen rungon muodosti liikkuvuudeltaan ja tulivoimaltaan tehokas prikaati 90
kevyenä joukkona, joka oli tarkoitettu perustettavan suojajoukoksi. Päävoimiin
kuuluvaksi yleisjoukkojen perusyhtymäksi määrättiin perustettavan prikaati
80. Organisaatioiden tarkistustyö toteutettiin tutkimus- ja kokeilutoimintana
vuoden 1982 loppuun mennessä. Tarvittaessa kokeilutoimintaa voitiin jatkaa
vuoden 1983 aikana sekä tehdä tarvittavat määrävahvuustarkistukset vuoden
1984 loppuun mennessä.147
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Prikaati 90:n käyttöperiaatteisiin ja suoritevaatimuksiin lueteltiin useita
tiedustelutoimintaan liittyviä määreitä. Prikaati 90 oli ajanmukaista sodan
kuvaa vastaava, pääasiassa rauhanajan joukkorunkoinen yhtymä. Sitä oli tarkoitus käyttää sodanuhkan aikana estämään Suomen alueelle ”hyväksikäyttöpyrkimyksiä hyökkäyksen torjunnassa ensisijaisesti strategisen puolustuksen
perusajatuksen mukaisilla painopistealueilla sekä ylijohdon reservinä ratkaisutaisteluissa”. Prikaati 90:n oli kyettävä torjumaan itseään 2–3 kertaa vahvempi
vihollinen, viivytystaisteluun laajalla alueella sekä ratkaiseviin vastahyökkäyksiin puolustajalle edullisia erityisolosuhteita hyväksikäyttäen. Prikaatin tiedusteluyksikön ja -elimen oli voitava ”toimia tehokkaasti kymmenien kilometrien
etäisyydellä”.148
Prikaati 80:n käyttöperiaatteisiin ja suoritevaatimuksiin lueteltiin myös
useita tiedustelutoimintaan liittyviä määreitä. Prikaati 80 oli 1980-luvun aikaisen prikaatin pohjalta kehitetty, pääosin sotilaspiiriperusteinen yhtymä.
Sitä oli tarkoitus käyttää ”painopistesuunnissa ensisijaisesti alueellisesti rajoitettuihin puolustustehtäviin vakauttamis- ja ratkaisutaisteluissa”. Yhtymää voitiin käyttää tarvittaessa myös strategisissa sivusuunnissa edellä mainittuihin
tehtäviin. Prikaati 80:n oli kyettävä sitkeään torjuntataisteluun puolustajalle
edullisessa maastossa. Prikaatin tiedusteluyksiköllä ja -elimillä tuli olla ”hyvä
maastoliikkuvuus”.149 Vuonna 1984 prikaati 80:n kokoonpanoa tarkennettiin
siten, että prikaatin tiedustelukomppanioihin lisättiin viestiupseerit, minkä
jälkeen tiedustelukomppanian vahvuus kasvoi 148 henkilöön.150
Samassa yhteydessä oli tarkoitus uudistaa panssariprikaatin sodan ajan
organisaatiota, joka hyväksyttiin ja vahvistettiin käyttöön 5. lokakuuta 1984.
Panssariprikaatin organisaation itsenäinen tiedustelukyky muodostui prikaatin panssaritiedustelukomppaniasta sekä kolmen panssaripataljoonan esikuntakomppanioihin kuuluvista panssaritiedustelujoukkueista. Panssaritiedustelukomppanian vahvuus oli 20+29+59=108 henkilöä, ja siihen kuului kolme
tiedustelupanssarivaunua sekä kaksi kuljetuspanssarivaunua. Komppaniassa
oli komentoryhmän ja huoltojoukkueen lisäksi kaksi panssaritiedustelujoukkuetta ja moottoritiedustelujoukkue. Kussakin tiedustelujoukkueessa oli kolme
tiedusteluryhmää. Vastaavasti panssaripataljoonien esikuntakomppanioiden
panssaritiedustelujoukkueiden kokoonpanoon kuului kaksi panssaritiedusteluryhmää vahvuudeltaan 2+2+5=9 henkilöä ja moottoripyörätiedusteluryhmä
vahvuudeltaan 1+2+3=6 henkilöä.151
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Perusteiksi uudelle panssariprikaatin tiedustelukomppanialle lueteltiin
seuraavia kokonaisuuksia: ”Panssariprikaatin taistelu tulee todennäköisesti
sisältämään lyhytaikaisia sekä rajuja sarjoja pataljoonien taisteluja. Panssariprikaati saa aina osan tarvitsemistaan tiedustelutiedoista ylemmältä esikunnalta ja jo taistelussa olevilta muilta joukoilta. Siksi panssaritiedustelukomppanian tärkein tehtävä on vihollisen läpimurtoihin liittyen epäselvissä
tilanteissa vihollisen kärjen löytäminen niin, että prikaatin pääosat voidaan
oikein ja yllättäen suunnata vihollista vastaan.” Perusteluissa arvioitiin, että
esitetyllä kokoonpanolla panssaritiedustelukomppania kykeni tehtävään jopa
kahdessa suunnassa sekä näihin liittyen tai erikseen uratiedusteluun jopa
kolmessa suunnassa.152

Uusi tiedusteluopas valmistui vihdoin
Tiedustelutoiminnan lopullisena läpimurtona, tai pikemminkin huipentumana, voidaan edellä mainittujen syiden vuoksi pitää vuonna 1986 valmistunutta Tiedusteluopasta. Oppaan kirjoitustyö oli tarkoitus aloittaa jo
1980-luvun alkupuolella, sillä ensimmäiset viitteet uudistettavan ohjesäännön laatimisesta ovat ajoitettavissa vuoteen 1983.153 Jostakin syystä oppaan
kirjoitus- ja kokoamistyö venyi
usealla vuodella. Lähdeaineiston
salattavuussäädösten ja -rajoitusten vuoksi kaikkia myöhästymisen yksityiskohtaisia syitä ei toistaiseksi ole pystytty selvittämään.
Eräiksi selityksiksi voidaan esittää
tai arvella alueellisen taistelun perusteiden osittaiset tai jopa laajah-

 Ajanmukainen ja taktiikaltaan uusittu Tiedusteluopas (Tied-opas) vahvistettiin käyttöön tammikuussa 1986.
Kuva Puolustusvoimat.
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kot puutteet sekä aikakaudella kehitteillä olleen prikaati 80:n sekä muiden
kokeilukokoonpanojen vaikutukset uudistettavina olleisiin ohjesääntöihin.
Toisaalta kirjoitustyö, tiedustelutoimintaan liittyvät tutkimukset ja ylipäätään Suomen poliittisesti vaikea asema saattoivat vaikuttaa myös oppaan
sisällön harkittuun ja pitkähköön kokoamistyöhön.
Tiedusteluoppaan kirjoittajatyöryhmä muodostettiin Pääesikunnan jalkaväkiosaston antaman käskyn mukaisesti vuonna 1983. Oppaan käsikirjoituksen aineistoa kerättiin tiettävästi joukko-osastojen koulutusaineiston lisäksi
Rajavartiolaitoksesta, Sotakorkeakoulusta, Taistelukoulusta ja Laskuvarjojääkärikoulusta. Kirjoittajaryhmä ilmeisesti työskenteli käytännössä omien tehtäviensä ohella vuosina 1983–1985. Oppaan kokoamistyö liittyi oleellisesti niin
sanotun ”Tiedustelutyöryhmän” laatimaan taustatutkimukseen.154
Tiedusteluopas valmistui vuoden 1985 lopulla, ja se vahvistettiin erinäisten
lausuntokierrosten jälkeen puolustusvoimien koulutuspäällikön hyväksynnällä
joukkojen käyttöön 9. tammikuuta 1986. Tiedusteluoppaan keskeisin tehtävä
oli sitoa tiedustelutoiminnan teoriat ja käytännön koulutus yhteen sekä lujittaa
operatiivis-taktisen tiedustelun asemaa ja merkitystä alueellisessa taistelussa.
Opas käsitteli ensisijaisesti prikaatin tiedustelukomppanian ja pataljoonan tiedustelujoukkueen käyttöä, toimintaa, johtamista ja kouluttamisen perusteita.
Tiedustelukoulutuksen osuuksissa painotettiin erityisesti tähystystiedustelua
ja viestitoimintaa. Jokaisen tiedustelijan oli oppaan mukaan hallittava viestivälineiden käyttö ja viestiliikenne puheviestityksenä sekä sanomalaitteella myös
radiohäirinnän aikana. Tiedusteluopasta täydensivät muun muassa Prikaatin
taisteluohje, Jalkaväen taisteluohjesäännöt I–III, Sissitoimintaopas, Sotilaspiirin
paikallispuolustusohje, Elektronisen sodankäynnin opas, Esikuntatyöskentelyn
opas sekä kenttätykistön tiedustelutulenjohtotoimintaa ja epäsuoran tulen
viestiliikennettä koskevat ohjesäännöt ja koulutusohjeet.155 Tiedusteluoppaalla
oli siten vaikuttavuutta, joka kulki läpi koko Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen puolustushaaraan tai aselajiin katsomatta.
Tiedusteluopas lujitti myös tiedustelutoiminnan käsitteistöä jo pelkästään
sen taktiikkaan syventyvän jäsentelynsä sekä ohjesäännöille tyypillisen perusteellisuuden vuoksi. Oppaassa selvitetään seikkaperäisesti kaikki tiedustelutoimintaan liittyvät taktiset ja taistelutekniset yksityiskohdat ja liittymäpinnat
koko sodankäynnin laajaan viitekehykseen. Kirjan taktiikkaa selittävä kieli ja
käsitteet sekä niiden jalostuneet määritelmät ovat poikkeuksellisen perusteellisia. Siten niiden voidaan päätellä olleen pitkällisen työn tuloksia.
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 Tiedustelun perusteet ja prikaatin tiedustelukomppania vuoden 1986 Tiedusteluoppaan
mukaisesti. Kuva Puolustusvoimat.

 Esimerkki tiedustelukomppania
käyttöperiaatteista puolustuksessa.
Kuva Puolustusvoimat.

Aikakauden muista oppaista ja ohjesäännöistä, joissa tiedustelutoimintaa
käsiteltiin, on mainittava vuoden Reserviläisjohtajan opas, Sotilaspiirin paikallispuolustusohjeen luonnos, Jalkaväen taisteluohjesäännön II osa, Sotilaspiirin
esikuntapalveluohje ja Sotilaspiirin paikallispuolustusohje. Reserviläisjohtajan
oppaassa tiedustelutoimintaa käsiteltiin ja ohjeistettiin reserviläisille jouk
kueen viitekehyksessä.156 Jalkaväen taisteluohjesäännön toisessa osassa tiedustelutoiminnan perusteet ja tehtävät liitettiin komppanian taisteluun ja
toimintoihin.157 Sotilaspiirin paikallispuolustusohjeen luonnoksessa annettiin
perusteet sotilasalueen sekä sotilaspiirin tiedustelujärjestelyistä paikallispuolustuksessa.158 Sotilaspiirin esikuntapalveluohjeessa kuvattiin tarkasti sotilaspiirin esikunnan tiedustelutoimiston ja sen keskeisen tiedusteluhenkilöstön
eli toimistopäällikön, toimistoupseerien ja valvontaupseerin tehtävät sekä
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 Esimerkki prikaatin tiedustelukomppania käyttöperiaatteista hyökkäyksessä.
Kuva Puolustusvoimat.

 Esimerkki tiedustelupartion toiminnan järjestelyistä partiotiedustelussa. Kuva Puolustusvoimat.

tarvittava välineistö.159 Sotilaspiirin paikallispuolustusohjeessa vuodelta 1985
käsiteltiin sotilaspiirin paikallispuolustuksen tiedustelua ja sen suunnittelua
sekä yhteistoimintaa muiden sotilaspiirin alueella toimivien johtoportaiden
ja joukkojen sekä siviiliviranomaisten kanssa.160
Maanpuolustuksen kehittämistä jatkettiin 1980-luvun lopulla edelleen
alueellisen puolustuksen periaatteen pohjalta ja tehostettiin erityisesti kykyä
torjua Etelä-Suomeen kohdistuvat yllätyshyökkäykset. Alueellista puolustusjärjestelmää pidettiin viimeistään 1980-luvulle tultaessa hyvin toimivana sekä
pitkällisen ja järjestelmällisen työn tuloksena. Sodankäynnin, sotataidon, sotatekniikan, operaatiotaidon ja taktiikan kehityksen sekä saatujen kokemusten
myötä puolustusjärjestelmä saavutti kansallisen hyväksynnän. Kesti kuitenkin
pitkään, ennen kuin asia vietiin operatiivisten suunnitelmien tasolle. Suomen
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 Esimerkki tiedustelukomppanian toimintasuunnitelman peitepiirroksesta. Kuva Puolustusvoimat.

 Esimerkki pataljoonan tiedustelujoukkueen
johtajan toimintasuunnitelman peitepiirroksesta hyökkäyksessä. Kuva Puolustusvoimat.

strateginen puolustusperiaate ja operatiivinen suunnittelu olivat alueellisen
puolustuksen alusta lähtien perustuneet uhkakuvaan, johon kuuluivat sekä
yllätyshyökkäys että suurhyökkäys. Ydinaseiden käytön uhkakuva rajattiin
1980-luvulta alkaen hiljalleen pois siksi, että sen arvioitiin Suomea vastaan
käytettynä olevan hyvin epätodennäköinen sekä joka tapauksessa mahdoton
sotilaallisesti torjua.
Alueelliseen puolustukseen liittyneet vaatimukset kehittää maavoimien
joukkorakenteita, sotavarustusta ja taktiikkaa vaikuttivat 1980-luvulta lähtien siirtymiseen entistä modernimpaan taisteluoppiin. Joustavan valmiuden
ja taistelukyvyn korostuminen, yllätyshyökkäyksen ja alueen hyväksikäytön
estäminen, puolustustaistelun kiinteys sekä operatiivisten yhtymien taistelun
kehittäminen heijastuivat alueellisen puolustusperiaatteen muutostarpeisiin.
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Vastahyökkäyksiin soveltuviksi joukoiksi kehitettiin panssariprikaati sekä
maastoajoneuvoilla varustetut jääkäriprikaatit, joita valmistauduttiin käyttämään painopisteiden vaatimalla tavalla koko valtakunnan alueella. Sotatekniikan kallistumisen vuoksi kuitenkin vain osa maavoimien laajasta reservistä
voitiin 1980-luvun aikana varustaa liikuntakykyisellä kalustolla. Liikkuvien
joukkojen vähäinen määrä korosti joustavan valmiuden säätelyn ja painopisteisen käytön merkitystä puolustusvalmiutta kohotettaessa.

Yhteenveto tiedustelutoiminnan
kehityksestä vuosina 1967–1990
Alueellinen puolustusjärjestelmän merkitys oivallettiin koko maan puolustamiseksi pitkällisen ja järjestelmällisen työn tuloksena viimeistään 1980-luvulle
tultaessa. Sodankäynnin, sotataidon, sotatekniikan, operaatiotaidon ja taktiikan kehityksen sekä saatujen kokemusten myötä puolustusjärjestelmä saavutti
kansallisen hyväksynnän. Kesti kuitenkin pitkään ennen kuin asia vietiin käytännön tasolle. Perustana oli valtakunnan jako eritasoisiin vastuualueisiin operatiivisine tehtävineen ja suunnitelmineen. Taktiikan ja tiedustelutoiminnan
kehitykselle antoivat vauhtia etenkin 1970–1980-luvuilla uusitut uudistetut
koulutusohjeet.
Vuosina 1980–1981 työskennellyt kolmas parlamentaarinen puolustuskomitea totesi mietinnössään kansainvälisen tilanteen kiristyneen 1970-lukuun nähden ja ydinaseuhan jälleen hieman kasvaneen. Komitean mietinnössä painotettiin sodan uhkan ajan järjestelyiden merkitystä ja maavoimien
materiaalisen tilanteen sekä jälkeenjääneisyyden korjaamista nykyaikaisen
sodankäynnin edellyttämälle tasolle. Myös sotilasdoktriinin kannalta mietinnössä on nähtävissä mielenkiintoisia kehityspiirteitä. Kantaa otettiin muun
muassa pitkään kiisteltyyn ja kehiteltyyn Puolustusvoimien rooliin kriisinhallintamekanismina, minkä perusteella komitea esitti suojajoukkokokoonpanojen ja periaatteiden uusimista. Näillä oli väistämättömiä vaikutuksia myös
tiedustelutoimintaan vähintään välillisenä kehityksenä. Erityisesti vaatimus
kehittää alueelliseen puolustukseen liittyviä maavoimien joukkorakenteita,
sotavarustusta ja taktiikkaa vaikuttivat tiedustelutoiminnan siirtymiseen entistä ajanmukaisempaan taisteluoppiin. Joustavan valmiuden ja taistelukyvyn
korostuminen, yllätyshyökkäyksen ja alueen hyväksikäytön estäminen, puolus317
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tustaistelun kiinteys sekä operatiivisten (liikkumiskykyisten) yhtymien taistelun kehittäminen liittyivät suoraan tiedustelutoiminnan operatiivis-taktiseen
rooliin alueellisessa puolustusperiaatteessa.
Sotilasdoktriinin kehitys ja sen liittymäpinnat tiedustelutoimintaan operaatiotaidossa ja taktiikassa vastasivat melko hyvin 1980-luvun alussa sisäisiä
ja ulkoisia vaatimuksia, mutta toteutus laahasi tarpeiden jäljessä varustehankintoihin tarvittavien määrärahojen puutteen vuoksi. Voimistuneet vaatimukset rajoitettujen hyökkäysten estämisestä aiheuttivat väistämättömän kehittämistarpeen joustavampaan ja operaatiokykyä painottavampaan suuntaan.
Pohjois-Suomen puolustuksen saadessa yhä enemmän painoarvoa tarvittiin
aktiiviseen tiedustelutoimintaan pystyvien paikallisjoukkojen lisäksi useita liikkuvaan taisteluun kykeneviä yhtymiä. Näiden varustusta ja koulutusta alettiin
kehittää voimakkaasti ajanmukaisempaan suuntaan. Lisääntyvästä tekniikasta
huolimatta puolustusdoktriinia päätettiin kehittää ja rakentaa edelleen yleisen asevelvollisuuden pohjalle. Vain tämän ratkaisun katsottiin tuottavan riittävästi joukkoja laajan maa-alan puolustamiseksi. Periaatteeksi 1980-luvun
alussa maanpuolustuksessa päätettiin ylläpitää tilannetta vastaavaa, riittävää
puolustusvalmiutta ja valmistautua torjumaan suurhyökkäys kaikin käytettävissä olevin keinoin.
Yhtymien tiedustelutoiminnan perusteissa tapahtui 1970–1980-luvuilla
useita muutoksia ja kehitysaskelia. Operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan
tilanneseurannan keskus oli käytännössä prikaatin esikunnan operatiivinen
toimisto, jonka tilannekartoille ja tiedustelukirjaan koottiin kaikki johtamisen
kannalta keskeinen tieto. Naapureilta ja ylemmältä johtoportaalta prikaati sai
muokattua tietoa ja pikailmoitusaineistoa. Ylempi johtoporras antoi vihollistietojen yhteydessä usein myös arvionsa vihollisen tulevasta toiminnasta
tai prikaatia palvelevan osan siitä. Tilanteen seuraamisessa käytettiin apuna
myös alajohtoportailta saatavia määräaikaisia tilanneilmoituksia, jotka olivat
koonnoksia ilmoituskauden tapahtumista. Prikaatin tuli vastaavalla tavalla
pitää ylempi johtoporras tilanteen tasalla.
Prikaatin vastuualueella keskeisiä tiedustelu- ja tilannetiedon kokoamispaikkoja olivat esikunnat ja komentopaikat. Tilanteen seuraamisessa oli
pitkälti kysymys näiden välisestä tietojen välityksestä viestiyhteyksiä hyväksi
käyttäen. Viestiyhteyksien suunnittelu oli siksi keskeisellä sijalla tiedustelun
suunnitelmia laadittaessa. Yhdellä tiedustelulajilla saatu havainto oli pyrittävä tarkistamaan esimerkiksi lähettämällä ajan salliessa alueelle tiedustelu318
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partio. Tietoa ja siitä tehtyjä johtopäätöksiä verrattiin vihollisarvioon, jota
tarkistettiin tarvittaessa. Kehittämällä jatkuvasti arviota vihollisen toiminnasta saatiin perusteita sekä tilanteen kehittymisen arvioimiselle että tiedustelusuunnitelman kehittämiselle. Tilanteen seuraamisen aikana korostui
sekä pintatiedon että syvyydestä saatujen tietojen merkitys. Prikaatin komentaja tarvitsi tietoja syvältä vastuualueensa etuosasta ja sen ulkopuolelta
voidakseen ajoissa tehdä päätöksen esimerkiksi reservipataljoonan käytöstä
tai iskevän osan suuntaamisesta.
Tilanteen tarkka seuraaminen ei saanut olla esteenä jatkuvalle kaikilla
johtamistasoilla tapahtuneelle tilanteen kehittymisen arvioimiselle saatujen
vihollistietojen perusteella. Tästä syystä tiedusteluhenkilöstön piti tuntea vihollisen taktiset toimintaperiaatteet ja ymmärtää niiden käyttömahdollisuudet
kulloisessakin tilanteessa ja maastossa. Henkilöstön oli kyettävä saatujen tietojen perusteella tekemään oikeansuuntaisia johtopäätöksiä tilannekehityksestä
ja esitettävä ne prikaatin komentajalle päätöksentekoa varten. Tiedustelun tehtävänä oli hankkia ne tiedot, joita komentaja ja operatiivinen johto tarvitsivat
päätöksentekoa ja taistelun menestyksellistä johtamista varten. Tästä syystä
yhtymien tiedustelun oli oltava aina vähintään askeleen edellä prikaatin muuta
toimintaa.
Tiedustelu ei käynyt, eikä saanut käydä omaa sotaansa. Prikaatin tiedustelu
muodosti kokonaisuuden, jossa komentaja määritti tehtävät, operaatiopäällikkö vastasi tarvittavien tietojen jatkuvasta hankinnasta ja prikaatin henkilöstö omissa organisaatioissaan hankki tiedot ja välitti ne päätöksentekijöiden
käyttöön johtamista varten. Tehtävän onnistuminen edellytti operaatio- ja
tiedusteluhenkilöstön kiinteää yhteistyötä kaikilla johtamistasoilla ja aselajien
kesken.
Prikaatin ja pataljoonan tiedustelua kehitettiin voimakkaasti 1980-luvun
alkupuoliskolla. Jäntevästi johdettu tutkimustyö ja kokeilutoiminta tuottivat
tuloksia, joiden avulla aikaansaatiin toimiva tiedustelujärjestelmä joukkoyksikön ja perusyhtymän tasoilla. Kokeiluharjoituksissa kehitetyt ja käytännön
työssä hioutuneet tiedustelutoimintamenetelmät ja koulutusperi- aatteet olivat ammattitaitoiselle kouluttajalle selväpiirteisiä toteuttaa ja koulutettavalle
helppoja omaksua.
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 Tiedustelupartio M05varusteissa Sodankylän
talvisessa maisemassa.
Kuva: Juhani Kandell /
Puolustusvoimat
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TIEDUSTELUTIEDOISTA
AJANTASAISEN TILANNEKUVAN
TAVOITTELUUN
Muuttunut maailmantilanne ja uhkakuva
Maailmassa elettiin 1990-luvun alkuvuosina suurten muutosten aikaa. Kylmän
sodan aikaisten suurvalta-asetelmien purkautuessa ja erityisesti Saksan yhdistymiseen tähtäävien neuvotteluiden edetessä keväällä 1990 Suomen ulkoministeriössä arvioitiin Pariisin rauhansopimuksen (1947) ja YYA-sopimuksen
(1948) sotilaallisten rajoitusten ajanmukaisuutta. Etenkin Neuvostoliiton sanelemat sotilaallisen maanpuolustuksen rajoitukset ja toisen maailmansodan
jälkitilanteen asettamat määräykset Suomea kohtaan eivät enää vastanneet
muuttuneita oloja.
Saksan yhdistymissopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Suomen
silloinen valtiojohto teki rohkean, mutta välttämättömän päätöksen tulkita
Pariisin rauhansopimuksen sotilasartikloita uudelleen, jolloin ne mitätöitiin
yksipuolisesti. Kun Neuvostoliiton entinen presidentti Mihail Gorbatšov erosi
25. joulukuuta 1991 ja Neuvostoliitto ilmoitettiin hajonneeksi, mitätöityi osa
vanhoista kahdenvälisistä sopimuksista, ja sitä myötä Suomelle asetetut sotilaalliset rajoitteet poistuivat.
Modernin sodankäynnin riippuvuussuhde teknologiaan alkoi 1990-luvun
puolessavälissä olla jo sillä tasolla, että eri asevoimien oli maailmanlaajuisesti
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tehtävä valintoja suorituskyvyn ja sotataidon kehittämisen painopisteistä. Suomessa 1990-luvulla tehtyjä ulko- ja puolustuspoliittisia peruslinjauksia sekä
vuodesta 1995 alkaen laadittuja turvallisuus- ja puolustuspoliittisia selontekoja
tarkasteltaessa selviää, että sotilaallisen puolustuksen mukauttaminen uusiin
oloihin oli 1990-luvun keskeisin tavoite. Kun yllätyshyökkäyksen uhkakuvasta
luovuttiin ja se korvattiin Ruotsista lainatulla strategisen iskun torjuntamallilla, heijastevaikutukset myös suomalaiseen sotataitoon olivat ilmeiset.
Samoihin aikoihin Suomi sai tilaisuuden hyödyntää hajonneen Varsovan
liiton sotamateriaalin ylijäämää hankkimalla puolustusvoimille runsaasti aseistusta, joskaan ei uutta vastaavaa. Niin sanottujen Itä-Saksan puolustusmateriaalikauppojen myötä etenkin maavoimien tehokkuus kasvoi merkittävästi
suhteessa entisestään alentuneeseen sotilaallisen hyökkäyksen uhkaan.

