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TIIVISTELMÄ 

 

Neuvostoliitto palautti Suomelle vuonna 1956 Porkkalan vuokra-alueen. mikä käynnisti uu-

den vaiheen Suomen puolueettomuuspolitiikan kehittämisessä ja toteuttamisessa. Puolueet-

tomuus oli Suomen kaltaiselle pienelle valtiolle keino pysytellä suurvaltojen välisen vastak-

kainasettelun ulkopuolella. Puolueettomuutta valmistauduttiin puolustamaan myös sotilaal-

lisesti joko rauhan- tai sodanajan joukoilla, joilla oli kuitenkin haittapuolensa. Rauhanajan 

joukkojen enimmäisvahvuus oli nimittäin rajoitettu Pariisin rauhansopimuksessa 41 900 so-

tilaaseen, eikä Puolustusvoimissa katsottu joukkovahvuuden olevan riittävä uskottavaan puo-

lueettomuuden suojaamiseen. Sodanajan joukkojen käyttö puolestaan katsottiin rasittavan lii-

kaa Suomen taloutta erityisesti tilanteissa, joissa ei ollut välitöntä sodan uhkaa. Ratkaisuna 

tilanteeseen kehitettiin puolueettomuusvartiointijoukot (puva-joukot), joilla voitiin riittävän 

uskottavasti suojata Suomen puolueettomuus, kuitenkaan rasittamatta Suomen taloutta liikaa. 

 

Tutkimukseni tavoite on vastata aikaisempien tutkimuksien pohjalta havaittuun tarpeeseen 

laajentaa tietämystä puva-joukoista. Tutkimuksessani tarkastelen puva-joukkojen merkitystä 

Puolustusvoimille puolueettomuuden suojaamisessa vuosina 1956–1966. Erityisesti tarkas-

telen puva-joukkojen käytön taustalla vaikuttaneita uhkakuvia ja puva-joukkoja koskevia pe-

rustamisjärjestelyjä ja niissä esiintyneitä haasteita ja kehitystarpeita. Tutkimusmenetelmänä 

käytän sekä laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysia että historiantutkimukselle omi-

naista lähdekriittistä analyysia. Tutkimusaineisto koostuu Pääesikunnan ja sen alaisten osas-

tojen laatimista asiakirjoista sekä Pääesikunnan, divisioonien ja puolustushaarojen esikuntien 

välillä käydystä kirjeenvaihdosta. 

 

Puva-joukkoja suunniteltiin käytettävän tilanteessa, jossa Suomen lähialueelle olisi syntynyt 

pitkäkestoinen kriisi, joka ei kuitenkaan olisi muodostanut välitöntä sotilaallista uhkaa Suo-

melle. Puva-joukot voitiin muodostaa joka rauhanajan joukoista tai tasavallan presidentin ja 

valtioneuvoston päätöksellä kahden nuorimman asepalveluksen suorittaneen ikäluokan re-

serviläisistä (kahden ikäluokan joukot), jolloin joukkojen vahvuus olisi ollut yhteensä noin 

85 000 sotilasta. Joukkoja suunniteltiin käytettävän pääasiassa Suomen ja Ruotsin välisellä 

maarajalla, Inarijärven alueella sekä Etelä-Suomen rannikolla ja saaristossa. Puva-joukkoja 

koskevat järjestelyt pyrittiin yhteensovittamaan yleistä liikekannallepanoa käsittelevään pe-

russuunnitelmaan, mutta toteutus osoittautui kuitenkin varsin hankalaksi. Puva-joukot edel-

lyttivät nimittäin usealla osa-alueella erillissuunnitelmia ja -valmisteluja, jotka kuormittivat 

erityisesti joukkojen perustamisen toteutuksesta vastanneita sotilaspiirejä. Lisäksi joukkojen 

ylläpitäminen ja mahdollinen perustaminen havaittiin alentavan Puolustusvoimien yleistä lii-

kekannallepanovalmiutta. Puva-joukoista päätettiin luopua vuonna 1966 ja puolueettomuu-

den suojaaminen suunniteltiin jatkossa toteuttavan tilanteesta riippuen joko rauhan- tai so-

danajan joukoilla. 
Avainsanat 
Puolustusvoimat, puolueettomuuden suojaaminen, puva-joukot, kahden ikäluokan joukot  
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PUOLUSTUSVOIMIEN PUOLUEETTOMUUSVARTIOINTIJOUKOT 

SUOMEN PUOLUEETTOMUUSLINJAA TÄYDENTÄMÄSSÄ VUOSINA 

1956–1966 

 

 

1 JOHDANTO 

Vuonna 1956 Neuvostoliitto luovutti Porkkalan vuokra-alueen ennenaikaisesti takaisin Suo-

melle. Syitä palautuksen taustalla oli monia, mutta erityisesti palautus voitiin katsoa Neuvosto-

liiton eleenä näyttää läntisille valtioille Suomen ja Neuvostoliiton välisen yhteistyön tiiviyttä. 

Toisaalta myös sen aikainen aseteknologinen kehitys oli vähentänyt perinteisen rannikkotykis-

tötukikohdan merkitystä, mikä helpotti päätöstä alueen luopumisesta.1 

Porkkalan alueen palautuksen myötä Suomen puolueettomuuspolitiikan katsotaan saaneen var-

sinaisesti alkunsa, vaikka silloinen presidentti J.K Paasikivi oli jo aikaisemmin edustanut varo-

vaista puolueettomuuslinjaa. Paasikiven linjassa korostui erityisesti YYA-sopimuksen (sopi-

mus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta), puolustusvelvoitteiden 

täyttäminen sovitusti, mutta samalla korostui myös näkemys, jonka mukaan Suomen tuli välttää 

Neuvostoliiton liiallista puuttumista Suomen asioihin. Porkkalan palautuksen lisäksi myös Suo-

men liittyminen Yhdistyneisiin kansakuntiin ja Pohjoismaiden neuvostoon vuonna 1955 lujitti 

sen kansainvälistä asemaa yhteistyökykyisenä valtiona ja loi mahdollisuuden toteuttaa aikai-

sempaa uskottavammin puolueettomuuspolitiikkaa. Urho Kekkosen aloittaessa vuosikymme-

niä kestävän presidenttiytensä vuonna 1956 Suomi oli maksanut sotakorvauksensa, liittynyt 

YK:n, neuvostojoukot olivat poistuneet Suomesta Porkkalan alueen palauttamisen myötä, ja 

perusteet Suomen puolueettomuuslinjalle oli luotu.2 

Puolustusvoimien osalta kuitenkin kysymys puolustuskyvyn säilyttämisestä uskottavana Parii-

sin rauhansopimuksen ja YYA-sopimuksien asettamien ehtojen mukaisesti oli jokseenkin 

                                                
1 Salminen, Pertti: Puolueettomuuden nimeen – Sotilasjohto Kekkosen linjalla ja sen sivussa 1961–1966, Suomen 

sotatieteellisen seuran julkaisuja N:o 18, Kustannus Oy Suomen Mies, Tampere 1995, s. 322, 360; Visuri, Pekka: 
Puolustusvoimat kylmässä sodassa – Suomen puolustuspolitiikka 1945–1961, WSOY, Porvoo 1994, s. 145. 
2 Salminen 1995, 12–13; Leskinen, Jari & Silvast, Pekka: Suljettu aika – Porkkalan Neuvostoliiton sotilaallisena 

tukikohtana vuosina 1944–1956, WSOY, Porvoo 2001; Visuri, Pekka: Idän ja lännen välissä – puolustuspolitiikka 

presidentti Kekkosen kaudella, Fenix-kustannus Oy, Espoo 2010, s. 28–29; Killinen, Kullervo: Puolueettomuuden 

miekka, WSOY, Porvoo 1964, s. 40; PE:n numeroimaton asiakirja, 26.1.1964, s. 5, T 26965/Dk 3 sal, KA. 
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ongelmallista. Lisäksi korostunut puolueettomuusajattelu politiikassa vaati myös Puolustusvoi-

milta uusia ratkaisuja Suomen puolueettomuuden suojaamiseksi erilaisissa kriisitilanteissa. Na-

ton ja Neuvostoliiton läheisyydestä johtuen katsottiin Suomen lähialueella syntyvät selkkaukset 

ja konfliktit mahdollisina. Suomen tuli täten myös omata kyky reagoida lähialueellaan kehitty-

viin tilanteisiin säilyttääkseen uskottavasti alueellisen koskemattomuutensa sekä suojatakseen 

puolueettomuutensa.3 Ratkaisuksi tähän haasteeseen päätettiin perustaa vuonna 1956 puolueet-

tomuusvartiointijoukot (puva-joukot), joiden tehtävänä oli Suomen puolueettomuuden valvo-

minen ja vartiointi mahdollisten lähialueilla syntyvien ja pitkittyvien kriisien aikana.4 

Suomen talous oli sotien jälkeen lähtenyt monien muiden länsimaalaisten talouksien tavoin 

vahvaan nousuun, mikä tosin perustui pitkälti sotien jälkeiseen jälleenrakentamiseen. 1950-lu-

vun puolivälissä muun muassa eri palkansaajien ja maataloustuottajien ristiriidat johtivat kui-

tenkin suurlakkoon vuonna 1956. Lakko ja sitä seurannut kansainvälisen kaupan tyrehtyminen 

johtivat aikanaan lamaan Suomessa vuonna 1958.5 Taloudellinen epävakaus 1950-luvulla vai-

kutti myös Suomen puolueettomuuden turvaamiseen, sillä mahdollisen kriisin syttyessä lähi-

alueilla sodanajan reserviä ei haluttu kutsua palvelukseen tilanteen turvaamiseksi. Puolueetto-

muuden suojaamisen sodanajan joukoilla katsottiin lamauttavan talouskehityksen, koska tällöin 

suuri määrä työikäisistä ihmisistä olisi pitänyt irrottaa työelämästä Puolustusvoimien palveluk-

seen.6 

Suomen taloudellinen tilanne huomioiden toimivimmaksi ratkaisuksi nähtiin puva-joukkojen 

perustaminen sellaisissa tilanteissa, joissa ei olisi ollut välitöntä sodan uhkaa, mutta joissa Suo-

men puolueettomuus saattaisi kuitenkin olla uhattuna. Puva-joukot koostuivat käytännössä kah-

den edeltävän vuoden asepalveluksen suorittaneista reserviläisistä eli kuudesta saapumiserästä. 

Lisäksi niihin kuuluivat myös palveluksessa olevat rauhanajan joukot. Puolustusvoimissa puva-

joukkojen vahvuus katsottiin riittäväksi suojaamaan Suomen puolueettomuus ja samanaikai-

sesti vältyttäisiin aiheuttamasta liiallista haittaa taloudelle.7 

                                                
3 Visuri (2010), s. 29; Killinen (1964), s. 41; esim. Jouko, Petteri: Ylijohdon reservi -Suomalaisen panssaritaktiikan 

vuosisata, Maanpuolustuskorkeakoulu, julkaisusarja 1 N:o 36, 2019. 
4 Ks. PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
5 Kavonius, Ilja: Makro- ja mikrotaloudellinen tarkastelu suomalaisten kotitalouksien säästämisestä ja sen mit-

taamisesta 1950-luvulla, Statistics Finland 2011, s. 16. 
6 Jouko, Petteri; Suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi kylmän sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä, 

Tiede ja Ase, N:o 63 2005, s. 45; Jouko, Petteri: Kylmän sodan puolueettomuuden valvontajoukot, Kylkirauta, 

3/2015, s. 37. 
7Tynkkynen, Vesa & Jouko, Petteri: Towards East or West? Defence Planning in Finland 1944–1966, National 

Defence University, Helsinki 2007; Jouko (2019). 
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Puolueettomuuden suojaamisen kannalta erityisesti Suomen pohjoinen alue katsottiin haavoit-

tuvaisena, koska siellä ei juurikaan ollut rajavalvontaa tai muuta aluetta vakauttavaa turvalli-

suustoimijaa. Suomen pohjoisosista muodostui täten puva-joukkojen painopiste. Myös Etelä-

Suomen rannikkoseudulle suunniteltiin sijoitettavan runsaasti puva-joukkoja. Joukkojen paino-

pisteet noudattelivat toisin sanoen pitkälti 1950-luvun uhkaskenaarioita, joissa hyökkäyksen 

Suomeen katsottiin suuntautuvan länsivaltioista, joko etelän tai pohjoisen suunnista. Tämä jätti 

Suomen itäisen rajan varsin vähäiselle huomiolle. Tähän vaikutti muun muassa Neuvostoliiton 

kanssa solmittu YYA-sopimus, jonka puitteissa ei haluttu tietoisesti provosoida itänaapuria.8 

Puva-joukot olivat Puolustusvoimien käytössä vuodet 1956–1966. Joukkoihin liittyviä suunni-

telmia kehitettiin aktiivisesti ja niiden käytettävyyttä pyrittiin parantamaan muun muassa eri-

laisten harjoituksien muodossa. Päämääränä oli parantaa Puolustusvoimien valmiuksia suojata 

Suomen puolueettomuus. Aktiivisesta suunnittelu- ja valmistelutoiminnasta huolimatta puva-

joukkoja koskevat järjestelyt kuormittivat Puolustusvoimien henkilöstöä ja yleistä liikekannal-

lepanovalmiutta varsin paljon, mikä vaikutti myös päätökseen kumota kokoonpanoon liittyvät 

suunnitelmat vuonna 1966. 

1.1 Aikaisempi tutkimus 

Puolueettomuusvartiointijoukkoja on käsitelty muutamissa tutkimuksissa, artikkeleissa ja his-

toriajulkaisuissa, mutta varsinaista kokonaisvaltaista tutkimusta puva-joukoista ei ole laadittu. 

Kuitenkin osana yksityiskohtaisempaa puolustushaaroja koskevaa tutkimusta esimerkiksi 

Juuso Säämänen (2017) väitöskirjassaan ja Mikael Tammisalo (2018) pro gradu -tutkimukses-

saan ovat tarkastelleet puva-kokoonpanoa Merivoimien ja merivartioston toiminnan kehityk-

sessä. Lisäksi Ville Kauppi (2019) käsittelee pro gradu -tutkimuksessaan puva-kokoonpanoa 

yksityiskohtaisesti osana Ilmavoimien kehitystä 1950-luvulla. 

Yleisesti tutkimuksissa puva-joukkoja käsitellään kuitenkin sivumennen, eikä kokoonpanon 

tarkastelu ole ollut varsinaisesti tutkimusongelmien piirissä. Erityisesti puva-joukkoja on tar-

kasteltu 1950- ja 1960-lukujen Puolustusvoimien operatiivisia suunnitelmia käsittelevissä tut-

kimuksissa. Tarkastelun pääpaino on tosin ollut näissä tutkimuksissa pääosin valtakunnan puo-

lustamiseen liittyvissä suunnitelmissa. Erityisesti vuonna 1952 julkaistu Polttoainehankinta-

suunnitelma ja vuonna 1957 julkaistu Valpuri-suunnitelma ovat saaneet merkittävästi huo-

miota.9  

                                                
8 Tynkkynen & Jouko (2007), s. 30–34 & 64–65. 
9 Operatiiviset käskyt nro 8 ja 13. 
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Puva-joukkoja käsittelevien tutkimusten lähdeaineistoja tarkasteltaessa on havaittavissa, että 

tutkimuksissa esitettävät tiedot pohjautuvat pitkälti samoihin lähteisiin. Erityisesti korostuu 

Petteri Joukon Tiede ja Ase -julkaisussa vuonna 2005 julkaistu artikkeli Ahvenanmaan puolus-

tamisesta.10 Lisäksi keskeisiä ja toistuvia lähteitä ovat Vesa Tynkkysen ja Petteri Joukon (2007) 

tutkimus Puolustusvoimien operatiivisesta suunnittelusta sotien jälkeisessä Suomessa ja Tynk-

kysen (2006) artikkeli Puolustusvoimien puolustusjärjestelyistä sotien jälkeisellä aikakaudella 

aina 1960-luvun puoliväliin asti.11 Primäärilähteitä tarkasteltaessa erityisesti Pääesikunnan ope-

ratiivisen osaston 12.12.1956 julkaisema operatiivinen käsky numero 11 Puolueettomuuden 

suojaamisesta muodostaa keskeisen lähteen puva-joukkoja käsittelevissä tutkimuksissa. Toisin 

sanoen aikaisempi tutkimus rakentuu pitkälti varsin rajallisen tutkimusaineiston varaan. 

Vesa Tynkkysen (2006) Suomen puolustusratkaisuja 1950- ja 1960-luvulla käsittelevässä ar-

tikkelissa käsitellään yleisesti puva-joukkojen käytön perusteita sekä muita Puolustusvoimien 

operatiivisten käskyjen sisältöjä. Artikkelissa käsitellään erityisesti puva-joukkojen kehittämi-

sen taustalla vaikuttaneita sotilaspoliittisia tekijöitä. Lisäksi Tynkkynen tuo julkaisussaan esiin 

varsinaisen puva-käskyn keskeisimmän asiasisällön osana Puolustusvoimien puolustusratkai-

sun kokonaisuutta.12  

Vesa Tynkkysen ja Petteri Joukon (2007) tutkimuksessa puva-joukkoja käsitellään yleisesti yh-

tymien tasolla. Tutkimuksessa tuodaan muun muassa esiin puva-joukkojen suunniteltu ryhmi-

tys. Tutkimuksen päämääränä on kuvailla sodan jälkeisissä Puolustusvoimissa laadittujen ope-

ratiivisien suunnitelmien keskeisiä piirteitä. Varsinaisten operatiivisten suunnitelmien lisäksi 

tutkimuksessa käsitellään muun muassa 1950- ja 1960-lukujen uhkakuvia, sekä kalustokehi-

tystä ja hankkeita.13 Tynkkysen (2006) artikkelin lisäksi Tynkkysen ja Joukon (2007) tutkimus 

voidaan katsoa tutkimukseni näkökulmasta keskeiseksi, kun tarkastellaan puva-kokoonpanon 

kehitykseen johtaneita syitä. Lisäksi julkaisuissa on analysoitu perusteellisesti myös 1950-lu-

vulla laadittuja uhkakuvia, jotka liittyvät oleellisesti myös puva-kokoonpanon valmiudellisiin 

kysymyksiin 14. 