Puolustusvoimien johtamis- ja tiedustelujärjestelmän uudistaminen
1990-luvulla
Yhtymien tiedustelukykyä pyrittiin 1980-luvun lopulla parantamaan myös kalusto- ja materiaalihankinnoilla. Pääesikunnan jalkaväkitoimistossa laadittiin
hankintaesitys, jonka päämääränä oli saada ”pst-, tied- ja psv-joukoille pimeätoiminnan mahdollistavat passiiviset laitteet”. Muun muassa Laskuvarjojääkärikoulun tiedustelujoukoille oli jo hankittu pimeänäkölaitteista mallikappaleet
kokeilu- ja koulutuskäyttöön. Tiedustelujoukoille tarkoitettu laitteisto merkitsi
käytännössä rynnäkkökivääriin asennettavan passiivisen valonvahvistimen
hankintaa. Niitä esitettiin hankittaviksi yksi jokaiselle ryhmälle. Ylijohdon tiedustelupataljoonille tarvittiin 36 kappaletta, sotilasläänien tiedustelukomppanioille (4) yhteensä 48 kappaletta, sotilasläänien tiedustelujoukkueille (5) yhteensä 20 kappaletta, jolloin valtakunnallinen valonvahvistimien kokonaistarve
ja -määrä oli 104 kappaletta.1 Hankintojen tavoitteet saavutettiin 1990-luvulle
tultaessa ainakin osin, vaikka monelta joukolta pimeänäkövälineet jäivät täysimääräisesti saamatta.2
Vuonna 1990 Pääesikunnan koulutusosastolla määritettiin kertausharjoitusten suuntaviivat vuosille 1991–1995. Yksityiskohtaiset ja täsmentävät ohjeet
koskivat myös operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan kouluttamista ja harjoittelua. Tavoitteena oli kertausharjoituttaa viiden vuoden kuluessa yhteensä
lähes 280 000 reserviläistä ja saavuttaa heille yhteensä yli kaksi miljoonaa kertausharjoitusvuorokautta. Jokaista sotilasläänin tiedustelukomppanian joukon
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kertausharjoitusta edeltävänä vuonna tuli ehdottomasti järjestää tehtäväkohtainen harjoitus henkilöstölle, joka osallistui keskeisesti tiedustelun tietojärjestelmän käyttöön. Tiedustelujoukkojen kertausharjoitukset tuli suunnitella
siten, että niiden henkilöstöllä oli mahdollisuus kerrata tehtäväkohtaisessa harjoituksessa koulutetut asiat ennen varsinaisten kertausharjoitusten alkamista.3
Vuonna 1990 Puolustusvoimissa käynnistettiin laaja maavoimien johtamis- ja tiedustelujärjestelmää koskeva kehittämisprojekti. Sen tehtävänä oli
tutkia ja kehittää maavoimien johtamis- ja tiedustelujärjestelmää ottaen huomioon sodan ja taistelun kuvan asettamat vaatimukset. Työssä keskityttiin
armeijakunnan ja jääkäriprikaatin johtamisen ja tiedustelun kehittämiseen.
Tutkimus- ja kehittämistyötä ohjasi jalkaväen tarkastajan johtama johtoryhmä, jonka muodostivat nimetyt upseerit Pääesikunnan osastoilta, Sotakorkeakoulusta ja Taistelukoulusta. Varsinaisen projektiryhmän muodostivat Sotakorkeakoulun, Taistelukoulun ja Kaakkois-Suomen Sotilasläänin esikunnan
nimetyt upseerit sekä asiantuntijat Pohjois-Suomen Sotilasläänin esikunnasta,
Puolustusvoimien Atk-laitoksesta ja Rajavartiolaitoksesta. Työn tavoitteena
oli muuttaa käytössä ollut johtamis- ja tiedustelujärjestelmä vuoteen 1991
loppuun mennessä sellaiseksi, jolla kyettiin vastaamaan muuttuneeseen sodan
ja taistelun kuvaan sekä tietojärjestelmiin.4
Työn taustalle oli laadittu seikkaperäinen tutkimusraportti taistelun kuvasta, joka sisälsi kolme erillistä tutkimusta: ”terrori- ja tuholaistoiminta, erikoisoperaationa toteutettava yllätyshyökkäys ja tavanomaisen armeijatason sotatoimi strategisesti tärkeän valtakunnan osan valtaamiseksi”. Raportin mukaan
tiedustelussa jo kauan käytössä olleet periaatteet pätivät edelleen. Sekä prikaatin että pataljoonan tiedustelujärjestelmä todettiin tutkimuksessa pääosin
toimivaksi. Koska tiedustelun perustui etupäässä tähystystiedusteluun, voitiin
sen olettaa kykenevän paljastumatta toimimaan muutamien vuorokausien ajan
prikaatin toiminta-alueella. Tiedustelutulenjohtopartiolla vahvistettu tiedusteluryhmä kykeni ympärivuorokautiseen tähystykseen kaikkina vuodenaikoina.
Johtopäätöksinä suomalaisesta tiedustelujärjestelmästä todettiin seuraavaa:
”Oman prikaati- ja pataljoonatasoisen tiedustelun keskeisimpiä kehittämiskohteita ovat tiedusteluryhmien ja -tulenjohtopartioiden varustaminen partioradioin ja partiosanomalaittein, pimeätoimintavälineiden hankkiminen (Pr 80)
ja tietojenkäsittelyn ATK-pohjainen kehittäminen. Osa tiedusteluryhmistä tulee
varustaa kertasingoin ja pienoishäirintälähettimin. Tiedusteluryhmien liikkuvuutta tulee parantaa varsinkin talvella lisäämällä moottorikelkkojen määrää.”5
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Taktisen tiedustelukoulutuksen järjestelyt 1990-luvulla
Vuonna 1991 Jalkaväen vuosikirjassa julkaistiin Heikki Hiltulan kirjoitus, jossa
hän tarkasteli jalkaväen tiedustelutoiminnan koulutusjärjestelyjä 1990-luvun
tilanteessa. Mainittakoon, että vuosikirjassa oli toinenkin tiedustelua käsittelevä artikkeli, jossa Markku Kallio tarkasteli tiedustelua 1990-luvun taistelukentällä.6 Heikki Hiltulan mukaan varusmieskoulutusjärjestelmä ei 1990-luvulla
tuottanut tiedustelualan kaikille tasoille suoraan tiedustelujoukkoihin sijoituskelpoista tai riittävää reserviä. Tiedustelumiehistön ja aliupseerien koulutuksessa oli selvästi nähtävissä tehostamistarpeita. Sen sijaan tiedustelu-upseerien
koulutus oli huomattavasti selväpiirteisempi ja tasokkaampi kokonaisuus.7
Tiedustelujoukkueiden miehistötehtäviin ei riittänyt varusmiehinä sissikoulutuksen saaneita reserviläisiä. Noin puolet tiedustelijoiksi sijoitettavista oli
koulutettu joko rynnäkkökivääri-miehiksi tai heille oli annettu jokin muu vielä
sopimattomampi koulutus. Tilannetta voitiin kuitenkin parantaa antamalla
varusmiesaikana jääkärikomppanioiden rynnäkkökiväärimiehille erikoiskoulutusjakson kuluessa tehokasta tiedustelukoulutusta, joka käsitti tähystys- ja
partiotiedustelun sekä kaluston tunnistamiskoulutusta. Tiedustelukoulutus
tuli antaa ennen sissiharjoituksia, jolloin tiedustelu- ja sissikoulutus tukivat
ja täydensivät toisiaan. Sissiharjoituksissa tähystys- ja partiotiedustelun taidot
kertautuivat tuloksia tuottavalla tavalla.8
Jääkärikomppanioiden tiedustelu perustui tuolloin yksikön ylläpitämään
tähystys- ja partiotiedusteluun. Aikakaudella todettiin, että sissikoulutuksen
saanut tiedustelujoukkueeseen sijoitettu tiedustelumies selviytyi kohtalaisen
hyvin tehtävistään. Sissikoulutuksessa kuitenkin kiinnitettiin enemmän huomiota kaluston tunnistamiskoulutukseen, sillä miehistöön kuuluvat tähystäjät
tai tiedustelupartioiden miehet olivat niitä, jotka tekivät pääosan havainnoista.
Miehistön tiedustelutaitojen kouluttamisessa kertausharjoituksien merkitys oli Hiltulan mukaan keskeinen, koska hyvin harvat miehistöstä olivat
toimineet tiedustelujoukkueen tai tiedustelukomppanian miehistötehtävissä
varusmiesaikanaan. Kertausharjoituksissa kyettiin kuitenkin muodostamaan
toimintakykyisiä tiedustelujoukkueita ja -komppanioita, mikäli sijoitetut miehistön jäsenet valittiin huolellisesti. Kertausharjoituksen koulutustulokseen
vaikutti se, kuinka hyvän tunnistamis-, tähystys- ja partiotiedustelukoulutuksen miehistö oli varusmiesaikanaan saanut. Sissikoulutuksen Hiltula totesi olevan ”tiedustelumiehen kouluttamiselle hyvä perusta”.9
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Tiedustelujoukkueisiin sijoitettavilla aliupseereilla Hiltula totesi olleen
samankaltaisia ongelmia kuin miehistölläkin. Tiedustelukoulutettuja oli
1990-luvulla olemattoman vähän, sissikoulutettujakaan ei riittänyt kuin osaan
tiedustelujoukoista. Siksi tiedusteluryhmiin oli sijoitettava ryhmän varajohtajan tehtäviin enimmäkseen kiväärikoulutettuja aliupseereita. Tiedustelukoulutusta antavien aliupseerikoulujen tai -kurssien tiedustelukoulutus oli
aikakaudella varsin korkeatasoista, mutta koulutettavien joukko oli vähäinen.
Koulutettujen määrä ei kattanut maavoimien koko tiedustelujärjestelmän tarvetta. Laskuvarjojääkärikoulukin tuotti aliupseereita vain omiin tarpeisiinsa.
Jalkaväen joukko-osastoissa sissikoulutusta antavien aliupseerikoulujen opetuksen painopiste oli luonnollisesti sissikoulutuksessa.10
Tähystys- ja partiotiedustelun koulutukseen tuli Hiltulan mukaan käyttää
enemmän aikaa kuin voimassa olleet koulutusohjelmat edellyttivät. Tähystystiedustelu ja liikenteenlaskenta antoivat tiedustelutoiminnalle perusteet
arvioida vihollisen määrää yhtymän vastuualueella. Tunnistamiskoulutuksen
määrää oli Hiltulan mukaan lisättävä siten, että aliupseerit tunnistaisivat paremmin harjoitusvahvuus A 2:n aseet ja pääkalustot. A 2:n organisaatioista ja
taktiikasta tuli opettaa keskeisiä pääasioita.11
Tiedustelujoukkoihin 1990-luvulla sijoitetuista aliupseereista pääosa oli
saanut sissikoulutuksen. Arviolta noin 30–40 prosenttia tiedusteluryhmien
varajohtajista oli kuitenkin kiväärikoulutettuja. Tästä syystä aliupseerikoulujen
kiväärilinjoilla tuli Hiltulan mukaan kouluttaa myös ryhmänjohtajan toiminta
tähystyspaikan ja tiedustelupartion johtajana. Tiedustelu- joukkojen aliupseerit tuli Hiltulan mukaan kouluttaa 1–2 viikon mittaisissa tiedustelualan
kertausharjoituksissa ennen joukkoon sijoittamista samaan tapaan kuin aikakauden upseeritkin koulutettiin. Aliupseerien koulutustarve oli 1990-luvun
koulutusjärjestelmän vallitessa yksi suurimpia haasteita.12
Hiltulan näkemyksen perusteella upseerien tiedustelukoulutus oli hoidettu 1990-luvulla parhaiten. ”Pääosa heistä on saanut koulutuksen juuri niihin
tehtäviin, joihin heidät sijoitetaan. Korkealaatuista koulutusta annetaan Reserviupseerikoulussa, Laskuvarjojääkärikoulussa ja Hämeen Ratsujääkäripataljoonassa. Edellä mainitut joukot antavat upseerioppilailleen tiedusteluryhmän johtajan koulutuksen. Tunnistamiskoulutuksen lisäksi annetaan rautaisannos tietoa
A 2:n taktiikasta ja organisaatioista. Rajavartiolaitoksen upseerioppilaat saavat
sissikoulutuksen Reserviupseerikoulun sissilinjalla. Olisi tarkoituksenmukaista,
että osa heistä koulutettaisiin tiedustelulinjalla, koska Rajavartiostolla on sissi325
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joukkojen lisäksi myös tiedustelutehtävissä toimivia joukkoja.” Reservin upseereille järjestelyt tiedustelujoukkueen ja tiedusteluryhmän johtajakurssit olivat
Hiltulan mukaan osoittautuneet hyväksi sekä tarpeelliseksi koulutusvaiheeksi.
Hiltula mainitsee esimerkkinä kesällä 1990 Kainuun Prikaatissa järjestetyn
tiedustelukurssin opetussisällön jakautuneen seuraavasti: 30 prosenttia tiedustelukoulutukseen, 30 prosenttia sissikoulutukseen ja 30 prosenttia kiväärikoulutukseen.13
Maavoimien kantahenkilökunnan tiedustelukouluttajien koulutusjärjestelmä oli Hiltulan mielestä hyvin toimiva. Nuorille upseereille ja toimiupseereille 1990-luvulla järjestetyt tiedustelukurssit olivat saaneet myönteistä palautetta niihin osallistuneilta. Jokaisessa jalkaväen joukko-osastossa tuli Hiltulan
mukaan olla 1–2 upseeria, jotka pystyivät toimimaan tarvittaessa tiedustelukomppanian pääkouluttajina sekä 12–14 tiedustelukoulutettua upseeria tai
toimiupseeria, jotka hallitsivat tiedustelujoukkueen ja -ryhmän kouluttamisen.
Hiltula totesi, että ”Tämän kokoisella joukolla selvitään tiedustelujoukkojen kertausharjoituksista ja kaikesta tiedustelualan varusmieskoulutuksesta.”14
Aikakaudella tiedustelukoulutuksen perustana käytettiin vuonna 1986 julkaistua
Tiedusteluopasta. Sen lisäksi
1990-luvun aikana julkaistuista muista tiedustelutoimintaa
käsittelevistä ohjesäännöistä ja
oppaista mainittakoon vuoden 1991 Kenttäohjesäännön II
osan luonnos, Ryhmänjohtajan
opas sekä vuoden 1995 Kenttäohjesäännön yleinen osa.15

 Vuoden 1991 Ryhmänjohtajan oppaassa käsiteltiin tiedustelutoiminnan taistelutekniikkaa.
Kuva Puolustusvoimat.
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 Esimerkki tiedustelupartion toiminnasta vuoden 1991 Ryhmänjohtajan oppaan mukaan.
Kuva Puolustusvoimat.
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Viimeksi mainitussa operatiivinen tiedustelu oli maanpuolustusalueiden, sotilasläänien ja armeijakuntien vastuulla ja taktinen tiedustelu muiden yhtyminen ja niitä pienempien joukkojen vastuulla.16
Tilanne 1990-luvulla oli tiedustelualan koulutusjärjestelyissä hyvällä
tasolla, mutta kehittämistoimenpiteitäkin vaadittiin. Tiedustelujoukkojen
kouluttamiseksi kivääri- ja sissikoulutushaarojen varusmiesten tiedustelukoulutusta erikoiskoulutusjaksolla oli selvästi tehostettava. Aliupseerikoulujen koulutusaikaa kivääri- ja sissilinjoilla oli suunnattava enemmän
tiedustelukoulutukseen. Tiedustelu-upseerien koulutusjärjestelmä vastasi
aikakauden tiedustelutoiminnan tarpeita, ja se oli näemmä varsin toimiva
kokonaisuus. Kantahenkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten suurvaltajoukon toimintatapojen ja kaluston tunnistamiskoulutusta oli tarpeen tehostaa ja lisätä. Yksi tunnistettu keino tiedustelukoulutuksen tason nostamiseksi
1990-luvulla oli sijoittaa maanpuolustusalueiden ja sotilasläänien esikuntiin päätoimisia tiedustelu-upseereita, joiden yhtenä päätehtävänä oli johtaa tiedustelukoulutusta vastuualueellaan. Puolustusvoimissa ymmärrettiin
ja oltiin varsin yksimielisiä
siitä, että ilman työvoimaa
ja muita tarvittavia resursseja tiedusteluala ei kehittynyt sen tärkeyttä vastaavalla
tavalla.

 Kenttäohjesäännön II osan
luonnos käsitteli tiedustelutoimintaa jääkäriprikaatin puitteissa.
Kuva Puolustusvoimat.
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Tiedustelutoiminnan ja menetelmien
teknistyminen luovat mahdollisuuksia
Joukkojen operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta 2000-luvulla
Jalkaväen vuosikirjassa julkaistiin vuonna 2003 erinomainen artikkeli jalkaväen
tiedustelutoiminnasta ja sen järjestelyistä. Artikkelin kirjoittaja everstiluutnantti Jorma Ala-Sankila oli monissa palvelustehtävissään perehtynyt operatiivis-taktiseen tiedustelutoimintaan, joten hänellä oli varmasti ajantasainen
kuva 2000-luvun alun tiedustelun tilasta maavoimissa.
Ala-Sankila kirjoitti, että ”2000-luvun taistelukenttä asettaa tiedustelujärjestelmille entistä suurempia vaatimuksia. Niitä ovat lähinnä parantuneen
liikkuvuuden aiheuttama vaatimus reagointikyvyn nostamisesta, tietojen tarkistus- ja analysointikyvyn parantaminen sekä toimintakyky kaikissa sää- ja
valaistusolosuhteissa.” Tarkasteltaessa 2000-luvun alun Puolustusvoimien
ja erityisesti maavoimien kehittämissuunnitelmia ja varsinkin käytettävissä
olevia resursseja rinnan sotateknisen kehityksen kanssa näytti siltä, että nopea kehitys oli ajamassa jalkaväen joukkojen tiedustelukyvyn ohi. Haasteiksi koettiin suomalaisen operaatiotaidon ja taktiikan kehittämisessä se, että
tiedustelumenetelmien ja tiedustelutaktiikan kehittäminen rinnan muun
järjestelmän kanssa oli jäämässä toissijaiseen asemaan. Ala-Sankila kyseenalaisti aikakaudella esille nousseen suuntauksen kysymällä ”koulutetaanko
tiedustelijoitamme oikeaan sotaan?”17 Tultaessa 2000-luvun alkuun oli tiedustelujärjestelmä monilta osin toimiva. Esimerkiksi informaatiota kyettiin
hankkimaan valtavia määriä, mutta sen analysointi riittävän ajoissa johtajien
käyttöön tuotti vaikeuksia.
Sotatekniikan kehitys maailmalla oli 2000-luvun alussa nopeaa, ja pelkästään sen seuraaminen vaati paljon aikaa. Tarjolla oli runsaasti tiedustelua
tukevaa välineistöä, jota Suomessa ei saatu käyttöön joko korkean hinnan tai
olosuhteiden asettamien rajoitusten vuoksi. Erilaisia tiedusteluvälineitä ja
-järjestelmiä oli 2000-luvun alussa riittävästi tarjolla, jotka joko sellaisenaan
tai Suomen olosuhteisiin muokattuina sovellutuksina olisivat parantaneet
jalkaväen tiedustelujoukkojen mahdollisuuksia tehtäviensä toteuttamiseen.
Esimerkkeinä tällaisista voidaan mainita yhä pienemmät ja keveämmät lämpötähystimet, tekniikaltaan kehittyneemmät pimeäkiikarit, erilaiset siirrettävät maastonvalvontaan tarkoitetut sensorijärjestelmät sekä edellä mainittujen
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v älineiden käyttömahdollisuuksia lisäävät virtalähderatkaisut. Ala-Sankila toteaa kirjoituksessaan, että ”vaikka kyseisten välineiden hinta on tällä hetkellä
korkea, voidaan olettaa kustannusten laskevan välineiden yleistyessä ja teknisen
kehityksen kulkiessa jatkuvasti eteenpäin. 2000-luvulla onkin todennäköistä, että
tiedustelijat kykenevät tekemään havaintoja kaikissa valaistus- ja keliolosuhteissa.
Lisäksi heidän mahdollisuutensa kohteiden tunnistamiseen paranevat nykyisestä.
Taistelukentän tilanteiden nopea vaihtuvuus ja tietojen- käsittelyautomatiikka
tulevat edellyttämään havaintojen tekemistä mahdollisimman tarkkoina ja lisäksi
niiden välittämistä lähes reaaliajassa johtoportaiden käyttöön.”18
Tiedusteluryhmät ja -partiot joutuivat Ala-Sankilan näkemyksen mukaan
toimimaan usein laajalla alueella peitteisessä maastossa. Ryhmän kyetessä pitämään yllä jatkuvasti vain yhtä tähystyspaikkaa ei aukottomaan valvontaan
juurikaan ollut mahdollisuuksia. ”Keveät kannettavat multisensorijärjestelmät
saattaisivat tarjota keinon laajentaa ryhmän valvonta-aluetta nykyisestä ja toisaalta niiden avulla voidaan vapauttaa miehiä vartiotehtävistä varsinaiseen tiedusteluun. Tällaisia järjestelmiä voisi ajatella olevan pataljoonan tiedustelujoukkueelle yksi ja muiden varsinaisten tiedustelujoukkojen varustuksessa noin yksi
joukkuetta kohden. Järjestelmä soveltuu parhaiten puolustukselliseen toimintaan
tarkoitettujen yhtymien tiedustelujoukoille.”
Virtalähdehuollon Ala-Sankila katsoi muodostuvan tiedustelujoukoille
helposti ongelmaksi varsinkin toiminta-aikojen pidentyessä ja kylminä vuodenaikoina. Tiedustelualan kansainvälistä kehitystä oli 2000-luvulla seurattava
tiiviisti ja organisoitava kokeilutoiminta siten, että toiminta olisi johdonmukaista ja pitkäjänteistä. ”Tähän on liitettävä kiinteästi oma tiedustelun tekninen ja taktinen kehitystyö, jossa otetaan huomioon olosuhteet, käytettävissä
olevat resurssit ja omaksutut taktiset toimintaperiaatteet.” Asetelma edellytti
Ala-Sankilan mielestä joko erillisen kokeilu- ja kehittämisorganisaation muodostamista tai sellaisen liittämistä esimerkiksi johonkin joukko-osastoon tai
sotilaslaitokseen.19
Tiedustelujoukot tuli Ala-Sankilan näkemyksen mukaan organisoida ottaen huomioon yhtymän tai joukkoyksikön käyttöperiaatteet. ”Mikäli kyseessä
on liikkuviin sotatoimiin tarkoitettu yhtymä tai joukkoyksikkö, sen tiedustelu
elimet on muodostettava kokoonpanoiltaan joustaviksi ja erilaisten tilanteiden
luomien vaatimusten mukaisesti käytettäviksi. Käyttökelpoinen lähtökohta saattaisi olla komppania-joukkuetasolle ulottuva kiinteä organisaatio, josta voidaan
tilanteen mukaan muodostaa erilaisia tiedustelupartioita.”
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Koska erillisen tiedusteluvarustuksen kehittämien kaikille jalkaväkijoukoille ei ollut 2000-luvun alun resurssien puitteissa mahdollista, oli Ala-Sankilan mukaan ”tutkittava eri vaihtoehtoja soveltaa ja täydentää perusvarustusta
mahdollisimman hyvin näihin tehtäviin soveltuviksi. Esimerkkeinä tästä mainittakoon suuremman tilavuuden omaavat kantolaitteet, kevyet sade- ja pakkas
asut sekä talvella kevyet vetoahkiot.” Myös tiedustelujoukkojen liikkuvuudessa
Ala-Sankila havaitsi puutteita. Liikkuviin sotatoimiin suunniteltujen yhtymien
tiedustelujoukot tuli varustaa kaikissa maasto-olosuhteissa liikkumiskykyisiksi.20 Tiedustelujoukkoja oli siten kehitettävä ottaen huomioon niiden todennäköiset tehtävät ja käyttöalueet. Mahdolliset muutokset olisivat vaikuttaneet
myös tiedustelijoiden koulutusjärjestelmään.
Tiedustelutoiminnassa oli 2000-luvun alussa käytössä niin sanotut ”perustaistelumenetelmät” eli vakioidut toimintamallit, joiden mukaan tiedusteluryhmiä käytettiin tai ryhmitettiin eri taistelutavoissa. Kiinteät tähystyspaikat olivat
edelleen Suomen olosuhteissa varsin toimiva ratkaisu. Liikkuviin sotatoimiin
suunniteltujen joukkojen tiedusteluosia tuli kuitenkin kyetä käyttämään yhä
nopeammin ja myös laajemmalla alueella. Tämä edellytti tiedustelujoukkojen
varustuksen kehittämisen lisäksi käyttöperiaatteiden uudistamista. Ala-Sankilan mukaan esimerkiksi pataljoonan tiedustelun oli kyettävä toimimaan sekä
kiinteisiin tähystyspaikkoihin perustuvana että liikkuvana tiedustelujoukkona.
”Tiedustelutaktiikkaa on kehitettävä yhdessä muun taktiikan kanssa. Tärkeintä
on, että tietoa vastustajasta saadaan, olkoon taistelulaji ja toimintatapa mikä
hyvänsä.”
Digitaaliset viestijärjestelmät ja mikroelektroniikka olivat jo 2000-luvun
alussa kaikkein nopeimmin kehittyviä sotavarusteteknologian osa-alueita.
Vaikka resurssien rajallisuus esti ainakin osittain uudenaikaisimpien järjestelmien hankinnat, yleinen kehitys toi jatkuvasti uusia mahdollisuuksia myös
tiedustelutoimintaan. Olennaisin parannus oli jo käynnissä viestiverkoissa ja
-järjestelmissä. Resurssien rajallisuus pakotti harkitsemaan kehittyneimmän
tietotekniikan hankkimista vain tarkasti harkittaviin kohteisiin. Tiedustelun
johtaminen pataljoonassa ja komppaniassa oli ennen kaikkea joukkojen käytön
hallintaa sekä tietojen välittämisen ja käsittelyn koordinoimista. Pataljoonan
johto-osien oli tunnettava omien mahdollisuuksiensa lisäksi yhtymän tiedustelun mahdollisuudet ja käyttöperiaatteet pystyäkseen suunnittelemaan
oman tiedustelunsa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Ala-Sankila toteaa,
että ”työrytmi, tiedonhankkimisen tarkkuus, vaatimusten kohoaminen ja johta331
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mispaikoilla vaadittava tekninen ammattitaito saattavat aiheuttaa myöhemmin
korjaamatta jääviä puutteita, mikäli henkilöstö joutuu opettelemaan toimintaansa vasta taistelutilanteessa.”21
Ala-Sankila nosti esille myös tiedustelutoiminnan koulutusjärjestelyt ja
kouluttajakysymyksen. Hänen mukaansa oli ”korkea aika ryhtyä toimenpiteisiin
tämän asian korjaamiseksi, jotta 2000-luvulla voitaisiin luottaa näiden joukkojen toimintakykyyn. Tiedustelijan ei tarvitse osata kovin monta asiaa, mutta ne
olisi hallittava sitäkin paremmin. Voidaan sanoa, että intensiivisellä kaluston
tunnistuskoulutuksella, viesti- ja tiedusteluvälineiden käytön opetuksella sekä
pitkillä maasto-olosuhteissa toteutetuilla selviytymisharjoituksilla saavutetaan
normaalin peruskoulutuksen lisäksi muutamassa kuukaudessa riittävä taso
miehistötehtäviin. Tunnistuskoulutuksen merkitys korostuu silloin, kun pitää
tuottaa nopeasti mahdollisimman täsmällistä tietoa. Tällaiset tilanteet taas ovat
arkipäivää silloin, kun puhutaan 2000-luvun taistelukentällä vallitsevista liikenopeuksista.”22
Kirjoituksensa lopuksi Ala-Sankila esitti kriittisen kysymyksen sekä toteamuksen: ”Nukutaanko meillä jalkaväen tiedustelun osalta ’ruususen unta’.
Vastaus on helppo antaa – ei nukuta, kyllä asioita mietitään ja kehitetäänkin
jatkuvasti. Tämä tapahtuu tosin kovin kapealla kärjellä eikä huoli tiedustelun
kehittämisestä lepää leveillä hartioilla. Toivomus olisikin, ettei yleistiedustelua
koettaisi ainoastaan pääaselajin murheeksi, vaan mietittäisiin sen kehittämismahdollisuuksia leveällä rintamalla.”23
Jorma Ala-Sankilan kirjoitus on erinomainen kuvaus 2000-luvun alun
operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan tilanteesta ja haasteista. Kirjoituksessa
tuotiin esille lähestulkoon kaikki samat asiat, jotka olivat vaivanneet tiedustelutoiminnan kehittämistä koko 1900-luvun aikana.

Uusi tiedusteluopas käyttöön vuonna 2003
Tiedustelujärjestelmän ja taktiikan muutokset aiheuttivat 2000-luvulle tul
taessa sen, että vuoden 1986 Tiedusteluopas oli auttamattomasti vanhentunut. Tiedustelun kehitys oli vuosituhannen taitteessa hyvin nopeaa, ja etenkin
teknistynyt ja aikavaatimukset tehtävän saannista valmiin johtopäätöstiedon
tuottamiseen olivat entisestään kiristyneet. Myös taistelukentän ulottuvuus
sekä etäisyydet kasvoivat merkittävästi. Edellisen oppaan ilmestymisen jälkeen
niin joukkojen kalusto, taistelutekniikka kuin kokoonpanotkin olivat lähes
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täysin muuttuneet. Sen vuoksi edellinen tiedusteluopas ei enää vastannut niin
tiedustelutoiminnan, sen taktisten periaatteiden, määritelmien eikä koulutuksen osilta vallinnutta tilannetta. Siksi opas oli mitä pikimmiten uudistettava.
Uudistettu Tiedusteluopas hyväksyttiin ja vahvistettiin käyttöön otettavaksi
14. marraskuuta 2002. Joukkojen käyttöön se saatiin kuitenkin vasta vuoden
2003 puolella.24
Tiedusteluopas oli tarkoitettu ensisijaisesti tiedustelukomppanialle ja
-joukkueelle pääasiassa prikaati 2005:n organisaation puitteissa, mutta sitä
voitiin käyttää soveltuvin osin myös muiden tiedustelujoukkojen koulutuksessa. Uudistetun oppaan tavoitteena oli yhtenäistää käytettyjä käsitteitä ja
annettavaa tiedustelukoulutusta. Tiedustelussa tarvittavia taitoja ja tietoja käsiteltiin 2000-luvulla Tiedusteluoppaan lisäksi esimerkiksi Sissiradio-oppaassa,
Sissitoimintaoppaassa ja aikakauden Sotilaan käsikirjoissa. Oppaassa tiedustelutoiminta määritettiin seuraavasti: ”Omaan suunnitteluun ja toimintaan vaikuttavien seikkojen, erityisesti vihollista ja maastoa koskevien tietojen, hankkimista,
kokoamista, tulkintaa, arviointia ja tarvitsijoille toimittamista.”25
Prikaati 2005 oli suunniteltu ensisijaisesti hyökkäystehtäviin. Prikaati
2005:tä käytettiin myös kohteiden suojaamiseen, voimannäyttöön ja tärkeiden
kohteiden puolustamiseen.
Tiedustelujoukoille annetuissa tehtävissä korostuivat pitkät etäisyydet
lähtöalueen ja tiedustelualueen välillä. Tiedustelukomppanian tehtävänä oli
aikakauden taktiikan mukaan hankkia prikaatin johtamisessa tarvittavia tietoja tulevalta tiedustelu- ja taistelualueelta. Tiedustelukomppania oli myös
kyettävä vaikuttamaan viholliseen operatiivisella tulenkäytöllä. Prikaati 2005:n
tiedustelukomppaniaan kuului päällikkö, varapäällikkö, tulenjohtopäällikkö, komento- ja huoltojoukkue, tiedustelutulenjohtojaos sekä tiedustelu- ja
panssaritiedustelujoukkueet. Prikaati 2005:n tiedustelukomppanian tiedusteluvoiman muodostivat kolme panssaritiedustelujoukkuetta tai neljä keskenään
samanlaista tiedustelujoukkuetta, tiedustelujoukkue ja tiedustelutulenjohtojaos. Tiedustelukomppania kuului prikaatin organisaatiossa esikunta- ja viestipataljoonaan.26 Oppaassa kuvataan tiedustelutoiminnan järjestelyt kaikissa
taistelulajeissa.
Hyökkäyksessä prikaatin tehtävä, komentajan sekä operatiivisen tulenkäytön vaatimukset määrittivät tiedustelukomppanian tehtävän. Oppaan
mukaan tiedustelukomppania siirtyy tiedustelualueelleen yleensä ennen prikaatin muiden osien siirtymistä. Siirtymisreitit noudattavat prikaatin pääosien
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marssireittejä. Siirtyminen on prikaatin pääosien marssialueiden tiedustelua.
Osa tiedusteluvoimasta suunnataan suoraan tiedustelualueen syvyyteen. Tiedustelukomppanian viesti- tai radioryhmiä käytetään siirtymisen aikana siten,
että tiedustelutiedot pystytään viestittämään komppanian komentopaikalle.
Tiedustelukomppania tiedustelee prikaatille riittävän monta siirtymisaluetta
lähtöalueelta lähtöasemaan. Reittejä tiedustellessaan joukko toimii sekä koossa että urille hajautettuna. Tiedustelukomppanian ryhmien tehtävänä on tiedustelualueella olevan vihollisen selvittäminen ja operatiivinen tulenkäyttö.
Murtoalueen vihollinen paikannetaan ja viholliseen vaikuttaminen aloitetaan
epäsuoralla tulella. Tiedustelukomppanian vihollistiedustelun painopiste on
prikaatin välitavoitteen sekä tavoitteen alueella. Tiedusteluvoimaa voidaan
lähettää myös erilliseen suuntaan sivustan tiedusteluun ja valvontaan. Sivusuuntaan voidaan lähettää tehtävän mukaisesti myös aselajitiedustelupartioita.
Prikaati 2005:n tiedustelukomppaniasta voitiin myös muodostaa tiedustelutehtävien mukaisia tiedusteluosastoja. Niiden lukumäärä määräytyi annettujen
tiedustelutehtävien mukaan.27
Puolustuksessa prikaatin puolustusalue jakautui edestä lukien prikaatin
suoja-alueeseen, päätaistelualueeseen ja selustaan. Oppaan mukaan prikaatin
saatua tehtävän tiedustelu suunnataan tulevalle vastuualueelle ennen prikaatin
valmisteluosia. Tiedustelukomppanian tehtävänä on vihollistiedustelu ja tulenkäyttö pataljoonien vastuualueiden etupuolella eli prikaatin suoja-alueella
ja prikaatin selustassa. Lisäksi tiedustelukomppania valmistautuu reservillä
selvittämään vihollisen yllättävän toiminnan koko prikaatin vastuualueella.
Tiedustelu toteutetaan yleensä tähystystiedustelulla, johon liittyy aina lähialueen partiointi. Tiedustelureserviksi varataan ainakin yksi joukkue tai riittävä määrä tiedusteluryhmiä. Tiedustelureservi valmistaudutaan lähettämään
tärkeimmiksi arvioituihin suuntiin. Tiedustelureservillä on oltava korkea lähtövalmius. Siirtymisreitit eri suuntiin on tiedusteltava, tarvittavat yhteydenotot on otettava ja tehtäväalueen maastoon on tutustuttava. Osa reservistä
voidaan ryhmittää valmiiksi prikaatin suoja-alueelle tai selustaan vihollisen
todennäköisille toiminta-alueille. Varareserviksi suunnitellaan yksi tai kaksi jo
tehtävässä olevaa ryhmää. Varareservin käyttö tulee kyseeseen koko varsinaisen
reservin ollessa sitoutunut tehtävään.28
Viivytyksessä tiedustelun järjestelyt olivat periaatteiltaan puolustustaistelun kaltaiset. Oppaan mukaan osa prikaatin tiedustelujoukoista ryhmitetään
valmiiksi alajohtoportaiden vastuualueille, jotta varmennetaan tiedustelu
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tietojen saanti joukkojen irtaannuttua. Tiedustelu on aloitettava vastuualueen
etuosasta ainakin kahdella ryhmällä tai yhdellä joukkueella. Edessä toimivilla
osilla on oltava käytössään vähintään moottoripyöriä tai -kelkkoja, joiden avulla suoritetaan siirtyminen seuraavaan tähystysasemaan. Siirtymisreitit taaksepäin ovat tiedusteltava ja valmisteltava. Vastuualueen syvyydessä olevia ryhmiä
voidaan käyttää partioittain. Tällöin tiedustelulla saadaan katettua laajempi
alue. Tiedustelukomppanian komentopaikka on yleensä edessä prikaatin komentopaikan läheisyydessä. Tiedustelutiedot lähetetään radiolla ensisijaisesti
omassa tiedusteluverkossa. Radion kantaman rajoittaessa yhteyttä joukkueenjohtajat voivat tarvittaessa perustaa välitysasemia. Tällöin joukkueenjohtaja
kokoaa ryhmiltä tulevat tiedot ja välittää ne edelleen päällikölle. Viivytyksessä
korostuivat ennakointi ja suunnitelmallisuus.29
Prikaati 2005:n mukainen organisaatio oli käytössä 2010-luvun alkuun,
jolloin aloitettiin maavoimien taistelutavan sekä joukkorakenteen merkittävä
uudistaminen. Tiedusteluopas palveli kuitenkin hyvin tiedustelutoiminnalle
asetettuja vaatimuksia ja antoi riittävät perusteet tiedustelutoiminnan koulutusjärjestelyille etenkin asevelvollisten kouluttamiseksi maavoimien tiedustelutehtäviin.

Maavoimien taktinen ja taistelutekninen
uudistaminen
Maavoimien taistelutapa uudistetaan 2010-luvulla
Tultaessa 2010-luvulle oli selvää, että sodan- ja taistelunkuvan muuttuminen aiheuttivat muutostarpeita sodankäyntiin ja maavoimien taistelutapaan.
Muutostarpeiden taustalla olivat 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä tapahtuneet sotilaalliset konfliktit sekä asejärjestelmien maailmanmarkkinahintojen kallistuminen, sotateknologian voimakas kehitys ja siirtyminen yhä enemmän ammattimaisiin asevoimiin. Myös turvallisuusympäristö
niin Euroopassa kuin maailmalla oli muuttunut, ja käydyissä konflikteissa
havaittiin aivan uudenlaisia piirteitä. Asevoimien käytössä korkealla aseteknologialla pystyttiin korvaamaan ainakin osa perinteisistä joukkojen määrästä sekä tarpeesta taistelukentällä. Siitä huolimatta maavoimien roolin
katsottiin edelleen olevan ratkaisevassa asemassa sotilaallisissa konflikteissa.
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Nämä muutokset olivat syinä siihen, että Suomessa oli tarve maavoimien
operatiivis-taktisen taistelutavan kriittiseen tarkasteluun sekä kehittämiseen.30 Sodankuvan muuttuessa kehitetään maavoimien kykyä vastata tulevaisuuden taistelukentän uusiin ja jopa yllättäviin haasteisiin. Uudistettu
maasodankäynti perustuu alueelliseen taistelutapaan, jossa yhdistyvät tehtävätaktiikka, kaikkien taistelulajien hyödyntäminen, useat taktiset keinot
tasosta riippumatta ja nykyaikainen sotavarustus.

Maavoimien uudistuneen taistelun asettamat vaatimukset
tiedustelutoiminnalle
Maavoimien operatiivis-taktisen tiedustelun tarkoituksena ja tavoitteena on
tuottaa toimintaympäristöstä ja vastustajan toiminnasta mahdollisimman
reaaliaikainen ja oikea tilannekuva. Ajantasaisen tilannekuvan ja aktiivisen
tiedustelutoiminnan avulla operaatioiden johtajille pystytään antamaan perusteita päätöksentekoon sekä ennakoimaan vastustajan tulevaa toimintaa. Maavoimien uudistettuun taistelutapaan liittyen ei tiedustelutoimintaa koskeviin
perusteisiin tehty mitään merkittäviä uudistuksia. Välineistön ja varustuksen
kehittyessä toimintatapoja toki ajantasaistetaan, mutta tiedustelutoiminnan
tehtävät säilyvät lähes ennallaan. Tulevaisuudessa tilannetietoisuuden, ajantasaisen tilannekuvan ja tiedustelun tuottaman tiedon vaatimukset kuitenkin
lisäävät sille asetettuja vaatimuksia.
Käytännössä tiedustelua, valvontaa ja maalittamisen tukea toteutetaan yhä
armeijakunnan tiedusteluyksiköillä, alueellisten johtoportaiden tiedusteluyksiköillä, taisteluosastojen tiedustelujoukkueilla sekä erillisyksiköiden, erikoisjoukkojen ja lentotiedusteluyksiköiden toiminnalla. Tiedustelutoimintaan
kykenevät myös elektronisen sodankäynnin osat, Rajavartiolaitoksen joukot
sekä eri johtoportaisiin ja joukkoihin kuuluvat teknologiset sensorit. Alueellisesti kattava ja riittävään syvyyteen ulottuva tiedustelun suorituskyky luodaan
Puolustusvoimien yhteisellä tiedustelujärjestelmällä, jonka osana maavoimien
tiedustelun kokonaisuus toimii. Helikopteriyksiköillä voidaan tarvittaessa tukea kaikkien tiedusteluyksiköiden toimintaa.
Tiedustelutehtäviin käytettävien joukkojen tehtävissä korostuu aikaisempaa selvemmin tarve ja kyky myös maalittamiseen, tulenjohtotoimintaan ja sen
vaikutuksen arviointiin. Tiedusteluun olennaisesti kuuluva valvonta korostuu
erityisesti alueilla, joille ei ole mahdollista tai perusteltua ryhmittää varsinaisia
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taistelujoukkoja. Maavoimien tiedustelulla luodaan edellytykset ennakoivalle
johtamiselle ja nopealle vaikuttamiselle. Tiedustelun muodostama tilannekuva
täydentää maavoimien tilannekuvaa vaikuttamisen kohdistamiseksi operaa
tioiden kannalta oleellisiin kohteisiin.
Maavoimien perusyhtymien tiedustelun tehtävinä on luoda yhteistoiminnassa muiden alueella toimivien joukkojen kanssa edellytykset ennakoivalle johtamistoiminnalle. Yhtymän tiedustelun ensisijaisena tavoitteena on
tuottaa operaatioiden suunnittelussa, toimeenpanossa, tilanteen seurannassa
sekä arvioinnissa tarvittava vihollistilannekuva ja arvio vihollisen toiminnasta. Yhtymän tähystys-, partio- ja lennokkitiedustelun toteuttamisesta vastaa
käytännössä sen organisaatioon kuuluva tiedustelujoukkue, jolle määritetään
omat tiedusteluvastuualueet. Tiedustelujoukkueen käytöllä ja muille joukoille annettavilla tiedustelutehtävillä muodostetaan taisteluosaston koko
vastuualueen kattava tiedustelu- ja valvontaverkko. Yhtymän muut joukot
vastaavat tiedustelusta omilla ryhmitys- ja vastuualueillaan. Jalkaväkiyksiköiden omat keinot tiedustelutietojen hankkimiseksi ovat pääosin tähystys- ja
partiointitiedustelua. Tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi perusyksiköt eli
komppaniat muodostavat joukkueillaan valvontaverkon alueelleen jatkuvan
tähystyksen periaatteella. Jalkaväkiyksiköiden organisaatioihin kuuluu yksi
tulenjohtokykyinen tiedusteluryhmä, joka kykenee rajoitetun ajan puitteissa
tähystys- ja partiotiedustelutehtäviin kahdella eri suunnalla. Yhtymän viestijoukot täydentävät tiedustelun tilannekuvaa seuraamalla sähkömagneettista
spektriä.
Tiedustelun kannalta maavoimien taistelussa korostuvat käytössä olevien
suorituskykyjen tehokas käyttö ja tiedon viiveetön jakaminen kaikille tietoa
tarvitseville joukoille. Entistä hajautuneempi sekä uudistettu taistelutapa ei
sinällään ole uusi asia tiedustelutoiminnalle. Yhtymien operatiivis-taktinen
tiedustelu on jo vuosikymmeniä toiminut hajautetusti, itsenäisesti ja tehtävätaktiikan periaatteita noudattaen. Tiedustelutoimintaan tarkoitettujen
joukkojen liikkuvuutta, viestivälineiden määrää sekä laatua on parannettu
huomattavasti. Myös tiedustelujoukkojen kykyä itsenäiseen ja pidempiaikaiseen toimintaan kaikissa vuodenajoissa ja valaistusolosuhteissa on parannettu. Minilennokkijärjestelmällä on lisätty tiedustelun ulottuvuutta sekä
ajantasaisen tilannekuvan eheyttä. Toiminnan onnistumisen edellytyksenä
on yhä perusteellinen tehokas koulutusjärjestelmä sekä asevelvollisten jatkuva kouluttaminen.
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 Tiedustelutoiminta
edellyttää jatkuvaa
valmiutta ja valppautta.
Kuva: Juhani Kandell /
Puolustusvoimat
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YHTYMÄTASON
TIEDUSTELUTOIMINTA
ITSENÄISESSÄ SUOMESSA
Hankitun tiedon varassa vai tarvittavien
tietojen puutteessa?
Tutkimuksen keskeisen ongelman mukaan asetettuun päätutkimuskysymykseen – miten operatiivis-taktinen eli yhtymätasoinen tiedustelutoiminta on kehittynyt osana suomalaista sotataitoa itsenäisyyden aikana? – ei voida vastata
yhdellä sanalla eikä edes yhdellä lauseella. Ongelma pitää kysymyksenasettelun
myötä sisällään monitahoisen tutkimusasetelman, jonka tarkasteleminen ja
johon syventyminen vaati ajallista, pitkittäistä, ristikkäistä ja teemallista tutkimusta.
Vastaaminen pääkysymykseen tehdään kokonaistarkasteluun sidoksissa
olevien tapausten avulla. Yhtä lailla tiedustelutoiminnan osuus ja liittyminen
ensin osaksi suomalaista sotataitoa ja sittemmin kehittyminen osana sitä voidaan todistaa ajallisen tarkastelun avulla. Tutkimustuloksen syvyys muodostuu
kuitenkin myös muista kuin tutkimusperiodiin sidoksissa olevista tapahtumista ja ilmiöistä. Suomalaisen sotataidon ja siten myös tiedustelutoiminnan
takeina ovat usein olleet myös yksittäiset henkilöt, lähinnä persoonallisilta
piirteiltään vahvat upseerit tai muutoin ennakkoluulottomat sotilaat. Kun kyse
on kansallisesta sotataidosta, sen kehittymiseen ovat vaikuttaneet eittämättä
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myös kansainvälinen sotataito, uhkakuvat, taktiikan suuntaukset, sotataidon
teoriat, sotatekniikan ja tulivoiman kehittyminen, liikkuvuus ja ihmisen kyky
oppia uutta koulutuksen keinoin. Edellä olevien laadullisten tekijöiden lisäksi myös määrällisillä arvoilla on ollut oma vaikutuksensa. Näistä perusteista
voidaan synteesillä vastata tutkimuksen pääongelmaan.
Miten operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta ohjeistettiin, miten sitä teoretisoitiin, ja miten se ilmentyy suomalaisessa sotataidossa 1920–1930-luvuilla?
Suomen itsenäistyminen vuonna 1917 ja sen jälkeiset vuodet, jopa vuosikymmenet, muodostavat tutkimusperiodin ensimmäisen tutkimustuloksen.
Tultaessa 1900-luvulle tiedustelutoiminnan kansalliset perusteet olivat siten
tavallaan jo ennestään tiedostettuja ja tunnettuja menetelmiä. Ensimmäisen
maailmansodan aikainen sotataito perustui vahvasti kulutussotaan, jossa massamaisen tulenkäytön ja linnoittamisen rooli oli suuri. Suomen kansan pienuus
ja alivoimaisuus pakottivat korostamaan liikettä. Etenkin hyökkäyksellä katsottiin voitavan muuttaa epätasapainoa määrältään ylivoimaiseen viholliseen
nähden. Tavallaan kyse oli alivoimaisen sotataidosta, jossa tiedustelutoiminnan
onnistuminen oli avainasemassa.
Kansallinen sotataito muodostettiin lähes perinnöttömästä olotilasta.
Siksi suomalaisten oli melkein pakko hyödyntää jo olemassa olevia sotataidon perusteita. Ulkomaisilla vaikutteilla ja erilaisilla suuntauksilla pyrittiin
paikkaamaan sotataidollista tyhjiötä. Vahvimpaan asemaan nousi jääkäriliikkeen Suomeen mukanaan tuoma voimakas saksalaissuuntaus, jonka myötä
suomalaiseen taktiikkaan vakiintui kolme päätaistelulajia. Hyökkäystaktiikan
korostuessa ja aikakauden sotataidon teorioiden vaikutuksesta tiedustelutoiminnan merkitys päätöksenteon perustana sekä joukkojen johtajien ennakoinnin tukena korostui 1920–1930-luvuilla.
Vaikka sotataito pohjautui tiedustelutoiminnassa voimakkaasti teoriaan,
Suomessa ymmärrettiin alusta lähtien sen toimivuuden muodostuvan muistakin kuin teoreettisista lähtökohdista. Siksi tiedustelutoiminnan hyödynnettävyyttä myös kokeiltiin käytännössä. 1920-luvulla järjestetyt olosuhde- ja
maastokokeilut olivat suomalaisen tiedustelutoiminnan ensimmäiset askeleet kohti ajanmukaisempaa sotataitoa. Suomalainen vaihteleva maasto, laajat
erämaa-alueet, peitteiset sekä vesistöjen tai soiden rikkomat seudut tukivat
erinomaisesti tiedustelutoiminnan monimuotoista keinovalikoimaa.
Tiedustelutoiminnan teoretisointi muuttui ja alkoi kehittyä yhä enemmän
kansalliseksi ja se sai uusia piirteitä 1930-luvun kuluessa. Yksittäisten kohtei340
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den tiedustelu ja joukkojen omaehtoinen tiedustelutoiminta alkoivat muuttua
kokonaisvaltaisempaan ja suurempaa tehokkuutta hakeviin muotoihin. Tultaessa 1930-luvun loppuun tiedustelutoiminta oli saanut suunnitelmallisempia
ja vakiintuneempia toimintamuotoja osana sotatoimia. Kehityksen suuntana
oli järjestelmällisemmän tiedustelun järjestäminen osaksi armeijakunnan ja
muiden yhtymien sotatoimia.
Miten operatiivista ja taktista tiedustelutoimintaa hyödynnettiin sodissa
1939–1944, ja minkälainen vaikutus sotakokemuksilla oli tiedustelutoiminnan
sodanjälkeiseen kehittämiseen? Itsenäisen Suomen alkuvuosikymmenten monet
teoriat ja valmistautuminen toteutuivat tai jäivät toteutumatta talvisodassa,
mutta tiedustelutoiminnan laajat mahdollisuudet ja sen sotataidollinen ulottuvuus ymmärrettiin yhä paremmin. Tärkein havainto oli järjestelmällisen
koulutuksen ja selvän ohjeistuksen merkitys. Sodassa ei ehditty pikakouluttaa,
saati muodostaa joukkoja vaativaan tiedustelutoimintaan, jonka yhtenäinen
ohjeistus oli vahvoista teorioista huolimatta vasta alkutekijöissään.
Talvisodan alussa toteutettu operatiivis-taktinen tiedustelu osoitti kuitenkin toiminnan tehokkuuden. Vaikka talvisodan aikainen partio- ja tiedustelutoiminta ei ohjeistukseen nähden ollut kovinkaan yhdenmukaista, sillä todistettiin olleen paikoin suurtakin merkitystä. Tiedustelutoiminnan kehitystyö
ulotettiin välirauhan aikana joukkojen uudelleenorganisointiin ja kouluttamiseen. Sotakokemuksiin perustuvat pohdinnat yhtymien tiedustelutoiminnasta
tehostivat kehittämisen painopisteitä. Siksi sotakokemusten merkitystä alettiin pitää vähintään yhtä tärkeänä kuin perusteellista teoriaa sodankäynnistä.
Tiedustelun laaja-alaiselle kehittämiselle oli muodostunut järjestelmällisempi
perusta, jonka pohjalta työtä jatkettiin ja jonka tuloksia hyödynnettiin myös
jatkosodan aikana.
Jatkosodan tiedustelutoiminnan keinojen vahvuuksien katsottiin tuolloin
toteutuvan parhaiten neuvostojoukkojen selustaan suunnattujen kaukopartioiden toimintana. Vaikka jatkosodan aikainen kaukopartiotoiminta oli tehokasta, sitä ei voida täysin rinnastaa yhtymien perustiedusteluun kuuluvaksi,
sillä kaukopartioita johdettiin Päämajasta. Kaukopartioinnin päätehtävänä oli
vihollisen selustan tiedustelu ja vasta toissijaisena tehtävinä häirintä, tuhoaminen ja tihutyöt sissitoiminnan keinoin. Jatkosodan aikainen operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta oli yhtymien vastuulla. Armeijakuntien ja muiden
yhtymien toiminnanvapaus antoi mahdollisuuden varsin itsenäiseen taktiikkaan, jolloin myös tiedustelutoimintaa hyödynnettiin osana operaatioita.
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Myös vastustaja sai oppia suomalaisesta sotataidosta, jolloin Neuvostoliiton
organisoima partisaanitoiminta ja sen tehostaminen pakottivat suomalaiset
muuttamaan sissitoiminnan lisäksi myös tiedustelun käyttöperiaatteita.
Jatkosodan päättyminen syyskesän torjuntavoittoon 1944 antoi suomalaiselle sotataidolle tärkeän opetuksen. Sodankäynnin menestystekijöihin liittyivät oleellisesti taistelukentän aktiivinen hallinta, alivoimaisenakin taistelemista
edellyttävä tahto ja epätavanomaisten menetelmien tehokkuus. Tiedustelutoiminnan näkökulmasta tärkein hyöty jatkosodasta – aivan kuten talvisodasta
– oli sota- ja taistelukokemus.
Kokemukset sellaisinaan olivat kuitenkin hyödyttömiä ilman analysointia.
Siksi sotakokemusten arvo ja tulokset saatiin käyttöön vasta niiden huolellisen
arvioinnin jälkeen. Vasta sodan jälkeen käydyissä keskusteluissa ja sotakokemusten tutkimisessa vahvistettiin tiedustelun erilaisten menetelmien tehokkuus ja niiden hyödyntämismahdollisuudet myös suomalaisessa sotataidossa.
Sotilasasiantuntijoiden huomio kiinnittyi etenkin tiedustelutoiminnan tuloksiin, menetelmiin ja vaikutusmahdollisuuksiin taisteluissa vihollista vastaan
alivoimaisena.
Tiivistetty johtopäätös oli yksiselitteinen. Tiedustelun merkitys oli nähty
olennaisena osana operaatioita jo ennen talvisotaa, ja tämä näkemys oli vain
vahvistunut sotien aikana. Tiedustelutoiminnassa menestyminen kummassakaan sodassa ei perustunut vapaaehtoisista kootun tai pikakoulutetun ja
huonosti varustetun sissijoukon toimintaan. Kokemukset olivat vahvistaneet
sen, että onnistunut tiedustelu osana taisteluita edellytti järjestelmällistä rauhanaikaista koulutusta, organisointia, varustamista, suunnittelua ja yksiselitteistä ohjeistusta.
Sodan päättymisestä ja solmitusta välirauhasta huolimatta miehitysuhkaa ja Neuvostoliiton uutta strategista iskua pelättiin etenkin Suomen
sotilasjohdossa. Toisaalta nopeakin varautuminen ja onnistunut tiedustelu
saattoi saada strategisia piirteitä ja muodostaa ennakkovaroituksen maan
puolustamiseksi. Suomalaisten päättäväisyys taistella kaikin keinoin itsenäisyydestään miehitettynäkin, olivat antaneet hyökkääjälle strategisen varoituksen. Suomea oltiin valmiit puolustamaan ”jokaisesta tuumasta” ja kaikin
mahdollisin keinoin.
Miten operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta osana kansallisesti omintakeista alueellista puolustusratkaisua kehittyi kylmän sodan aikakaudella ja sen
jälkeen? Sotien jälkeen Suomi oli kuitenkin ajautunut vaikeaan asetelmaan.
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Sodan ajan puolimiljoonaisen miehen kenttäarmeijan demobilisointi ja liittoutuneiden Suomeen asettama valvontakomissio vaikeuttivat merkittävästi
Puolustusvoimien kehittämistä. Käytännössä Suomen puolustuskyky oli materiaalisesti hyvä, mutta 1940-luvun lopulla Neuvostoliiton kanssa solmitut
sopimukset aiheuttivat suuria tulkintaongelmia maan puolustamisessa.
Liikekannallepanon valmistelut ja operatiivinen suunnittelu olivat vuosia
pysähdyksissä, ja ratkaisua sodasta jääneiden aseiden liikamäärän käytölle saatiin odotella vuosikausia. Näistä vaikeuksista kuitenkin selvittiin valtiojohdon
näennäisen myönnytyspolitiikan sekä sotilaiden salassa tekemien suunnitelmien avulla. Aseiden liikamäärän kohtalo ratkesi Suomelle edullisella tavalla.
Operatiivinen suunnittelu ja liikekannallepanon valmistelut sekä monet muut
tekijät saatiin jälleen käyntiin 1950-luvun alussa.
Maailma oli kuitenkin muuttunut totaalisemman sodankuvan myötä.
Suurvaltojen välien viileneminen, sodankuvan merkittävä muutos rintamista
rintamattomaan sotaan, liikkuvuuden jatkuva kehitys ja Suomen puolustusvoimien välttämättömät rakennemuutokset muuttivat sotilaallisen puolustuksen perusteita Suomessa niin voimakkaasti, että koko puolustusjärjestelmä
oli uudistettava soveltuvaksi vallitseviin oloihin. Tässä muutoksessa operatiivis-taktisella tiedustelutoiminnalla ja sen keinojen hyödyntämisellä katsottiin
olevan tärkeä merkitys.
Sotilaallisen tiedustelun arvostus kasvoi myös siitä syystä, että 1950-luvun
lopun ja 1960-luvun alun materiaalipuutteessa Suomi olisi aina hyökkääjään
nähden alivoimainen. Tiedustelujärjestelmän ja tiedustelutoiminnan uskottava ja jatkuva kehittäminen oli tarpeen, sillä muuten se olisi jäänyt kuolleiksi
iskusanoiksi ja paperipelotteeksi. Myös koulutukselle asetettiin suuri painoarvo, koska vain siten puolustusperiaatteen vaatimus jokaisen yhtymän onnistuneesta tiedustelutoiminnasta olisi voinut käytännössä toteutua. Jokaisen
sotilaan oli osattava partioinnin ja valvonnan perustaidot eli luonnossa selviytyminen, maaston hyväksikäyttö ja tarpeelliset viestivälineet. Kaikki Suomen
asevelvolliset oli tarpeen harjoituttaa sellaisiin perustaitoihin, joilla yhtymät
saivat tiedustelutietoja vihollisesta mahdollisen yllätyshyökkäyksen sattuessa. Aiempi käsitys tiedusteluosastojen kokoamisesta ja kouluttamisesta vasta
sodan aikana oli vihdoin jäänyt epäonnistumisten myötä historiaan. Puolustusjärjestelmän kehittämiseen liittyi myös lukuisia haasteita, joista suurimmat
kulminoituivat suomalaisen sotataidon käsitteiden ja sisällön määrittelemiseen
ennen käytännön toteutusta.
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Vuosina 1961–1963 toiminut sissitoimikunta ja vuosina 1979–1981 toiminut tiedustelutyöryhmä sekä useat muut tiedustelutoimintaa tutkineet työryhmät rakensivat järjestelmällisellä tutkimus- ja kokeilutoiminnalla ajatuksista
alueellisen puolustuksen operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan perustan.
Vuoteen 1966 tultaessa, kun Puolustusvoimissa siirryttiin sotilaslääniorganisaatioon, alueellisen taistelun periaatteet olivat muotoutuneet osaksi alueellista
puolustusjärjestelmää. Mikäli tiedustelun menetelmien ja suomalaisen sotataidon vaikuttavuutta ja ymmärrettävyyttä halutaan tiivistää, voidaan todeta,
että vaihtelevista yksityiskohtiin menevistä määrittelytavoista huolimatta tiedustelumenetelmien perussisältö säilyi kylmän sodan aikakaudella jokseenkin
ennallaan.
Miten operatiivis-taktinen tiedustelutoimintaan liittyvä kehitystyö vaikutti
Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa annettuun tiedustelukoulutukseen?
Viimeistään kylmän sodan aikakaudella tehdyt ratkaisut ja toimenpiteet liittivät operatiivis-taktisen tiedustelun perusteet osaksi suomalaista sotataitoa.
Tästä ovat osoituksena 1960–1970-luvulla laaditut koulutussuunnitelmat, käytännön tiedustelukoulutus niin Puolustusvoimien kuin Rajavartiolaitoksen
joukoissa sekä etenkin Taistelukoululla järjestetyt tiedustelukurssit.
Miten mahdolliset kansainväliset suuntaukset sekä yksittäisten henkilöiden
laatimat teoriat ovat vaikuttaneet operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan kehitykseen? Tiedustelutoiminnan teoretisointi ja kehittäminen oli itsenäisyyden alussa vain muutaman henkilön aktiivisuuden ja näkemysten varassa.
Ensimmäisiä tiedustelutoimintaa tutkineita ja siitä kirjoittaneita henkilöitä
olivat Karl Adaridi ja Paul Von Gerich. Muitakin henkilöitä on ajanjaksolta
löydettävissä, mutta etenkin Adaridin kirjoitukset sissi- ja tiedustelutoiminnasta jäivät pysyvästi suomalaisen sotataidon historiaan. Sotienjälkeisen ajan
suomalaisen sotilastiedustelun uranuurtajaksi on usein luonnehdittu Raimo
Heiskasta. Sitä hän eittämättä olikin, mutta lähinnä strategisen tiedustelun
osalta. Muista tiedustelutoimintaa kehittäneistä henkilöistä esille voidaan nostaa yhtä lailla Juhani Ruutu, Ermei Kanninen, Paavo Ilmola ja Niilo Riuttala.
Heillä kaikilla ja lukuisilla muilla henkilöillä on ollut vahva rooli kansallisen
sotataidon kehittämistyössä tiedustelutoiminnan parissa.
Suomen sotataidon laatu nojasi kylmän sodan aikana vahvasti käytännössä koettuun totuuteen. Vihollinen toimi tavallaan, suomalaiset kehittivät
maanpuolustusta omalla, juuri Suomen oloihin sopivalla tavalla. Ylivoiman
jäljittelyn todettiin liian usein sotahistoriassa johtaneen karvaaseen tappioon.
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Kaikista ja etenkin sotatekniikan suomista avuista huolimatta tiedustelijoilta
vaadittiin hyvää ruumiillista ja henkistä kestävyyttä sekä mielikuvitusta, oveluutta ja kekseliäisyyttä.
Voimasuhteet vaikuttavat sodan kestoon ja vaiheistukseen. Pitkittäminen
ei ole itsetarkoitus. Miehitetyissä länsimaissa ei syntynyt laajaa kansansotaa,
koska väestöä ei ollut sellaiseen henkisesti valmisteltu. Lännessä sodan katsotaan yhä olevan sotilaiden asia, ja väestöä on pyritty suojaamaan sen tuhoilta.
Suomalainen sotataito ei kuitenkaan vieläkään ole saavuttanut päätepistettään. Kaukaa viisaat päättäjät ja upseeristo antoivat ja antavat yhä edelleen
sotataidon elää kehittämällä sitä innovatiivisesti mutta päämäärätietoisesti
kohti asetettuja tavoitteita. Perusteltuja ja tutkimuksiin nojautuvia ratkaisuja
on pidetty hätäratkaisuja kestävämpinä.