                                                
10 Jouko, Petteri: Suunnitelmat Ahvenanmaan puolustamiseksi kylmän sodan ensimmäisinä vuosikymmeninä, 

Tiede ja Ase, N:o 63 2005. 
11 Tynkkynen, Vesa & Jouko, Petteri: Towards East or West? Defence Planning in Finland 1944–1966, National 

Defence University, Helsinki 2007; Tynkkynen, Vesa: Puolustusjärjestelyt, Syrjö Veli-Matti, Karjalainen Mikko 

& Elfvengren Eero (toim.) Puolustusvoimien rauhan ajan historia. Osa 2, Suomen Puolustusvoimat 1944–1974. 

Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos, WSOY 2006. 
12 Tynkkynen (2006), s. 452 & 455–457. 
13 Tynkkynen & Jouko (2007). 
14 Tynkkynen & Jouko (2007). 
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Juuso Säämänen (2017) sivuaa puva-kokoonpanoa Merivoimien kehitystä käsittelevässä väi-

töskirjassaan. Säämäsen tutkimus tarjoaa kuitenkin ainutlaatuista tietoa Merivoimissa toteute-

tuista järjestelyistä ja suunnitelmista puva-joukkoihin liittyen. Tarkastelu tosin ajoittuu pääosin 

1950-luvun loppuun, eli kokoonpanon voimassaolon alkujaksoon. Erityisesti tutkimuksessa ko-

rostetaan Ahvenanmaan puolustamista, mikä oli yksi keskeisin huomioonotettava seikka puo-

lueettomuuden suojaamisen näkökulmasta, mikäli Suomen lähialueella olisi syntynyt sen puo-

lueettomuutta uhkaava pitkittyvä kriisi. Lisäksi Säämänen tuo esiin, ettei puva-kokoonpano ol-

lut Merivoimissa ongelmaton suhteessa muihin Puolustusvoimissa käytössä oleviin kokoonpa-

noihin. Nimittäin siirtyminen puva-kokoonpanosta täydelliseen sodanajan kokoonpanoon olisi 

Merivoimissa edellyttänyt muun muassa ryhmitysmuutoksia.15 

Mikael Tammisalo (2018) tarkastelee Suomen merivalvonnan kehittymistä käsittelevässä pro 

gradu -tutkimuksessaan Säämäsen (2017) tavoin puva-kokoonpanoa osana meripuolustusta. 

Tammisalo korostaa tutkimuksessaan etenkin merivalvonnan merkitystä puva-kokoonpa-

nossa.16 Tutkimuksessa tuodaan esiin, että Puva-käskyyn tehtyjä päivityksiä ja niiden ajankoh-

taa on vaikea arvioida Pääesikunnan operatiivisen osaston alkuperäislähteistä, koska tehtyjä 

päivityksiä ei ole erikseen kirjattu, vaan ne on toteutettu vaihtamalla yksittäisiä sivuja.17 Koko-

naisuudessaan sekä Tammisalon (2018) että Säämäsen (2017) tutkimusten voidaan katsoa muo-

dostavan kattavan kuvauksen puva-kokoonpanosta Merivoimissa.  

Suomen meripuolustukseen liittyen Matti Heiskala (2020) tarkastelee pro gradu -tutkimukses-

saan puolueettomuuden suojaamisen kontekstissa sitä, miten Suomenlahden merivartiosto oli 

suunniteltu osallistuvan sotilaalliseen maanpuolustukseen kylmän sodan ensimmäisistä vuosi-

kymmenistä alkaen aina vuoteen 1966 asti.18 Tutkimuksessa puolueettomuuden suojamisen ala-

tehtäviä ja puolueettomuuden vartiointijoukkoja tarkastellaan kuitenkin vain pintapuolisesti. 

Jouko käsittelee vuonna 2005 julkaistussa artikkelissaan Puolustusvoimien suunnitelmia Ahve-

nanmaan puolustamisesta. Artikkelissa tarkastellaan erityisesti Etelä-Suomen maanpuolustus-

alueen puva-kokoonpanossa Ahvenanmaalle suunniteltua Uudenmaan prikaatia sekä sen siirty-

mistä alueelle. Jouko tuo muun muassa prikaatin siirtämisen aikataulutukseen liittyen ilmi, että 

                                                
15 Säämänen, Juuso: Suurmaihinnousun uhkasta kaappaushyökkäyksen torjuntaan – Suomen meripuolustuksen 

maihinnousuntorjuntakyvyn kehittyminen jatkosodan päättymisestä 1960-luvulle, väitöskirjatutkielma, Maanpuo-

lustuskorkeakoulu julkaisusarja 1: tutkimuksia nro 10, 2017, s. 216–221. 
16 Tammisalo, Mikael: Valvontakomission työkalusta puolueettomuusvartioinnin etulinjaan – Suomen merivalvon-

nan kehitys vuosina 1944–1960, pro gradu -tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu 2018, s. 7 & 60. 
17 Tammisalo (2018), s. 61. 
18 Heiskala, Matti: Suomenlahden merivartioston osallistuminen sotilaalliseen maanpuolustukseen 1947–1966, 

pro gradu, Maanpuolustuskorkeakoulu 2020, s. 10. 
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kokonaisen prikaatin siirtäminen Ahvenanmaalle edellytti merikuljetuksien toteuttamiselta mit-

tavia valmisteluja, joihin olisi saattanut kulua useita vuorokausia.19 Joukon havainto keskittä-

misen aikataulutuksesta voidaan nähdä keskeisenä tarkasteltaessa myös muiden, erityisesti 

Pohjois-Suomessa perustettavien prikaatien keskittämistä. 

Joukon vuonna 2015 julkaistussa artikkelissa käsitellään varsin kattavasti puva-kokoonpanossa 

perustettavien prikaatien vastuualueita ja yleisiä maantieteellisiä haasteita etenkin Lappiin si-

joitettavien prikaatien keskittämiseen liittyen. Käytännössä kuudella prikaatilla muodostettiin 

painopiste etelään ja pohjoiseen, täten Keski-Suomi jäi tyhjäksi. Etelä-Suomeen sijoitettavasta 

kolmesta prikaatista yhden suunniteltiin toimivan Puolustusvoimien komentajan reservinä.20 

Reserviksi suunnitellusta Panssariprikaatista Jouko (2019) on kirjoittanut panssarijoukkojen 

kehitystä ja käyttöä käsittelevässä tutkimuksessaan. Puolustusvoimain komentajan reserviksi 

suunniteltua prikaatia puva-kokoonpanossa tutkimuksessa ei tosin varsinaisesti tarkastella, 

vaan puva-joukkoja käsitellään pikemminkin yleisellä tasolla. Tutkimus tarjoaa kuitenkin oleel-

lisen lähtökohdan ymmärtää puva-joukkojen kehittämiseen johtaneita syitä sekä kokoonpanon 

suhteita muihin käytössä olleisiin kokoonpanoihin.21 

Ville Kauppi (2019) tutkii pro gradu -tutkimuksessaan sitä, miten Ilmavoimien sodanajan suun-

nitelmat kehittyivät Suomessa 1950-luvulla. Kehitystä tutkitaan erityisesti kolmen operatiivi-

sen suunnitelman kautta (Polttoainehankinta, Puva ja Valpuri). Kauppi erittelee yksityiskohtai-

sesti puva-joukoista julkaistun käskyn sisällön Ilmavoimissa. Lisäksi puva-kokoonpanoon liit-

tyvien asiakokonaisuuksien erittelyssä on hyödynnetty myös Ilmavoimien esikunnan julkaise-

mia asiakirjoja, minkä johdosta kokoonpanon kuvailu on varsin kattavaa ja kertoo monipuoli-

sesti puva-joukkojen käytöstä Ilmavoimissa.22 

Kauppi (2019) tuo Säämäsen (2017) ja Tammisalon (2018) tutkimusten tavoin esiin sen, että 

puva-kokoonpanon vaikutukset Meri- ja Ilmavoimissa ovat olleet varsin marginaalisia.23 Tä-

män voidaan katsoa johtuvan pitkälti Ilma- ja Merivoimien pienestä koosta, jota erityisesti Pa-

riisin rauhansopimus rajoitti. Vastaavasti Maavoimissa – joka vastasi suurimmaksi osaksi puva-

joukkojen perustamisesta ja suunnittelusta – vaikutus on ollut huomattavasti suurempi.24 

Kauppi tuo kuitenkin tutkimuksessaan hyvin esiin Ilmavoimien tärkeän roolin puva-

                                                
19 Jouko (2005), s. 45. 
20 Jouko (2015), s. 37. 
21 Jouko (2019), s. 92–93 & 98–99. 
22 Kauppi, Ville 2019, 6 & 48–50. 
23 Säämänen (2017); Tammisalo (2018). 
24 Tynkkynen (2006). 
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kokoonpanossa ilmatilan valvomisessa. Varsinaisen Puva-käskyn Kauppi toteaa vastanneen 

muita valtakunnan puolustamista käsitteleviä suunnitelmia paremmin Ilmavoimien todellisia 

resursseja. Kuitenkin puva-kokoonpanon ja -käskyn hän toteaa muodostaneen yhdessä muiden 

kokoonpanojen ja operatiivisten suunnitelmien kanssa melko sekavan kokonaisuuden.25 

Ilmavoimia ja Merivoimia käsittelevän tutkimuksen lisäksi puva-joukkoja on käsitelty myös 

osana divisioonien operatiivista suunnittelua koskevaa tutkimusta. Ilkka Tuomisto (2017) tutkii 

diplomityössään sitä, miten Suomen poliittinen toimintaympäristö vaikutti kylmän sodan ai-

kana Sisä-Suomesta vastanneen 3.Divisioonan operatiiviseen suunnitteluun. Lisäksi Tuomisto 

tarkastelee tutkimuksessaan myös 3.Divisioonan uhka-arvioita ja niiden huomioimista joukko-

jen perustamista ja keskittämistä koskevassa suunnittelussa kylmän sodan ensimmäisillä vuo-

sikymmenillä.26 Varsinaista puva-kokoonpanoa ei kuitenkaan tarkastella osana 3.Divisioonan 

operatiivista suunnittelua kuin sivumennen. Pääpaino tutkimuksessa on Polttoainehankinta ja 

Valpuri -suunnitelmien tarkastelussa. Puva-kokoonpanoa käsitellään täten näiden operatiivisten 

suunnitelmien ehdoilla. Tuomisto tuo tutkimuksessaan esiin, että puva-kokoonpano monimut-

kaisti 3.Divisioonan joukkojen perustamisen suunnittelua. Tutkimuksessa ei kuitenkaan käsi-

tellä yksiselitteisesti sitä, minkä takia puva-kokoonpano monimutkaisti suunnittelua.27 

Pekka Korhonen (2017) tutkii diplomityössään 2.Divisioonan puolustussuunnittelu Etelä- ja 

Lounais-Suomessa vuosina 1945–1966 sitä, miten 2.Divisioonan vastuualueen puolustus suun-

niteltiin toteutettavan vuosien 1945–1966 välisenä aikana. Korhonen rajaa kuitenkin tutkimuk-

sessaan puolueettomuusvartiointijoukot pois keskittyen tarkastelemaan Tuomiston (2017) ta-

voin Polttoainehankinta ja Valpuri-suunnitelmien merkitystä divisioonan operatiivisessa suun-

nittelussa.28 Tutkimukseni näkökulmasta Korhosen tutkimusta ei kuitenkaan voi sivuuttaa, 

koska vastaavaa 2.Divisioonaa koskevaa tutkimusta ei ole. Vaikka puva-joukoista ei tutkimuk-

sessa suoranaisesti puhuta, auttaa se kuitenkin ymmärtämään yhdessä Pääesikunnan asiakirjo-

jen kanssa kokoonpanon vaikutuksista 2.Divisioonan alueella. 

Kimmo Rajala (2005) sivuaa julkaisussaan Oulun varuskunta ja pohjoisen puolustus 1945–

2000 puva-joukkojen järjestelyjä 1.Divisioonassa. Julkaisussa tosin kuvaillaan varsin yleisesti 

1.Divisioonassa vuosina 1956–1957 toteutettuja toimia, eikä julkaisussa tarkastella 

                                                
25 Kauppi, Ville: Polttoainehankinnasta Valpuriin – Ilmavoimien sodan ajan suunnitelmat 1950-luvuilla, pro gradu 

-tutkielma, Maanpuolustuskorkeakoulu 2019, s. 99. 
26 Tuomisto, Ilkka: 3. Divisioonan puolustussuunnittelu vuosina 1945–1966, yleisesikuntaupseerikurssin diplomi-

työ, Maanpuolustuskorkeakoulu 2017, s. 5. 
27 Tuomisto (2017), s. 80. 
28 Korhonen, Pekka: 2. Divisioonan puolustussuunnittelu Etelä- ja Lounais -Suomessa vuosina 1945–1966, yleis-

esikuntaupseerikurssin diplomityö, Maanpuolustuskorkeakoulu 2017. 
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yksityiskohtaisesti puva-joukkojen perustamisjärjestelyjä tai niiden suunniteltua käyttöä Poh-

jois-Suomessa.29 Rajalan (2005) julkaisu muodostaa kuitenkin tärkeän perustan tutkimuksel-

leni, etenkin tarkastellessani 1.Divisioonan laatimia suunnitelmia puva-joukoista. 

Puolueettomuusvartiointijoukkoja käsittelevässä tutkimuksessa on yleisesti havaittavissa, että 

tarkastelu ulotetaan pääosin vuoteen 1956, jolloin Pääesikunta julkaisi operatiivisen käskyn 

puolueettomuuden suojaamisesta. Puva-joukkoja ei juurikaan liitetä tutkimuksissa myöhem-

pään ajanjaksoon, paitsi muutamissa tutkimuksissa, joissa mainitaan kokoonpanon olleen voi-

massa vuoteen 1966 asti.30 Tuolloin Puolustusvoimissa toteutettiin organisaatiouudistus ja siir-

ryttiin totaalisen maanpuolustuksen doktriinista aluepuolustuksen malliin sekä muodostettiin 

seitsemän sotilaslääniä, jotka vastasivat itsenäisesti alueensa joukkojen perustamisesta. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella ei voida sanoa puolueettomuusvartiointijoukkoihin liit-

tyvän mitään erityistä kehityskaarta joukkojen käytössä tai sen suunnittelussa. Pikemminkin 

vaikuttaa siltä, että kokoonpanon perustamisesta asti se on ollut suhteellisen muuttumaton aina 

järjestelmän lakkauttamiseen asti. Toisaalta tämä saattaa liittyä oleellisesti myös asiakirjojen 

salassapitoaikaan. OT-salaiset asiakirjat, joihin puva-joukkoja käsittelevissä tutkimuksissa pää-

osin viitataan, ovat nimittäin saatavilla Kansallisarkistossa vain vuoteen 1960 asti. OT-

salaisesta merkinnästä luovuttiin 1960-luvun vaihteessa ja sen tilalla alettiin käyttämään hen-

kilösalaista merkintää. Henkilösalaisiksi luokiteltuja 1960-luvun asiakirjoja ei ole vielä Kan-

sallisarkistossa saatavilla. Tästä asiakirjojen voimassa olevasta salassapitoajasta huolimatta tut-

kimuskirjallisuudesta ei myöskään esimerkiksi selviä sitä, että harjoiteltiinko puva-joukkojen 

toimintaa missään muodossa tai kehitettiinkö kokoonpanon käyttöön liittyviä suunnitelmia enää 

vuoden 1956 jälkeen. 

Puva-joukkoja koskeva tutkimus on yleensä sisällytetty laajempia operatiivisia suunnitelmia 

käsittelevään tutkimukseen tai Puolustusvoimien rauhan- ja sodanajan kokoonpanoja käsittele-

vään tutkimukseen. Erityisesti vuosina 1952 ja 1957 julkaistut Pääesikunnan operatiiviset käs-

kyt (Polttoainehankinta ja Valpuri) ovat olleet keskiössä. Vuonna 1956 julkaistu puva-käsky ja 

tästä kymmenen vuotta eteenpäin voimassa ollut puva-kokoonpano ovat puolestaan saaneet yl-

lättävän vähän huomiota tutkimuskirjallisuudessa. Täten puolueettomuusvartiointijoukkoihin 

liittyvälle sotahistorialliselle perustutkimukselle voidaan katsoa olevan tarve. 

                                                
29 Rajala, Kimmo: Oulun varuskunta ja pohjoisen puolustus 1945–2000, Vahtola, Jouko (toim), Oulu varuskunta-

kaupunkina, Painotalo Suomenmaa, Oulu 2005, s. 185–188. 
30 Esim. Tynkkynen (2006); Tynkkynen & Jouko (2007); Säämänen (2017); Tuomisto (2017). 
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1.2 Tutkimusperusteet 

Tutkimukseni ensimmäisessä luvussa esitän tutkimukseni kannalta keskeiset perusteet. Toi-

sessa luvussa tarkastelen puva-joukkojen käytön taustalla vaikuttaneita sotilaspoliittisia teki-

jöitä sekä uhkakuvia. Kolmannessa luvussa analysoin puva-joukkojen perustamisjärjestelyjä ja 

joukkojen käyttöä koskevia suunnitelmia. Neljännessä luvussa käsittelen puva-joukkojen käy-

tön ja järjestelyiden suunnittelussa ilmenneitä haasteita. Lisäksi tarkastelen myös puva-joukko-

jen kehittämistoimintaa. Viidennessä luvussa esittelen tutkimukseni johtopäätökset. 