Pohdintaa tulevaisuudesta ja tarpeet
mahdollisille jatkotutkimuksille
Sotateknisen kehityksen sekä uhkakuvien muutosten myötä operatiivis-taktinen tiedustelutoiminta on jatkuvan kehittämisen tarpeessa. Vuodesta 1995
lähtien noin kolmen neljän vuoden välein laadittujen turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen mukaan Suomen sotilaallisen puolustuksen perustaksi on yhä 2010-luvulla määritelty toimivaksi hyväksytty puolustusjärjestelmä. Myös suomalainen yhteiskunta on muuttunut rajusti etenkin viimeisten
vuosikymmenten aikana. Ikäluokkien pienentyminen, työurien piteneminen,
jatkuva kansainvälistyminen, kansalaisten syrjäytyminen ja niin edelleen vaikuttavat yhä enemmän myös kansalliseen puolustukseen. Puolustusvoimat
on osa yhteiskuntaa, ja sen on elettävä muutosten mukana sekä sopeuduttava
kehityksen aiheuttamiin ilmiöihin.
Suomen puolustusdoktriinin ja sotataidon muotoilussa puolustusrevisioilla, parlamentaarisilla puolustuskomiteoilla ja -selonteoilla on ollut keskeinen merkitys. Tasavallan presidentti on turvallisuuspolitiikan linjanvedoillaan vaikuttanut myös puolustusdoktriinin sisältöön. Puolustusvoimien johto
on toiminut yhteisymmärryksessä ylipäällikön kanssa. Sen sijaan doktriinin
alatasoa, eli joukkojen taisteluoppia, on kehitetty lähes yksinomaan Puolustusvoimien sisäisin toimenpitein. Sen perusteista ja vaihtoehdoista käyty
julkinen keskustelu on ollut vähäistäkin vähäisempää verrattuna esimerkiksi
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keskieurooppalaiseen tai ruotsalaiseen käytäntöön. Suomalainen maavoimien
taisteluoppi on vastannut pääpiirtein kulloistakin ulkomaisen kehityksen ja
oman strategisen doktriinin asettamaa vaatimustasoa, mutta julkisen keskustelun ja poliittisen mielenkiinnon rajallisuus on ehkä osaltaan vaikuttanut
tarvittavien määrärahojen myöntämiseen.
Puolustusjärjestelmän ja siihen liitetyn sotataidon kehittämisen ja kehittymisen perusedellytyksenä on, että se tunnetaan tutkimisen arvoiseksi.
Suomalainen sotataito ja taktiikka ovat tunnettuja monipiirteisyydestään,
omaleimaisuudestaan sekä elinvoimastaan. Vallitsevin piirre kautta aikojen
on ollut tilanteenmukainen joustavuus ja kyky sopeutua vallitseviin oloihin.
Suomalaisen sotataidon kehityskaari osoittaa, että kunkin aikakauden operaatiotaito ja taktiikka ovat soveltuneet ja ne on mukautettu hyväksyttyyn puolustuspoliittiseen linjaan sekä puolustusjärjestelmään. Sama pätee sissitoimintaan
osana suomalaista sotataitoa.
Alueellinen puolustusjärjestelmä sotataidollisine erityispiirteineen on
osoittautunut toimivaksi, tehokkaaksi ja muuntautumiskykyiseksi. Tausta-ajatus Suomessa pätee edelleen 2010-luvun sotilaallisen maanpuolustuksen järjestelyissä, vaikka käsitys alueellisen puolustuksen luonteesta onkin eräänlaisessa
muutostilassa. Myös operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan kehittämisellä
on tässä uudistuksessa merkittävä rooli. Maavoimien 2010-luvun taistelutavassa on entistä enemmän ymmärrettävä operatiivisten, alueellisten ja paikallisjoukkojen käyttöperiaatteissa ja kouluttamisessa todelliset yhteensovittamisen
mahdollisuudet.
Jatkuva muutos on heijastunut ja tulee vaikuttamaan kehittyneiden läntisten teollisuusmaiden sodankuvaan, jota ohjaavat Yhdysvaltojen määrittelemät
uhkakuvat. Syyskuun 2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa vahvistivat viimeistään
uudenlaisen uhkakuvan ja vaikutukset sodankuvan määrittelyssä. Myös Euroopan unionissa ja Natossa terrorismin uhkakuva on hallitseva, mutta siihen ei
yhdisty Yhdysvaltojen tapaista voimakasta ideologista perustaa. Kylmän sodan
aikana Suomen omaksuman alueellisen puolustusjärjestelmän laaja kehitys ja
käyttöönotto sisältävät ne piirteet, jotka selittävät paljolti sitä, mihin suuntaan
Puolustusvoimia ja maavoimia koskeva kehitys etenee. Lisäksi on muistettava, että alueellinen puolustusjärjestelmä kaikessa laajuudessaankin on pitkän
kehitystyön tulos – ei siten koskaan täysin valmis. Siksi 2010-luvulla tehdyt
uudistukset ja suurehko puolustusvoimauudistus voidaan nähdä luonnollisina
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jatkumoina, eräällä tavalla alueellisen puolustusjärjestelmän yhtenä evoluutiovaiheena.
Länsimaisen sodankäynnin kehitystrendeistä erityisesti Yhdysvaltoja ja sen
lähimpiä liittolaisia Euroopassa voidaan pitää suunnannäyttäjänä, mutta myös
esimerkiksi Australia on kehittämässä maasodankäynnin doktriinia ja konsepteja uusien suorituskykyjen käytön mahdollistamiseksi. Etenkin länsimaissa
on maavoimien kehittämisessä huomioitu 2010-luvulla tapahtunut sodankuvan ja -käynnin muutokset. Euroopassa sodankuva on vuodesta 2015 ollut
muutoksessa, lähinnä Venäjän keväällä 2014 aloittaman Ukrainan operaation
sekä Syyrian tilanteen vuoksi. Yhtäältä Ukrainan konflikti on osoittanut sodan
olevan yhä mahdollista tulevaisuuden Euroopassa, ja toisaalta se on nostanut
esille sodankäynnin monimuotoisempia keinoja sekä niiden yhdistelmä. Länsimaiset näkemykset sodankuvasta ja uhkamallien kehitys kulkevat tulevaisuudessa kohti yhä yleisluontoisempaa ja maailmanlaajuisempaa määrittelyä.
Huomionarvoista on, että Euroopan unionin, Yhdysvaltojen ja Naton viralliset
uhkakuvamäärittelyt ovat osin hyvin samansuuntaisia, vaikka painotuseroja
toki on esimerkiksi terrorismin uhkassa ja sen torjuntakeinoissa. Länsimaisessa
sodankuvan muutoksessa on kyse pitkälti Yhdysvaltojen tavasta hahmottaa
sotilaallisen voiman käyttöä kansainvälisessä järjestelmässä.
Voidaan arvioida, että vuosina 2015–2035 sotilaallisia uhkakuvia leimaavat yhä suurempi moniulotteisuus ja laaja-alaisuus sekä niiden liittymäpinnat toisiinsa. Yhdistyessään toisiinsa ne nostavat uhkan intensiteettiä, jolloin
uhkakuvien maailmanlaajuinen luonne pakottaa toimijat, erityisesti valtiot,
tiivistämään kansainvälistä yhteistyötään oman turvallisuutensa takaamiseksi.
Länsimaisista tulevaisuuden uhka-arvioinneista välittyy näkemys maailmasta,
joka on vaarallisempi ja arvaamattomampi kuin aikaisemmin, samalla kun yhä
useammat asiat esitetään nimenomaisesti uhkina.
Asetelman vuoksi sotilasliitot, kuten Nato, muodostavat länsimaiden tulevaisuusvisioissa yhä tärkeämmän roolin yhteisen turvallisuuden takaajina.
Naton kannalta tämä tarkoittaa kuitenkin jatkuvaa kehittymistä, jotta se säilyttää jäsenmaiden keskuudessa olemassaolonsa oikeutuksen. Naton transformaation ytimessä ovat vaikuttaneet ajatukset liittokunnan toiminta-alueen
laajentamisesta, korkean valmiuden sekä nopean toiminnan kyvyn kasvattamisesta, sotilaallisten suorituskykyjen laadun parantamisesta ja tehtäväkentän
laajentamisesta.
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Länsimaisena trendinä voidaan pitää suuntausta, jonka mukaan suuret
armeijat ovat käyneet tarpeettomiksi, eikä yleiselle asevelvollisuudelle ole
katsottu olevan enää tarvetta. Sodankäynnistä on tullut yhä enemmän ammattilaisten sotaa. Myös yleinen mielipide on länsimaissa tukenut armeijoiden ammattimaistamista, kun perinteinen symmetrinen uhka on hiipumassa. Tulevaisuuden uhkat vaativat kuitenkin toiminta-alueen laajentamista ja
toimintaa uhkien lähteillä. Tulevaisuudessa tarvitaan siis sotilaita, joilla on
korkea ammattitaito toimia globaaleissa kriisinhallintaoperaatioissa. Siksi
länsimaiden asevoimia kehitetään ensisijaisesti oman alueen ulkopuoliseen
kriisinhallintaan. Samalla sotilaallinen kriisinhallinta on muuttunut vaativammaksi. Esimerkiksi Afganistanissa on ollut vaikea erottaa, mikä on niin sanottua perinteistä kriisinhallintaa ja mikä on sotaa. Onkin puhuttu terrorismin
vastaisesta kriisinhallintasodasta.
Keskeinen syy johtavien länsimaiden asevoimien transformaatioon on
uhkakuvamuutoksen ohella yhdistynyt puolustusmenoihin kohdistuvat voimakkaat säästötavoitteet sekä halu pysyä yhteistoimintakykyisenä Yhdysvaltojen kanssa. Yhteistoimintakyvyllä tarkoitetaan käytännössä toimintatapojen,
-menetelmien sekä teknisen yhteensopivuuden varmistamista operoitaessa
monikansallisissa tai liittoumakokoonpanoissa (Interoperability). Läntisessä
sodankäynnin vallankumouksessa korostetaan entisestään korkean teknologian hyödyntämisen tärkeyttä asevoimien kehittämisessä. Korkea teknologian
hyödyntämisaste, verkottuneet järjestelmät, strateginen liikkuvuus, kaukovaikuttaminen, täsmävaikutus ja informaatiosodankäynti ovat tämän muutostarpeen keskeisiä vaikuttimia. Teknologian korostamisesta on muodostunut osa
tulevaisuuden sodankäynnin luonnetta. Yhdysvaltojen tarpeista syntynyt ja
kehittynyt näkökulma sodankäyntiin ei kuitenkaan välttämättä tarjoa pienille
valtioille soveltuvaa tapaa käyttää asevoimiaan.
Länsimaiden sotilaalliset näkemykset tulevaisuuden maasodankuvasta
poikkeavat toisistaan. Tutkimusten perusteella voidaan sanoa, että länsimaisessa yhteisössä ei ole täyttä konsensusta siitä, miltä vuoden 2035 maasodankäynti näyttää tai minkälainen on aikakauden maasodankuva. Käytännössä
eriävät näkemykset perustuvat kolmeen toisistaan poikkeavaan koulukuntaan:
Sodankäynnin vallankumousta (Revolution of Military Affairs – RMA) edustavan koulukunnan mukaan täsmäaseet, uudenlaiset sensorit ja verkostosodankäynnin kehittyneet muodot mullistavat maasodankäynnin vuoteen 2035
tultaessa. Sodankäynnin perinteitä edustavan koulukunnan mukaan tulevai348
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suuden maasodankäynti taantuu muuttuen 2030-luvulla yhä enemmän matalaa teknologiaa hyödyntäväksi epäsäännölliseksi tai paikalliseksi taisteluksi.
Sodankäynnin monimuotoisuutta korostavan koulukunnan mukaan tavanomainen ja epätavanomainen sodankäynti yhdistyvät 2030-luvulla muodostaen maasodankäynnistä monimuotoisten sodankäyntitapojen yhdistelmän
eli hybridisodan. Tulevaisuuden konfliktit sisältävät perinteisen voimankäytön
lisäksi taloudellisia ulottuvuuksia sekä kyber- ja informaatioulottuvuuksia.
Vihollisten heikkouksien tunnistaminen vaikeutuu erityisesti taisteltaessa
ei-valtiollisia vihollisia vastaan.
Mikäli tulevaisuuden konfliktien tutkijoita on uskominen, kumoukselliset
sodat ja ei-valtiolliset konfliktit muodostavat suursotien ja valtioiden välisten konfliktien sijaan osan maasodankuvasta vuonna 2035. Venäjän toiminta
Ukrainan kriisissä ja sen Itä-Ukrainan separatisteille antama tuki viittaavat
vahvasti siihen, että Sir Frank Kitsonin 1970-luvun alun näkemys kumouksellisen ja tavanomaisen sodan yhdistetystä käytöstä on tulevaisuudessakin
mahdollinen vaihtoehto. Kumouksellisen sodankäynnin jatkuva muutos ja
kehittyminen ovat länsimaiselle maasodankäynnille suuri haaste, jonka muotoa, suosiota ja käyttämiä keinoja säätelevät sen käyttämä aate tai ideologia
sekä aika ja toimintaympäristö. Kuhunkin kumoukselliseen konfliktiin tulee
2030-luvulla suhtautua yksilöllisesti, jolloin vastakumouksellisen osapuolen
pääpyrkimyksenä tulee olla kumouksellisuuden juurien tunnistaminen ja
vastatoiminnan kohdistaminen mahdollisesti tunnistettuihin juuriin. Yhdysvalloissa on myös esiintynyt näkemyksiä siitä, ettei asevoimia ja maavoimia
enää tulisi käyttää Irakin ja Afganistanin kaltaisiin vastakumouksellisiin operaatioihin. Maavoimat halutaan kuitenkin varata ensisijaisesti käytettäväksi
toisen valtion tai muun toimijan perinteisen sodankäynnin keinoja soveltavaa
maavoimaa vastaan.
Taisteluiden kulkuun ja maasodankuvaan vaikuttavat vuonna 2035 osapuolten erilaiset näkemykset sodankäynnistä ja niiden vaikutuksista itse taisteluun. Kahden samalla tavalla taistelevan osapuolen symmetrisen taistelun
ratkaisee oletettavasti 2030-luvullakin yksittäisen taistelijan motivaatio, suoja,
tuli, liike, lukumäärä, johtaminen sekä taistelun hallinnan monimutkainen
yhdistelmä. Taistelun lopputulosta, kun toinen osapuoli käy perinteisestä sodankäynnistä poikkeavasti – epäsymmetrisesti tai epätavanomaisesti – antautumatta varsinaiseen avoimeen taisteluun, on vaikea ennustaa. Epäsymmetrisen taistelutavan valitseva osapuoli pyrkii estämään toisen osapuolen voimien
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keskitetyn käytön ja pakottamaan sen toiminnan puolustajaa suosiville alueille.
Siksi epäsymmetrinen sota ja epätavanomainen sodankäynti kaikissa muodoissaan noussevat merkittävään asemaan kaikissa 2030-luvulla nähtävissä
aseellisissa konflikteissa.
Sodankäynnin monimutkaisuuden uskotaan muuttuvan ja kasvavan. Informaatiotulva, väärinkäsitykset ja virheelliset ennakko-oletukset, ennakoimattomuus ja lukemattomat muut tekijät aiheuttavat tulevaisuudessa tilanteita, joita on vaikea hallita. Monimutkaistuvassa ympäristössä viholliset ja
uhkat sekoittuvat, erilaisia keinoja ja toimijoita yhdistetään uudella tapaa ja
moniulotteisemmin kuin aikaisemmin käyttämällä esimerkiksi konventionaalisia ja ei-konventionaalisia aseita yhdessä ilma-, maa-, meri-, avaruus- ja
kyberulottuvuuksissa. Tätä ajattelutapaa korostetaan länsimaissa etenkin tulevaisuutta tutkivien ”uusia sotia” (New Wars) ja ”hybridisotia” (Hybrid Warfare)
edustavien koulukuntien, tutkijoiden ja ajattelijoiden keskuudessa.
Eriävien näkemysten vuoksi tulevaisuuden sodankäynnin koulukuntien
ristiriidat ovat saaneet länsimaiset sotatieteilijät tekemään johtopäätöksen,
jonka mukaan on hyödytöntä edes yrittää ennustaa tarkasti 2030-luvun maasodankuvaa. Hyödyllisempää olisi keskittyä maavoimien kykyä mukautua
nopeisiin toimenpiteisiin, joilla kyetään vastaamaan äkillisiin maasodankuvassa tapahtuviin muutoksiin. Tulevaisuuden tarkkaan ennustamiseen ja sen
mukaiseen pitkäjänteiseen ennakointiin käytetyt voimavarat tulisi hyödyntää
maavoimien mukautumiskyvyn parantamiseen useissa eri uhkamalleissa ja
-skenaarioissa. Yhteistä maasodankuvan muutoksille seuraavien vuosikymmenten aikana kuitenkin on, että eri maiden asevoimien suorituskyky ja uskottavuus rakentuvat tulevaisuudessakin tietyiltä osiltaan yhä maavoimien
varaan. Maavoimien kehittäminen ja mukautuminen alati muuttuvaan turvallisuusympäristöön nähden sekä uskottavan suorituskyvyn ylläpito ovat
keskeisiä asioita tarkasteltaessa maasodankuvaa tulevaisuudessa.
Kaiken edellä kuvatun perusteella voidaan sotataidon jatkuvaa kehitystä
tutkia monista lähtökohdista, mutta se on tehtävä taiten ja varoen. Kansallista
sotataitoa kehitettäessä tulisi ensin harkita tarkoin, mitä käsitteitä käytetään
ja miten niiden taktiikan sisältö määritellään. Tärkeintä olisi siten keskittyä
kehittämään uudistettaville käsitteille myös niitä kuvaava sisältö ja menettelytavat. Sotataitoa tulee ennen kaikkea tutkia järjestelmällisillä tutkimusmenetelmillä. Tutkimus- ja kokeilutoiminta on toteutettava tavoitteellisesti, ja
kerätyistä tuloksista on tehtävä vertailukelpoiset analyysit. Sodan ajan orga350
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nisaatioita on kehitettävä tulevaisuuden mukaisen sodankuvan ja uhkakuvien
perusteilla. Koulutusta on kehitettävä edeten systemaattiseksi kokonaisuudeksi,
joka tuottaa tarvittavan reservin juuri niille alueille, joissa hajautetun taistelun
arvioidaan olevan todennäköistä ja mahdollista. Vaikka edellä kuvattu tutkimustyöskentely on jo edennyt lupaavasti Suomen maavoimissa, kehitystyötä
riittää runsaasti vielä pitkälle tulevaisuuteen.
Tämän tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten kannalta ilmiselvät suomalaisen operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan jatkotutkimustarpeet liittyvät
2010-luvun jälkeiseen aikaan. Uudemman aikakauden asiakirjojen ja lähdeaineiston salattavuusasteiden poistuessa voidaan tässä erillistutkimuksessa tehtyä kokonaiskuvaa täydentää monilta muiltakin osin. Tiedustelutoiminnan
käytännön toimintatapojen laajempi tutkimus syventäisi tämän tutkimuksen
synteesiä, joten sitä voidaan perustellusti esittää jatkotutkimusaiheeksi tai sotakoulujen opinnäytetöiden yhteydessä selvitettäväksi aihe-alueeksi. Toinen
jatkotutkimuksen aihe on ulkomaisten vaikutteiden ja tietojenvaihdon laajempi merkitys suomalaiseen sotataitoon. Etenkin naapurimaamme Ruotsin
vaikutuksia pitäisi tutkia tarkemmin. Tämä on kuitenkin mahdollista vasta
sitten, kun sotilastiedustelun arkistoaineistoa saadaan laajemmin tutkimuskäyttöön. Salattavuustekijöiden vuoksi siihen saattaa mennä vielä kymmeniä
vuosia. Olemassa olevaa tietoa on osattava etsiä, tutkia, hyödyntää ja soveltaa
tehtäessä maanpuolustuksen ratkaisuja kansallisiin oloihin sopiviksi. Tämä
ajattelutapa, jos mikä, on suomalaisen sotataidon kannalta ensiarvoisen tärkeä.
Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suomalainen sotataito ja
laaja-alaiset kokemukset riittivät perusteeksi operatiivis-taktisen tiedustelutoiminnan kehittämiseen.
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1993, s. 10–15.
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Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta (78/22) ja asetus (81/22), säädetty
30.3.1922, Suomen Asetuskokoelma, KA.
Terä – Tervasmäki (1973), s. 94–95.
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Hanén, L.: Polkupyöräjoukkojen tiedustelu, artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1924, s. 347–351. Kirjoittaja tuntematon (Kirj. P. J. T.?): Maastotiedustelusta talvisotaharjoituksilla, artikkeli Sotilasaikakauslehdessä
vuonna 1927, s. 435–439. Salmio, I.: Tiedustelu asemasodassa, artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1928,
s. 321–331 ja 349–367. Turtola, J.: Tiedustelu-upseerin tehtävistä, artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna
1930, s. 234–246. Pajunen, J. T.: Sotavangeista tiedustelulähteenä, artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna
1931, s. 421–433. Kaiser, F. N.: Sotakokemukset ja tykistön tiedustelutulosten viestittämisen järjestely, artikkeli
Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1931, s. 24–52. Hallakorpi – Schroeder, E.: Tykistön mittaus- ja maalitiedustelupalveluksesta ja sen suomenkielisestä ammattisanastosta, artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1932,
s. 294–306. Kirjoittaja tuntematon (Kirj. P:nen?): Jalkaväkidivisioonan tiedusteluosaston toiminta (Vjna i Revoljutsijan mukaan), artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1935, s. 268–270. Kirjoittaja tuntematon (?): Vihollistiedustelu ilmavoimilla ja maa-armeijoiden strategiset liikkeet (La Revue Militaire Francaisen mukaan),
artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1935, s. 123–129. Lindeman, K-E.: Näkökohtia jalkaväkirykmentin
tiedustelu-upseerin tehtävistä, artikkeli Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1938, s. 528–546.
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Viljanen, T. V.: Metsätaistelukokemuksia – Taistelut Argonnen metsässä liikuntasodan aikana 1914, Helsinki
1938, s. 5–8, 25–27, 39, 248 ja 286.
Tiedusteluopas, Helsinki 1939. MaVE:n n:o 180/XV/25/40/29.4.1940, T 17649/9, KA. PvPE:n n:o 965/
Koul.2/35./6.5.1941, T 17651/11, KA.
Talvisotaa edeltäneet ylimääräiset harjoitukset eli YH toteutettiin käytännössä kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa 9. lokakuuta 1939 alkaen perustettiin muun muassa suojajoukot ja eräät itärajan lähialueiden
divisioonat. Toisessa vaiheessa 14. lokakuuta 1939 alkaen perustettiin ja keskitettiin loput kenttäarmeijasta.
Joukkojen pääosat saatiin puolustusryhmitykseen pääosin 20. lokakuuta mennessä. Klefström, Kalevi: YH –
ylimääräiset harjoitukset, Porvoo 1999, s. 72–74. Katso myös Suomen puolustuslaitos 1918–1939, puolustusvoimien rauhan ajan historia, toim. Jarl Kronlund, Porvoo 1988, s. 550–552.
PM:n n:o 2094/tied.1/39.sal./28.11.1939, T 22520/F9, KA.
Heiskanen (1989), s. 35. Katso myös Alapuro, Risto: Akateeminen Karjala-seura – ylioppilasliike ja kansa 1920ja 1930-luvulla, Porvoo 1973, s. 155, 218 ja 257.
MaVE:n n:o 923/II/3/40./29.4.1940, jonka liitteenä on yhteenveto armeijakuntien (vast.) tiedustelualan sotakokemuksista, T 17649/12, KA. PvPE:n n:o 9798/tied.pvk/15.12.1940, laaja 28-sivuinen raportti maavoimien tiedustelun järjestämisestä sotakokemuksien valossa, T 17649/19, KA. Katso myös Tynkkynen (1996), s. 229–232.

3

KAUKOPARTIOINTIA JA TIEDUSTELUA VIHOLLISEN SELUSTASSA

1
2
3
4
5

Järvinen, Y. A.: Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa, Porvoo 1948, s. 59.
Puolustusvoimat – Joukko-osastoperinteet, toim. Marko Palokangas, Jyväskylä 2008, s. 21–25.
Sama.
Heiskanen, Raimo: Saadun tiedon mukaan… Päämajan johtama tiedustelu 1939–1945, Keuruu 1989, s. 26–28.
Sovijärvi, E.-V.: Johtopäätökset sissitoiminnasta viime sotien kokemuksen mukaan, diarioimaton muistio,
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto, kertausharjoitukset /1962, kopio tutkijan hallussa.
Creed-keskustelu ev. Nihtilän ja majuri Tenon välillä 16.12.1939 n. klo 13:00, Päämajan sotapäiväkirja
30.11.1939–31.1.1940, s. 86–88, Sotataidon laitos, MPKK.
Järvinen, Y. A.: Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa, Porvoo 1948, s. 90–91.
Päämajan sotapäiväkirjat 30.11.1939–31.1.1940 ja 1.2.–13.3.1940, Sotataidon laitos, MPKK.
Sama.
Katso esim. Myllyniemi, Urho: Antti Pennanen – Petsamon, Lapin ja rajan kenraali, Keuruu 2003, s. 118–125.
Majuri S. Häkkisen yhteenveto koskien sissitoimintaa 29.1.1941, PvPE:n koulutusosaston sal. kirjeistöä 1941,
T 17651/6, KA. Katso myös Sovijärvi, E.-V.: Johtopäätökset sissitoiminnasta viime sotien kokemuksen mukaan,
diarioimaton muistio, Pohjois-Karjalan Rajavartiosto, kertausharjoitukset /1962, kopio tutkijan hallussa.
Tynkkynen (1996), s. 128–131.
Taktillinen opas II, Päämaja koul. 2/39, 16.12.1939, s. 16.
Taktillinen opas III, Päämaja koul. 2/39, 21.12.1939, taktillisia kuulusteluohjeita.
Taktillinen opas IV, Päämaja koul. 2/39, 22.12.1939, kohta E. Suojautumis- ja harhauttamistoimenpiteet vihollisen mittaustiedustelua vastaan, s. 9–10.
Tiedusteluopas, Helsinki 1939, s. 22.
Jalkaväen ohjesääntö II1 (J. O. II1), Helsinki 1940. Vertaa Jalkaväen ohjesääntö II1 (J. O. II1), Helsinki 1932.
PM:n n:o 1544/Op.1/IX/sal./19.7.1940, PM:n Maavoimatoimisto, kirjeenvaihto 1940, T 2868/1, KA.
Y. E. Saarelainen: Sissitoimintaan liittyviä havaintoja ja kokemuksia, RTE:n n:o 168/III/2/40/L. 785, 7.2.1940,
PM:n Maavoimatoimisto, kirjeenvaihto 1940, T 2868/1, KA. Majuri S. Häkkisen yhteenveto koskien sissitoimintaa 29.1.1941, PvPE:n koulutusosaston sal. kirjeistöä 1941, T 17651/6, KA.
MaVE:n n:o 923/II/3/40/29.4.1940, T 17649/12, KA. PvPE:n n:o 170/tied.pvk./sal./12.2.1941, T 17651/3, KA.
Katso myös Tynkkynen (1996), s. 229–232.
Järvinen, Y. A.: Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa, Porvoo 1948, s. 98–99 ja 126–127.
Sama. Katso myös PvPE:n n:o 9798/tied.pvk/15.12.1940, T 17649/19, KA. KanAE:n n:O 1403/ III/2/30.12.1939,
SArk 1587/35, KA.
PM:n n:o 27/Koul.1/40.sal./3.1.1940. Päämajan sotapäiväkirja 30.11.1939–31.1.1940, s. 170, Sotataidon laitos,
MPKK.

6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
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21
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24
25
26
27

28
29
30
31

32
33
34
35
36

37
38
39

40

41

42

43

44

45
46
47
48

Väinö Ilmari Volanen (1908–1963) toimi talvisodassa muun muassa Ryhmä Siilasvuon tiedustelu-upseerina sekä
9. Divisioonaan kuuluneen Kevyt Osasto 9:n päällikkönä. Volanen, Väinö Ilmari, nimikirjanote n:o 21770, KA.
Sama. Katso myös Sissitoiminnalle asetettavat vaatimukset, päiväämätön muistio ja luentomoniste Sissikurssilta 1942. Väinö Volasen yksityiskokoelma Pk 1401/2, KA.
YE:n n:o 268/Op.3/sal/6.10.1939, T 2864/11, KA. Katso myös Pajari, R.: Talvisota ilmassa, Porvoo 1971,
s. 111–112 ja Tynkkynen (1996), s. 229–232.
MaVE:n n:o 923/II/3/40./29.4.1940, T 17649/12, KA. 12.DE:n n:o 332/II/21 sal./11.4.1940, T 9496/16, KA.
13.DE:n n:o 2134/II/19/10.4.1940, T 9496/16, KA. 14.DE:n n:o 2657/II/18./1940, T 9496/16, KA. Katso myös
Tynkkynen (1996), s. 229–232.
MaVE:n n:o 923/II/3/40./29.4.1940, T 17649/12, KA. IV AKE:n n:o 2654/II/18 sal./14.4.1940, T 9496/16, KA.
12.DE:n n:o 332/II/21 sal./11.4.1940, T 9496/16, KA. Katso myös Tynkkynen (1996), s. 229–232.
PvPE:n n:o 9798/tied.pvk/15.12.1940, T 17649/19, KA.
PM:n n:o 143/39.Järj.1.sal./28.11.1939, T 22520/F9, KA. IV AKE:n n:o 2654/II/18 sal./14.4.1940, T 9496/16, KA.
Katso myös Tynkkynen (1996), s. 229–232.
MaVE:n n:o 923/II/3/40./29.4.1940, Sisältää tietoja Kannaksen Armeijan ja armeijakuntien mielipiteiden lisäksi myös Ryhmä Talvelan ja Lapin Ryhmän näkemyksiä, T 17649/12, KA. PvPE:n n:o 9798/tied.pvk/15.12.1940,
T 17649/19, KA. PvPE:n n:o 170tied.pvk./sal./12.2.1941, T 17651/3, KA.
Vihollisen taktiikasta ja omista vastatoimenpiteistä, koonnut keväällä 1941 ev.luutn. Nordgren, PM:n koul.os.
saap. kirj. 1941, T 18003/3, KA.
PvPE:n n:o 170/tied.pvk./sal./12.2.1941, T 17651/3, KA.
Sama.
Sama. Katso myös Tynkkynen (1996), s. 229–232.
Erämaataistelu ja sissisota, päiväämätön muistio vuodelta 1940 talvisodan sotakokemuksista, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, kansio ”Talvisota 1939–1940 – strategia, operaatiot,
taktiikka”.
Järvinen, Y. A.: Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa, Porvoo 1948, s. 70, 188 ja 242–243.
Sovijärvi, E.-V.: Johtopäätökset sissitoiminnasta viime sotien kokemuksen mukaan, diarioimaton muistio,
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto, kertausharjoitukset /1962, kopio tutkijan hallussa.
Akseli Olli Väänänen (1900–1987), toimi talvisodassa 1./Er.P 17:n päällikkönä ja Er.P 17:n komentajana. Katso
majuri evp. O. A. Väänäsen haastattelu 29.3.1969, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, tunniste xe131, kansio 55.
Yrjö Erkki Saarelainen (1905–1987), toimi talvisodassa 1./Er.P 10:n päällikkönä, II/JR 16:n ja SissiP 2:n komentajana. Katso everstiluutnantti Y. E. Saarelaisen haastattelu 10.1.1969, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon
laitoksen tutkimustietokanta, tunniste xe133, kansio 55.
Väinö Karanko (ent. Savolainen, 1901–1983), toimi talvisodan aikana Lapin Ryhmän operatiivisen toimiston
päällikkönä ja Osasto Villamon esikuntapäällikkönä. Katso eversti V. Karangon haastattelu 4.4.1969, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, tunniste xe135, kansio 55.
Veikko Evert Karhunen (1905–1986), toimi talvisodassa Kainuun Ryhmän ja Er.P 15:n adjutanttina sekä IV/
KTPr:n ja Er.P 15:n komentajana. Karhunen, Veikko Evert, nimikirjanote n:o 37447, KA. Katso myös kenraalimajuri V. Karhusen haastattelu 22.5.1969, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, tunniste xe138, kansio 55.
Majuri evp. A. O. Väänäsen haastattelu 29.3.1969, Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, tunniste xe131, kansio 55. Väänänen, A. O.: Porojen käyttö huoltotehtäviin, Sotilasaikakauslehti
12/1967, s. 523–527. Väänänen mainitsee artikkelissaan että Lapin rajavartiostossa järjestettiin vuosina 1930
ja 1936 kaksi sissiosaston harjoitusta, joissa kokeiltiin porojen käyttöä sissipartion apuna. Kaksi harjoitusta ei
lukumääräisesti ole paljon.
Saressalo, Lassi: Kaukopartiot tiedustelutehtävissä, artikkeli kirjassa Salaisen sodan sivut, toim. Mikko Karjalainen, Helsinki 2003, s. 45–60. Katso myös Kosonen, Matti: Suomen salainen tiedustelu Neuvostoliitossa ennen
jatkosotaa, artikkeli kirjassa Salaisen sodan sivut, toim. Mikko Karjalainen, Helsinki 2003, s. 111–127.
Heiskanen (1989), s. 118–119.
Puolustusvoimat – Joukko-osastoperinteet, toim. Marko Palokangas, Jyväskylä 2008, s. 21–25.
Tuunainen, Pasi: Kirjalliset tiedonannot ja tapaaminen 9.11.2009.
PvPE:n n:o 9798/tied.pvk/sal/15.12.1940, T 22104/Hh49, Tiedustelu, v. 1940, KA.
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Huhtala, P.: Reservinupseeri, Porvoo 1941, s. 7–8 ja 92–109.
Muutokset ja lisäykset JO I:een ja JO II2:een, Helsinki 1941. Katso myös PvPE, Koulos:n n:o 429/Koul.2/17,
Helsinki 1.4.1941 (etuliiteenä oleva vahvistus ja hyväksyntä samaisessa ohjesäännössä).
Heiskanen (1989), s. 121.
PvPE:n n:o 170/tied.pvk./sal./12.2.1941, T 17651/3, KA. Katso myös Poutanen, Kauko: Tiedustelun järjestely
armeijakunnassa v. 1941 ennen hyökkäystä (organisaatio, suunnitelmat ja tiedustelun ulottuvuus), Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1962, SKK 1/783, KA, s. 5 ja 62–63 sekä liite 2.
PvPE:n n:o 9798/tied.pvk/sal/15.12.1940, T 22104/Hh49, Tiedustelu, v. 1940, KA.
MaVE:n n:o 923/II/3/40./29.4.1940, T 17649/12, KA. PvPE:n n:o 170/tied.pvk./ sal./12.2.1941, T 17651/3, KA.
Poutanen (1962), liitteet 6, 8 ja 11. Roiha, Risto: Sissi- ja kaukopartiotoiminta Suomen sodassa 1941–1944,
Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1973, SKK 1/1118, KA., s. 5–12 ja liitteet 1.1.1 sekä 1.1.2. Jatkosotaa
edeltäneeseen tiedustelun kokonaisjärjestelyihin liittyen katso Heiskanen (1989), s. 118–149. Suomen ja Saksan
välisiin tiedusteluyhteyksiin liittyen sekä tietojen hankintaan liittyen katso Jokipii, Mauno: Jatkosodan synty,
Keuruu 1987, s. 184–186 ja 435.
Poutanen (1962), s. 63–66.
Kokemuksia sotiemme aikaisesta sissitoiminnasta, kapteeni Eino Penttilän muistio 30.1.1947, Eino Penttilän
yksityiskokoelma Pk 2109/3, KA.
4.DE:n n:o 906/III/2.sal/3.11.1941, T 2161/5, KA. 8.DE:n n:o 1404/III/201 b.sal/11.12.1941, T 2161/5,
KA. 14.DE:n n:o 569/III/I/L.3537./22.10.1941, T 2161/5, KA.
Taistelutiedustelu on ”taistelun alettua luonnettaan muuttanutta lähitiedustelua”. Tehtävänä on hankkia selvyys vihollisen toimenpiteistä taistelun aikana. Tiedustelu tapahtuu edelleenkin rintaman läheisyydessä. Kauko- ja lähitiedustelun yhtymäkohdat liittyvät ”pieniin olosuhteisiin”, käytännössä tilanteisiin, joissa joukkojen
välimatkat lyhenevät. Kaukotiedustelu on syvälle vihollisen alueelle ulotettua tiedustelua. Kaukotiedustelun,
lähitiedustelun ja taistelutiedustelun välinen ero liittyy nimenomaan tiedustelukohteiden etäisyyteen. Kenttäohjesääntö I (K.O.), Helsinki 1927, s. 60–62 ja 217. Jalkaväen taisteluohjesääntö II2 (J.O. II2), Helsinki 1932,
s. 397. Olkkonen (1928), s. 62–65.
Kenttäohjesääntö I (K.O.), Helsinki 1927, s. 81–82.
Saressalo, Lassi: Päämajan kaukopartiot jatkosodassa, Juva 1987, s. 11–15.
Taistelutiedustelu on käsitteenä noussut nykyaikana uudelleen esille viittauksena sissitoimintaan. Muun muassa Vesa Tynkkynen on maininnut, että hän käyttäisi modernista sissitoiminnasta mieluummin taistelutiedustelun nimitystä, joka olisi kansainvälistä termistöä ajatellen kuvaavampi ilmaus. Huomattavaa on kuitenkin
käsitteen esiintyminen sissitoimintaan viittaavana jo talvisotaa edeltävässä ohjesääntökirjallisuudessa sekä sodanjälkeisissä sotataitoa käsittelevissä kirjoituksissa. Vertaa muun muassa Grünn, K. V.: Kenttäpalveluksen opas
kuvin ja sanoin I, Helsinki 1931, s. 37. Kenttäohjesääntö I (K.O.), Helsinki 1929, s. 60–62. Foertsch, Hermann:
Nykyaikainen ja tuleva sotataito (suomennos), Porvoo 1939, s. 171–172. StietNK 1/16, Talvisodan taistelut
Pielisjärvellä, kirjoittanut majuri Raimo Heiskanen, s. 106. Katso myös Sovijärvi, E.-V.: Johtopäätökset sissitoiminnasta viime sotien kokemuksen mukaan, diarioimaton muistio, Pohjois-Karjalan Rajavartiosto, kertausharjoitukset /1962, kopio tutkijan hallussa.
Sovijärvi, E.-V.: Johtopäätökset sissitoiminnasta viime sotien kokemuksen mukaan, diarioimaton muistio,
Pohjois-Karjalan Rajavartiosto, kertausharjoitukset /1962, kopio tutkijan hallussa, s. 6.
Ensimmäinen sissikurssi järjestettiin Maaselän Ryhmän Esikunnassa 11.–24.2.1942 ja toinen 22.5.–6.6.1942.
Volanen, Väinö Ilmari, nimikirjanote n:o 21770, KA. Katso myös luentomonisteet sissikursseilta keväältä
1942, Väinö Volasen yksityiskokoelma Pk 1401/2, KA. Majuri S. Häkkisen yhteenveto koskien sissitoimintaa
29.1.1941, PvPE:n koulutusosaston sal. kirjeistöä 1941, T 17651/6, KA, liite 3.
Luentomonisteet sissikursseilta keväältä 1942, katso esim. sissijohtajakurssin päiväpalvelusohjelma 26.5.–
1.6.42, Väinö Volasen yksityiskokoelma Pk 1401/2, KA.
PM:n n:o 804/Järj.1/4a sal./15.5.1943, T 22520/F 32, KA. Saressalo (1987), s. 16–19.
Sama, s. 302–303.
Partiokohtaisia tietoja U2/V:n ja 1/Er.P 4:n kaukopartioinnista, partio n:o 16/1941, s. 1. Kapt. evp. K. Rastaan
partiokertomuksia 1941–1944, Rajamuseo.
Sama, s. 1–2.
Sama, s. 3–4.
Koskien partio K:n (27/1941) toimintaa, PM:n n:o 1958/II/3/2 Sal./18.10.1941, Kapt. evp. K. Rastaan partiokertomuksia 1941–1944, Rajamuseo.
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Koskien partio Kuopan paluuta, PM:n n:o 1959/II/3/1 Sal./18.10.1941, Kapt. evp. K. Rastaan partiokertomuksia
1941–1944, Rajamuseo.
73 Koskien partio Kuopan paluuta, PM:n n:o 1960/II/3/1 Sal./18.10.1941, Kapt. evp. K. Rastaan partiokertomuksia
1941–1944, Rajamuseo.
74 Vertaa luentomonisteet sissikursseilta keväältä 1942, Väinö Volasen yksityiskokoelma Pk 1401/2, KA.
75 Luentomonisteet sissikursseilta keväältä 1942, Väinö Volasen yksityiskokoelma Pk 1401/2, KA.
76 AunRE:n n:o 5771/Op.II/K sal./12.5.1942, T 2264/14, KA. V AKE:n n:o 1578/II/19. sal/1.5.1942, T 2264/14,
KA. V AKE:n n:o 1095/II/11c/4.12.1943, T 4945/9, KA. VI AKE:n n:o 4532/III/119.sal/3.12.1943, T 4945/9, KA.
5.DE:n n:o 801/II/26 sal/25.5.194,. T 2264/14, KA. ErP 4:n n:o 1604/VI/Ia/sal./16.10.1943, T 4945/9, KA. Katso
myös Roiha (1973), s. 40–58.
77 Poutanen (1962), s. 65–66.
78 Katso esimerkiksi II AKE:n n:o 603/II/23.2.1942, T 2264/15, KA.
79 Paulaharju, Jyri: Mittauspatterista tiedustelupatteristoon 1924–1994, Hämeenlinna 1994, s. 33 ja 79.
80 VI AKE:n n:o 150/Tyk./40./14.1.1943, T 2264/15, KA.
81 Jokinen, R.: Vihollistiedustelumme Karjalan kannaksella 1944 sekä tiedustelun antamien tulosten luotettavuus,
Sotakorkeakoulun stipendityö vuodelta 1969, SKK 1/988, KA, s. 11 ja 33–35.
82 Koskien partio Rastaan havaintoja 20.–25.8.1942, PM:n n:o 3467/Sal./31.8.1942, Kapt. evp. K. Rastaan partiokertomuksia 1941–1944, Rajamuseo.
83 Sama.
84 Sama.
85 Jatkosodan aikana sarjassa julkaistiin kaikkiaan 86 osaa Taktillisia ym. tietoja vihollisesta, joissa esiteltiin kaikkiaan noin 600 erillistä artikkelia. Alkuperäinen sarja on löydettävissä Päämajan koulutusosaston arkistosta,
T 17654/14, KA ja Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen käsikirjastosta.
86 Sama. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta, n:o 32, PM:n n:o 2652/Koul./22.sal./30.11.1941. Taktillisia ym. tietoja
vihollisesta, n:o 37, PM:n n:o 121/Koul./22.sal./12.1.1942.
87 Katso esim. Taktillisia ym. tietoja vihollisesta n:ot 1–86, Päämajan koulutusosasto, T 17654/14, KA.
88 Katso muun muassa Käynnissä olevan sodan positiivisia kokemuksia sissitoiminnasta, päiväämätön muistio
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Sotakorkeakoulun diplomityöluettelo vuosilta 1946–1960, tekijän hallussa. Katso myös Taistelukoulun yleisillä
komentajakursseilla, esiupseerikursseilla, jalkaväen kapteenikursseilla sekä upseerien tiedustelukursseilla laadittujen tutkielmien luettelot, T 26077/1/i, KA.
Lindeman, K-E: Tiedustelun kulku yhtymäportaan tiedustelujohdon kannalta, Sotilasaikakauslehti 1952,
s. 218–226. Lindeman, K-E: Komentaja ja tiedustelu, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 201–206. Lindeman, K-E:
Mitä pataljoonan komentaja ja hänen tiedustelu-upseerinsa odottavat toisiltaan tiedustelumielessä, Sotilasaikakauslehti 1954, s. 139–141. Lindeman, K-E: Tiedustelun kohteet, Sotilasaikakauslehti 1959, s. 97–100.
Sama. Kosonen, V.: Kuuntelutiedustelun ja sen torjunnan mahdollisuudet nykyaikaisessa sodankäynnissä, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 144–147. Ormala, R.: Säätietojen hyväksikäyttö ja sen tarpeellisuus tiedustelussa,
Sotilasaikakauslehti 1953, s. 289–295. Kaarnakari, O. V.: Ajatuksia sotavankien kuulustelijoitten koulutuksesta,
tarpeellisuudesta ja lukumäärästä eri johtoportaissa, Sotilasaikakauslehti 1953, s. 22–26.
Riuttala, N.: Keski- ja alijohdon tiedustelu, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1952, SKK 1/529, KA. Kanninen, E.: Ranskalaisten ylijohdon tiedustelun järjestely ja sen tuottamat tulokset ennen saksalaistan hyökkäystä v 1940, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1954, SKK 1/590, KA. Platan, V.: Missä määrin tiedustelutulokset ovat vaikuttaneet sotatoimien välittömään johtamiseen Kar.A:n hyökkäyksen aikana v 1941 ja millaisin
tuloksin, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1954, SKK 1/600, KA.
Katso Taistelukoulun yleisillä komentajakursseilla, esiupseerikursseilla, jalkaväen kapteenikursseilla sekä upseerien tiedustelukursseilla laadittujen tutkielmien luettelot, T 26077/1/i, KA.
Katso esim. StietNK 1/39, 42 ja 63, KA.
Tynkkynen (1996), s. 341 ja 352–354.
PvpE:n n:o 3900/koul.1/5c3/9.11.1949, T 19468/F 39, KA. PvPE:n n:o 1925/Jvts- to/5d/23.11.1949, T 19468/F 39,
KA. UK:n n:o 2730/II/5c3/30.10.1951, T 19469/F 74, KA. PvPE:n n:o 597/Tyk/5b/4.9.1951, T 19469/F 74, KA.
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Jalkaväen tarkastajan koulutusohje 1/1950, PvPE n:o 649/Jv.tsto/5b1/10.3.1950, T 19468/F 52a, KA. Katso myös
PvPE n:o 646/Jv.tsto/5b1/10.3.1950, T 22834/F 48, KA.
Rajavartiostojen koulutus, PvPE Operatiivisen osaston kirje koulutusosaston päällikölle 15.2.1951, T 20239/F
1sal, KA. Katso myös Iskanius, Markku: Kainuun Prikaatin historia 1626–2012 – Nelivuosisatainen taival Savon
rykmentistä nykyaikaiseksi valmiusyhtymäksi, Kajaani 2012, s. 266–267.
PE:n n:o 197/Koultsto/5 sal/5.4.1951, T 21442/F 5–6 sal, KA. PvPE:n n:o 64/Koul.1/5/sal./21.4.1951 ja liite:
muistio 5.4.1951, T 20239/F 1 sal, KA.
Sama, katso erityisesti KAT:n (Kustaa Anders Tapola) reunamerkinnät 23.4.1953.
PvPE:n n:o 36/Op.1/5 sal./15.2.1951, T 20239/F 1 sal, KA. Palokangas (2014), s. 225. Katso myös Suominen,
Pertti: Armeijan silmänä ja korvana – Tiedustelupäällikkö Raimo Heiskanen, Keuruu 2012, s. 103.
RvE:n n:o 3277/II/21.a/4.12.1951, T 22834/F 57, KA. RvE:n n:o 3469/II/21.a/22.12.1951, T 22834/F 57, KA.
RvE:n n:o 2665/II/21.a/26.9.1952, T 22834/F 66, KA. Everstiluutnantti Veikko Karhusen muistio liitteineen
vuodelta 1951, n:otta, T 20239/F 1 sal, KA. Karhunen, Veikko Evert, nimikirjanote n:o 37447, KA.
Sissitoiminta Suomen olosuhteissa, sen organisaation, varustamisen, suorituksen ja johtamisen periaatteet sekä
miten edellä olevasta aiheutuvat koulutustavoitteet parhaiten on saavutettavissa rajavartiolaitoksen päällystön
koulutuksessa, everstiluutnantti Veikko Karhusen muistion osia ja liitteitä vuodelta 1951, n:otta, T 20239/F 1 sal,
KA. Katso myös Karhunen, Veikko Evert, nimikirjanote n:o 37447, KA.
Everstiluutnantti Veikko Karhusen muistio liitteineen vuodelta 1951, n:otta, T 20239/F 1 sal, KA.
Katso esim. Vinari, Martti: Sissitoiminta, sen suoritusmahdollisuudet ja järjestely saaristossamme sovellutusesimerkein valaistuna, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1952, SKK 1/548, KA. Ahonen (1954), SKK
1/582, KA. Naapuri, Eero: Sissijoukkojen huolto meidän olosuhteissamme, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1956, SKK 1/653, KA. Setälä, Erkki: Rajavartiostojen alipäällystön ja miehistön koulutustavoitteet ottaen
huomioon rajavartiostolle sekä rauhan että sodan aikana annettavat tehtävät, Sotakorkeakoulun diplomityö
vuodelta 1956, SKK 1/658, KA. Leskinen, Urho: Armeijakunnan ja prikaatin sissitoiminta, Sotakorkeakoulun
diplomityö vuodelta 1958, SKK 1/693, KA. Naapuri, Eero Johannes, nimikirjanote n:o 55699, KA. Katso myös
Tynkkynen (1996), s. 341–342.
Kosonen – Pohjonen (1994), s. 393. Kirjavainen, Ilmari: Rajavartiolaitos 1944–1969, artikkeli kirjassa Rajavartiolaitos 1919–1969, Mikkeli 1969, s. 418–419. Tynkkynen (1996), s. 341.
PvPE:n n:o 2671/Koul.1/5a4/16.9.1952, T 20169/F 85, KA. PvPE:n n:o 1693/Koul.1/5b6/21.5.1952, T 20169/F
86, KA. Vertaa opetussuunnitelmia everstiluutnantti Veikko Karhusen muistioon liitteineen vuodelta 1951,
n:otta, T 20239/F 1 sal, KA.
TaistK:n n:o 1615/II/Db1/2.12.1952, T 20169/F 86, KA. TaistK:n n:o 1097/II/Db1/31.7.1953, T 20170/F 95,
KA. TaistK:n n:o 1300/II/5c/14.9.1953, T 20170/F 95, KA. TaistK:n n:o 1383/II/Db1/29.11.1954, T 20171/F 106,
KA. TaistK:n n:o 35/II/Db1 sal/3.12.1955, T 20239/F 3 sal, KA.
PvPE:n n:o 3184/Koul.1/5a/6.11.1952, T 20169/F 83, KA.
TaistK:n n:o 71/II/5c/15.1.1955, T 20172/F 118, KA. PE:n n:o 675/Koultsto/5a5/4.2.1955, T 20172/F 118,
KA. PE:n n:o 76/Koultsto/5 sal/30.4.1955, T 21442/F 5–6 sal., KA. Katso myös Palokangas (2014), s. 230.
TaistK:n n:o 298/II/5c/24.2.1955, T 20172/F 118, KA. Katso myös Katso myös Palokangas (2014), s. 231.
Sissikursseja järjestettiin esimerkiksi puolustusvoimien kolmessa joukko-osastossa, joista Pohjois-Savon Prikaati oli vuodesta 1955 alkaen yksi vastuullinen sissikurssien järjestäjä. Iskanius (2012), s. 267.
Upseerien tiedustelukurssi 2, tutkielmat ja alustukset, 16.7.1952, T 26890/Hla 5 sal, KA (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Upseerien tiedustelukurssi 3, tutkielmat ja alustukset 1953, T 26890/Hla 6 sal, KA (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Upseerien tiedustelukurssi 4, tutkielmat ja alustukset 1953, T 26890/Hla 6 sal, KA (MPKK:n
tutkimuslupapäätös). Upseerien tiedustelukurssi 5, kurssin luennot ja oppilastyöt 1954, T 26890/Hla 6 sal,
KA (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
Upseerien tiedustelukurssi 5, kurssin luennot ja oppilastyöt 1954, T 26890/Hla 6 sal, KA (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 31/Ulkmtsto/5/sal./10.3.1953 (liitteineen), T 21442/F 5–6 sal, KA.
PE:n n:o 65/Jvtsto/5 sal./14.9.1953, T 20239/F 2 sal, KA. Vertaa myös PE:n n:o K 24/Lkptsto/Da sal/26.5.1956,
T 26965/F 11 sal, KA.
PE:n n:o 35/Koultsto/5a sal./15.2.1955 (liitteineen), T 21442/F 5–6 sal, KA.
3.DE:n n:o 1400/Yl koultsto/5 a/21.12.1954, T 20171/F 109, KA.
2.DE:n n:o 1413/Koul/5 c 1/21.11.1955 (liitteineen), T 20172/F 120, KA.
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116 Palokangas (2014), s. 235.
117 KadK:n n:o 770/I/5b/17.5.1956, T 20173/F 129, KA. KadK:n n:o 17/sal/26.11.1957, T 25094/F 5 sal, KA. KadK:n
n:o 15/sal/24.9.1957, T 25094/F 5 sal, KA. Katso myös SKK:n kertomus MSL 25:n, MeSL 7:n ja MSL 26:n Hangon – Perniön – Nummen alueella suorittamasta operatiivisesta tiedustelusta 5.–9.6.1961, T 26890/Hlb 17 sal,
KA (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Eräsaari, Eero: haastattelu 22.12.2010.
118 Palokangas (2014), s. 240. Katso myös Suominen (2012), s. 103–105.
119 Palokangas (2014), s. 240.
120 TaistK:n n:o 238/Koultsto/5 c/2.3.1960, T 25991/F 1, KA.
121 PE:n jvtston kirj. 13.2.1960, T 25991/F 1, KA.
122 Kosonen – Pohjonen (1994), s. 435–437. Kirjavainen (1969), s. 418–419.
123 Amerikkalaisia sotakokemuksia, PvPE:n n:o 72/50/17.11.1950, T 20239/F 1 sal, KA.
124 Saate ilmoitukseen Amerikkalaisia sotakokemuksia, PvPE n:o 116/Ulk.2/Dc/Sal./17.11.1950, T 20239/F 1 sal, KA.
125 Palokangas (2014), s. 238.
126 Sama.
127 Sama. Katso myös Wallefelt, Bengt: Siv is pacem – para bellum, Svensk säkerhetspolitik och krigsplanering
1945–1975, Stockholm 1999, s. 122–123.
128 Matikainen, Unto: Sissisota sodankäyntimuotona suurvaltaa vastaan Suomen olosuhteissa sekä sen organisaation, varustamisen, suorituksen ja johtamisen periaatteet, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1948,
SKK 1/353, KA. Katso myös Tynkkynen (1996), s. 339.
129 Katso esim. Brand, W.: Guerilla Krieg, Stockholm 1942. Lindgren, P.: Sabotageverksamhet, Stockholm
1944. Hammarsjö, A.: Partisankriget, Stockholm 1944. Ehrhardt, A.: Kleinkrieg, Potsdam 1948. Hawemann,
W.: Achtung, Partisanen, Hannover 1955.
130 PE:n n:o 5/Koultsto/14 sal/19.1.1959, T 21442/F 11 sal, KA. PE:n n:o 94/Tarktsto/5 sal/26.10.1960, T 21442/F
11 sal, KA. PE:n n:o 371/Ulkmtsto/14e/sal/21.10.1960, T 21442/F 11 sal, KA. PE:n n:o 135/Ulkmtsto/14e/
sal/10.6.1961, T 21442/F 12 sal, KA. PE:n n:otta 15.8.1962/sal, T 21442/F 13 sal, KA. Katso myös Sihvo, Sami
Seppo Ilmari, nimikirjanote n:o 71936, KA.
131 PE:n n:o 211/B sal/1956 (FM 100-5/29.9.1954), T 25094/F 4 sal, KA.
132 PE:n n:o 211/Ulkomtsto/Dd/sal/8.6.1960, T 25094/F 8 sal, KA. Katso myös Liite 1 PE:n n:o 211/Ulkomtsto/Dd/
sal/8.6.1960, T 25094/H 15 sal, KA.
133 PE:n n:o 955/0063/sal/8.11.1961, T 25094/H 16 sal, KA.
134 PE:n käskylehti 5/12.12.1956, käskylehtikokoelma, KA.
135 Palokangas (2014), s. 242.
136 PE:n n:o K 38/Lkptsto/OT D b sal/3.10.1957, T 26842/Ha 3 sal, KA. Sissipataljoonat oli tarkoitus perustaa suojajoukkotehtävällä seuraavalla vastuujaolla: SissiP 6 (K-SR), SissiP 7 (P-KR), SissiP 10 (KR), SissiP 12 (LR) ja SissiP
15 (KemSp). Vertaa edellistä vuosien 1953 ja 1956 suunnitelmiin, joiden mukaan sissipataljoonien lukumäärä
PTL:ssa oli 6 kappaletta: PE:n n:o K 24/Lkptsto/Da sal/26.5.1956, T 26965/F 11 sal, KA. PE:n n:o 29/Optsto/OT/10
sal/14.12.1953, T 26862/E 4 OT sal, KA. Katso myös Partanen (1975), s. 60 ja liite 4.12., SKK 1/1212, KA.
137 Palokangas (2014), s. 242.
138 Sama.
139 Sama, s. 244.
140 Sama.
141 Sama.
142 Sama.
143 Sama, s. 245.
144 Sama.
145 Sama.
146 RvE:n harjoitusperustamistehtäväluettelo, liite PE:n n:o 155/Lkptsto/OT 10 e 2 sal/7.3.1960, T 26842/Bb 8 sal,
KA. PE:n n:otta, PTL:n mukaan perustettavat jalkaväkijoukot (vast) 15.11.1960, T 26842/Bb 8 sal, KA.
147 Tynkkynen (1996), s. 341. Kanninen, Ermei: haastattelu 15.5.2013.
148 PvPE:n n:o 255/Koul.2/30.12.1944, T 17651/11, KA.
149 PvPE:n n:o 1060/Koul.2/21/2.3.1945, T 17655/10, KA. Asekätkentää koskeva muistio, Pariisi 20.8.1953 ja
Kertomus aseiden ja sotamateriaalin hajavarastoinnista eli asekätkennästä ja sen loppuselvittelystä, Helsinki
12.4.1970, Valo Nihtilän yksityiskokoelma Pk 1969/3–4, KA.
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150 PvPE:n n:o 2060/Koul.2/21/25.5.1945, T 18751/KO:n laatimiseen liittyviä asiakirjoja 1945–1947, KA. PvPE:n
n:o 3500/Koul.2/25b/31.7.1947, T 19466/F 16, KA. PvPE:n n:o 987/Koul.2/25/1.3.1948, T 19467/F 34, KA.
151 Esimerkkinä everstiluutnantti Sulo Suden eroanomuksen hyväksyntä 3.7.1945, eroamisen määräpäivänä
5.8.1945. Susi, Sulo Vilho, nimikirjanote n:o 44859, KA. Huom. Suden nimikirjanotteesta löytyy myös merkintä ”Osallistunut Upseerin käsikirjan kirjoittamiseen yhdessä everstien Roos’in ja Ekman’in kanssa”. Katso myös
Tynkkynen (1996), s. 307 ja 338–339.
152 Tynkkynen (2006), s. 439–440. Tynkkynen (1996), s. 309.
153 Kenttäohjesääntö I osa (KO I), Helsinki 1954, s. 39–57.
154 Kenttäohjesääntö I osa (KO I), Helsinki 1954, s. 39–57.
155 Kenttäohjesääntö II osa (KO II), Helsinki 1954, s. 18–20 ja 101–103.
156 Upseerin muistiopas, Helsinki 1935. Upseerin käsikirja, Helsinki 1936. Katso myös Upseerin käsikirjan kolmas
painos, Helsinki 1937 ja viides painos, Helsinki 1940.
157 SKK:n n:o 465/7a/17.3.1949, T 19468/F 47, KA.
158 Ensimmäinen osa käsitteli lähinnä joukkojen johtamista, yleistietoja sekä tietoja puolustushaaroista ja aselajeista yhtymän sotatoimissa. Upseerin käsikirja I, 1950.
159 Toisessa osassa esitettiin joukkojen harjoituskokoonpanot ja -vahvuudet. Upseerin käsikirja II, 1950.
160 Upseerin käsikirja III, 1953.
161 Tynkkynen (1996), s. 314–315.
162 Upseerin käsikirja III, 1953, s. 4–5.
163 Sama, s. 6.
164 Sama, johdanto. Katso myös PvPE:n n:o 165/Op.1/11 a./15.4.1952, T 20169/F 90, KA. Muistio laadittiin Pääesikunnan operatiivisella osastolla mitä ilmeisimmin osastopäällikön, eversti T. V. Viljasen ja Op.1:n päällikön,
everstiluutnantti A. Maunulan yhteistyönä.
165 Sama, s. 7. Vertaa myös PvPE:n n:o 165/Op.1/11 a./15.4.1952, T 20169/F 90, KA.
166 Upseerin käsikirja III, Helsinki 1953, s. 75.
167 Sama, s. 76–78.
168 Jalkaväen taisteluohjesääntö, II osa (JvO II), Pataljoonan taistelu, Mikkeli 1955, s. 104–106 ja 354.
169 Upseerin käsikirja III. 1953, Johdanto. Katso myös Matikainen, Unto Osvald, nimikirjanote n:o 51481, KA.
170 Tynkkynen (1996), s. 307.
171 Oinonen, (1953), II osa, N–Ö, s. 666–667.
172 Kenttäohjesääntö I (KO I), Helsinki 1954, s. 229. Jalkaväen taisteluohjesääntö II (JvO II), Mikkeli 1955, s. 354.
173 PE:n n:o 54/Ulkmtsto/14e/sal./24.3.1954, T 20239/F 3 sal, KA.
174 PE:n n:o 17/Ohjeststo/8b/sal./16.11.1954, T 20239/F 3 sal, KA.
175 PE:n n:o 80/Ohjeststo/8b sal/11.4.1956, T 21442/F 7 sal, KA.
176 Lausunnot ovat löydettävissä Pääesikunnan jalkaväkiosaston arkistosta, jota säilytetään Kansallisarkistossa
tunnisteella T 25094/E 1 sal, KA.
177 PE:n n:o 24/Järjtsto/8 sal/14.5.1956, T 25094/E 1 sal, KA.
178 PE:n n:o 136/Ohjeststo/8b sal/16.5.1957, T 25094/F 5 sal, KA.
179 TaistK:n n:o 1300/II/5c/14.9.1953, T 20170/F 95, KA. TaistK:n n:o 1383/II/Db1/29.11.1954, T 20171/F 106, KA.
180 PE:n n:o 1246/Ohjeststo/8b sal/6.4.1956, Liite 1 ”Yleiset ohjesäännöt”, T 20173/F138, KA.
181 PE:n n:o 1187/Ohjeststo/8b sal/26.3.1956, T 20173/F138, KA. Tiedusteluohjesääntö oli suunniteltu valmistuvan jo
vuonna 1956, katso saman asiakirjan Liite 3 ”Vv 1956, 1957 ja 1958 valmistuviksi suunnitellut ohjesäännöt yms”.
182 PE:n n:o 1443/Ohjeststo/8b sal/9.5.1956, T 20173/F138, KA. PE:n n:o 1956/Ohjeststo/8b sal/29.5.1956, Liite 1 ”Puolustusvoimain ohjesääntösuunnitelma, tärkeimmät ohjesäännöt ja niiden valmistuminen 1.5.1956”,
T 20173/F138, KA. PE:n n:o 2110/Ohjeststo/8b/5.6.1956, T 20173/F138, KA. Esittely Puolustusvoimain Komentajalle 16.1.1957, n:o /Ohjeststo/8b, T 20173/F138, KA.
183 Vertaa Sissikoulutusopas, Helsinki 1956 ja Sissiohjesääntö (SissiO), Helsinki 1957 sekä Tiedusteluohjesääntö
(TiedO), Mikkeli 1958.
184 PE:n n:o 2402/Ohjeststo/8b/29.6.1956, T 20173/F138, KA.
185 MerivE:n n:o 2361/Koultsto/8b/Lausunto Tiedusteluohjesäännöstä/30.10.1956, T 20173/F138, KA. TykK:n n:o
1020/8b/Lausunto Tiedusteluohjesäännöstä/9.10.1956, T 20173/F138, KA. IlmavE:n n:o 8273/Op- ja Inttsto/8/lausunto Tiedusteluohjesäännöstä/15.9.1956, T 20173/F138, KA. TaistK:n n:o 1216/Koultsto/8d/lausunto
Tiedusteluojhjesäännöstä/12.10.1956, T 20173/F138, KA. SKK:n n:o 953/8/lausunto Tiedusteluohjesäännöstä/4.10.1956, T 20173/F138, KA.
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186
187
188
189
190
191