Tutkimukseni tavoite on vastata aikaisempien tutkimuksien pohjalta havaittuun tarpeeseen laa-

jentaa puva-joukkoihin liittyvää tutkimusta. Tavoiteltavana loppuasetelmana on täten muodos-

taa kokonaisvaltainen kuvaus puva-joukoista. Tutkimuksessani tarkastelen yksinomaan puva-

kokoonpanoa, muita 1950- ja 1960-luvulla Puolustusvoimissa käytössä olleita kokoonpanoja 

puolestaan käsittelen tutkimuksessani vain yleisesti siltä osin, kun ne liittyvät puva-kokoonpa-

noon. 

Tutkimusaineistoni koostuu pääasiassa Pääesikunnan operatiivisen osaston, järjestelyosaston ja 

liikekannallepanotoimiston laatimista asiakirjoista, sekä puolustushaarojen ja divisioonien esi-

kuntien kanssa käydystä kirjeenvaihtoaineistosta. Pääosa aineistosta on luokiteltu aikanaan OT-

salaiseksi, mikä asettaa tiettyjä rajoitteita puva-joukkojen tarkastelulle erityisesti 1960-luvun 

osalta. OT-salaisiksi31 luokiteltuja asiakirjoja, joissa puva-joukkoja on usein käsitelty, ei nimit-

täin ole tutkimukseni laatimisajankohtana vielä saatavilla Kansallisarkistosta. Kuitenkin sala-

laiseksi luokiteltua materiaalia löytyy Kansallisarkistosta runsaasti, minkä perusteella on mah-

dollista rakentaa varsin kattava kuva puva-joukkojen järjestelyistä 1960-luvulla. 

Tutkimuksessani ajallinen tarkastelu ulotetaan vuosiin 1956–1966. Vuonna 1956 julkaistiin 

Pääesikunnan operatiivisen osaston käsky puolueettomuuden suojaamisesta. Käsky sisälsi 

myös varsinaiset perusteet alajohtoportaille puolueettomuuden vartiointijoukkojen perustami-

sesta. Suomen turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos, ja erityisesti Porkkalan vuokra-alueen 

palautus vuonna 1956 vaikuttaa tutkimuksen ajalliseen rajaukseen. Porkkalan palautuksen 

myötä Suomi kykeni nimittäin aikaisempaa vapaammin ja uskottavammin toteuttamaan puolu-

eettomuuspolitiikkaansa. Lisäksi Puolustusvoimissa vallinneen näkemyksen puolueettomuu-

den suojaamisen tärkeydestä ja uskottavuudesta voidaan katsoa korostuneen Porkkalan alueen 

palautuksen seurauksena. Täten tutkimuksessa tarkasteltavan ajanjakson alkamiskohta on luon-

taista rajata vuoteen 1956. Tarkasteltavan ajanjakson päättymiskohta puolestaan perustuu puva-

                                                
31 OT-salainen merkintä muuttui henkilösalaiseksi 1960-luvun alussa. OT-merkintä oli aikaisemmin menettänyt 

merkityksensä sen liiallisesta käytöstä johtuen. Salainen merkintä on eri kuin OT-salainen tai henkilösalainen. 
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kokoonpanon voimassaoloaikaan. Puva-joukoista luovuttiin vuonna 1966, kun Puolustusvoi-

missa toteutettiin organisaatiouudistus. 

Tutkimukseni päätutkimuskysymys on: 

Miten puolueettomuusvartiointijoukot edistivät Puolustusvoimien kykyä suojata Suomen 

puolueettomuutta? 

Tähän kysymykseen vastatakseni on oleellista selvittää kaksi puolueettomuudenvartiointijouk-

koihin liittyvää kokonaisuutta. Ensinnäkin on syytä ymmärtää, minkälainen oli Puolustusvoi-

mien tarve, johon puva-joukoilla pyrittiin luomaan ratkaisu. Tähän liittyy oleellisesti myös 

tarve selvittää 1950- ja 1960-lukujen sotilaalliset uhkakuvat, jotka vaikuttivat puva-joukkojen 

käytön suunnitteluun ja täten myös suoraan Puolustusvoimien tarpeeseen perustaa erilliset 

puva-joukot. Myös puva-joukkojen suhde muihin sen ajan Puolustusvoimien kokoonpanoihin 

tulee ymmärtää, koska se selittää myös Puolustusvoimien silloista tarvetta uudelle kokoonpa-

nolle. Tämän eri kokoonpanojen välisen suhteen ymmärtäminen on myös edellytys toisen puva-

joukkoihin liittyvän kokonaisuuden selvittämiseksi – miten puva-joukkoja koskevat valmiudel-

liset ratkaisut olivat toteutettu. Puva-joukkojen valmiutta tarkasteltaessa olen toisin sanoen kiin-

nostunut muun muassa joukkojen perustamisesta ja keskittämisestä. Näiden asioiden lisäksi, 

jotta puolueettomuusvartiointijoukkojen merkitystä puolueettomuuden suojaamisessa voidaan 

kattavasti ymmärtää, tulee tarkastella myös joukkoihin liittyvää kehitystoimintaa, ja kokoonpa-

non voimassaolon aikana havaittuja haasteita ja puutteita. 

Näistä puva-joukkoihin liittyvistä selvitettävistä asioista olen jalostanut kolme alatutkimusky-

symystä:  

1. Minkälaista uhkaa vastaan puva-joukkoja suunniteltiin käytettävän? 

2. Miten puva-joukkoja suunniteltiin käytettävän? 

3. Minkälaisia haasteita ja kehittämistoimintoja puva-joukkoihin liittyi? 

 

Ensimmäiseen alatutkimuskysymykseen haen vastauksia aikaisemmasta tutkimuskirjallisuu-

desta ja Pääesikunnan asiakirjoista, sekä sen käymästä kirjeenvaihdosta divisioonien ja puolus-

tushaarojen esikuntien kanssa. Kirjeenvaihdosta on valittu aineisto, jossa käsitellään erityisesti 

1950- ja 1960-luvulla vallinneita uhkakuvia. Erityisesti kiinnostuksen kohteena ovat erilaiset 

laaditut harjoitustilanteet, joissa kuvaillaan vallinnutta uhkakuvaa. Myös erilaiset operatiiviset 

uhka-arviokertomukset, operatiivista suunnittelua ohjaavat käskyt ja puolueettomuuden suojaa-

mista käsittelevät asiakirjat ovat kiinnostukseni kohteena. 
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Toiseen alatutkimuskysymykseen vastaavat erityisesti Pääesikunnan operatiivisen osaston ja 

liikekannallepanotoimiston asiakirjat, sillä nämä tahot vastasivat pitkälti puva-joukkojen käy-

tön ja suunnittelun ohjeistamisesta. 

Kolmanteen alatutkimuskysymykseen vastaava aineisto koostuu erityisesti Pääesikunnan osas-

tojen laatimista kertomuksista, joihin on koostettu havaintoja puva-joukkoihin liittyvistä toteu-

tetuista toimenpiteistä sekä analysoitu kyseisten toimenpiteiden merkitystä. Myös Pääesikun-

nan ja divisioonien sekä puolustushaarojen esikuntien välinen kirjeenvaihto on tärkeässä roo-

lissa, sillä niissä tuodaan esiin alueellisia ja paikallisia havaintoja puva-joukoista. 

1.3 Menetelmä 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksessani käytettävän tutkimusmenetelmän sekä toteutetut tutki-

mukselliset valinnat. Esittelen myös käyttämäni lähdeaineiston ja erittelen sen ominaispiirteitä 

osana lähdekriittistä tarkastelua. Lisäksi esittelen vaiheittain analyysin toteutusperiaatteet. 

1.3.1 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimusmenetelmänä käytän laadullisen tutkimuksen aineistolähtöistä sisällönanalyysiä yh-

dessä lähdekritiikin kanssa (ks. luku 1.3.2). Aineistolähtöinen sisällönanalyysi mahdollistaa 

laajan aineiston hyödyntämisen, mikä tässä tapauksessa tukee puolueettomuusvartiointijoukko-

jen teoretisointiin tähtäävää tutkimusta. Sisällönanalyysissä käytettävän aineiston katsotaan ku-

vastavan tutkittavaa ilmiötä. Tutkittavan ilmiön hahmottaminen laajasta aineistosta saattaa olla 

haastavaa, minkä vuoksi aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimusaineisto pyritään pilk-

komaan ja järjestelemään mahdollisimman tiiviiseen muotoon. Tätä kautta voidaan edelleen 

luoda laajastakin aineistosta sanallinen ja tarkka kuvaus tarkasteltavasta ilmiöstä menettämättä 

alkuperäisen aineiston sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysissä kiinnostuksen kohde on 

tekstin merkityksissä. Täten menetelmä muistuttaa paljon diskurssianalyysin eri menetelmiä, 

joissa tosin ensisijainen kiinnostus on teksteissä ilmenevien erilaisten merkityksien rakentumi-

sessa ja vaikutuksessa. Sisällönanalyysi ei myöskään sisällä yhtä kattavasti erilaisia työkaluja 

ja painotuksia kuin diskurssianalyysi. Tutkijalla voidaan kuitenkin katsoa olevan merkittävä 

vapaus erilaisten työkalujen valinnassa ja analyysin rakenteen muodostamisessa.32 

Sisällönanalyysissä tunnistetaan yleensä kolme erilaista menetelmää: teorialähtöinen, 

                                                
32 Saaranen-Kauppinen, Anita ja Puusniekka, Anna: Mitä laadullinen tutkimus on: lyhyt oppimäärä, KvaliMOTV 

- Menetelmäopetuksen tietovaranto, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, Tampere 2006, < 

https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L1_2.html >, tarkasteltu 20.1.2022; Shuttleworth, Martyn & Wil-

son, Lindsay T: Quolitative Research Design, Experiment Resources, < https://explorable.com/qualitative-re-

search-design >, tarkasteltu 20.1.2022; Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönana-

lyysi, Tammi, Helsinki 2018, s. 117. 

https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L1_2.html
https://explorable.com/qualitative-research-design
https://explorable.com/qualitative-research-design
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teoriaohjaava ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä pyri-

tään testaamaan tai täydentämään jotakin valmista teoriaa uudenlaisessa ilmiössä tai konteks-

tissa. Analyysi pohjautuu pääosin deduktiiviseen päättelyyn, jossa teorian kautta pyritään löy-

tämään ilmiön yksityiskohtia – yleisestä yksittäiseen. Teorialähtöinen sisällönanalyysi on toisin 

sanoen pitkälti riippuvainen käytettävästä teoriasta, joka on tiiviisti mukana koko analyysipro-

sessin ajan. 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi, jonka katsotaan asettuvan teorialähtöisen ja aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin väliin, on puolestaan molempien menetelmien sekoitus. Menetelmä pitää si-

sällään sekä aineisto- että teorialähtöisen menetelmien elementtejä. Analyysissä kyse on pitkälti 

abduktiivisestä päättelystä, jossa hyödynnetään sekä aineisto- että teorialähtöisesti muodostu-

via havaintoja tutkittavan ilmiön todennäköisimmän selityksen löytämiseksi.33 Huomioiden tut-

kimukseni tavoite laatia puolueettomuusvartiointijoukoista historiallinen perustutkimus, jonka 

tuotoksena syntyy laajasta lähdeaineistosta yleinen kuvaus kyseisestä kokoonpanosta, ei teo-

rialähtöinen tai -ohjaava sisällönanalyysi palvele tätä tarkoitusta. Tästä syystä tutkimukseni me-

netelmäksi on valikoitunut näistä kolmesta sisällönanalyysistä nimenomaan aineistolähtöinen 

sisällönanalyysi.34 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkittavasta ilmiöstä pyritään luomaan aineistoa analy-

soimalla uusi teoreettinen kokonaisuus. Analyysi pohjautuu pitkälti induktiiviselle päättelylle 

– ymmärrys rakennetaan yksittäisestä yleiseen. Aikaisemmalla tiedolla ei tulisi olla vaikutusta 

analyysiprosessiin.35 Tämä voidaan puolueettomuusvartiointijoukkoja koskevan tutkimuksen 

kohdalla nähdä hankalana, vaikka aihetta ei ole juurikaan aikaisemmin kattavasti tutkittu ja 

olemassa oleva tieto onkin varsin helposti hallittavissa. Olemassa olevan tiedon sivuuttaminen 

olisi kuitenkin tutkimukseni kannalta ontologisesti ongelmallista, ja tästä syystä huomioin ana-

lyysiprosessissa myös aikaisemman tiedon. Tämä periaatteellinen päätös poiketa aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin traditiosta perustuu tutkimukseni sisältämään vertailevaan otteeseen. 

Lisäksi päätös perustuu myös yleiseen historiantutkimuksen objektiivisuuteen ja todenmukai-

suuteen tähtäävään tapaan rakentaa kuvaa menneisyydestä vertailemalla eri lähteiden tarjoamaa 

tietoa keskenään. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi pitää sisällään neljä selkeää vaihetta: pelkistämis-, 

                                                
33 Tuomivaara, Timo: Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus, Tieteellisen tutkimuksen perusteet, 2005, s. 33, 

< https://www.mv.helsinki.fi/home/ttuomiva/Y125luku6.pdf >; Tuomi & Sarajärvi (2018), s. 108–111. 
34 Tuomivaara, Timo: Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus, Tieteellisen tutkimuksen perusteet, 2005, s. 33, 

< https://www.mv.helsinki.fi/home/ttuomiva/Y125luku6.pdf>; Tuomi & Sarajärvi (2018), s. 108–111. 
35 Tuomi & Sarajärvi (2018), s. 108–109. 

 

https://www.mv.helsinki.fi/home/ttuomiva/Y125luku6.pdf
https://www.mv.helsinki.fi/home/ttuomiva/Y125luku6.pdf
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ryhmittely-, käsitteellistämis- ja johtopäätösvaihe. Pelkistämisvaiheessa tutkimusaineistosta ra-

jataan pois tutkimuksen kannalta epäoleellinen materiaali. Tämä toteutetaan tutkimusaineistoa 

tiivistämällä eli aineistosta etsitään tutkimusongelmaan vastaavia ilmaisuja. Nämä tulee säilyt-

tää muokkaamattomina, jottei alkuperäinen tieto katoa.36 On kuitenkin huomioitava, että aineis-

ton pelkistämisvaiheessa alkuperäinen konteksti saattaa kadota. Tämä on historiantutkimuk-

sessa ongelmallista, koska tavoite on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä silloisen aikakauden ja sen 

erityispiirteiden näkökulmasta. Kontekstin ymmärtäminen voidaan nähdä oleellisena edellytyk-

senä historiallisen ilmiön käsittämiseksi. Pelkistämisvaiheen ilmaisujen erottelussa, kuten myös 

kaikissa muissa analyysiprosessin vaiheissa, tulisi täten ymmärtää myös tiivistetyn aineiston 

konteksti. 

Varsinaisen pelkistämisenvaiheen olen toteuttanut muuttamalla keräämäni arkistolähteet pdf-

tiedostomuotoon sekä käsittelemällä ne OCR-sovelluksen (Optical Character Regnition – teks-

tintunnistus) avulla. Nämä tekstitunnistetut tiedostot olen tallentanut laadulliseen analysoin-

tiohjelmaan ATLAS.ti:n, jonka avulla olen jakanut aineiston teemoihin. Varsinaiset käytetyt 

teemat ovat nimetty tutkimuskysymyksiin pohjautuen seuraavasti: uhka, käyttö, kehitys ja haas-

teet. Kaiken muun puva-joukkoja koskevan tiedon, joka ei suoranaisesti istu mihinkään neljään 

edellä mainittuun teemaan, olen sijoittanut teemaan muut. Tämän teemaluokan sisältö on sit-

temmin käyty uudelleen läpi tavoitteena luokitella sisältö aineistolähtöisesti sitä kuvaaviin tee-

moihin. Osa kyseisen teeman sisällöstä on sittemmin liitetty osaksi neljää aikaisemmin mainit-

tua teemaa. 

Toisessa vaiheessa aineistosta kerätyistä ilmaisuista ja lausumista muodostetaan erilaisia ryh-

miä. Eri ryhmät voivat sisältää myös samoja ilmaisuja. Ryhmittelyvaiheessa kyse on toisin sa-

noen pelkistetyn aineiston koodaamisesta, jossa etsitään yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ku-

vaavia käsitteitä. Tätä kautta samaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä ryhmitellään ja yhdistellään eri 

luokiksi. Nämä luokat nimetään sisältöä kuvaavalla tavalla esimerkiksi tutkittavan ilmiön omi-

naisuuden tai piirteen mukaisesti.37 Kyseisessä vaiheessa olen pilkkonut teemojen sisällön pie-

nempiin kokonaisuuksiin ATLAS.ti-ohjelman avulla, täten muodostuneiden ryhmien yhteys 

teemoihin ja alkuperäiseen aineistoon on helposti hallittavissa. Esimerkiksi käyttö-teeman alle 

olen aineistolähtöisesti muodostanut useita eri ryhmiä, joita ovat esimerkiksi: PSMA:n alueen 

puva-joukkojen rakenne, kahden ikäluokan joukkojen perustaminen Pääesikunnan asiakir-

joissa, rauhanajan puva-joukkojen valmius, joukkojen keskittäminen ESMA:n alueella, 

                                                
36 Tuomi & Sarajärvi (2018), s. 123; Metsämuuronen, Jari: Laadullisen tutkimuksen käsikirja, Gummerus Kirja-

paino, Jyväskylä 2006, s. 124–125. 
37 Tuomi & Sarajärvi (2018), s. 124. 
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joukkojen tehtävät Panssariprikaatissa ja joukkojen käytön suunnittelu PMMA:n alueella. Yh-

teensä erilaisia ryhmiä käyttö-teeman alle muodostui 37 kappaletta. Kaikki teemat mukaan lu-

ettuna ryhmiä syntyi kaiken kaikkiaan 142 kappaletta. 

Kolmannessa eli käsitteellistämisvaiheessa luoduista ryhmistä erotetaan tutkimuksen kannalta 

olennainen tieto. Tämän valikoidun tiedon pohjalta luodaan ryhmittelyssä muodostuneista ala-

luokista ylempiä käsitteellisiä luokkia. Tätä toimenpidettä jatketaan niin pitkään, kunnes tieto 

on saturoitunut, eikä aineistosta nouse enää uutta tietoa. Muodostetut yläluokat ja mahdolliset 

pääluokat muodostavat tutkittavasta ilmiöstä teoreettisia käsitteitä, jotka kuvaavat tutkittavaa 

ilmiötä. Polku alkuperäiseen aineistoon on säilytettävä kaikissa vaiheissa, jolloin yhteys myös 

alkuperäiseen kontekstiin säilyy.38  

Tutkimuksessani käsitteellistämisvaiheessa aikaisemmin muodostettuja ryhmiä on tarpeen vaa-

tiessa joko pilkottu uudelleen tai yhdistelty muiden ryhmien kanssa. Tämän jälkeen muodostu-

neille ryhmille on etsitty erilaisia yhdistäviä ja erottavia tekijöitä, joiden kautta on muodostettu 

varsinaiset tutkittavaa ilmiötä kuvaavat yläkäsitteet. Näitä käsitteitä voidaan kuvata myös yleis-

tyksiksi, jotka selittävät tutkittavaa aihetta tiivistetysti. Kyseinen vaihe on myös toteutettu 

ATLAS.ti-ohjelman avulla, jolloin lopputuloksena polku muodostetuista yläkäsitteistä aina al-

kuperäiseen aineistoon on säilynyt. Käsitteellistämisvaiheessa olen muodostanut eri teemojen 

alaisista ryhmistä (142kpl) yleistyksiä, jotka kuvaavat tutkittavaa ilmiötä. Esimerkiksi käyttö 

teemaan sisältyvistä ryhmistä (37kpl) olen muodostanut yleistyksiä siten, että esimerkiksi eri 

maanpuolustusalueiden puva-joukkojen keskittämistä käsittelevistä ryhmistä on nivottu kaksi 

yläkäsitettä: kahden ikäluokan joukkojen keskittäminen ja rauhanajan puva-joukkojen keskittä-

minen. Tiivistämisen sekä aineiston perusteellisen pilkkomisen ja erilaisiin teemoihin ja ryh-

miin järjestämisen voidaan katsoa olevan edellytys kokonaiskuvan ja puva-joukkoihin vaikut-

taneiden tekijöiden hahmottamiselle. 

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin kolmessa ensimmäisessä vaiheessa aineisto käytännössä 

järjestetään johtopäätöksiä varten. Analyysin kaikissa vaiheissa tutkittavaa kohdetta tulisi ym-

märtää sen omasta näkökulmasta. Toisin sanoen analyysin neljännessä vaiheessa pyritään ym-

märtämään mitä asiat tutkittavalle kohteelle merkitsevät. Menetelmä ei kuitenkaan tarjoa var-

sinaisia työkaluja tämän tavoitteen toteuttamiseksi.39 Aineistolähtöistä sisällönanalyysiä on kri-

tisoitu erityisesti sen keskeneräisyydestä ja kykenemättömyydestä tuottaa syvällistä analyysiä. 

                                                
38 Tuomi & Sarajärvi (2018), s. 126. 
39 Tuomi & Sarajärvi (2018), s. 127. 
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Tämä kritiikki kohdistuu pitkälti aineistolähtöisen sisällönanalyysin tapaan tuoda ilmi aineis-

tosta nousevia teoreettisia käsitteitä ja konteksteja, joita ei kuitenkaan välttämättä analysoida 

syvällisemmin aineistosta tehtyjen teoreettisten havaintojen avulla.40  

Sotahistoriallinen tutkimus kuitenkin perustuu pitkälti vertailevaan tutkimusotteeseen ja jatku-

vaan lähdekriittiseen tarkasteluun, mitä kautta pyritään mahdollisimman objektiiviseen ja to-

denmukaiseen kuvaukseen ja tulkintaan menneisyydestä. Se pyrkii siis luomaan ymmärrystä 

tutkittavasta historiallisesta aiheesta sen omasta näkökulmasta.41 Lähdekriittisyys ja vertaileva 

ote yhdessä tutkimusongelman kanssa korostuvat erityisesti tämän tutkimuksen analyysin nel-

jännessä vaiheessa, jossa tarkoitus on tehdä järjestetystä aineistosta historiantutkimuksen päät-

telyketjun mukaisia tulkintoja. Näiden työkalujen avulla on myös mahdollista luoda syvälli-

sempää analyysiä, johon aineistolähtöinen sisällönanalyysi ei varsinaisesti tarjoa työkaluja. 

Hyödyntämällä historiantutkimuksen ominaispiirteitä ja työkaluja analyysin syventämiseksi, 

voidaan vastata myös aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä esitettyyn kritiikkiin. 

1.3.2 Tutkimusaineisto ja lähdekritiikki 

Kansallisarkistoon arkistoidut Pääesikunnan operatiivisen osaston, liikekannallepainotoimiston 

ja järjestelyosaston asiakirjat muodostavat tutkimukseni pääasiallisen aineiston. Viranomaisten 

laatimia virallisia asiakirjoja voidaan pitää lähtökohtaisesti melko luotettavina. Ne ovat virka-

vastuulla tuotettuja lähteitä, joiden laatijat ovat alansa asiantuntijoita. Tästä johtuen tiedon ole-

tetaan myös olevan pääosin todenmukaista.42 Toisaalta tekstin tuottajalla voidaan aina katsoa 

olevan tietynlaisia intressejä, jotka vaikuttavat historiantutkimuksen näkökulmasta tekstin si-

sältämän tiedon luotettavuuteen. Tästä syystä virallisia asiakirjojakaan ei voida suoraan pitää 

luotettavina lähteinä, vaan myös niiden luotettavuutta tulee aina arvioida kriittisesti. 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi muodostaa yhdessä lähdekritiikin kanssa tutkimukseni ana-

lyysirungon. Sisällönanalyysin avulla etsin aineistosta puva-joukkoja koskevan tiedon ja järjes-

tän sen ymmärrettäviin kokonaisuuksiin. Lähdekriittisellä tarkastelulla puolestaan arvioin tie-

tojen merkitystä ja niiden todistearvoa pyrkimyksessäni vastata tutkimuskysymyksiini. 

Lähdekritiikissä on kyse lähteen kokonaisvaltaisesta arvioinnista sekä myös sen sisältämän tie-

don päämäärien ymmärtämisestä. Tiivistetysti ilmaistuna ulkoisessa lähdekritiikissä 

                                                
40 Ks. Salo, Ulla-Maija: Simsalabim, sisällönanalyysi ja koodaamisen haasteet, Aaltonen, Saara & Högbacka, 

Riitta (toim.). Umpikujasta oivallukseen: Reflektiivisyys empiirisessä tutkimuksessa, Tampereen yliopistopaino, 

Tampere 2015, s. 166–190. 
41 Dahl, Ottar: Historiantutkimuksen metodiopin peruspiirteitä, Weilin + Göös, Helsinki 1971, s. 41. 
42 Lauerma, Matti: Sotahistorian tutkimuksen problematiikkaa ja metodiikkaa, Tiede ja Ase N:o 35, 1977, s. 89–

90; Renvall, Pentti: Nykyajan historiantutkimus, WSOY, Porvoo 1965, s. 134, 140 & 143. 
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arvioidaan: 1. milloin lähde on tuotettu, 2. missä se on tuotettu, 3. kuka sen on tuottanut ja 4. 

kenelle se on tuotettu. Ulkoisessa lähdekritiikissä on siis kyse pitkälti lähteen merkinnällisten 

tietojen arvioimisesta. Sisäisessä lähdekritiikissä on puolestaan kyse lähteen sisältämän tiedon 

ja informaation todistusvoiman arvioimisesta. Tätä arvioidaan muun muassa etsimällä vastauk-

sia kysymyksiin: 1. miten arvioitavassa lähteessä esitetty tieto voi olla todenmukaista? 2. halu-

taanko lähteessä edes kertoa totuutta? 3. minkälaisia tavoitteita lähteellä on?43 Sisäisessä lähde-

kritiikissä arvioidaan siis lähteen sisältämää tietoa ja se paikkansapitävyyttä ulkoista lähdekri-

tiikkiä hyödyntäen.44  

Tutkimuksessani käytettävistä lähteistä on suhteellisen helposti erotettavissa ulkoisen lähdekri-

tiikin sisältämät seikat, sillä pääosin asiakirjat sisältävät aina päiväyksen, paikan, laatijan sekä 

tiedon kenelle tai mille taholle asiakirja on osoitettu. Mikäli jotain oleellisia tietoja on puuttu-

nut, on nämä voitu selvittää varsin helposti eri Puolustusvoimien osastojen välillä käydyn kir-

jeenvaihdon viitetietojen avulla. Lähteiden sisältämän tiedon paikkansapitävyyden arvioiminen 

on usein haasteellisempaa, sillä useat esitetyt tiedot esiintyvät vain kertaalleen. Tällaisissa ta-

pauksissa erityisesti lähteen laatijan ja lähteen tarkoituksen arviointi on osoittanut tärkeäksi. 

Lähdekritiikkiin voidaan katsoa liittyvän oleellisesti tutkijan kyky objektiiviseen tarkasteluun. 

Tässä mielessä tutkijan asemoituminen voi vaikuttaa merkittävästi lähteen arviointiin. Karja-

lainen (2016) ja Lauerma (1977) korostavat molemmat artikkeleissaan lähteiden monipuolista 

käyttöä lähdekriittisessä tarkastelussa. Lähteiden sisältämien tietojen arvioiminen on haasteel-

lista, mikäli asiasta on saatavilla vain yksi lähde. Täten edellä kuvattujen ulkoisen ja sisäisen 

lähdekritiikin sisältämien asioiden lisäksi on oleellista vertailla eri lähteiden sisältöä keskenään, 

mitä kautta tiedon paikkansapitävyyttä voidaan paremmin arvioida.45   

Tämä ilmiö toistuu käyttämissäni lähteissä varsin usein. Useat puva-joukoista esitettävät asiat 

toistuvat vain yhdessä lähteessä, eikä täten varsinaista vertailua tiedon todistusvoiman arvioin-

nissa ole mahdollista tehdä. Tässä tapauksessa on kuitenkin huomioitava, että kyseessä ovat 

usein erilaiset käsky- ja päätösasiakirjat, joiden sisällön itsessään voidaan katsoa olevan ainut-

kertaista. Erilaisia käskyjen tai päätöksien sisältöä ei nimittäin ole ollut tarkoituksenmukaista 

toistaa useampaan kertaan eri asiakirjoissa, vaan yhteys alkuperäiseen tietoon on toteutettu esi-

merkiksi viittaamalla alkuperäiseen käsky- tai päätösasiakirjaan.  

                                                
43 Lauerma (1977), s. 100–105; Kalela, Jorma: Historian tutkimusprosessi – metodinen opas oman ajan historiaa 

tutkiville, Gaudeamus, Helsinki 1972, s. 171–172; Renvall (1965), s. 166. 
44 Renvall (1965), s. 166. 
45 Karjalainen, Mikko: Vähän uutta, vähän vanhaa, vähän lainattua – uutta sotahistoriaa etsimässä, Sotahistorial-

linen aikakausikirja N:o 36, Tallinna 2016, s. 17; Lauerma (1977), 86–87. 
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Aineistoni muodostuu pääosin Pääesikunnan operatiivisen osaston ja järjestelyosaston sekä lii-

kekannallepanotoimiston laatimista asiakirjoista. Kyseiset tahot ovat olleet päättävässä ase-

massa puolueettomuusvartioinnin järjestelyistä. Lähtökohtaisesti näiden tahojen tuottamat asia-

kirjat ovat täten myös varsin todistusvoimaisia, vaikka asiakirjoissa esitetyt tiedot esiintyisivät-

kin vain kertaalleen. Useassa tapauksessa, jossa tieto perustuu vain yhteen lähteeseen, voidaan 

kyseinen lähde kuitenkin katsoa todistusvoimaiseksi sen sisältämien tietojen näkökulmasta sekä 

asiakirjatyypin näkökulmasta. 

Pääosin Pääesikunnan alaiset osastot ovat käsitelleet laajasti puolueettomuusvartiointijoukkoja 

eri asiakirjoissa, mikä luo hyvät edellytykset verrata eri asiakirjojen sisältöä keskenään ja tätä 

kautta myös arvioida esitettyjen asioiden todenmukaisuutta. Lisäksi eri alajohtoportaiden laati-

mat asiakirjat puva-joukkoihin liittyen parantavat entisestään mahdollisuutta arvioida esitettyjä 

asiasisältöjä useamman eri lähteen kautta. Myös aikaisempi tutkimustieto toimii merkittävänä 

tekijänä asiakirja-aineiston todistusvoiman arvioinnissa. Toisin sanoen puva-joukkoja koske-

van aineiston lähdekriittiselle tarkastelulle on ollut hyvät mahdollisuudet. Tutkimukseni aineis-

tossa tosin löytyy muutamia keskeisiä asiakirjoja, joita on päivitetty asiakirjan alkuperäisen 

laatimisajankohdan jälkeen, eikä laadittuja muutoksia ole mahdollista erotella. Esimerkiksi var-

sinaisessa puolueettomuusvartiointia koskevassa operatiivisessa käskyssä (operatiivinen käsky 

nro 11) on kirjoitettu parille sivuille käsin korjaamaton alkuperäissivu.46 

Yleisesti tämän kaltaiset epävarmuustekijät liittyvät aineistossani erityisesti muutoksiin, joita 

on toteutettu puva-joukkojen järjestelyissä. Asiakirjoissa saatetaan ilmoittaa tehdyistä muutok-

sista, mutta kyseisiä muutoksia ei voida tarkastella yksityiskohtaisemmin, sillä vertailukelpoi-

sia alkuperäisiä asiakirjoja ei ole enää saatavilla. Vastaavasti löytyy myös asiakirjoja, joissa 

puva-joukkojen alkuperäistä asetelmaa kuvaaviin asiakirjoihin on myöhemmin lisätty huomio 

asiakirjan sisällön muutoksesta. Muutoksen sisältöä ei kuitenkaan välttämättä löydy tai ole kir-

jattu huomion yhteyteen, mikä vaikeuttavaa etenkin puva-joukkojen kehityskaaren ymmärtä-

mistä. Myös aikaisemmin mainittu asiakirjojen salassapitoaika on huomioitava 1960-luvun 

henkilösalaisiksi luokiteltujen asiakirjojen osalta. Vaikkeivat salassa pidettävät asiakirjat suo-

ranaisesti liitykään lähdeaineiston ja sen sisältämien tietojen arviointiin, on tämä silti syytä tie-

dostaa. Edelleen salassa pidettävät asiakirjat nimittäin väistämättä kaventavat mahdollisuuksia 

toteuttaa yhtä laajamittaista asiakirjojen välistä lähdekriittistä vertailua kuin mikä on ollut mah-

dollista 1950-luvulla julkaistujen asiakirjojen kohdalla. 

Salaamisen kulttuuri on ollut kylmän sodan aikana merkittävässä asemassa, mikä vaikuttaa 

                                                
46 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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myös tutkimuksessani käyttämäni aineiston tulkintaan. Erityisesti Neuvostoliiton muodostamaa 

uhkaa tai sitä vastaan laadittuja suunnitelmia koskevia asioita pyrittiin johdonmukaisesti vält-

tämään Puolustusvoimien asiakirjoissa. YYA-sopimuksen myötävaikutuksesta Neuvostoliiton 

käsittelemistä sotilaallisena uhkana varottiin, minkä johdosta asiakirjoissa käsitellään yksin-

omaan lännen muodostamaa tai yleisesti suurvaltojen välisten mahdollisten konfliktien muo-

dostamaa uhkaa Suomelle.47 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Puolueettomuuden suojaamisella tarkoitetaan yleisesti Puolustusvoimien tehtävän mukaisia 

toimenpiteitä, joihin se valmistautui estääkseen puolueettomuudesta annettujen säädösten mah-

dolliset loukkaukset.48 Puolueettomuuden suojaamisen käsitettä on käytetty Puolustusvoimissa 

aina 1900-luvun alkupuolelta asti, eikä se täten ole vain kylmän sodan aikakaudella esiintynyt 

tai puva-joukkoihin liittyvä käsite.49 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä, minkälaisia merkityksiä puolueettomuuden suojaami-

sen käsitteellä oli 1950- ja 1960-luvun Puolustusvoimissa. Esimerkiksi vuonna 1958 julkaistun 

kenttäohjesäännön yleisessä osassa puolueettomuuden suojaamiseen katsottiin liittyvän puolu-

eettomuudesta annettujen säädöksien loukkausten estämiseksi myös muiden viranomaisten to-

teuttamat toimenpiteet yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa.50 Näistä toimista käskettiin 

kuitenkin aina erikseen.51 Tässä tutkimuksessa puolueettomuuden suojaamista tarkastellaan 

vain Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen näkökulmasta, toisin sanoen muut viranomaiset 

rajataan pois. 