192
193

194

195
196

197
198

199
200
201

202
203
204
205
206

TykK:n n:o 1020/8b/Lausunto Tiedusteluohjesäännöstä/9.10.1956, T 20173/F138, KA.
TaistK:n n:o 1216/Koultsto/8d/lausunto Tiedusteluohjesäännöstä/12.10.1956, T 20173/F138, KA.
Esittely Puolustusvoimain Komentajalle 16.1.1957, n:o /Ohjeststo/8b, T 20173/F138, KA.
PE:n n:o 1450/Ohjeststo/8b/1.3.1958, T 20173/F139, KA. Kenttäohjesääntö, yleinen osa (KO yl), 1958. PE:n n:o
3948/Ohjeststo/8b/29.11.1958, T 20173/F140, KA. Taistelijan opas, Mikkeli 1959.
PE:n n:o 1528/Ohjetsto/8b/22.4.1958, T 20173/F139, KA. Tiedusteluohjesääntö (TiedO), Mikkeli 1958.
Vain virkakäyttöön -leima tarkoitti sitä, että kyseinen ohjesääntö oli julkinen ja virallinen asiakirja, mutta sen
käyttö oli rajoitettu puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen sisäiseen käyttöön. Ohjesääntö ei kuitenkaan ollut
salainen asiakirja, joten sitä voitiin käyttää henkilökunnan koulutuksen lisäksi myös varusmieskoulutuksessa.
Tiedusteluohjesääntö, Mikkeli 1958, s. 5–9.
PsPr:n n:o 3302/Koultsto/5 d 3/9.9.1960, T 25991/F 1, KA. 3.DE:n n:o 771/Koultsto/5 d 2/5.9.1960, T 25991/F 1,
KA. SavPr:n n:o 2008/Koul-ja järjtsto/5 d 2/23.8.1960, T 25991/F 1, KA. K-AK:n n:o 1189/Koul/5 f/12.10.1960,
T 25991/F 1, KA. PE:n n:o 1031/Jvtsto/8/12.7.1960, T 25991/F 2, KA. PE:n n:o 1750/Jvtsto/5 f 1/1.12.1960, T
25991/F 1, KA. 1.DE:n n:o 288/Koul/5 b/29.4.1961, T 25991/F 3, KA. PohPrE:n n:o 1061/Koultsto/D IV/20.4.1961,
T 25991/F 3, KA. PsPrE:n n:o 1781/Koultsto/5 d 3/3.5.1961, T 25991/F 3, KA. HämRjPE:n n:o 834/Koul- ja järjtsto/5 d 3/25.4.1961, T 25991/F 3, KA. 1.DE:n n:o 594/Koul/5 b/2.9.1961, T 25991/F 3, KA. 2.DE:n n:o 1276/
Koultsto/5 e 2/5.9.1961, T 25991/F 3, KA. 3.DE:n n:o 757/Koultsto/5 d 2/8.9.1961, T 25991/F 3, KA. PE:n n:o 1465/
Jvtsto/5 f 1/27.9.1961, T 25991/F 3, KA. PE:n n:o 2292/Jvtsto/5 f 1/22.12.1961, T 25991/F 3, KA.
PsPrE:n n:o 3130/Koultsto/5 d 3/11.9.1962, T 25991/F 6, KA. 1.DE:n n:o 824/Koul/5 b/19.9.1962, T 25991/F 6,
KA. 2.DE:n n:o 1/Koultsto/5 b/2.1.1963, T 25991/F 9, KA. 1.DE:n n:o 21/Koul/5 b/7.1.1963, T 25991/F 9, KA.
3.DE:n n:o 773/Koultsto/5 d 2/12.8.1963, T 25991/F 9, KA. 2.DE:n n:o 968/Koultsto/5 b/17.8.1963, T 25991/F
9, KA. PsPrE:n n:o 1512/Koultsto/5 d 3/22.4.1963, T 25991/F 10, KA. PE:n n:otta 8.3.1965 (Havaintoja kadettikoulun talvileiristä), T 25991/Db 1, KA.
Ahokanto (2004), s. 12–13. Katso myös Ahokanto, Hannu: Suomen laskuvarjojääkärien joukkokoheesio ja
joukkohenki, pro gradu -tutkielma vuodelta 2003, Helsingin yliopisto.
Ahokanto (2004), s. 13. Sissimerkki eli sissitoimintakoulutuksen saaneen sotilaan koulutushaaramerkki
otettiin puolustusvoimien sissikoulutusta antavissa yksiköissä käyttöön 16.11.1960. Vihreäkenttäisen koulutushaaramerkin eli kilvenmuotoisen tunnuksen reunusommel oli aluksi rajavartiolaitoksella oranssi ja puolustusvoimien sissiyksiköillä harmaa. Vuonna 1962 merkki yhtenäistettiin sekä puolustusvoimissa että rajavartiolaitoksessa reunusompeleeltaan oranssiksi. Merkin keskikuviona oleva havunoksa on valkea. Havunoksa
periytyy suomalaiseen sotilasheraldiikkaan jo vapaussodan ajalta. Laurla, Kari K.: Sotilasheraldiikka – liput,
merkit ja tunnukset, Kuopio 2003, s. 78. Katso myös Ahokanto, Hannu – Vilkuna, Janne: Tunnukset ja traditiot,
Punabaretit – Laskuvarjojääkärikoulu 1962–1996, 2. uudistettu painos, Hämeenlinna 2004, s. 232.
Katso esim. Market Garden, September 1944, ed. A. Korthals Altes – K. Margry – G. Thuring – R. Voskuil,
Institute of Military History, Royal Netherlands Army, Amsterdam 2004.
Esimerkiksi Ranskan armeija käytti maahanlaskujoukkoja vuosina 1953–1954 Dien Bien Phun taisteluissa.
Maahanlaskujoukkoja käytettiin myös Koreassa vuonna 1952 ja Suezin kriisissä vuonna 1956. Saressalo, Lassi
– Vilkuna, Janne: Laskuvarjojääkärit – Laskuvarjojääkärikoulu (LjK) 1962–1992, Hämeenlinna 1992, s. 12.
Ilkama, Keijo: Sissitoimintakoulutus lentojoukoissa, upseerien tiedustelukurssi 5:n tutkielma vuodelta 1954,
Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, kansio ilman tunnistetta, Sotataidon laitos, MPKK.
Everstiluutnantti Veikko Karhusen muistio vuodelta 1951, liite 8, n:otta, T 20239/F 1 sal, KA.
Solasaari, Seppo: Laskuvarjojääkärikoulun perustaminen, Punabaretit – Laskuvarjojääkärikoulu 1962–1996, 2.
uudistettu painos, Hämeenlinna 2004, s. 16–20. Katso myös Kajosmaa, Jesse: Laskuvarjojääkärikoulun sissi- ja
tiedustelukoulutus vuosina 1962–1982 – tutkimus Laskuvarjojääkärikoulussa annetun kaukotiedustelukoulutuksen taustasta ja kehityksestä, kadettikurssin sotatieteiden kandidaatin tutkielma vuodelta 2011, s. 10–11,
SK/1249, Sotataidon laitos, MPKK.
Saressalo – Vilkuna (1992), s. 12.
Sihvo, Sami: haastattelu 23.10.2013.
Solasaari (2004), s. 20–21.
Sihvo, Sami: haastattelu 23.10.2013.
Kaj Hagelbergin matkakertomus no:tta 8.8.1958, UtJR:n perinnearkisto. Ajatuksia laskuvarjojääkärikoulutuksen aloittamiseksi Suomessa, laatinut kapteeni Kaj Hagelberg, UudJP:n n:otta 24.9.1958, UtJR:n perinnearkisto.
Katso myös Solasaari (2004), s. 21.
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207 Selvitys komennukselta Ranskaan ajalta 1.8.57–31.9.58 ja Selvitys komennuksesta laskuvarjojoukkojen kouluun ajalta 8.7.–31.9.58, Sihvo, Sami, yksityiskokoelman kopioita tutkijan hallussa. Sihvo, Sami: haastattelu
23.10.2013. Sihvo, Sami Seppo Ilmari, nimikirjanote n:o 71936, KA. Katso myös Saressalo – Vilkuna (1992),
s. 13–14. Solasaari (2004), s. 22.
208 Sama.
209 Selvitys komennukselta Ranskaan ajalta 1.8.57–31.9.58 ja Selvitys komennuksesta laskuvarjojoukkojen kouluun ajalta 8.7.–31.9.58, Sihvo, Sami, yksityiskokoelman kopioita tutkijan hallussa. Sihvo, Sami: haastattelu
23.10.2013.
210 Solasaari (2004), s. 22. Ajatuksia laskuvarjojääkärikoulutuksen aloittamiseksi Suomessa, laatinut kapteeni Kaj
Hagelberg, UudJP:n n:otta 24.9.1958, UtJR:n perinnearkisto.
211 PE:n n:o 12/21.3.1960, Suunnitelma laskuvarjokoulutuksen toimeenpanosta, Laskuvarjokoulutustoimikunnan
mietintö, UtJR:n perinnearkisto. Katso myös Solasaari (2004), s. 23–33.
212 Sama.
213 Sama.
214 Sama.
215 Sama. Katso myös Varusmiesten laskuvarjohyppykurssi 1, 31.7.–2.9.1961, Orivesi 2011, s. 8–15.
216 Solasaari (2004), s. 33–37. Sihvo, Sami: haastattelu 23.10.2013. Katso myös Suominen (2012), s. 118.
217 PE:n n:o 1746/Jvtsto/12 h/26.10.1961, T 25094/F 9 sal, KA. Huom. Kaj Hagelberg ylennettiin majuriksi vuonna
1960 ja Sami Sihvo kapteeniksi vuonna 1961.
218 Reiman, Kalevi: Koulutuksen järjestelyt 1960-luvulla, Punabaretit – Laskuvarjojääkärikoulu 1962–1996,
2. uudistettu painos, Hämeenlinna 2004, s. 72–76. Laskuvarjojääkärikoulun koulutuskäsky N:o 2/1963 no:tta
2.5.1963, UtJR:n perinnearkisto.
219 Sama.
220 Sihvo, Sami: haastattelu 23.10.2013.
221 Sama. Reiman (2004), s. 78–79. Katso myös Kajosmaa (2011), s. 22, SK/1249, Sotataidon laitos, MPKK.
222 PE:n n:o 709/Optsto/11 sal/2.11.1964, T 26965/F 32 sal, KA.
223 Sama.
224 Reiman (2004), s. 87.
225 PE:n n:o 1/Opos/sal/11.11.1960, T 26843/Hh 10 sal, KA.
226 Sama.
227 PE:n n:o 226/Optsto/11 sal/12.4.1961, T 26965/F 24 sal, KA.
228 Sama. Katso myös Palokangas (2014), s. 295–296.
229 Roudasmaa, Stig: haastattelu 6.2.2008. Katso myös Palokangas (2014), s. 297–298.
230 PE:n n:o 291/Optsto/1 sal/7.5.1962, T 24727/Db 1 sal, KA.
231 ”Samana päivänä (4.6.1962) ilmestyi Pääesikunnan toimittama K-ohjelma kirjasena. Se sisälsi maanpuolustuksen kehittämistyön perusteet, Puolustusvoimien kehittämiseen vaikuttavat tekijät, maavoimien, meripuolustuksen ja ilmavoimien kehittämisen, kaikille puolustushaaroille yhteisten toiminta-alojen materiaalitarpeet
sekä tuotannollisen valmiuden kehittämisen ja kehittämisohjelman kustannukset. Kirjanen oli tarkoitus jakaa
kansanedustajille ja korkeimmille hallintoelimille. Myöhemmin valtioneuvosto kielsi kirjasen jakelun. Se hautautui holviin, josta sitä myöhemmin jaettiin luottamuksellisesti eräille tahoille informaatiomielessä. Tätä Karjalaisen hallituksen aikaansaamaa toimenpidettä oli vaikea ymmärtää.” Simelius, Sakari: Jalkaväen kenraalin
muistelmat – Puolustusvoimien puolesta, Juva 1983., s. 197–213.
232 Puolustuslaitoksen kehittäminen 1960-luvulla, Helsinki 1962, s. 29–31 ja 45.
233 Sama, s. 31.
234 Sama, s. 45.
235 Jokamiehen maanpuolustus, 1965, s. 39.
236 Nykyajan reservin upseeri ja aliupseeri, O. Nuutilainen ja L. Saressalo (toim.), 1961, s. 91–93.
237 Kenttäohjesääntö I osa (KO I) – Yhtymän taistelu, Mikkeli 1963, s. 31–35. Katso myös ohjesääntöön liitetty
vahvistusasiakirja, PE:n n:o 1695/Ohjeststo/20c/28.6.1963.
238 Kenttäohjesääntö I osa (KO I) – Yhtymän taistelu, Mikkeli 1963, s. 31–35.
239 Sama.
240 Tervasmäki, Vilho: Maanpuolustuksen johto ja yleisjärjestelyt, artikkeli kirjassa Tietoja maanpuolustuksesta,
Mikkeli 1969, s. 16–17.
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Puolustuskykymme materiaalinen perusta 1968, s. 32–34.
Asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin, Suomen Asetuskokoelma n:o 145/1966, KA.
Saressalo (1981), s. 78–81, SKK 1/1465, KA.
Palokangas (2014), s. 324.
Sama, s. 325.
Sama.
Sama, s. 326.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama, s. 327.
Sama.
PE:n n:o 33/Koultsto/5 a 1/sal/20.3.1965, T 25086/F 1sal, KA.
Wennström, Finn-Göran: Ylemmän päällystön kurssit, artikkeli kirjassa Sotakorkeakoulu suomalaisen sotataidon kehittäjänä, toim. Arto Kotro, Juva 2009, s. 314.
T 26965/Dk 1 sal – Dk 4 sal, KA.
PE:n n:o K11/Lkptsto/Da sal/28.2.1961, T 26965/Dk 1 sal, KA. YPO 1:lle osallistui oppilaana muun muassa
sissiasioiden parissa työskennellyt Jorma Järventaus.
Yleistaktillisia suuntaviivoja, YPO 2:n luento 2.5.1962, T 26965/Dk 2 sal, KA. YPO 2:lle osallistuivat oppilaina
muun muassa sissi- tai tiedusteliasioiden parissa työskennelleet Veikko Koppinen, Veikko Karhunen ja Leevi
Välimaa. Karhunen, Veikko Evert, nimikirjanote n:o 37447, KA. Koppinen, Veikko William, nimikirjanote n:o
55645, KA. Välimaa, Leevi Kalervo, nimikirjanote n:o 46511, KA.
Vertaa edellinen Kenttäohjesääntö I (KO I), Mikkeli 1963, s. 103–113, 140, 190–191 ja 231.
Tiedustelun yleisjärjestely, armeijan ja armeijakunnan tiedustelu, YPO 3:n luento 229.1.1964, PE:n n:o 5/
Tarktsto/5 sal/31.1.1964, T 26965/Dk 3 sal, KA.
Sama. YPO 3:lle osallistuivat oppilaina muun muassa sissi- ja tiedusteluasioiden parissa työskennelleet Martti
Avela, Björn Kontiopää ja Unto Matikainen. Avela, Martti, nimikirjanote n:o 30515, KA. Kontiopää, Björn
Harald Wilhelm, nimikirjanote n:o 40903, KA. Matikainen, Unto Osvald, nimikirjanote n:o 51481, KA.
Näkökohtia suurten joukkojen johtamisesta oloissamme nykyaikaisessa sodassa, YPO 4:n luento 15.9.1966, T
26965/Dk 4 sal, KA. YPO 4:lle osallistui oppilaina muun muassa sissiasioiden parissa työskennellyt Erkki Setälä.
Vesterinen, Veikko: Kolmen kenraalin kintereillä, Jyväskylä 1995, s. 41.
PE:n n:o 1/Tarktsto/5 sal/17.1.1966, T 25094/F 14 sal, KA.
Lukumääräisesti eniten tiedustelutoimintaa käsitteleviä kirjoituksia vuosina 1961–1966 esiintyy Sotilasaikakauslehdessä. Myös Ruotuväki-lehdessä ja Suomen Sotilaassa sekä monissa aselajilehdissä ja -aikakauskirjoissa
esiintyi tiedustelutoimintaa sivuavia pohdintoja ja kannanottoja, joita ei tähän laskelmaan ole otettu huomioon kirjoitusten saaman vähäisen palstatilan vuoksi. Katso tämän tutkimuksen lähdeluettelo.
Hartama, O. A.: Sotavankien kuulustelun ja sotasaaliin tutkimustiedustelun järjestely sodan ajan puolustusvoimissamme (ehdotus), Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1961, SKK 1/759, KA. Lehtonen, K. J.: Radiotiedustelun suorittaminen merialueilla sodan aikana – tiedusteluorganisaatio sekä tiedustelutulosten käsittelyn
ja tietojen jakamisen käytännöllinen järjestely, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1961, SKK 1/775, KA.
Poutanen, K. S. J.: Tiedustelun järjestely armeijakunnissa v 1941 ennen hyökkäystä (organisaatio, suunnitelmat
ja tiedustelun ulottuvuus), Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1962, SKK 1/783, KA. Envall, P.: Keveiden
joukkojen käytöstä Suomen sodan 1941–45 hyökkäysvaiheissa saadut kokemukset, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1967, SKK 1/885, KA.