Valtakunnallisesti puolueettomuuden suojaamisesta käskettiin vuonna 1956 Pääesikunnan ope-

ratiivisessa käskyssä numero 11, joka sai peitenimekseen Puva. Käskyn mukaan puolueetto-

muuden suojaaminen tarkoitti toimintaa, jolla estetään Suomen alueen joutuminen sotatoimien 

kohteeksi tai niiden tukialueeksi. Päämääränä oli Suomen koskemattomuuden säilyttäminen 

sekä puolueettomuudesta annettujen säädösten turvaaminen maalla, merellä ja ilmassa.52 

                                                
47 Dahl (1971), s. 59; Tynkkynen, Vesa & Jouko, Petteri: Uhkalähtöinen puolustussuunnittelu, Karjalainen, Mikko, 

Tynkkynen, Vesa & Airio Pentti (toim), Puolustusvoimat 100 vuotta, Otava Kirjapaino Oy, Keuruu 2018 
48 PE:n numeroimaton asiakirja, 26.1.1964, s. 6, T 26965/Dk 3 sal, KA; PE:n numeroimaton asiakirja, 2.11.1966, 

s. 5–6, T 26965/Dk 4 sal, KA. 
49 Ks. Säämänen, Juuso: Merivoimille panssarilaivoja ja sukellusveneitä, Karjalainen, Mikko, Tynkkynen, Vesa 
& Airio Pentti (toim), Suomen Puolustusvoimat 100 vuotta, Otava Kirjapaino Oy, Keuruu 2018, s. 287 
50 Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl) 1958, Pääesikunta, Helsinki, 1958, s 47 & 215; Myös PE:n numeroimaton 

asiakirja, 26.1.1964, s. 7, T 26965/Dk 3 sal, KA. 
51 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 1–2, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
52 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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Puolueettomuuden suojaaminen käsitti valvonnan, vartioinnin ja torjunnan. Näillä toimilla py-

rittiin estämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kaikki sellainen toiminta, joka loukkaisi 

puolueettomuutta tai kyseenalaistaisi sen. Tehtäviin suunniteltiin käytettävän rauhanajan jouk-

koja eli rauhanajan kokoonpanoa (ra-kokoonpano), jota voitiin vahventaa täydennyskokoonpa-

noon (t-kokoonpano) kutsumalla palvelukseen reserviläisiä. Lisäksi tilanteissa, joissa puolueet-

tomuuden suojaamistehtävien arvioitiin muodostuvan pitkäaikaiseksi, olisi voitu käyttää puo-

lueettomuusvartiointikokoonpanoa (puva-kokoonpano).53  

Valvonnalla ja vartioinnilla tarkoitettiin Suomen rajojen luvattomien ylitysten ja muiden puo-

lueettomuutta loukkaavien toimintojen mahdollisimman nopeaa toteamista ja ilmoittamista tar-

vittavien jatkotoimien toimeenpanemiseksi. Torjunnalla tarkoitettiin toimia, joihin tuli ryhtyä 

viipymättä, kun puolueettomuutta loukkaava tapaus esiintyi. Tarkoituksena oli karkottaa puo-

lueettomuuden loukkaaja alueelta, tai pidättää ja eristää tunkeutuja sekä tarvittavissa tapauk-

sissa tuhota kohdattu vastarinta.54 

Maavoimien ensisijaiset tehtävät puolueettomuuden suojaamisessa oli valvoa ja vartioida maa- 

ja merirajoja, torjua alueloukkaukset mantereella ja saaristossa sekä estää Suomen edun vastai-

nen toiminta. Ilmavoimien tehtävänä puolestaan oli muun muassa valvoa valtakunnan ilmatilaa 

ja estää Suomeen suuntautuva luvaton lentotoiminta, ja torjua alueloukkaukset sekä tukea maa- 

ja Merivoimia tiedustelulennoilla. Merivoimien tehtävä oli valvoa ja vartioida Suomen meri-

aluetta, estää Suomeen suuntautuva luvaton meriliikenne ja torjua alueloukkaukset sekä tukea 

maavoimia kuljetuksilla.55 

Puolustusvoimien joukkokokoonpanoja oli 1950- ja 1960-luvulla useita erilaisia. Kokoonpanot 

jaettiin karkeasti sekä rauhanajan että sodanajan kokoonpanon mukaisiin joukkoihin. Rauhan-

ajan kokoonpano koostui kantahenkilökunnasta sekä varusmiehistä muodostetuista rauhanajan 

organisaatioista. Palveluksessa olevien henkilöiden määrä vaihteli vuosittain riippuen varus-

miespalveluksen suorittaneiden ikäluokkien suuruudesta, joten rauhanajan joukkojen vahvuus 

saattoi niin ikään vaihdella hieman. Joukkojen tärkein tehtävä kouluttautumisen lisäksi oli ylei-

sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, mikä tarkoitti muun muassa tärkeiden kohtei-

den suojaamista sekä virka-avun antamista muille viranomaisille.56 Rauhanajan joukkojen sal-

littu enimmäisvahvuus Pariisin rauhansopimukseen perustuen oli yhteensä 41 900 sotilasta, 

                                                
53 Kenttäohjesääntö yleinen osa (1958), s. 47. 
54 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 4, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
55 Kenttäohjesääntö yleinen osa (1958), s. 48–49. 
56 Tuomisto (2017), s. 22.  
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kyseiseen vahvuuteen Puolustusvoimat siirtyisivät kuitenkin vain täydennyskokoonpanossa (t-

kokoonpano). 

Täydennyskokoonpanoon siirryttäessä Puolustusvoimat siirtyisivät sallittuun rauhanajan mak-

simivahvuuteen. Kokoonpanossa Puolustusvoimien tehtävänä oli puolueettomuuden turvaami-

nen, sisäisen järjestyksen ylläpitäminen, tärkeiden kohteiden suojaaminen, ja maahan kohdis-

tuvan sotilaallisen hyökkäyksen rajoittaminen ja torjuminen. Siirryttäessä täydennyskokoonpa-

noon varauduttiin lomauttamaan alle kaksi kuukautta palvelleet varusmiehet ja kutsumaan re-

serviläisiä palvelukseen. Täydennyskokoonpanoa uudistettiin 1950-luvulla useampaan kertaan 

joukon valmiuden kasvattamiseksi.57 Tavoitteena oli muun muassa parantaa rauhan- ja sodan-

ajan kokoonpanojen yhteensopivuutta.58  

Sodanajan kokoonpanoja (sa-kokoonpano) olivat suoja- ja täydellisen sodanajan kokoonpano 

(su- ja tsa-kokoonpanot). Suojakokoonpanon nimi muutettiin 1950-luvun lopulla suojajou-

koiksi (s-joukot).59 Suojajoukkojen tehtävänä oli muun muassa Puolustusvoimien sa-joukkojen 

pääosan liikekannallepanon ja keskitysten suojaaminen sekä Suomen ulko- että sisäpuolelta 

suuntautuvilta hyökkäyksiltä.60 Lisäksi suojajoukoilla oli tärkeä merkitys vihollisen hyökkäys-

suuntien selvittämisessä.61 Jotta pääosat ehdittäisiin perustaa, etenkin yllättävässä sodanavauk-

sessa joukkojen käytöllä pyrittiin tavoittelemaan aikavoittoa vihollista kuluttamalla ja hidasta-

malla.62 Kokoonpanon vahvuus oli noin 320 000 henkilöä, mikä sisälsi muun muassa 15 pri-

kaatia.63 Täydellisen sodanajan kokoonpanossa vahvuus olisi puolestaan kasvanut noin 500 000 

henkilöön.64 

Puolueettomuusvartiointikokoonpano (puva-kokoonpano) oli käytännössä oma kokoonpa-

nonsa sekä rauhan- että sodanajan kokoonpanojen rinnalla. Kokoonpanosta käytettiin useita eri 

nimityksiä: kahden ikäluokan joukot, kuuden saapumiserän joukot, neljän saapumiserän joukot 

(Merivoimissa ja osittain Ilmavoimissa), kailu-joukot ja puolueettomuusvartiointijoukot eli 

puva-joukot. Puva-kokoonpanon vahvuus oli noin 85 000 henkilöä. Tästä merkittävin osa oli 

sijoitettu maavoimien joukkoihin, Rajavartiolaitokseen sekä Ilma- ja Merivoimiin oli sijoitettu 

                                                
57 Koskimies, Tapio: Puolustuskykyinen valtio vai Ruotsin hälytyskello? Suomen sotilasstrateginen asema kylmän 

sodan alkuvuosien asiantuntija-arvioissa. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotahistorian laitos, julkaisusarja 1, n:o 

14, Edita Prima Oy, Helsinki 2010, s. 133–134; Säämänen (2017), s. 211. 
58 PE:n asiakirja n:o 24/Lkptsto/Ot/10 c 2 sal, 25.1.1955, s. 1, T 26843/F 6, OT-sal, KA; Koskimies (2010), s. 134. 
59 Tuomisto (2017), s. 22. 
60 PE:n asiakirja n:o 10/Optsto/Ot/11 sal, 11.2.1956, s. 8, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
61 PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 6, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
62 PE:n asiakirja n:o 20/Optsto/Ot/11 e sal, 10.2.1956, s. 12, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
63 Jouko (2015), s. 37. 
64 Jouko (2019), s. 92; Korhonen (2017), s. 43. 
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yhteensä muutamia tuhansia reserviläistä. Joukkoja oli tarkoitus käyttää puolueettomuuden 

suojaamisen tehtäviin. Tähän voitiin tosin käyttää myös ensivaiheessa rauhanajan kokoonpanoa 

ja täydennyskokoonpanoa, kunnes kahden ikäluokan joukot olisi perustettu ja keskitetty toi-

minta-alueilleen. Kokoonpano oli Puolustusvoimissa voimassa vuodet 1956–1966.65  

Kokoonpanon käsitteeseen liittyy jonkin verran häilyvyyttä, sillä useissa Puolustusvoimien 

asiakirjoissa myös ra- ja t-kokoonpanon joukot luetaan osaksi puva-joukkoja puolueettomuu-

den suojaamisvaiheessa. Puva-joukko käsitteenä voi täten olla useissa konteksteissa monitul-

kintainen, minkä vuoksi esimerkiksi kahden ikäluokan joukon käsite on monessa tapauksessa 

selkeämpi puhuttaessa nimenomaan kahden nuorimman ikäluokan reserviläisistä muodostetta-

vista joukoista. Esimerkiksi Pääesikunnan järjestelyosaston ja liikekannallepanotoimiston asia-

kirjoissa kirjoitetaan poikkeuksetta aina kahden ikäluokan joukoista tai ra-joukkojen (sisältäen 

myös t-kokoonpanon) käytöstä puolueettomuuden suojaamisvaiheessa. Operatiivisen osaston 

tai divisioonien ja puolustushaarojen esikuntien laatimissa asiakirjoissa puolestaan vaihtele-

vuutta esiintyi huomattavasti enemmän eri termien välillä. Tässä tutkimuksessa puva-joukoilla 

viitataan yleisesti kaikkiin niihin joukkoihin, joilla valmistauduttiin puolueettomuuden varti-

ointiin, sisältäen siis sekä ra-joukot että kahden ikäluokan joukot. 

Puolustusvoimien organisaatio. Vuonna 1955 voimaan tullessa sotilaallisessa aluejaossa 

Suomi oli jaettu neljään maanpuolustusalueeseen: Etelä-Suomen (ESMA), Sisä-Suomen 

(SSMA), Pohjanmaan (PMMA) ja Pohjois-Suomen maanpuolustusalueeseen (PSMA). Maan-

puolustusalueita johtivat kolme divisioonan esikuntaa ja Pohjanmaan sotilasläänin esikunta: 

1.Divisioona johti Pohjois-Suomen, 2.Divisoona Etelä-Suomen, 3.Divisioona Sisä-Suomen ja 

Pohjanmaan sotilasläänin esikunta Pohjanmaan maanpuolustusaluetta. Maanpuolustusalueet 

oli jaettu edelleen seitsemään sotilaslääniin. PSMA muodostui kokonaisuudessaan Pohjois-

Suomen sotilasläänistä. Myös PMMA muodostui yhdestä sotilasläänistä – Pohjanmaan sotilas-

läänistä. ESMA sisälsi Hämeen, Uudenmaan ja Lounais-Suomen sotilasläänit. SSMA puoles-

taan sisälsi Savo-Karjalan ja Kymen sotilasläänit. Läänit olivat edelleen jaettu sotilaspiireihin, 

joita oli yhteensä 27 kappaletta: kymmenen ESMA:n, yhdeksän SSMA:n, viisi PSMA:n ja 

kolme PMMA:n alueella.66 Liitteessä 1 on esitetty maanpuolustusalueiden maantieteelliset ra-

jat. Lisäksi liitteessä 1 on esitetty kartalla myös kaikki tutkimuksessani mainitut paikannimet, 

jotta kokonaiskuva olisi paremmin ymmärrettävissä.  

                                                
65 Jouko (2015), s. 37. 
66 PE:n asiakirja n:o 71/Järjtsto/Ot/K sal, 6.5.1960, s. 1, T 26839/F 12 OT-sal, KA. 
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2 SOTILASPOLIITTISET TAUSTATEKIJÄT JA PUVA-

KOKOONPANON TAUSTALLA VAIKUTTANEET UHKAKUVAT 

Tässä luvussa käsittelen yleisesti Suomen puolueettomuuspolitiikkaa ja sen kehitykseen vai-

kuttaneita sotilaspoliittisia taustatekijöitä. Lisäksi tarkastelen 1950- ja 1960-luvulla vallinneita 

sotilaallisia uhkakuvia sekä niiden vaikutusta Puolustusvoimien päätökseen perustaa puva-ko-

koonpano. Erityisesti keskityn tarkastelemaan niitä uhkakuvia, joihin puva-joukoilla pyrittiin 

vastaamaan. 

2.1 Puolueettomuus ja sotilaspoliittiset taustatekijät 

Pariisin rauhansopimus solmittiin vuonna 1947. Sopimus määritti Puolustusvoimien rauhan-

ajan vahvuuden maksimissaan 41 900 sotilaaseen. Tämä vaikutti merkittävästi rauhanajanjouk-

kojen käytön suunnitteluun sekä puolustusjärjestelyiden suunnitteluun. Puolustusvoimilla oli 

jakaa runsaasti enemmän puolustustarvikkeita kuin mitä sopimuksen määrittämän joukkojen 

enimmäisvahvuuden perustamiseen olisi vaadittu. Puolustustarvikkeiden runsas määrä helpotti 

sodanajan joukkoihin liittyvien järjestelyiden suunnittelua ja mahdollisti varsin suuren reservin 

varustamisen, vaikkakin hetkellisesti oli mahdollista, että Suomeen kohdistuvia kalustorajoi-

tuksia olisi tiukennettu Iso-Britannian tahdon mukaisesti. Syynä tähän on saattanut olla se, että 

Iso-Britannia olisi mahdollisesti saanut tietää Suomen ja Neuvostoliiton välisistä neuvotteluista 

YYA-sopimuksesta, eikä se täten halunnut Neuvostoliiton hyötyvän Suomen sotilaallisesta 

suorituskyvystä.67 

YYA-sopimus Neuvostoliiton ja Suomen välillä solmittiin vuonna 1948. Sen voimassaolo-

ajaksi sovittiin kymmenen vuotta. Sopimus velvoitti Suomea puolustamaan aluettaan Neuvos-

toliittoa vastaan suunnatulta hyökkäykseltä. Hyökkäävänä osapuolena katsottiin mahdollisesti 

olevan Saksa tai sen liittolaisvaltio. Sopimus mahdollisti myös Neuvostoliitolle oikeuden antaa 

Suomelle sotilaallista tukea tilanteissa, joissa Neuvostoliitto olisi uhattuna. Sotilaallinen uhka 

tuli tosin todeta yhteisesti valtioiden kesken. Sopimuksen puitteissa ei ollut täten mahdollista, 

että Neuvostoliitto olisi yksipuolisella ilmoituksella ja ilman asiallista perustelua tukenut Suo-

men puolustusta. Lisäksi Suomi onnistui määrittämään sotilaallisen roolinsa YYA-

sopimuksessa koskettamaan vain omaa aluettansa, eikä sille täten muodostunut samanlaisia 

                                                
67 Tuomisto (2017), s.17. 
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velvoitteita osallistua sotilaalliseen toimintaan rajojensa ulkopuolella, kuten Varsovan liittoon 

kuuluvilla jäsenvaltioilla oli.68  

YYA-sopimuksen katsottiin Suomessa vähentävän Neuvostoliiton muodostamaa uhkaa. Toi-

saalta erityisesti länsimaissa sopimuksen nähtiin asettavan Suomen kiinteästi Neuvostoliiton 

vaikutuspiiriin. Vaikka YYA-sopimus sitoi Suomea kiinteästi Neuvostoliittoon, haluttiin Suo-

messa osoittaa, että Suomi kykenisi itsenäisesti huolehtimaan puolustuksestaan. Ylläpitämällä 

uskottavaa puolustusta haluttiin välttää Neuvostoliiton YYA-sopimuksen mukaiset konsultoin-

nit, jotka sotilaallisen avun antamiseen johtaessaan olisivat heikentäneet Suomen suvereniteet-

tia ja tätä kautta myös tavoiteltua puolueettomuusasemaa.69 

Pariisin rauhansopimus ja YYA-sopimus olivat keskeisessä asemassa Suomen ulko- ja puolus-

tuspolitiikassa kylmän sodan aikana. Sopimuksien sisällön voidaan katsoa vaikuttaneen lähes 

kaikkeen puolustussuunnitteluun liittyvään toimintaan. Sopimukset olivat kuitenkin keskenään 

tulkinnanvaraisia. Rauhansopimuksessa määritettiin yksityiskohtaisesti minkälaista sotakalus-

toa Suomi saisi käyttää, lisäksi sopimus määritti sotajoukkojen enimmäisvahvuuden rauhan ai-

kana. Vastaavasti YYA-sopimuksen täyttämiseksi edellytettiin huomattavasti suurempia ase-

voimia kuin mitä Pariisin rauhansopimus salli. Toisin sanoen YYA-sopimus velvoitti puolus-

tamaan Neuvostoliiton etuja, mikä ei kuitenkaan ollut rauhansopimuksen rajoissa realistista. 

Tämän paradoksin katsottiin Puolustusvoimissa väistämättä johtavan konfliktitilanteissa siihen, 

että Neuvostoliitto tarjoaisi Suomella sotilaallista apua, minkä puolestaan katsottiin väistämättä 

vaarantavan Suomen puolueettomuuden. Tämä tilanne haluttiin ehdottomasti välttää.70 

2.1.1 Suomen puolueettomuusaseman kehitys 1950- ja 1960-luvuilla 

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi pyrki pysyttelemään suurvaltojen välisten konfliktien 

ulkopuolella. Tavoitteen saavuttamiseksi avainasemaan nousi puolueettomuuspolitiikka. Län-

simaille ja Neuvostoliitolle pyrittiin johdonmukaisesti näyttämään, että Suomen puolueetto-

muuslinja oli uskottava. Tämä edellytti muun muassa uskottavaa maanpuolustusta, jolla vies-

tittiin Neuvostoliiton suuntaan, että Suomi kykenisi puolustamaan itseään ilman Neuvostoliiton 

apua. Lännen suuntaan tällä puolestaan viestittiin, että Suomi oli riippumaton Neuvostoliitosta 

ja pystyisi niin ikään itsenäisesti puolustautumaan.71  

                                                
68 Tuomisto (2017), s. 18; Koskimies (2010), s. 51; Numeroimaton asiakirja, Ylimmän päällystön opetustilaisuus 

2/62, 3.5.1962, T 26965/Dk 2 sal, KA. 
69 Salminen (1995), s. 28; Tammisalo (2018), s. 26–27; Koskimies (2010), s. 51–52. 
70 Tuomisto (2017), s. 18–19; Koskimies (2010), s. 41 & 50–52. 
71 Salminen (1995), s. 28. 
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Maanpuolustus oli vain yksi osa puolueettomuuspolitiikkaa, joka käytännössä kosketti kaikkea 

poliittista toimintaa. Se oli kuitenkin erittäin keskeinen osa, sillä puolueettomuusaseman yllä-

pitämisen katsottiin edellyttävän uskottavia puolustusvoimia. Presidentti Kekkonen korosti 

Suomen uskottavan puolueettomuuden viestimisessä neljää seikkaa: hänen mukaansa oli tär-

keää, että puolueettomuus oli muiden valtioiden tunnustama ja ne uskoisivat Suomen puolueet-

tomuuteen. Lisäksi hän korosti myös kansan uskon ja luottamuksen tärkeyttä Suomen puolu-

eettomuutta kohtaan. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi Kekkonen piti myös tärkeänä osoit-

taa, että puolueettomuutta oltiin valmiita puolustamaan.72 

Neuvostoliitolla oli sodan jäljiltä sotilastukikohta Porkkalan niemimaalla, mikä heikensi selke-

ästi Suomen puolueettomuusasemaa. Suomen alueella sijaitseva Neuvostoliiton tukikohta näyt-

täytyi länsimaille Suomen puolueettomuutta kyseenalaistavana asiana. Lisäksi alueella sijaitse-

vat neuvostojoukot muodostivat väistämättä sotilaallisen uhkan pääkaupunkiseudulle. Sodan 

aikana Porkkala olisi saattanut joutua länsivaltojen sotatoimien kohteeksi alueella sijaitsevien 

Neuvostoliiton joukkojen vuoksi. Suomella oli velvollisuus suojata aluetta, joten se olisi täten 

voinut joutua taistelemaan Neuvostoliiton rinnalla. Tämä olisi väistämättä romuttanut Suomen 

puolueettomuuslinjan, eikä Suomi olisi voinut pysytellä suurvaltojen välisten konfliktien ulko-

puolella.73  

Tilanne Porkkalan alueen suhteen muuttui vuoden 1956 alussa, kun Neuvostoliitto luopui 

vuokra-alueestaan. Alueen luovutusta edelsi Neuvostoliiton silloisen johtajan Hruštševin har-

joittama liennytyspolitiikka. Neuvostoliitto oli nimittäin ilmoittanut vuonna 1955 luopuvansa 

osasta vieraalla maaperällä sijaitsevista sotilastukikohdistaan. Luovutustoimet olivat keino 

saada kansainvälistä liikkumatilaa suurvaltojen välisessä vastakkainasettelussa. Myös sodan-

kuvan muutos vaikutti päätökseen luopua sellaisista sotilastukikohdista, jotka eivät ydinaseiden 

ja erilaisten kaukovaikutteisten aseiden merkityksen kasvaessa ja konventionaalisten aseiden 

merkityksen puolestaan pienentyessä enää palvelleet Neuvostoliiton tarpeita. Nämä syyt vähen-

sivät Porkkalan kaltaisen sotilastukikohdan merkitystä, koska alue sijaitsi lähellä Neuvostolii-

ton mannerta, eikä tästä syystä tuonut sille erityistä lisäarvoa kaukovaikutteisten aseiden näkö-

kulmasta. Lisäksi Neuvostoliiton intresseissä oli luoda sotilaallinen painopiste Tanskan salmen 

läheisyyteen, eikä Porkkalan alueella ollut erityistä hyötyä painopisteen muodostamisessa.74 

Vaikka Porkkalan alue ei ollut Neuvostoliiton näkökulmasta erityisen merkittävä, oli luovutta-

misen ehtona kuitenkin YYA-sopimuksen jatkaminen 20 vuodella. Tällä jatkosopimuksella 
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käytännössä estettiin Suomen liiallinen lähentyminen lännen kanssa ja mahdollinen Natoon ha-

keutuminen tulevaisuudessa. Kaikesta huolimatta alueen palautus selkeytti Suomen puoluee-

tonta asemaa ja teki siitä uskottavamman erityisesti länsivaltioiden näkökulmasta. Suomessa 

Porkkalan palautus tulkittiin Neuvostoliiton luottamuksenosoituksena – se näki Suomen olevan 

sitoutunut YYA-sopimuksen velvoitteisiin, eikä sillä täten ollut välttämätöntä tarvetta ylläpitää 

Porkkalan sotilastukikohtaa.75  

Muita Suomen puolueettomuuslinjaa voimaannuttavia tekijöitä Porkkalan vuokra-alueen pa-

lauttamisen lisäksi olivat muun muassa Suomen liittyminen YK:hon ja Pohjoismaiden neuvos-

toon vuonna 1955. Näiden kansainvälisten foorumeiden kautta Suomi sai enemmän kansainvä-

listä liikkumatilaa sekä uusia kanavia edistää puolueettomuustavoitteittaan.76 Myös Itävallan 

miehittämisen päättyminen vuonna 1955 ja sen pysyvän puolueettomuusaseman vahvistamisen 

nähtiin Suomessa edistävän myös Suomen omia puolueettomuuspyrkimyksiä. Lisäksi Neuvos-

toliitosta kantautui vuonna 1956 Suomen puolueettoman aseman kansainvälisen tunnustamisen 

kannalta positiivinen viesti, kun Neuvostoliiton kommunistisen puolueen kokouksessa Suomi, 

Ruotsi ja Itävalta mainittiin esimerkkeinä puolueettomista valtioista. Yhdessä nämä kaikki 

edellä mainitut asiat loivat Suomelle aikaisempaa paremmat olosuhteet kehittää puolueetto-

muusasemaansa samalla vilkastaen myös keskustelua puolueettomuuden suojaamisen tärkey-

destä.77 

2.1.2 Suomen puolueettomuusasemaa uhkaavat tapahtumat ja tekijät 

Suomen puolueettomuusasema joutui erilaisissa kansainvälissä kriiseissä useamman kerran 

koetelluksi 1950- ja 1960-luvuilla. Puolueettomuuslinjan kehittäminen ja ylläpitäminen ei ollut 

tästä johtuen helppoa. Haasteita loivat erityisesti suurvaltojen välinen vastakkainasettelu.78 

Unkarin kansannousu vuonna 1956 osoitti muun muassa, että Neuvostoliitto oli valmis käyttä-

mään myös voimakeinoja puolustaakseen intressejään. Kansannousun yhteydessä Unkari julis-

tautui puolueettomaksi ja ilmoitti irtaantuvansa Varsovan liitosta. Kansannousun aseellinen tu-

kahduttaminen Neuvostoliiton toimesta osoitti myös Suomelle sen, että Neuvostoliitto tulisi 

myös mahdollisesti puuttumaan Suomen toimintaan, mikäli se kokisi Suomen kehityssuunnan 

itselleen epäsuotuisana.79 Toisaalta Unkari kuului vuonna 1955 perustettuun Varsovan liittoon, 
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johon Suomi ei puolestaan kuulunut. Suomen ja Unkarin asemat olivat tästä johtuen erilaiset, 

eikä Unkarin tapahtumista voida tästä syystä vetää suoria johtopäätöksiä. 

Berliinin asema oli Neuvostoliitolle jossain määrin kiusallinen kysymys läpi kylmän sodan, ja 

se oli usein keskeisessä roolissa suurvaltojen välisissä kiistoissa. Muun muassa vuonna 1961 

Neuvostoliitto toisti vuoden 1958 vaatimuksensa ja vaati, että länsiliittouman tuli vetäytyä 

Länsi-Berliinistä ja tunnustaa Itä-Saksa. Berliiniä koskevan kriisin kehittyessä Neuvostoliitto 

lähetti Suomelle nootin, jossa esitettiin YYA-sopimuksen mukaista konsultaatiota lännen muo-

dostamaan uhkaan liittyen. Neuvostoliitto syytti Länsi-Saksaa ja sen liittolaisia sodan valmis-

telusta.80 

Salmisen (1995) mukaan noottikriisissä Suomen sotilasjohdolla ja tasavallan presidentillä oli 

erilaiset näkemykset puolueettomuuden suojaamisesta. Sotilasjohto katsoi, että kriisi voitaisiin 

selvittää osoittamalla riittävää sotilaallista kykyä puolueettomuuden suojaamiseen omin toi-

menpitein. Silloinen presidentti Kekkonen katsoi puolestaan, että poliittiset keinot olisivat en-

sisijaisia kriisin selvittämiseksi.81 Visuri (1994) puolestaan esittää tutkimuksessaan, että noot-

tikriisi paljasti Suomen silloisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perusongelmat – hyvien 

suhteiden säilyttäminen samanaikaisesti sekä Neuvostoliittoon ja länsimaihin oli haasteellista. 

Myös Suomen puolueettomuuskuvan uskottavuus oli YYA-sopimuksen seurauksena jatkuvasti 

kyseenalainen länsivaltioiden näkökulmasta. Samanaikaisesti oli haasteellista vakuuttaa Neu-

vostoliitto Suomen aikomuksesta täyttää YYA-sopimuksen velvoitteet. Puolustusvoimille eri-

tyisesti dilemma YYA-sopimuksen ja Pariisin rauhansopimuksen välillä aiheutti haasteita. Li-

säksi vanheneva kalusto vaikeutti maanpuolustuksen jatkuvaa kehittämistä.82  

Monet muut kansainväliset kriisit ja konfliktit haastoivat myös Suomen puolueettomuuden 

1950- ja 1960-luvuilla. Näitä olivat muun muassa Suezin kriisi, Kuuban ohjuskriisi, Kyproksen 

kriisi ja Vietnamin sota. Nämä olivat tosin enemmän ulkopoliittisia kysymyksiä kuin varsinai-

sesti Puolustusvoimia ja maanpuolustusta koskevia.83 

Salminen (1995) esittää tutkimuksessaan Suomen puolueettomuutta pääasiassa uhanneen Neu-

vostoliiton sotilaallisiin vaatimuksiin myöntyminen, mikä saattoi liittyä kansainvälisen tilan-

teen kiristymiseen ja sen lieveilmiöihin Suomen lähialueilla. Suomen sotilasjohto piti 1960-

                                                
80 Visuri (1994), s. 178 & 187; Salminen (1995), s. 60. 
81 Salminen (1995), s. 98. 
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luvulla erityisesti Neuvostoliiton YYA-sopimukseen vetoamista uhkana Suomen puolueetto-

muudelle.84  

2.2 Puolustusvoimien uhka-arviot 

Puolustusvoimien operatiivinen suunnittelu oli sodan jälkeen muutaman vuoden keskeytettynä. 

Tasavallan presidentti Paasikivi salli puolustussuunnittelun jatkamisen jälleen vuonna 1948.85 

Perustelut suunnittelun uudelleenkäynnistämiselle vaihtelevat hieman eri historiantutkimuk-

sissa. On muun muassa esitetty, että päätös sallia jälleen puolustussuunnittelu oli välttämätöntä 

YYA-sopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi. Toisaalta on myös esitetty, että päätös perustui 

Neuvostoliiton muodostamaan uhkaan, eikä niinkään YYA-sopimuksen velvoitteiden täyttämi-

seen.86 Todellisuudessa operatiivisen suunnittelun uudelleenkäynnistämisen taustalla lienevät 

vaikuttaneet molemmat näkökulmat. 

Keskeytyksissä ollut puolustussuunnittelu aloitettiin välittömästi Puolustusvoimien saatua sii-

hen luvan. Ensimmäisellä suunnittelukierroksella keskityttiin erityisesti liikekannallepanoa ja 

uhkakuvia koskeviin aisoihin. Vuonna 1949 Puolustusvoimissa aloitettiin suunnitella muun 

muassa uutta kokoonpanoa, jolla voitaisiin saavuttaa Pariisin rauhansopimuksen tiukkojen eh-

tojen puitteissa mahdollisimman korkea valmius.87  

Sodan jälkeen Puolustusvoimissa oli laadittu muistio uhkakuvista, jossa korostui YYA-

sopimuksen hengessä pyrkimys olla provosoimatta Neuvostoliittoa. Täten sotilaallisen uhan 

kirjattiin suuntautuvan länsivalloista Suomeen tai sen kautta kohti Neuvostoliittoa. Arvioitu 

uhka jaettiin kolmeen (vaihtoehdot A-C) erilaiseen skenaarioon, jotka olivat riippuvaisia Suo-

men lähialueen tilanteen kehittymisestä.88 

Vaihtoehto A:ssa hyökkäyssuunta muodostui pääosin pohjoisesta. Tässä vaihtoehdossa hyök-

käyksen tavoitteena arvioitiin olevan länsivaltojen pyrkimys estää Neuvostoliittoa käyttämästä 

Suomea hyökkäysalueena Norjaa vastaan. Lisäksi hyökkäyksen tavoitteena arvioitiin olevan 

tarkoitus perustaa Pohjois-Suomeen tukialue Kuolan niemimaalle kohdistuvan hyökkäyksen 

varalta. Vaihtoehto B:ssä hyökkäyssuunta muodostui sekä pohjoisesta Norjan kautta että 

                                                
84 Salminen (1995), s. 29 & 362. 
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Itämeren kautta maihinnousuoperaationa erityisesti Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen alueelle 

suuntautuvana. Tavoitteena arvioitiin olevan hyökkäys Leningradiin. Vaihtoehto C:ssä hyök-

käyssuunta Suomeen muodostui sekä uhkamallien A että B mukaisesti. Lisäksi arvioitiin, että 

hyökkäys suuntautuisi Suomeen myös Meri-Lapin tasalta Ruotsin kautta. Tämä uhkamalli kat-

sottiin Suomen kannalta vaihtoehdoista epäedullisimmaksi.89 

Vuonna 1952 Puolustusvoimissa valmistui ensimmäinen sodanjälkeinen puolustussuunnitelma. 