5

OPERATIIVIS-TAKTINEN TIEDUSTELUTOIMINTA ALUEELLISESSA TAISTELUSSA

1

Uusittu ”operatiivinen peruskäsky n:o 10 eli kymppi” tuli voimaan 25.5.1966, ja se tarkoitti samassa yhteydessä
uusitun operatiivisen käskyn n:o 15 edellyttämiä sotilaallisen maanpuolustuksen perusteita. ESSlE:n n:o 111/
Optsto/11 sal/19.4.1967, T 25094/F 15 sal, KA. Katso myös Puolustusvalmiutemme, everstiluutnantti Ermei
Kannisen muistio 29.3.1968, T 26965/Hh 10 sal, KA.
PE:n n:o 47/Jvtsto/5 sal/ 3.5.1967, T 25094/F 15 sal, KA.
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Puolustusvalmiutemme, everstiluutnantti Ermei Kannisen muistio 29.3.1968, T 26965/Hh 10 sal, KA.
Sama.
Katsaus nykyiseen operatiiviseen puolustusvalmiuteemme ja eräitä johtopäätöksiä, eversti L. K Välimaan muistio 5.10.1966, T 26965/Hh 10 sal, KA.
Maanpuolustuksen perusteet, osa: Puolustusvoimien tehtävät ja mahdollisuudet rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, puolueettomuuden suojaamiseksi ja aseellisen hyökkäyksen torjumiseksi, Helsinki 1968, s. 10.
Ruutu, Juhani: Haastattelu 8.6.2006.
Puolustusvalmiutemme, everstiluutnantti Ermei Kannisen muistio 29.3.1968, T 26965/Hh 10 sal, KA.
Jalkaväen taisteluohjesääntö I osa (JvO I) – Pataljoonan taistelu, Mikkeli 1968. PE:n n:o 1771/Ohjeststo/8
b/13.6.1968, ohjesääntöön liitetty vahvistamisasiakirja.
Katso esim. Katsaus Tshekkoslovakiaan 22.8.1968, PE:n Tiedusteluosaston muistio 22.8.1968, 21/117, UKA.
Tshekkoslovakia ja Neuvostoliiton poliittiset päämäärät 22.8.1968, PE:n Tiedusteluosaston muistio 22.8.1968,
21/117, UKA. Katsaus Tshekkoslovakian tapahtumiin, PE:n Tiedusteluosaston muistio 2.9.1968, 21/117, UKA.
Sama.
Katsaus Tshekkoslovakian tapahtumiin, PE:n Tiedusteluosaston muistio 2.9.1968, 21/117, UKA.
Tshekkoslovakian kriisi (poliittinen katsaus), PE:n Tiedusteluosaston muistio 2.9.1968, 21/117, UKA.
Sama.
Katso esim. Tiilikainen, Heikki: Kylmän sodan kujanjuoksu, Jyväskylä 2003, s. 7 ja 93–117.
Kurssikertomus ylemmän päällystön kurssi 1:stä 11.6.1968, liite 3d, T 26965/Dk 6 sal, KA.
PE:n n:o 303/Optsto/11 sal/12.7.1968, T 25044/F 3 sal, KA. Katso myös Palokangas, Marko – Säämänen, Juuso:
Kaappaushyökkäyksestä strategiseen iskuun – osa 1, Sotilasaikakauslehti 9/2007, s. 25–28.
ESSlE:n n:o 254/Optsto/11 sal/30.10.1968, T 26965/F 43 sal, KA.
Yleisesikunnan operatiivisen osaston muistio eräistä Helsingin puolustamiseen liittyvistä seikoista 10.12.1968,
T 25044/F 3 sal, KA. Katso myös PE:n n:o R 3/Optsto/11 henksal/28.6.1968, T 26965/Hh 8–9 sal, KA.
ESSlE:n n:o 254/Optsto/11 sal/30.10.1968, T 26965/F 43 sal, KA. Katso myös Palokangas, Marko – Säämänen,
Juuso: Kaappaushyökkäyksestä strategiseen iskuun – osa 2, Sotilasaikakauslehti 10/2007, s. 43–48.
Uhka-analyysi ja tornitykkien tarve, PE:n Op-os:n muistio 2.9.1968, T 26513/Hbi 1 sal, KA. Palokangas, Marko
– Säämänen, Juuso: Kaappaushyökkäyksestä strategiseen iskuun – osa 2, Sotilasaikakauslehti 10/2007, s. 43–48.
ESSlE:n n:o 154/Optsto/11 sal/3.9.1968, T 25044/F 3 sal, KA. Katso myös PE:n n:o 38/R/10/14.11.1967,
T 26965/Hh 8–9 sal, KA.
PE:n n:o 486/Optsto/1 sal/14.11.1968, T 23920/F 2 sal, KA. Neuvostoliiton kyky ja kaappaushyökkäyksen kaltainen uhkakuva esiteltiin ensimmäisen kerran jo vuoden 1960 lopulla asiakirjassa Operatiiviset olosuhteemme Suomen mahdollisesti joutuessa sotaan lähivuosina. PE:n n:o 1/Op-os/11.11.1960, T 26965/Hh 10 sal, KA.
Sama. Katso myös PE:n n:o R 26/12.4.1969, T 26965/Hh 8–9 sal, KA.
Palokangas (2014), s. 355–356. Vertaa PE:n n:o 444/Lkptsto/10 sal/22.9.1967, T 26842/F 25 sal, KA.
Palokangas (2014), s. 357. Katso myös Penttilä (1988), s. 166–171.
PE:n n:o 266/Lkptsto/10 sal/30.6.1967, T 26842/F 25 sal, KA.
Palokangas (2014), s. 357.
Sama.
Ruutu, Juhani: Kaappaushyökkäys, Ruotuväki 4/1969(a).
Ruutu, Juhani: haastattelut 1.12.2005 ja 8.6.2006. Kanninen, Ermei: haastattelut 3.1.2006 ja 15.5.2013.
Katso esim. Sotakorkeakoulun opetussuunnitelmat (MSL 30, MeSL 9 ja STL), T 24043/Db 14, KA. Sotakorkeakoulun opetussuunnitelmat (MSL 31 ja ISL 9), T 24043/Db 15, KA. Sotakorkeakoulun yleisen taktiikan luennot
ja harjoitukset n:o 1, v. 1967–1972, T 24043/Dg 203, KA.
PE:n n:o R 25/2.4.1969, T 26965/Hh 8–9 sal, KA. Katso myös PE:n n:o 90/Tiedtsto/14 d sal/12.3.1969, T 26890/
Hla 10 sal, KA (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
Palokangas (2014), s. 358.
PE:n n:otta 6.2.1968, T 26965/Hh 8–9 sal, KA.
Palokangas (2014), s. 360. Iisakkala, Ari-Ilmari: haastattelu 8.12.2010.
Palokangas (2014), s. 360.
Maanpuolustuksemme tienviitat, Helsinki 1967 (kirja ilman sivunumeroita).
Puolustuskykymme materiaalinen perusta, Helsinki 1968, s. 4–6.
PE:n n:otta sal/6.11.1968, T 25086/F 2 sal, KA. PE:n n:o 510/optsto/11 sal/29.11.1968, T 25086/F 2 sal, KA.
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PE:n n:o 1049/Ohjeststo/8 b/22.4.1967, T 24043/F 87, KA. Ruutu, Juhani: haastattelut 1.12.2005 ja 8.6.2006.
Katso myös Visuri (1989), s. 212–213 ja 301.
Ruutu, Juhani: haastattelu 8.6.2006. Katso myös Ruutu, Kaarle Juhani, nimikirjanote n:o 55857, KA.
Ruutu, Juhani: haastattelu 8.6.2006. Visuri (1989), s. 213. Suhonen, Martti: Jalkaväen taisteluohjesäännöistä
ja niiden käytöstä sekä ohjesääntötyöstä, Jalkaväen vuosikirja X/1971–1972, s. 665. PE:n n:otta 18.9.1969/sal
(Eversti Ermei Kannisen esitys ylimmän päällystön informaatiotilaisuudessa 18.9.1969 Pääesikunnassa: PTL:n
uudistamistyö ja paikallispuolustus), Ermei Kannisen yksityiskokoelma, alkuperäinen asiakirja tutkijan hallussa. Jalkaväen tarkastajan koulutuskatsauksessa vuonna 1969 todettiin muun muassa: ”Uusittu kenttäohjesäännön yleinen osa antaa myös perusteita uuden alueelliseen puolustukseen perustuvan taktiikan kehittämiselle”,
PE:n n:o 20/Jvtsto/D 1 sal/13.2.1970, T 25094/F 18 sal, KA. Katso myös PE:n n:otta /Ohjeststo/5 sal/ .12.1969,
T 26965/Dk 5 sal, KA.
Kenttäohjesääntö Yleinen osa, luonnos (KO yl), 1969, s. 82–88.
Sama, s. 88–89 ja liite 1, s. 1–2.
Ruutu, Juhani: Haastattelu 8.6.2006. SKK:n n:otta 30.5.1967, T 24043/F 87, KA.
Ruutu, Juhani: Haastattelu 8.6.2006. Katso myös SKK:n n:o 620/8/12.6.1967, T 24043/F 87, KA.
PE:n n:o 2274/Ohjeststo/8 b/24.9.1969, T 24043/F 97, KA.
SKK:n n:o 82/7/28.1.1970, T 24043/F 97, KA. Vertaa Kenttäohjesääntö Yleinen osa, luonnos (KO yl), 1969,
kohta 312, s. 94.
SKK:n n:o 88/7/28.1.1970, T 24043/F 97, KA.
Palokangas (2014), s. 367.
PE:n n:otta 18.9.1969/sal (Eversti Ermei Kannisen esitys ylimmän päällystön informaatiotilaisuudessa
18.9.1969 Pääesikunnassa: PTL:n uudistamistyö ja paikallispuolustus), Ermei Kannisen yksityiskokoelma, alkuperäinen asiakirja tutkijan hallussa.
PE:n kirjelmä n:otta 25.2.1969, T 25094/F 17 sal, KA.
Palokangas (2014), s. 368.
Sama.
Sama.
PE:n kirjelmä n:otta 25.2.1969, T 25094/F 17 sal, KA.
PE:n n:o 41/Jvtsto/5 sal/12.4.1969, T 25094/F 17 sal, KA.
PE:n n:o 42/Jvtsto/5 sal/14.4.1969, T 25094/F 17 sal, KA.
PE:n n:o 46/Staltsto/5 sal/30.4.1969, T 25094/F 17 sal, KA.
PE:n n:o 133/Tiedtsto/5 sal/3.6.1969, T 25094/F 17 sal, KA. PE:n n:o 82/Piontsto/5 sal/6.6.1969, T 25094/F 17
sal, KA. PE:n n:o 126/Vtsto/5 sal/6.6.1969, T 25094/F 17 sal, KA. Katso myös PE:n n:o 143/Htsto/sal/11.6.1969,
T 25094/F 17 sal, KA. PE:n n:o 60/Ellääktsto/sal/16.6.1969, T 25094/F 17 sal, KA.
YE:n 192/Optsto/5 sal/11.6.1969, T 25094/F 17 sal, KA.
SKSlE:n n:o 272/Yetsto/5 sal/6.6.1969, T 25094/F 17 sal, KA. PSSlE:n n:o 22/Koul/5 sal/12.6.1969, T 25094/F
17 sal, KA. RUK:n n:o 73/Koul- ja järjtsto/sal/13.6.1969, T 25094/F 17 sal, KA. RvE:n n:o 83/III/sal/30.6.1969,
T 25094/F 17 sal, KA.
Iisakkala, Ari-Ilmari: haastattelu 8.12.2010. Katso myös PE:n n:o R 42/Optsto/10 sal/5.12.1969, T 26965/Hh
8–9 sal, KA.
SKK:n n:otta 4.1.1969/ets, ”Taktiikkamme ja organisaatiomme kehittäminen, PM”, Asiakirjakokoelma: ”Pessimismin pyhä kirja m/1969, SKK”, kansio ilman tunnistetta, Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, MPKK.
Sama, s. 174–176.
SKK:n n:otta 12.8.1968, ”Tutkielma A-vahvuisen prikaatin puolustuksen rakenteesta ja prikaatin puolustuksen suorituksesta saaduista kokemuksista Sotakorkeakoulun kesäjohtamisharjoituksessa 1968”, Asiakirjakokoelma: ”Pessimismin pyhä kirja m/1969, SKK”, kansio ilman tunnistetta, Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, MPKK.
SKK:n n:otta 4.1.1969, ”Taktiikkamme ja organisaatiomme kehittäminen”, s. 71–73, Asiakirjakokoelma: ”Pessimismin pyhä kirja m/1969, SKK”, kansio ilman tunnistetta, Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, MPKK.
SKK:n n:otta 19.3.1969, ”Taktiikkamme ja organisaatiomme kehittäminen, II osa”, Asiakirjakokoelma: ”Pessimismin pyhä kirja m/1969, SKK”, kansio ilman tunnistetta, Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, MPKK.
PE:n n:otta 21.4.1969 (Eversti Ermei Kannisen alustus Pääesikunnan sotilasjohdon informaatiotilaisuudessa:
Suomen puolustuskykyyn vaikuttavia tekijöitä), Ermei Kannisen yksityiskokoelma, alkuperäinen asiakirja tutkijan hallussa.
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SKK:n n:otta 2.5.1969 (Taktiikkamme ja organisaatiomme kehittäminen, II osa, 1. lisäys), Asiakirjakokoelma:
”Pessimismin pyhä kirja m/1969, SKK”, kansio ilman tunnistetta, Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta, Sotataidon laitos, MPKK. Alustajina taktiikan seminaarissa 6.–9.6.1969 toimivat Sotakorkeakoulun opettajista
everstiluutnantit Raimo Viita, Ilkka Seppälä, majuri Ilkka Halonen ja kapteeni Teo Haapajärvi. Heistä etenkin
Haapajärvi oli omissa tutkimuksissaan perehtynyt sissitoimintaan. Katso Haapajärvi, Teo: Prikaatin ja armeijakunnan sissitoiminnan tarve ja järjestelymahdollisuudet sekä tästä tehtävät johtopäätökset koulutuksen ja
organisaation osalta, Sotakorkeakoulun diplomityö vuodelta 1967, SKK 1/886 KA.
PE:n n:o 109/Optsto/R 0 sal/20.7.1970, T 26965/Hh 8–9 sal, KA.
Kanninen, Ermei: haastattelu 3.1.2006. PE:n n:otta 18.9.1969/sal (Eversti Ermei Kannisen esitys ylimmän päällystön informaatiotilaisuudessa 18.9.1969 Pääesikunnassa: PTL:n uudistamistyö ja paikallispuolustus), Ermei
Kannisen yksityiskokoelma, alkuperäinen asiakirja tutkijan hallussa. SKK:n n:o 88/7/28.1.1970, Muistio prikaatin ja sitä suuremman yhtymän taistelua käsittelevän kenttäohjesäännön uusimisesta, T 24043/F 97, KA.
PE:n n:o 109/Optsto/R 0 sal/20.7.1970, T 26965/Hh 8–9 sal, KA. Vertaa muun muassa Maanpuolustuksemme tienviitat, Helsinki 1967 (kirja ilman sivunumeroita). Puolustuskykymme materiaalinen perusta, Helsinki
1968, s. 4–6. Ruutu (1969a). Kenttäohjesääntö Yleinen osa, luonnos (KO yl), 1969, s. 10.
PE:n n:o 109/Optsto/R 0 sal/20.7.1970, T 26965/Hh 8–9 sal, KA. Katso myös PE:n n:otta 18.9.1969/sal (Eversti
Ermei Kannisen esitys ylimmän päällystön informaatiotilaisuudessa 18.9.1969 Pääesikunnassa: PTL:n uudistamistyö ja paikallispuolustus), Ermei Kannisen yksityiskokoelma, alkuperäinen asiakirja tutkijan hallussa.
Sama. Suojajoukko-käsitteen osalta katso PE:n n:otta 30.4.1961, T 26965/F 22 sal, KA.
PE:n n:o 109/Optsto/R 0 sal/20.7.1970, T 26965/Hh 8–9 sal, KA.
Katso esim. PE:n n:otta 18.9.1969/sal (Eversti Ermei Kannisen esitys ylimmän päällystön informaatiotilaisuudessa 18.9.1969 Pääesikunnassa: PTL:n uudistamistyö ja paikallispuolustus), PE:n n:otta 21.4.1969 (Eversti
Ermei Kannisen alustus: Suomen puolustuskykyyn vaikuttavia tekijöitä), PE:n n:otta 26.4.1970 (Eversti Ermei Kannisen esitelmä: Alueellisen puolustusjärjestelmän perusteista), PE:n n:otta 9.2.1970/sal (Eversti Ermei
Kannisen alustus: Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet), Ermei Kannisen yksityiskokoelma, alkuperäiset
asiakirjat tutkijan hallussa.
Ruutu, Juhani: Sotilaalliset toimenpiteet puolueettomuuden ja erityisesti maarajan suojaamiseksi, Tietoja
maanpuolustuksesta, Helsinki 1969(b), s. 185.
Tiedustelun antaman ”ennakkovaroitus” perustui strategisen sotilastiedustelun, elektronisen tiedustelun ja
etenkin asiamiestoiminnan avulla muodostettuun tilannetietoon mahdollisen vihollisen aloittamista hyökkäysaikeista, kuten joukkojen ja sotavarustuksen siirroista hyökkäyksen mahdollistavaan strategiseen ryhmitykseen. Ei liene sattumaa, että juuri samaan aikaan ennakkovaroituksen käsitteen voimallisemman käytön
kanssa osuu myös tiedustelutoimialan uuden erikoisoppaan julkaisu ”ei tietoja sivullisille” -merkinnällä. Katso
Tiedustelukuvausopas (TiedKuvO) – tekniset perusteet, Mikkeli 1970.
Iisakkala, Ari-Ilmari: haastattelu 8.12.2010.
PE:n n:o R 56/Optsto/11 henksal/1.12.1970, T 26965/Hh 8–9, sal, KA.
PE:n n:o 36/Optsto/Da sal/25.1.1971, T 26965/D 1 sal, KA.
Iisakkala, Ari-Ilmari: haastattelu 8.12.2010.
PE:n n:o 861/Ohjessto/8 B ets/30.3.1971, T 23204/F 291, KA. Katso myös Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl),
luonnos 1971.
Jalkaväen taisteluohjesääntö III osa (JvO III) – Ryhmän ja joukkueen taistelu, Jyväskylä 1971. Vertaa Jalkaväen
taisteluohjesääntö III osa (JvO III) – Ryhmän ja joukkueen taistelu, 1974.
PE:n n:o 861/Ohjessto/8 B ets/30.3.1971, s. 10, 96–102, T 23204/F 291, KA. Katso myös Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl), luonnos 1971, s. 71–76 ja liite 1, s. 1. Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl), Mikkeli 1973,
s. 74–79 ja 168.
Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl), luonnos 1971, s. 60–61. Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl), Mikkeli
1973, s. 64–66. Kanninen, Ermei: haastattelu 3.1.2006.
Jalkaväen taisteluohjesääntö, I osa (JvO I), Pataljoonan taistelu, Helsinki 1978, s. 32–33. Ohje perusyhtymän
taistelua varten, Helsinki 1977, s. II:40–41.
Visuri (1985), s. 194–196.
Mikkonen, Matti: haastattelu 1.11.2013.
Katso tämän tutkimuksen lähdeluettelo.
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Stenström, Lars: Vihollistiedustelun suunnittelu ja käskytys sekä tietojen käsittely prikaatissa ja pataljoonassa,
artikkeli kirjassa Taistelukoulu 1927–1977, Joensuu 1977, s. 253–260.
Kalpamaa, Heikki: Komppanian ja joukkueen sissitoimintaolosuhteista ja -menetelmistä, artikkeli kirjassa
Taistelukoulu 1927–1977, Joensuu 1977, s. 261–274. Katso myös Kalpamaa, Jarmo Heikki Artturi, nimikirjanote n:o 67474, KA.
Wennström, Finn-Göran: Näkökohtia prikaatin vihollistiedustelun johtamisesta, Jalkaväen vuosikirja XVI
1985, Vaasa 1985, s. 175–184.
PE:n n:o 542/Optsto/Daa sal/25.9.1975, T 25767/Da 1 sal, KA. Katso myös Visuri (1989), s. 80–83.
PE:n n:o 169/Optsto/Daa sal/1.3.1974 liitteineen, T 25767/Da 1 sal, KA.
PE:n n:o 542/Optsto/Daa sal/25.9.1975, T 25767/Da 1 sal, KA.
PE:n n:o 169/Optsto/Daa sal/1.3.1974 liitteineen, T 25767/Da 1 sal, KA.
PE:n kirjelmä n:otta 25.2.1969, T 25094/F 17 sal, KA. PE:n n:o 41/Jvtsto/5 sal/12.4.1969, T 25094/F 17 sal,
KA. Katso myös Jalkaväen vuosikirja X, 1971–1972, Mikkeli 1972, s. 169. Katso myös PE:n n:o 12/Optsto/Daa
sal/15.1.1979, T 25767/Da 2 sal, KA.
Mikkonen, Matti: haastattelu 1.11.2013. Katso myös Kalpamaa, Jarmo Heikki Artturi, nimikirjanote n:o 67474, KA.
Iskanius (2012), s. 269.
Mikkonen, Matti: haastattelu 1.11.2013.
Sama.
Sama, s. 65–66. Katso myös KaiPr:n n:otta ”Havainnot kantahenkilökunnan sissikoulutuksen opetustilaisuudesta
Kajaanissa 21.–23.4.1975”, Ermei Kanninen, kokoelman kopioita ja alkuperäisiä asiakirjoja tutkijan hallussa.
Mikkonen, Matti: haastattelu 1.11.2013.
PE:n n:o 243/Optsto/Daa sal/22.3.1977, T 25767/Da 2 sal, KA. PE:n n:o 354/Optsto/Daa sal/11.5.1977, T 25767/
Da 2 sal, KA. PE:n n:o 61/Optsto/Daa sal/27.1.1978, T 25767/Da 2 sal, KA.
PE:n n:o 542/Optsto/Daa sal/25.9.1975, T 25767/Da 1 sal, KA.
Saressalo (1981), s. 80–82, SKK 1/1465, KA. Katso myös Kronlund (1993), s. 45–46.
Paakkinen, Juhani: kirjeenvaihtohaastattelu maalis–huhtikuu 2007.
Ilmola, Ilkka: Operaatiotaidon ja taktiikan kehitysnäkymät 1980-luvulle, artikkeli Tiede ja Ase -vuosikirjassa
35, Joensuu 1977, s. 14–72.
TaistK:n n:o 103/Koultsto/5 sal/16.7.1974, T 25722/F 1–8 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
LjK:n n:o 58/Hk sal/4.9.1984, T 25722/F 9–11 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 197/Tiedtsto/Daa sal/6.4.1976, T 25722/E 1 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 176/Jvtsto/5b/sal/5.4.1978, T 25722/F 1–8 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 292/Koulos/DbD sal/3.7.1979, T 25722/E 1 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). TaistK:n n:otta
muistio kesäkuu 1979, T 25722/E 1 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
Sama. Katso myös TaistK:n n:o 104/Da sal/21.6.1979, T 25722/E 1 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 27/Koul-os/Dbc sal/19.1.1981, T 25722/E 1 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 83/Koulos/Koultstso/5 sal/16.2.1982, T 25722/F 9–11 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 114/Jvtsto/5 sal/23.4.1982, T 25722/F 9–11 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
TaistK:n n:o 150/Dc sal/8.9.1987, T 25722/F 12–16 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 486/Daa sal/21.12.1981, T 25722/E 1 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
Sama.
Sama. Katso myös PE:n n:o 215/Daa sal/Jvtsto/31.8.1981, T 25722/Da 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
KarJP:n n:o 78/Koul- ja järjtsto/Dc sal/22.10.1983, T 25722/E 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
Katso myös PE:n n:o 52/Jvtsto/Db sal/1.3.1983, T 25722/E 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
T 25722/Ba1 sal, Ca 1 sal ja Cb 1 sal, luovutus- ja vastaanottopöytäkirjat, v. 1978–1990, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
TaistK:n n:o 112/Dc sal/Koul- ja järjtsto/28.5.1984, T 25722/E 4 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
S-KSL:n n:o 116/Db sal/20.6.1983, T 25722/E 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Tiedusteluopas
(Tied-opas), 1986.
PE:n n:o 12/Optsto/Daa sal/15.1.1979, T 25767/Da 2 sal, KA. Koskelo, Heikki: haastattelu 21.3.2013. Katso
myös Hyötyläinen (1992), s. 84–110.
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129 PE:n n:o 12/Optsto/Daa sal/15.1.1979, liite 1, T 25767/Da 2 sal, KA. PE:n n:o 730/Daa sal/22.10.1979, T 25767/
Da 2 sal, KA.
130 PE:n n:o 32/Koultsto/5 sal/21.1.1980, T 25722/Da 2 sal, KA (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o 3000/
Koul-os/Dbc/22.10.1979, T 25993/Hn 2, KA. PE:n n:o 780/Jvtsto/ETS/26.5.1980, T 25993/Hn 2, KA. PE:n n:o
1010/Hn/ETS/28.7.1980, T 25993/Hn 2, KA. PE:n n:o 186/Daa sal/31.10.1980, T 25722/Da 2 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
131 PE:n n:o 1010/Hn/ETS/28.7.1980, T 25993/Hn 2, KA. Katso myös Sotilaspiirin paikallispuolustusohjeen luonnos, 1980. Luonnonmuonaohjeen luonnos, 1980.
132 PE:n n:o 725/Ddc/21.2.1980, T 25993/Hn 2 ets, KA.
133 PE:n n:o 186/Daa sal/31.10.1980, T 25722/Da 2 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Koskelo, Heikki:
haastattelu 21.3.2013.
134 Sama.
135 Sama. Katso myös PE:n n:o 1699/Daa/ETS/19.12.1980, T 25993/Hn 2, KA.
136 PE:n n:o 151/Optsto/Daa sal/13.2.1981, T 25767/Da 3 sal, KA.
137 PE:n n:o 114/Maavtsto/5 sal/4.3.1981, T 25722/Da 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o 8/
Jvtsto/5 sal/30.3.1981, T 25767/Da 3 sal, KA. PE:n n:o 155/Daa sal/31.5.1982, T 25722/Da 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Koskelo, Heikki: haastattelu 21.3.2013.
138 PE:n n:o 629/Optsto/Daa sal/3.9.1981, T 25767/Da 3 sal, KA.
139 PE:n n:o 1361/Jvtsto/Dbc/ETS/20.11.1981 T 25993/Hn 3, KA.
140 PE:n n:o 164/Jvtsto/Dbc/ETS/29.1.1982, T 25993/Hn 3, KA. PE:n n:o 174/Jvtsto/Dbc/ETS/1.2.1982, T 25993/
Hn 3, KA. PE:n n:o 155/Daa sal/31.5.1982, T 25722/Da 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Koskelo,
Heikki: haastattelu 21.3.2013.
141 Sama.
142 PE:n n:o 646/Dbc sal/11.9.1981, T 25767/Dbc 1 sal, KA. Katso myös Hyötyläinen (1992), s. 86.
143 PE:n n:o 158/Dbc sal/11.2.1980, T 25767/Dbc 1 sal, KA.
144 PE:n n:o 429/Optsto/Daa sal/9.6.1981, T 25767/Da 3 sal, KA. PE:n n:o 726/Op-os/Daa sal/15.10.1981, T 25767/
Da 3 sal, KA. Koskelo, Heikki: haastattelu 21.3.2013. Partanen, Tapio: haastattelut 5.2.2008 ja 12.5.2008.
145 PE:n n:o 726/Op-os/Daa sal/15.10.1981, T 25767/Da 3 sal, KA.
146 PE:n n:o 33/Järjos/Järjtsto/F 10 sal/21.4.1981, T 25722/F 1–8 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n
n:o 103/Järjos/Lkptsto/10 sal/19.3.1981, T 25722/F 1–8 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o
120/Daa sal/Jvtsto/30.4.1981, T 25722/Da 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
147 Sama.
148 Sama.
149 Sama. Katso myös PE:n n:o 259/Daa sal/Jvtsto/14.10.1981, T 25722/Da 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Asiakirjassa esitetään, että ”prikaati 80:n tiedustelukomppanian tulisi liikkua maastokuorma-autoilla,
moottoripyörillä ja sillä tulisi olla tarvittava määrä lumikelkkoja”.
150 PE:n n:o 84/F 10 sal/Järjststo/24.4.1984, T 25722/F 9–11 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
151 PE:n n:o 165/F10 sal/Järjststo/12.10.1984, T 25722/F 9–11 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
152 Sama.
153 KarJP:n n:o 78/Koul- ja järjtsto/Dc sal/22.10.1983, T 25722/E 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
Katso myös PE:n n:o 52/Jvtsto/Db sal/1.3.1983, T 25722/E 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
154 Sama.
155 Tiedusteluopas, (Tied-opas), Jyväskylä 1986. KarJP:n n:o 78/Koul- ja järjtsto/Dc sal/22.10.1983, T 25722/E 3
sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Katso myös PE:n n:o 52/Jvtsto/Db sal/1.3.1983, T 25722/E 3 sal,
MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
156 Reserviläisjohtajan opas (Resj-opas), Jyväskylä 1980, s. 21–25.
157 Jalkaväen taisteluohjesääntö II osa (JvO II) – Komppanian taistelu, Jyväskylä 1981, s. 55–62.
158 Sotilaspiirin paikallispuolustusohjeen luonnos (Sppaikp-ohje), Helsinki 1980, s. 38–43 ja 82–86.
159 Sotilaspiirin esikuntapalveluohje (Sp-esikpalv-ohje), Huhmari 1981, s. 26–28.
160 Sotilaspiirin paikallispuolustusohje (Sppaik-ohje), 1985, s. 49–57.
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PE:n n:o 10/Jvtsto/17/sal/15.1.1982, T 25722/F 9–11 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). Katso myös
PE:n n:o 617/Hh sal/Maavtsto/31.10.1983, T 25722/H 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o
602/Hh sal/Maavtsto/12.10.1983, T 25722/H 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o 530/Hh
sal/Maavtsto/16.9.1983, T 25722/H 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o 221/Hh sal/Maavtsto/7.9.1983, T 25722/H 3 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 160/Jvtsto/17 sal/25.11.1992, T 25722/F 12–16 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o
389/Maavtsto/17 sal/21.10.1992, T 25722/F 12–16 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös). PE:n n:o 116/
Jvtsto/17 sal/28.8.1992, T 25722/F 12–16 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 45/5c1 sal/Koulos/Koultstso/18.1.1990, T 25711/F 12–16 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 415/Da sal/Maavtsto/21.5.1990, T 25722/H 4 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
PE:n n:o 27/Hio sal/Op.os/8.3.1990, T 25722/H 4 sal, MPKK (MPKK:n tutkimuslupapäätös).
Kallio, Markku: Tiedustelu nykyaikaisella taistelukentällä, Jalkaväen vuosikirja XIX 1991, Pieksämäki 1991,
s. 25–34.
Hiltula, Heikki: Näkökohtia jalkaväen tiedustelukoulutuksesta ja tunnistamiskoulutuksen tehostamisesta,
Jalkaväen vuosikirja XIX 1991, Pieksämäki 1991, s. 35–45.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama.
Tiedusteluopas (Tied-opas), Jyväskylä 1986. Kenttäohjesääntö II – Jääkäriprikaatin taistelu, Jyväskylä 1992.
Ryhmänjohtajan opas (Rjohtopas), Jyväskylä 1991, s. 38–43. Kenttäohjesääntö, Yleinen osa, Vaasa 1995,
s. 25–27 ja 70–71.
Kenttäohjesääntö, Yleinen osa, Vaasa 1995, s. 70.
Ala-Sankila, Jorma: Jalkaväen tiedustelu 2000-luvulla, Jalkaväen vuosikirja XX 2003, Jyväskylä 2003, s. 72–81.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama.
Sama.
Tiedusteluopas (TiedO), Helsinki 2003.
Sama.
Sama, s. 20.
Sama, s. 27–29.
Sama, s. 32–33.
Sama, s. 34.
Tästä eteenpäin tekstiä ei ole viitteistetty, sillä tarvittavassa lähdeaineistossa on merkittäviä julkisuuslain asettamia rajoitteita. Loppuosa kirjan tekstistä perustuu kirjoittajan omiin kokemuksiin ja näkemyksiin maavoimien
taistelutavan perusteista ja kehittämisestä.