Suunnitelma sai peitenimekseen Polttoainehankinta, ja siinä käsiteltiin kokonaisvaltaisesti val-

takunnan puolustamista ja Suomen asemaa länsivaltioiden sekä Neuvostoliiton välisessä suur-

sodassa. Suunnitelman uhkamallit perustuivat vaihtoehtoihin A-C. Puolustusvoimien tehtäviksi 

määritettiin sisäisen järjestyksen ylläpitäminen, valtakunnan puolueettomuuden ja koskematto-

muuden suojaaminen ja Suomeen kohdistuvan tai sen alueen kautta Neuvostoliittoa vastaan 

kohdistuvan hyökkäyksen torjuminen.90 

Yleisesti voidaan todeta, että nämä kolme vaihtoehtoa, jossa varauduttiin eri tilanteissa länsi-

valloista suuntautuvaan hyökkäykseen, hallitsivat Puolustusvoimien puolustussuunnittelua läpi 

1950- ja 1960-luvun. Uhkamalleissa ja suunnitelmissa korostuivat poliittiset tavoitteet olla pro-

vosoimatta Neuvostoliittoa. Tiedettävästi Suomi ei kuitenkaan joutunut esittelemään YYA-

sopimuksen nimissä Neuvostoliitolle puolustusvalmiuttaan edes noottikriisin aikana.91 Puolus-

tusvoimissa tosin valmisteltiin myös rinnakkaisia suunnitelmia Neuvostoliiton muodostaman 

uhkan varalta, mutta suunnitelmat ja tiedot pidettiin vain erittäin pienen joukon tiedossa, eikä 

niitä myöskään jalkautettu sellaisenaan alajohtoportaille valmistelujen käynnistämiseksi.92 

Suurvaltojen doktriineissa korostunut ydinaseiden käyttö ja kilpavarustelu herätti huolta myös 

Suomessa 1950-luvulla.93 Ydinsodassa Suomen asemaa ei tosin nähty merkittävänä suurval-

loille ainakaan 1960-luvulla, koska ydinaseiden laukaisu toteutettaisiin paljon kauempaa ohjus-

teknologian kehityksen myötä. Tämä laski pommikoneista pudotettavien ydinaseiden merki-

tystä.94 Toisaalta Kuuban ohjuskriisin seurauksena ymmärrettiin ydinaseiden käyttöön liittyvän 

merkittäviä riskejä, ja niiden vaikutukset saattaisivat ulottua myös kauas varsinaisesta koh-

teesta. Erityisesti laskeumavaaraan liittyvän ymmärryksen kasvaessa Suomessa parannettiin 

ydinsäteilyn havaitsemiseen suunniteltua valvontaverkkoa ja rakennettiin väestönsuojia. Tähän 
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mennessä Puolustusvoimissa oli syntynyt arvio, että ydinaseiden käyttö kohdistuisi lähinnä 

Keski-Eurooppaan.95 

Unkarin kansannousu vakiinnutti Puolustusvoimissa yllätyshyökkäyksen pääasialliseksi uhka-

kuvaksi puolustussuunnittelussa. Lisäksi Porkkalan vuokra-alueen palauttaminen ja sitä seu-

rannut Suomen puolueettomuusaseman vakiintuminen korosti yllätyshyökkäyksen rinnalla 

myös puolueettomuuden vaarantumisen uhkaa. Nämä tapahtumat vaikuttivat myös tarpeeseen 

päivittää puolustussuunnitelmia 1950-luvun puolivälissä.96 

Puolueettomuuden suojaaminen oli ollut tosin jo aikaisemminkin Puolustusvoimien tärkeä teh-

tävä, mutta erityisesti Porkkalan alueen palauttaminen korosti tätä tehtävää entisestään. Puolu-

eettomuuden suojaamistehtävät oli ennen vuotta 1956 suunniteltu suoritettavan rauhanajan jou-

koilla tai Pariisin rauhansopimuksen mukaiseen enimmäisvahvuuteen täydennetyllä täydennys-

kokoonpanolla. Lukumäärältään suhteellisen pienen joukon ei katsottu välttämättä riittävän us-

kottavaan puolueettomuuden suojaamiseen. Sodanajan joukkojen käyttö puolestaan katsottiin 

vaikuttavan liian negatiivisesti siviiliyhteiskuntaan. Täten oli tarvetta kehittää myös toisenlai-

nen vaihtoehto, jonka puitteissa voitaisiin välttää laajan liikekannallepanon aiheuttamat haitat 

siviiliyhteiskunnalle, mutta kuitenkin uskottavasti suojata Suomen puolueettomuutta.97 

2.3 Puolueettomuusvartioinnin taustalla vaikuttaneet uhkakuvat 

Aikaisemmissa tutkimuksissa puolueettomuusvartiointijoukkojen kehittämisen taustalla vallin-

neita uhkakuvia ei ole erityisesti käsitelty. Tutkimuksista kuitenkin selviää, että erilliset puolu-

eettomuusvartiointijoukot nousivat esiin vaihtoehtona ratkaista ongelma puolueettomuuden 

suojaamisen suhteen. Täydennyskokoonpano oli määrällisesti liian pieni ja suojajoukkojen 

määrä puolestaan liian suuri, koska se olisi osittain pysäyttänyt yhteiskunnan ja haitannut ta-

loudellista kehitystä, kun suuri määrä työikäisiä miehiä olisi kutsuttu palvelukseen.98  

Suojauskokoonpano käsitti yhteensä 15 prikaatia. Lisäksi suojajoukoilla oli tärkeä tehtävä ylei-

sen liikekannallepanon suojaamisessa, mikä olisi mahdollisesti häiriintynyt, mikäli joukkoja 

olisi käytetty myös puolueettomuuden suojaamisen tehtäviin.99 Myös ymmärrys siitä, että 

kylmä sota tulisi jatkumaan vielä pitkään loi Puolustusvoimissa tarpeen varautua 

                                                
95 Visuri (1994), s. 147. 
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pitkäkestoisten kriisien hallintaan.100 Samalla joukkoja perustettaessa haluttiin ottaa myös huo-

mioon niiden luoma rasite yhteiskunnalle. Esimerkiksi suojajoukkojen perustaminen olisi väis-

tämättä ollut iso rasite yhteiskunnalle sitoessaan suuren määrän työikäisiä ihmisiä Puolustus-

voimien käyttöön.101 

2.3.1 Puolueettomuusvartiointijoukkojen roolin määrittäminen 

Puolueettomuusvartiointijoukkojen aktiivinen kehittäminen käynnistyi asiakirjalähteiden mu-

kaan vuonna 1955, jolloin joukkoihin liittyen tehtiin ensimmäisiä arvioita ja pohdintoja. Uhkan, 

johon joukoilla haluttiin vaikuttaa, katsottiin olevan Suomen lähialueilla kehittyvä pitkäkestoi-

nen poliittinen kriisi, jonka luonnetta ei erikseen eritelty. Lisäksi myös puva-joukoilla katsottiin 

olevan merkityksellinen rooli valtiosopimuksien, pääasiassa YYA-sopimuksen, velvoitteiden 

täyttämisessä.102  

Pitkäkestoinen poliittinen kriisi tai lievä kriisi103, kuten on kirjoitettu eräässä SavKarSlE:n asia-

kirjassa, näyttää vakiintuneen vuoden 1955 aikana Pääesikunnan asiakirjojen perusteella tilan-

teeksi, jossa puolueettomuusvartiointi olisi voinut tulla kysymykseen. Varsinaisia yksityiskoh-

taisia skenaarioita ei kuitenkaan missään vaiheessa esitetty. Pikemminkin puva-joukkojen käyt-

tötapaukset arvioitiin sodanajan joukkojen tarpeellisuuden perusteella. Puva-joukkojen käyttö 

ei nimittäin saanut vaikuttaa hidastavasti suojajoukkojen tai täydellisen sodanajan joukkojen 

perustamisnopeuteen.104 

Pääesikunnan järjestelyosaston ja operatiivisen osaston välinen keskustelu puva-joukkojen 

huoltojoukoista vuonna 1955 osoittaa, ettei kokoonpanoa ollut tarkoitus käyttää taistelutehtä-

viin. Pääesikunnan operatiivinen osasto kommentoi järjestelyosaston ehdotuksen puva-joukko-

jen tarpeesta erillisille huoltojoukoille olevan turha. Operatiivisen osaston mukaan huoltojou-

koille ei ollut tarvetta, koska puva-joukoilla ei ollut taistelevien joukkojen mukaista huoltotar-

vetta ja täten joukkojen huoltotarve painottuisi pääosin taloushuoltoon.105 

Puva-joukkojen roolista esitettiin myös näkemyksiä, joissa joukoilla ei olisi vain puolueetto-

muuden suojaamiseen liittyviä tehtäviä, vaan tietyissä tilanteissa niillä saatettaisiin suorittaa 

varsinaisia sotatoimiakin. Pääesikunnan operatiivisen osaston vuonna 1956 laatimassa 
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olosuhdearviossa tuotiin esiin, että tilanteissa, joissa sodanavausta edeltäisi pidempi kriisivaihe 

ja puva-joukot olisi päätetty perustaa, muodostaisi tämä merkittävän edun yleistä liikekannal-

lepanoa silmällä pitäen. Arvioitiin, että puolustusvalmius olisi tällöin merkittävästi korkeampi 

kuin nopeissa tilannekehityksissä, joissa ensivaste olisi muodostettu suojajoukoilla. Mikäli 

puva-joukot olisi perustettu hyvissä ajoin ennen varsinaista sodanuhkaa, niillä olisi voitu to-

teuttaa myös varsinaisen puolueettomuuden suojaamistehtävien ohella suunniteltuja sodanajan 

valmisteluja, mikä olisi parantanut sodanajan joukkojen suoriutumista tehtävissään.106 

2.3.2 Puolueettomuusvartiointijoukkojen roolin vakiintuminen 

Pääesikunnan vuoden 1956 alussa julkaisemassa operatiivisessa käskyssä numero 10 korostet-

tiin puolueettomuuden suojaamisessa, että Suomi voisi tulla aluksi toimeen täydellistä sodan-

ajan kokoonpanoa pienemmällä kokoonpanolla ainakin sellaisissa tilanteissa, joissa pitkäkes-

toiseksi arvioitu kriisi Suomen lähialueilla kehittyisi hitaasti. Käskyssä poliittisen kriisin käsite 

liitetään kiinteästi osaksi puolueettomuusvartioinnin tarpeellisuutta.107 Puolustusvoimat ei tar-

kentanut poliittisen kriisin käsitettä. Todennäköisesti kriisin arvioitiin liittyvän suurvaltojen vä-

liseen vastakkainasetteluun sekä siitä mahdollisesti Suomen lähialueelle syntyviin konfliktei-

hin, jotka saattaisivat uhata myös Suomen puolueettomuutta. Lisäksi poliittiseen kriisiin viit-

taaminen voi kertoa myös siitä, että Puolustusvoimissa odotettiin poliittisen johdon laativan 

tilanteesta arvion, jonka perusteella määritettäisiin, uhkaisiko kriisi myös mahdollisesti Suomen 

puolueettomuutta. Tämän perusteella määritettäisiin myös tapauskohtaisesti Puolustusvoimien 

rooli kriisin muodostaman uhkan torjumisessa. Puolustusvoimilla ei täten välttämättä ollut tar-

vetta kuvata puolueettomuusvartiointijoukoilla vastattavan poliittisen kriisin luonnetta yksityis-

kohtaisemmin. On myös huomioitava, että uhkan väljä määrittely saattoi myös olla keino luoda 

liikkumatilaa päätöksentekoon, jotta tarvittavat turvatoimet voitiin sovittaa vallitsevaan tilan-

teeseen mahdollisimman hyvin. 

Varsinaisessa puolueettomuusvartiointia koskevassa Pääesikunnan operatiivisessa käskyssä 

nro 11 (Puva), joka julkaistiin vuoden 1956 lopulla, ei esitetty yksityiskohtaisia uhka-arvioita, 

kuten valtakunnan puolustamista koskevissa puolustussuunnitelmissa.108 Myöskään Pääesikun-

nan laatiman Puva-käskyn perusteella laadituissa alajohtoportaiden käskyissä ei mainittu yksi-

tyiskohtaisia uhka-arvioita.109 

                                                
106 PE:n asiakirja n:o 20/Optsto/Ot/ 11 e sal, 10.2.1956, s. 13, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
107 PE:n asiakirja n:o 10/Optsto/Ot/ 11 sal, 11.2.1956, s. 2 & 7, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
108 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/ 11 b sal, 12.12.1956, s. 1, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
1091.DE:n asiakirja n:o 25/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 

26/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 27/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, 
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Pääesikunnan Puva-käskyssä kuitenkin korostettiin, että puolueettomuusvartiointijoukkojen 

käyttö tulisi kyseeseen tilanteissa, joissa puolueettomuuden suojaaminen arvioitaisiin pitkäkes-

toiseksi tehtäväksi. Tasavallan presidentti päättäisi yhdessä valtioneuvoston kanssa Puva-käs-

kyn toimeenpanosta ja käskyn soveltamisen ajankohdasta. Lisäksi presidentti ja valtioneuvosto 

päättäisivät myös siitä, miten laajasti käskyä tultaisiin soveltamaan.110 On toki huomioitava, 

että kaikki Pariisin rauhansopimuksen maksimivahvuuden ylittävien kokoonpanojen käyttö oli 

poliittisen johdon käsissä, koska rajatun vahvuuden ylittäminen edellytti rauhansopimuksen eh-

tojen kumoamista kohdatun uhan tai muun painavan syyn nojalla. Huomioiden Puolustusvoi-

mien asiakirjojen maininnat puolueettomuusvartiointijoukkojen mahdollisesta käytöstä poliit-

tisen ja pitkäkestoiseksi arvioidun kriisin kontekstissa tukevat kuitenkin sitä olettamusta, että 

uhkakuvat olivat pitkälti poliittisten toimijoiden määriteltävissä. Täten voidaan katsoa, ettei 

Puolustusvoimilla ollut syytä tarkentaa erikseen uhkia, johon kyseisellä kokoonpanolla vastat-

taisiin. 

Puva-käskyn liitteenä lähetettiin yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset puolueettomuuden 

loukkaamistilanteista sekä toimenpiteistä kyseisissä tapauksissa. Nämä ohjeessa mainitut louk-

kaamistilanteet ovat myös tulkittavissa uhkiksi, joihin puolueettomuusvartioinnilla pyrittiin va-

rautumaan. Annetut ohjeet olivat varsin käytännönläheisiä, eivätkä ne yleisesti kertoneet min-

kälaisissa kriisitilanteessa niiden oletettiin esiintyvän. Ohjeessa puolueettomuuden loukkaamis-

tapauksiksi määriteltiin muun muassa luvattomat rajanylitykset sekä Suomeen että Suomesta 

sotaakäyvän alueelle. Myös sotaakäyvän alueelta tapahtuva Suomen alueen tulittaminen kat-

sottiin puolueettomuuden loukkaamiseksi.111 Annetun ohjeen ja määräyksen perusteella on kui-

tenkin ymmärrettävissä, että puolueettomuuden vartiointijoukoilla varauduttiin muun muassa 

rajaviranomaisten tukemiseen kriisitilanteessa, joissa erilaiset rajalla tapahtuvat poikkeusta-

paukset saattaisivat yleistyä. 

2.3.3 Puolueettomuusvartiointijoukkojen rooli Valpuri-käskyssä 

Pääesikunnan operatiivisessa käskyssä numero 13, joka sai peitenimen Valpuri, esitettiin hy-

vinkin yksityiskohtaisia uhkamalleja, joissa puolueettomuuden suojaaminen korostui. Lisäksi 

                                                
T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 28/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n 

asiakirja n:o 30/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 31/Optsto/Ot/11 b 
sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 32/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-

sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 33/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 

9/Järjtsto/Ot/10 e sal, 5.1.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
110 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/ 11 b sal, 12.12.1956, s. 1 & 3, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
111 Liite 1, 1DE:n asiakirja n:o 195/Optsto/Ot/11 b sal, 12.4.1957, T 26862/E 8, OT-sal, KA. 
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käskyssä selostettiin seikkaperäisesti, miten Suomea uhkaavat hyökkäykset torjutaan sekä min-

kälainen rooli puva-joukoilla oli valtakunnan puolustamisessa.112 

Käskyn mukaan Suomeen kohdistuvat hyökkäykset suunniteltiin torjuttavan täydellisessä so-

danajan kokoonpanossa presidentin yhdessä valtioneuvoston kanssa annetun määräyksen pe-

rusteella. Pienemmät ja paikalliset hyökkäykset voitiin käskyn mukaan tilanteesta riippuen tor-

jua joko rauhanajan kokoonpanossa tai täydennyskokoonpanossa. Näissä tapauksissa katsottiin 

mahdolliseksi myös perustaa sodanajan joukkojen osia paikallisesti osaliikekannallepanon 

avulla. Kun puolestaan kyse olisi ollut pitkäkestoiseksi arvioidusta puolueettomuuden suojaa-

mistehtävästä, eikä ilmassa ollut varsinaisesti akuuttia hyökkäyksen uhkaa, käytettäisiin puva-

joukkoja.113 

Pääesikunnan operatiivisessa käskyssä numero 13 korostettiin Suomen maantieteellistä sijaintia 

Varsovan liiton ja Naton välissä, jonka johdosta Suomen katsottiin sijainneen molempien osa-

puolien etupiirien rajavyöhykkeellä. Mahdollisina kriisialueina kuvattiin yleisesti pohjoiskalo-

tin sekä Itämeren alue. Näiden keskeisten alueiden mahdollista käyttöä vihollisen intressien 

ajamiseen arvioitiin jo ennestään esiteltyjen uhkamallien (vaihtoehdot A-C) pohjalta. Uhkaske-

naarioissa huomioitiin myös mahdolliset puolueettomuuden suojaamiseen liittyvät vaihtoeh-

dot.114 Valpuri-käskyn perusteella on täten mahdollista tarkastella myös puva-joukkojen käytön 

taustalla vaikuttaneita uhkakuvia, vaikka varsinaisesti käsky käsitteli pääasiassa valtakunnan 

puolustamista sodanajan joukoilla. 