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

377

LÄHTEET
A. ARKISTO- JA ALKUPERÄISLÄHTEET
Kansallisarkisto, Helsinki (KA)
ARKISTONMUODOSTAJITTAIN

PUOLUSTUSVOIMAT (PV)
SOTAVÄEN ESIKUNTA, PUOLUSTUSMINISTERIÖ, PÄÄMAJA (PM),
PUOLUSTUSVOIMAIN PÄÄESIKUNTA (PvPE), PÄÄMAJA (PM),
PUOLUSTUSVOIMIEN PÄÄESIKUNTA (PvPE), PÄÄESIKUNTA (PE)
Pääesikunta, Yleisesikunnan päällikkö (PE-YePääll), 1952–1961
T 21622/4, salaista ja yleistä kirjeistöä, muistiinpanoja, muistioita ym., v. 1953–1961.
Yleisesikunta, koulutustoimisto (toimisto X), 1927–1928
T 12082/9, yleistä kirjeistöä, v. 1924–1934.
T 14792/22, yleistä kirjeistöä, v. 1928.
Puolustusvoimien Pääesikunta, Operatiivinen osasto (Os.2/PvPE), 1944–1952
T 26862/D 1 OT-sal, konseptit ja taltiot, v. 1950–1954.
T 26862/F 3–4 OT-sal, kirjeistö, v. 1952.
T 26862/E 4 OT-sal, kirjeistö, v. 1953.
T 26965/F 1 sal, salainen kirjeistö, v. 1948.
Pääesikunta, Operatiivinen osasto (Op-os/PE), 1953–1984
T 24727/Db 1 sal, omat toimitteet, valmisteluasiakirjat, v. 1962–1964.
T 25767/Da 1 sal, omat toimitteet, valmisteluasiakirjat, v. 1974–1976.
T 25767/Da 2 sal, omat toimitteet, valmisteluasiakirjat, v. 1977–1979.
T 25767/Da 3 sal, omat toimitteet, valmisteluasiakirjat, v. 1980–1981.
T 25767/Dbc 1 sal, omat toimitteet, päätökset, määräykset ja ohjeet, v. 1974–1981.
T 26862/D 1 OT-sal, konseptit ja taltiot, v. 1950–1954.
T 26862/E 4 OT sal, saapuneet asiakirjat, v. 1953.
T 26862/F 3 OT-sal, kirjeistö, v. 1953.
T 26862/F 4 OT-sal, kirjeistö, v. 1953.
T 26965/D 1 sal, konseptit ja taltiot, v. 1969–1972.
T 26965/Dk 1 sal, YPO 1:n aineistoa, v. 1961.
T 26965/Dk 2 sal, YPO 2:n aineistoa, v. 1962.
T 26965/Dk 3 sal, YPO 3:n aineistoa, v. 1964.
T 26965/Dk 4 sal, YPO 4:n aineistoa, v. 1966.
T 26965/Dk 5 sal, YPO 5:n aineistoa, v. 1969.
T 26965/Dk 6 sal, YPK 1:n aineistoa, v. 1968.
T 26965/F 11 sal, salainen kirjeistö, v. 1956.
T 26965/F 22 sal, salainen kirjeistö, v. 1960.
T 26965/F 24 sal, salainen kirjeistö, v. 1961.
T 26965/F 32 sal, salainen kirjeistö, v. 1964.
T 26965/F 43 sal, salainen kirjeistö, v. 1968.
T 26965/Hh 8–9 sal, salaisia muistioita, v. 1951–1970.
T 26965/Hh 10 sal, salaisia muistioita, v. 1951–1970.
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Yleisesikunta, operatiivinen toimisto (tsto I).
Yleisesikunta, operatiivinen osasto 1.1.1938 alkaen.
Päämaja, operatiivinen osasto.
Talvisota/Jatkosota, operatiivinen osasto.
T 2864/11, kirjeistö, v. 1939.
Päämaja, Maavoimatoimisto (Op.1/PM), talvisota 1939–1940.
Puolustusvoimain Pääesikunta, Maavoimatoimisto (Op.1/PM), välirauhan aika 1940–1941
SArk 1587, operaatiokäskyt, siirrot, keskitykset sekä muut asiakirjat, v. 1939–1940
(Arkistoyksikön vanha tunnus SArk 1587/35).
T 2868/1, salainen kirjeenvaihto, IV joukkojen ryhmitys, v. 1940.
Päämaja, Koulutusosasto (Koul.os/PM), talvisota 1939–1940
T 17649/9, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1.1.–16.9.1940.
T 17649/12, salaista ja yleistä kirjeistöä, 1.1.–16.9.1940.
Puolustusvoimain Pääesikunta, Koulutusosasto (Koul.os/PvPE), välirauhan aika 1940–1941
T 17651/3, salaista kirjeistöä, 1.1.–21.6.1941.
T 17651/6, salaista kirjeistöä, 1.1.–21.6.1941.
T 17651/11, yleistä kirjeistöä, 1.1.–21.6.1941.
T 18003/3, saapuneita salaisia kirjelmiä, v. 1941.
Päämaja, Koulutusosasto (Koul.os/PM), jatkosota 1941–1944
T 17654/14, salaista kirjeistöä, v. 1944.
Puolustusvoimien Pääesikunta, Koulutusosasto (Koul.os/PvPE), 1944–1952
T 17655/10, yleistä kirjeistöä, 1.12.1944–31.12.1945.
T 17655/13, yleistä kirjeistöä, 1.12.1944–31.12.1945.
T 18002/6, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 18002/7, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 18002/8, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 18002/9, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 18002/10, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 18002/11, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 18002/12, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 18002/13, koottuja sotakokemuksia, v. 1945.
T 19466/F 16, yleistä kirjeistöä, v. 1947.
T 19467/F 34, yleistä kirjeistöä, v. 1948.
T 19468/F 37, yleistä kirjeistöä, v. 1949.
T 19468/F 39, yleistä kirjeistöä, v. 1949.
T 19468/F 47, yleistä kirjeistöä, v. 1949.
T 19468/F 52a, yleistä kirjeistöä, v. 1950.
T 19469/F 63, yleistä kirjeistöä, v. 1950.
T 19469/F 74, yleistä kirjeistöä, v. 1950.
T 20169/F 83, yleistä kirjeistöä, v. 1952.
T 20169/F 85, yleistä kirjeistöä, v. 1952.
T 20169/F 86, yleistä kirjeistöä, v. 1952.
T 20169/F 90, yleistä kirjeistöä, v. 1952.
Pääesikunta, Koulutusosasto (Koul.os/PE), 1953 alkaen
T 20170/F 95, yleistä kirjeistöä, v. 1953.
T 20171/F 106, yleistä kirjeistöä, v. 1954.
T 20171/F 109, yleistä kirjeistöä, v. 1954.
T 20172/F 118, kirjeistö, v. 1955.
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T 20172/F 120, kirjeistö, v. 1955.
T 20172/F 124, kirjeistö, v. 1955.
T 20173/F 129, kirjeistö, v. 1956.
T 20173/F 138, kirjeistö, v. 1956.
T 20173/F 139, kirjeistö, v. 1956.
T 20173/F 140, kirjeistö, v. 1956.
T 21442/F 5–6 sal, salainen kirjeistö, v. 1953–1955.
T 21442/F 7 sal, salainen kirjeistö, v. 1956.
T 21442/F 11 sal, salainen kirjeistö, v. 1959–1960.
T 21442/F 12 sal, salainen kirjeistö, v. 1961.
T 21442/F 13 sal, salainen kirjeistö, v. 1962.
T 23204/F 291, kirjeistö, v. 1971.
T 25086/F 1 sal, salainen kirjeistö, v. 1962–1967.
T 25086/F 2 sal, salainen kirjeistö, v. 1968.
T 25711/F 12–16 sal, (tutkimuslupa).
Pääesikunta, järjestelytoimisto (teemoittain järjestetyt järjestelyalan asiakirjat), 1927–1952
T 22104/Hh49, Tiedustelu, v. 1940.
T 22104/Hh 54, Huolto, v. 1946.
Pääesikunta, Järjestelyosaston järjestelytoimisto (Järjtsto/PE) 1956–1959
Ilman tulonumeroa /OT 10 b 1 sal, v. 1956–1959.
Yleisesikunta, liikekannallepanotoimisto.
Puolustusvoimien Pääesikunta, aluejärjestötoimisto (Järj.2/PvPE), 1944–1952
T 22520/F 9, v. 1939.
T 22520/F 32, v. 1943.
T 22520/Hh 47, kirjeistö, LVK:lle luovutetut perustamistehtäväselostukset, v. 1945 ja 1947.
T 26842/Bb 2 sal, perustamistehtäväluettelon luonnos (PTL), v. 1949.
Pääesikunta, liikekannallepanotoimisto (Lpktsto/PE), 1952–1960
T 22520/Hh 50, määrävahvuuksia, v. 1953
T 26842/Bb 8 sal, PTL, v. 1960.
T 26842/Ha 2 sal, valmisteluasiakirjoja, v. 1948–1957.
T 26842/Ha 3 sal, valmisteluasiakirjoja, v. 1958–1960.
T 26843/Hh 10 sal, salainen kirjeistö, v. 1960.
Pääesikunta, Järjestelyosaston liikekannallepanotoimisto (Järj.2/PE), 1952–1968
T 26838/D 1 sal, salaista kirjeistöä, v. 1953–1963.
T 26842/F 25 sal, salaista kirjeistöä, v. 1967.
Puolustusvoimien Pääesikunta, jalkaväkitoimisto (Jvtsto/PvPE), 1944–1952
T 18751/KO:n laatimiseen liittyviä asiakirjoja, v. 1945–1947.
T 20239/F 1 sal, salainen kirjeistö, v. 1949–1951.
T 20239/F 2 sal, salainen kirjeistö, v. 1952–1953.
T 20239/F 3 sal, salainen kirjeistö, v. 1954–1955.
T 20286/F 4 sal, salainen kirjeistö, v. 1953.
T 22230/1, Sa.määrävahvuustoimikunta, v. 1950.
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Pääesikunta, jalkaväkitoimisto (Jvtsto/PE), 1953–1968
T 25094/E 1 sal, saapuneet asiakirjat (diaarioimatta), v. 1953–1957.
T 25094/F 4 sal, salainen kirjeistö, v. 1956.
T 25094/F 5 sal, salainen kirjeistö, v. 1957.
T 25094/F 8 sal, salainen kirjeistö, v. 1960.
T 25094/F 9 sal, salainen kirjeistö, v. 1961.
T 25094/F 14 sal, salainen kirjeistö, v. 1966.
T 25094/F 15 sal, salainen kirjeistö, v. 1967.
T 25094/F 17 sal, salainen kirjeistö, v. 1969.
T 25094/F 18 sal, salainen kirjeistö, v. 1970–1971.
T 25094/H 15 sal, sissisodankäynti ja erikoisjoukkojen operaatiot, v. 1960.
T 25094/H 16 sal, Neuvostoliiton aseellisten voimien kenttäohjesääntö, v. 1961.
Pääesikunta, Jalkaväkiosasto (Jv-os/PE), 1960–1968
T 25991/Db 1, päätökset, määräykset, ohjeet, v. 1960–1966.
T 25991/F 1, julkinen kirjeenvaihto, v. 1960.
T 25991/F 2, julkinen kirjeenvaihto, v. 1960.
T 25991/F 3, julkinen kirjeenvaihto, v. 1961.
T 25991/F 6, julkinen kirjeenvaihto, v. 1962.
T 25991/F 9, julkinen kirjeenvaihto, v. 1963.
T 25991/F 10, julkinen kirjeenvaihto, v. 1963.
Pääesikunta, jalkaväkitoimisto (Jvtsto/PE), 1974–1992 (MPKK:n tutkimuslupapäätös)
T 25722/Ba 1 sal, Ca 1 sal ja Cb 1 sal, luovutus- ja vastaanottopöytäkirjat, v. 1978–1990 (tutkimuslupa).
T 25722/Da 2 sal, salaiset omat toimitteet ja valmisteluasiakirjat, v. 1979–1980 (tutkimuslupa).
T 25722/Da 3 sal, salaiset omat toimitteet ja valmisteluasiakirjat, v. 1981–1982 (tutkimuslupa).
T 25722/H 3 sal, sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat, v. 1983–1986 (tutkimuslupa).
T 25722/H 4 sal, sisällön mukaan järjestetyt asiakirjat, v. 1987–1992 (tutkimuslupa).
T 25722/E 1 sal, kirjeistö v. 1976–1981 (tutkimuslupa).
T 25722/E 3 sal, kirjeistö v. 1983–1984 (tutkimuslupa).
T 25722/E 4 sal, kirjeistö v. 1984–1985 (tutkimuslupa).
T 25722/F 1–8 sal, kirjeistö, v. 1974–1981 (tutkimuslupa).
T 25722/F 9–11 sal, kirjeistö, v. 1982–1984 (tutkimuslupa).
T 25722/F 12–16 sal, kirjeistö, v. 1987–1992 (tutkimuslupa).
T 25993/Hn 2 ets, ETS-asiakirjat, v. 1980–1981.
T 25993/Hn 3 ets, ETS-asiakirjat, v. 1982–1983.
Pääesikunta, rannikkotykistötoimisto (Rttsto/PE), 1968
T 26513/Hbi 1 sal, salaiset muistiodiaariot, v. 1968.

ARMEIJOIDEN, ARMEIJAKUNTIEN JA RYHMIEN ESIKUNNAT
Karjalan Armeijan Esikunta - Aunuksen Ryhmän Esikunta
T 2161/5, kirjeistö v. 1941.
T 2264/14, kirjeistö v. 1942.
T 2264/15, kirjeistö v. 1942–1943.
T 4945/9, kirjeistö v. 1943.
IV Armeijakunnan Esikunta (IVAKE), talvisota 1939–1940
T 9496/16, yleinen ja salainen kirjeenvaihto, v. 1939–1940.

381

H A N KI T U N

T I E D ON

VARASSA

SOTILASLÄÄNIEN JA -PIIRIEN ESIKUNNAT
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunta (ESSlE), 1968
T 25044/F 3 sal, kirjeistö, v. 1968.
Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta (LSSlE), 1968
T 23920/F 2 sal, salainen kirjeistö, v. 1968.

DIVISIOONIEN JA PRIKAATIEN ESIKUNNAT JA JOUKKO-OSASTOT
14. Divisioonan Esikunta, tiedustelutoimisto (toimisto II/14.DE), 1944
T 5973/8, Salainen kirjeenvaihto (arkistoyksikön vanha tunnus on T 5973/11), v. 1944.

SOTAKOULUT JA SOTILASOPETUSLAITOKSET
Sotakorkeakoulu (SKK), 1945–1983 (MPKK:n käyttölupapäätös)
Sotakorkeakoulun diplomityöluettelo vuosilta 1946–1983 ja 1991–2008.
T 24043/Db 14, opetussuunnitelmat, v. 1963–1969.
T 24043/Db 15, opetussuunnitelmat, v. 1970–1973.
T 24043/Dg 203, luennot ja harjoitukset, v. 1967–1972.
T 24043/F 87, kirjeistö, v. 1967.
T 24043/F 97, kirjeistö, v. 1970.
T 26890/Hla 5 sal, muistiot, esitelmät, kertomukset, v. 1945–1959 (tutkimuslupa).
T 26890/Hla 6 sal, muistiot, esitelmät, kertomukset, v. 1952–1953 (tutkimuslupa).
T 26890/Hla 10 sal, muistiot, esitelmät, kertomukset, v. 1968–1972 (tutkimuslupa).
T 26890/Hlb 17 sal, operatiivisten maastontiedusteluiden kertomukset, v. 1961 (tutkimuslupa).
Taistelukoulu (TaistK), 1945–1979
T 26077, oppilasesitelmät ja alustukset vuosilta 1945–1963 sekä yleisten komentajakurssien, esiupseerikurssien 19–32
ja jalkaväen kapteenikurssien 36–52 tutkielmista 1964–1979.

PUOLUSTUSMINISTERIÖ (PlM)
Puolustusministeriö (PlM), 1939–1960
T 23828/Fa 12 sal, kirjeistö, sekalaiset numerotta, v. 1939–1949.
Puolustusministeriö, Puolustusrevisio, 1945–1949
T 19572/376, Puolustusrevisio, pöytäkirjat, v. 1945–1946.
T 19572/377, Puolustusrevisio, pöytäkirjat, v. 1946–1949.
Puolustusministeriö, Puolustusneuvosto, 1958
T 24727/Da 1 sal, salainen kirjeistö, v. 1958.

RAJAVARTIOLAITOS (RvL)
Rajavartiostojen Esikunta (RajavE tai RvE), 1950–1956
T 22834/F 48, kirjeistö, v. 1950.
T 22834/F 57, kirjeistö, v. 1951.
T 22834/F 66, kirjeistö, v. 1952.

382

L Ä H TE E T

SOTATIETEEN NEUVOTTELUKUNTA (StietNK)
StietNK 1/16, tutkimustyökokoelma.
StietNK 1/39, tutkimustyökokoelma.
StietNK 1/42, tutkimustyökokoelma.
StietNK 1/63, tutkimustyökokoelma.

MUUT KOKOELMAT (Kansallisarkisto, Helsinki, KA)
Nimikirjanotteet ja ansioluettelot (KA)
Aaltonen, Reino Olavi, n:o 36703.
Avela, Martti, n:o 30515.
Huhtala, Vilho Olavi, n:o 33380.
Järvinen, Y. A., n:o 25164, KA.
Kalpamaa, Jarmo Heikki Artturi, n:o 67474.
Karhunen, Veikko Evert, n:o 37447.
Kontiopää, Björn Harald Wilhelm, n:o 40903.
Koppinen, Veikko William, n:o 55645.
Matikainen, Unto Osvald, n:o 51481.
Naapuri, Eero Johannes, n:o 55699.
Olkkonen, Matti Juho (Hannes), n:o 40651.
Raappana, Erkki Johannes, n:o 32877.
Ruutu, Kaarle Juhani, n:o 55857.
Sauramo, Leo, n:o 24328.
Sihvo, Sami Seppo Ilmari, n:o 71936.
Susi, Sulo Vilho, n:o 44859.
Tapola, Kustaa Anders, n:o 20739.
Viljanen, Tauno Viktor, n:o 48713.
Volanen, Väinö Ilmari, n:o 21770.
Välimaa, Leevi Kalervo, n:o 46511.
Päiväkäskysarja ja käskylehtikokoelma (KA)
Armeijakäsky n:o 1/8.6.1918, KA.
PE:n käskylehti 5/12.12.1956, käskylehtikokoelma, KA.
Yksityiskokoelmat (Pikkukokoelmat, KA)
Eino Penttilän yksityiskokoelma, Pk 2109/3–4.
Jorma Järventauksen yksityiskokoelma, Kansio I: yleisesikuntapalvelu, Kansio II: yleistaktiikka, ilman tulonumeroa.
Karl Adaridin yksityiskokoelma, Pk 534.
Olavi Huhtalan yksityiskokoelma, Pk 1366/3a.
R. Hirvelän yksityiskokoelma, Pk 1371/4.
Suomen Sotatieteellinen Seura ry., kuukausikokousten pöytäkirjat vuosilta 1948–1957, Pk 2610/8.
Väinö Volasen yksityiskokoelma, Pk 1401/2.
Valo Nihtilän yksityiskokoelma, Pk 1969/1–4 (tutkimuslupa).
Suomen laki- ja asetuskokoelma (KA)
Asetus maan jakamisesta sotilaslääneihin ja sotilaspiireihin, Suomen Asetuskokoelma n:o 145/1966, KA.
Asetus puolustuslaitoksesta, Suomen Asetuskokoelma n:o 358/31.10.1952, KA.
Laki puolustustaloudellisesta neuvottelukunnasta 238/1960, KA.
Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 78/22 ja asetus 81/22, säädetty 30.3.1922,
Suomen Asetuskokoelma, KA.
Rauhansopimus Suomen kanssa (Pariisin rauhansopimus), Finlex 20/1947,
http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1947/19470020/19470020_2, luettu 22.7.2013.
Välirauhansopimus (19.9.1944) liitteineen, Suomen asetuskokoelma 1944 n:o 645a, KA.
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MUUT ARKISTOT
Tasavallan Presidentin Arkistosäätiö, Urho Kekkosen arkisto (UKA), Orimattila
UKA 21/117, politiikkaa, Tshekkoslovakia, mm. tapahtumat 1968, muistioita, katsauksia,
lähetystöraportteja, v. 1968–1970.
UKA 21/19, politiikka, puolustusvoimat, v. 1958–1962.
Rajamuseo, Immola
Kapt. evp. K. Rastaan partiokertomuksia, v. 1941–1944.
Utin Jääkärirykmentin perinnearkisto, Kouvola
Asiakirjoja ja muistioita, v. 1958–1969.
Muut viranomaisarkistot ja -kokoelmat
Puolustusvoimien sähköinen asiainhallintajärjestelmä (PVAH):
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuslupapäätös 6.6.2017, AN10503, 2047/07.01.02/2017,
Puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä (PVAH).
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimuslupapäätös 22.5.2017, AN9375, 2047/07.01.02/2017,
Puolustusvoimien asianhallintajärjestelmä (PVAH).
Palvelusopimus arkistolaitoksen ja Pääesikunnan henkilöstöosaston välillä, AD 34757/21.12.2007, PVAH.
Arkistoimattomat yksityiskokoelmat
Ermei Kanninen, kokoelman kopioita ja alkuperäisiä asiakirjoja tutkijan hallussa.
Sami Sihvo, kokoelman kopioita tutkijan hallussa.
Eljas-Veli Sovijärvi, kokoelman kopioita tutkijan hallussa.
Vesa Tynkkynen, kokoelman kopioita tutkijan hallussa.
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK), Helsinki
Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitoksen käsikirjasto (MPKK)
Martti Keskitalon diplomityöhön liittyvä eversti V. K. Nihtilän haastatteluaineisto 14.1.1967.
Päämajan sotapäiväkirja 30.11.1939–31.1.1940.
Sotakokemuksia, MaaRE:n Op.os. kirj. n:o 3192/III/7 sal./20.7.1942, koottu nide alkuperäisasiakirjojen jäljennöksistä.
Taktillinen opas II, Päämaja koul. 2/39, 16.12.1939.
Taktillinen opas III, Päämaja koul. 2/39, 21.12.1939.
Taktillinen opas IV, Päämaja koul. 2/39, 22.12.1939.
Taktillisia ym. tietoja vihollisesta, n:o 32, PM:n koul.tsto n:o 2652/Koul./22.sal./30.11.1941.
Taktillisia ym. tietoja vihollisesta, n:o 37, PM:n koul.tsto n:o 121/Koul./22.sal./12.1.1942.
Valtioneuvoston 24.5.1945 asettaman Puolustusrevisiokomitean mietintö valtioneuvostolle 10.6.1949.
Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen tutkimustietokanta
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