Vaihtoehdossa A hyökkäyksen Suomen alueelle tai sen kautta Neuvostoliittoon arvioitiin tule-

van Pohjois-Norjasta. Ruotsin alue ei ollut kyseisessä vaihtoehdossa hyökkääjän käytettävissä, 

ja Tanskan salmet sekä Itämeri olivat Neuvostoliiton valvonnassa. Uhkamallin todennäköisyy-

teen katsottiin vaikuttavan suurvaltojen välinen kilpailu pohjoisen merialueen herruudesta, 

mikä voisi johtaa aseelliseen konfliktiin ja edelleen länsivaltojen ja Neuvostoliiton väliseen so-

taan. Pohjoisen alueella käytävissä sotatoimissa aloitteen katsottiin olevan Neuvostoliitolla, 

koska sillä oli käytössä enemmän sotilaallista voimaa alueella. Norjan katsottiin puolestaan ole-

van enemmän puolustuskannalla, vaikka valtio kuuluikin Natoon. Pohjois-Lapin arvioitiin ole-

van sekä Natolle että Neuvostoliitolle tärkeässä asemassa sen maantieteellisen sijainnin takia.115 

                                                
112 PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 1–2, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
113 PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 1–2, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
114 Liite 1, PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 1, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
115 Liite 1, PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 3, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
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Sodanuhkan aikana nähtiin tärkeänä valmistautua puolueettomuusvartiointiin alueella, jossa 

länsi pyrkisi käyttämään tiedustelua ja tuholaispartioita Suomen alueen kautta. Kohteeksi arvi-

oitiin erityisesti Neuvostoliitossa sijaitsevat Petsamon ja Paatsjoen alueet, jossa sijaitsi teolli-

suuskeskittymiä sekä sotilaskohteita. Täten Inarijärven itäpuoleinen alue, jossa kolmen valtion 

rajat yhtyivät, arvioitiin tärkeänä puolueettomuusvartioinnin kannalta. Tämän harvaan asutun 

alueen hyväksikäyttö tai hyödyntäminen provokatiiviseen toimintaan katsottiin olevan estettä-

vissä mahdollisen idän ja lännen välisen kiistan aikana, mikäli alueelle sijoitetaan riittävästi 

vartiojoukkoja. Myös Inarijärven pohjois- ja länsipuoli arvioitiin tärkeäksi alueeksi puolueetto-

muusvartioinnin kannalta, koska niitä saatettaisiin käyttää myös tiedustelupartioiden ja tuho-

laispartioiden läpikulkualueena. Hyökkäysvalmisteluihin liittyen alueiden arvioitiin olevan to-

dennäköisiä tukeutumisalueita. Riittävän ajoissa alueelle suunnatun puolueettomuusvartioinnin 

katsottiin kiistävän viholliselta mahdollisuuden käyttää aluetta. Tätä kautta katsottiin myös 

mahdolliseksi estää puolueettomuusloukkaukset, sekä hillitä lännen ja idän välisen kiistan es-

kaloituminen.116 

Erityisesti ilmauhkan kannalta Pohjois-Suomen katsottiin olevan puolueettomuusvartioinnin 

painopisteenä, mikä ilmenee Ilmavoimien esikunnan laatimasta arviosta vuodelta 1960. Tämän 

arvion pohjalta Ilmavoimat halusi muun muassa kunnostaa lentotoimintaan vaadittavaa infra-

struktuuriaan pohjoisella alueella. Sen katsottiin edistävän myös puolueettomuusvartioinnin li-

säksi kykyä toimia alueella, mikäli se joutuisi yllättäen suoranaisten sotatoimien kohteeksi.117 

Vaihtoehto A:ssa Ruotsin asema arvioitiin puolueettomana, mutta aseman säilymiseen ei kui-

tenkaan uskottu. Tämän johdosta Valpuri-käskyssä korostettiin myös Tornionjoen alueen tär-

keyttä puolueettomuusvartioinnin kannalta.118 Toisin sanoen puva-joukoilla olisi voitu vakaut-

taa aluetta erityisesti tilanteissa, joissa Ruotsin puolueettomuusasema olisi ollut kyseenalainen. 

Vaihtoehdossa B hyökkäyksen Suomeen tai sen alueen kautta Neuvostoliittoon arvioitiin tule-

van joko Pohjois-Norjasta tai Itämereltä silloin, kun Ruotsin alue ei olisi hyökkääjän käytettä-

vissä, mutta Tanskan salmet ja Itämeri olisivat sotatoimialuetta. Vaihtoehdossa arvioitiin ole-

van viisi keskeistä painopistealuetta: 1. Inarijärven, 2. Muonion, 3. Ahvenanmaan, 4. Hangon 

ja Porkkalan sekä 5. Helsingin alueet. Rannikkoalueilla maihinnousu- ja maahanlaskuoperaa-

tiot arvioitiin mahdollisina, ja lisäksi länsi saattaisi hyödyntää Suomen ulkosaaristoa 

                                                
116 Liite 1, PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 3–4, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
117 Liite 1 ILMAVE:n asiakirja n:o 9/Optsto/Ot/11 sal, 12.12.1960, s. 1, T 26862/E 13 OT-sal, KA; Myös Liite 1, 

ILMAVE:n asiakirja n: 1/Optsto/11 sal, 4.1.1966, T 26965/F 38 sal, KA. 
118 Liite 1, PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 4, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
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sabotoidakseen Neuvostoliiton aluksia Itämerellä. Erityisesti Ahvenanmaan suojaaminen näh-

tiin tärkeänä, koska sitä voisi muussa tapauksessa käyttää tukeutumisalueena maihinnousuope-

raatioissa. Ahvenanmaan heikon puolustuksen arvioitiin myös johtavan mahdollisiin YYA-

sopimuksen mukaisiin konsultointeihin.119 Vaihtoehto B:n yhteydessä ei kuitenkaan Valpuri-

käskyssä korostettu yhtä merkittävästi puolueettomuusvartioinnin merkitystä kuin vaihtoehto 

A:n yhteydessä, mutta riittävän sotilaallisen voiman suuntaaminen mahdollisina hyökkäys-

suuntina pidetyille alueille olisi tullut yhtä lailla kysymykseen mahdollisen hitaasti kehittyvän 

kriisin aikana. 

Vaihtoehdossa C hyökkäyksen Suomeen tai sen alueen kautta Neuvostoliittoon arvioitiin tule-

van Pohjois-Norjasta, Ruotsin kautta tai Itämereltä, kun Ruotsin alue olisi hyökkääjän käytet-

tävissä ja Tanskan salmet sekä Itämeri olisivat sotatoimialuetta. Tämän vaihtoehdon toteutumi-

nen arvioitiin epätodennäköisenä, sillä se edellyttäisi Ruotsin luopumista puolueettomuudes-

taan. Toteutuessaan kyseinen vaihtoehto olisi kuitenkin ollut Suomelle kaikista epäedullisin, 

sillä tällöin Suomeen tai sen kautta Neuvostoliittoon olisi ollut kolme hyökkäyssuuntaa. Ruot-

sin mahdollisen puolueettomuusaseman muutoksen arvioitiin kuitenkin tapahtuvan asteittain, 

jolloin Suomella olisi ollut aikaa reagoida tilanteeseen. Tässä vaiheessa kysymykseen olisi voi-

nut tulla myös puolueettomuusvartiointijoukkojen käyttö uhkasuuntien alueella.120 

Vaihtoehtojen A-C lisäksi Pääesikunnan operatiivisessa käskyssä numero 13 painotettiin puo-

lueettomuusvartioinnin kannalta erityisesti ilmauhkaa Pohjois-Suomen alueella. Alue katsottiin 

alttiina erityisesti lännen ilmatoiminnalle, mikäli länsivallat ja Neuvostoliitto kävisivät keske-

nään taisteluja tai niiden välille muodostuisi jokin kansainvälisiä suhteita kiristävä selkkaus. 

Mahdollisena ilmatoimintana alueella nähtiin muun muassa tiedustelulennot ja lisäksi arvioi-

tiin, että suurvaltojen välisten sotatoimien aikana alueen yli ammuttaisiin ohjuksia sekä toteu-

tettaisiin lentosuorituksia. Länsimaiden arvioitiin käyttävän mielellään Pohjois-Suomen ilma-

tilaa, mikäli Suomen ilmavalvonta olisi heikkoa.121 

2.3.4 Uhkakuvat puolueettomuusvartiointijoukkoja koskevassa harjoitus- ja kou-

lutustoiminnassa 

Yleisesti voidaan todeta, että puolueettomuusvartioinnin taustalla vaikuttaneet uhkat kuvailtiin 

Puolustusvoimissa suurvaltojen välisen vastakkainasettelun seurauksina syntyneinä poliittisina 

kriiseinä. Niiden arvioitiin kehittyvän joko hitaasti tai nopeasti, lisäksi ne saattaisivat olla 

                                                
119 Liite 1, PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 5–6, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
120 PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 2, T 26862/D 4 OT-sal, KA; Liite 1, PE:n asiakirja n:o 

50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 6, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
121 Liite 1, PE:n asiakirja n:o 50/Optsto/Ot/11 b sal, 27.9.1958, s. 7, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
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pitkäkestoisia sekä johtaa myös sotatoimiin Suomen maaperällä. Tarkastellessa Puolustusvoi-

mien harjoituksiin laadittuja tilanteita, joissa puva-joukkojen käyttöä tai perustamista on har-

joiteltu, näyttää tämä jokseenkin väljä uhkakuvaskenaario olleen voimassa koko puva-kokoon-

panon voimassaolon ajan. 

Merivoimat osallistui vuonna 1958 harjoitukseen nimeltä kaksikymmentäkaksi. Pääesikunnan 

operatiivisen osaston laatimassa harjoitustilanteessa kuvaillaan yleispoliittisen tilanteen olleen 

kärjistynyt, minkä johdosta Suomen tuli käynnistää toimenpiteet puolueettomuuden suojaa-

miseksi.122 Tilanteessa kerrottiin tasavallan presidentin päätöksestä soveltaa Puolustusvoimissa 

Puva-käskyssä annettuja määräyksiä. Tämän nojalla valtioneuvosto oli edelleen päättänyt aloit-

taa puolueettomuuden suojaamistoimenpiteet rauhanajan joukoilla, jotka tuli täydentää t-ko-

koonpanoon. Lisäksi Merivoimille kerrottiin harjoitustilanteessa tarkennuksena, että myös Ah-

venanmaan merialueella voitiin käynnistää suojamiinoitustoimet.123 

Etelä-Suomen maanpuolustusalueella (ESMA) vuonna 1958 järjestetyssä harjoituksessa kaksi-

kymmentäkolme laadittu moniosainen harjoitustilanne muistutti pitkälti samana vuonna pidetyn 

Merivoimien harjoituksen tilannetta. Harjoituksen kaksikymmentäkolme tapauksessa kuitenkin 

kuvailtiin yksityiskohtaisemmin, mitä yleispoliittisen tilanteen kärjistyminen käytännössä tar-

koitti. Siinä nimittäin kirjoitettiin, että Keski-Idässä tilanne on kiristynyt, minkä johdosta suur-

sodan uhka on kasvanut erityisesti Naton ja Varsovan liiton välillä.124 Molempien osapuolien 

kerrottiin suorittaneen joukkojen siirtoja tilanteesta johtuen. Lisäksi tilannekehyksessä kerrot-

tiin Suomen ja Ruotsin korostaneen puolueettomuuttaan.125  

Harjoituksen kaksikymmentäkolme jatkotilanteessa kerrottiin valtioneuvoston päättäneen tasa-

vallan presidentin päätöksen perusteella, että Puolustusvoimat aloittavat puolueettomuuden 

suojaamistoimenpiteet täydennyskokoonpanossa. Päätöksen perustana oli tilanne, jossa Naton 

kerrottiin keskittäneen joukkoja Tanskan ja Norjan alueelle, mikä Varsovan liiton tulkinnan 

mukaan uhkasi Euroopan rauhaa. Tilanneselostuksessa täsmennettiin myös, että täydennysko-

koonpanoon siirryttäisiin vain ilmavalvonnan, merivalvonnan ja Rajavartiolaitoksen osalta.126 

ESMA:lla vuonna 1962 järjestetyssä harjoituksessa viisikymmentäyksi testattiin muun muassa 

alueen liikekannallepanovalmisteluja, operatiivisen suunnittelun ja keskityssuunnitelmien 

                                                
122 Liite 3 PE:n asiakirja n:o 227/Optsto/Ot/10 f 1 sal, 4.11.1958, s. 1, T 26862/D4 OT-sal, KA. 
123 Liite 3 PE:n asiakirja n:o 227/Optsto/Ot/10 f 1 sal, 4.11.1958, s. 1, T 26862/D4 OT-sal, KA. 
124 Liite 1 PE:n asiakirja n:o 466/Lkptsto/Ot/10 f 1 sal, 22.11.1958, s. 1, T 26843/F 9 OT-sal, KA. 
125 Liite 1 PE:n asiakirja n:o 466/Lkptsto/Ot/10 f 1 sal, 22.11.1958, s. 1, T 26843/F 9 OT-sal, KA. 
126 Liite 1 PE:n asiakirja n:o 478/Lkptsto/Ot/10 f 1 sal, 29.11.1958, s. 1, T 26843/F 9 OT-sal, KA; Liite 2 PE:n 

asiakirja n:o 478/Lkptsto/Ot/10 f 1 sal, 29.11.1958, s. 1–2, T 26843/F 9 OT-sal, KA. 
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valmiutta sekä soveltamista. Harjoitukseen laaditussa tilanteessa kuvailtiin kansainvälisen ti-

lanteen kiristyneen jo edellisen vuoden aikana, ja eskaloituneen suursodaksi vuoden 1962 

alussa. Ennen sodan alkamista Puolustusvoimien kerrottiin ryhtyneen puolueettomuuden suo-

jaamistoimenpiteisiin rauhanajan joukoilla ja välittömästi sodan alettua oli ryhdytty puolueet-

tomuusvartiointiin kahden ikäluokan joukoilla. Sotatoimien siirtyessä jo uhkaavan lähelle Suo-

men rajoja oli kertomuksen mukaan käynnistetty liikekannallepanon valmistelut.127 Pääesikun-

nan laatimasta harjoitustilanteesta ei kuitenkaan selviä yksityiskohtaisesti, miten tilanne kehit-

tyi ja missä taisteluja käytiin, kun puolueettomuusvartiointijoukkoja oli päätetty käyttää Suo-

men puolueettomuuden suojaamiseksi. 

Harjoituksien kaksikymmentäyksi, kaksikymmentäkolme ja viisikymmentäyksi tilanteiden perus-

teella on tulkittavissa, että puolueettomuusvartioinnin ajateltiin soveltuvan tilanteisiin, joissa 

Suomen lähialueilla valmistauduttiin sotatoimiin niiden kuitenkaan muodostamatta välitöntä 

uhkaa Suomea kohtaan. 1960-luvun vaihteessa Puolustusvoimien asiakirjoissa esiintyi puolu-

eettomuuden suojaamisen taustalla vaikuttavista uhkista myös vaihtoehtoinen näkemys, joissa 

puva-joukkojen perustamisen katsottiin olevan eräänlainen varatoimenpide valmiuden asteit-

taiselle kohottamiselle. Puva-joukkojen perustaminen katsottiin edullisena ratkaisuna mahdol-

lista liikekannallepanoa silmällä pitäen.128 

Ensisijaisesti puolueettomuuden ollessa potentiaalisesti vaarantuneena korostettiin kuitenkin 

vastatoimena perussuunnitelmaan perustuvan sodanajan joukkojen käyttöä eli puva-joukkojen 

käyttöä ei pidetty missään vaiheessa ensisijaisena ratkaisuna. Erityisesti kahden ikäluokan jouk-

kojen perustamisen nähtiin kuitenkin tulevan kyseeseen tapauksissa, joissa välitöntä sodan uh-

kaa ei ollut nähtävissä, mutta sotilaspoliittinen tilanne olisi kuitenkin edellyttänyt puolustusval-

miuden kohottamista asteittain puolueettomuuden turvaamiseksi. Katsottiin, että kahden ikä-

luokan joukkojen perustaminen olisi voinut olla tässä tapauksessa myös keino suojata yleinen 

liikekannallepano.129  

Puva-joukkojen suhteen oli alusta alkaen korostettu, että joukkoja käytettäisiin vain sellaisissa 

tilanteissa, jotka uhkaisivat Suomen puolueettomuutta, mutta joissa ei olisi välitöntä sodan uh-

kaa. 3.Divisioonan esikunnan Pääesikunnalle vuonna 1959 lähettämässä asiakirjassa tuodaan 

                                                
127 PE:n asiakirja n:o K 14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, s, 1, T 26965/F 27 sal, KA; Liite 1 PE:n asiakirja n:o K 

14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, s. 2, T 26965/F 27 sal, KA. 
128 3.DE:n asiakirja n:o 128/Järjtsto/Ot/10 b 1 sal, 2.6.1959, T 26843/F 11 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 1/Il-

maptsto/11 sal, 2.1.1961, T 26965/F 24 sal, KA; PE:n asiakirja n:o K 11/Lkptsto/Da sal, 28.2.1961, s. 5, T 

26965/Dk 1 sal, KA. 
129 3.DE:n asiakirja n:o 128/Järjtsto/Ot/10 b 1 sal, 2.6.1959, s, 1, T 26843/F 11 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

1/Ilmaptsto/11 sal, 2.1.1961, s. 4, T 26965/F 24 sal, KA. 
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esiin, että kahden ikäluokan joukkojen perustamisen katsottiin olevan mahdollista vain rauhan-

omaisissa olosuhteissa ja tilanteessa, jossa tilanteen kehityskulku olisi voitu riittävällä varmuu-

della arvioida. Asiakirjassa myös mainitaan, ettei valtion johto voinut välttämättä antaa tilan-

teen rauhanomaisesta kehittymisestä takeita. Tämän vuoksi kahden ikäluokan joukkojen perus-

taminen tuli 3.Divisioonan näkemyksen mukaan suunnitella vain yleistä liikekannallapanoa sil-

mällä pitäen.130 Toisin sanoen kyseisen asiakirjan perusteella uhkan, johon puva-joukoilla py-

rittiin vastaamaan, katsottiin olevan jossain määrin liian haasteellinen ja arvaamaton, minkä 

vuoksi myös puolueettomuutta uhkaavissa tilanteissa toiminnan tuli perustua pitkälti perus-

suunnitelman varaan. 

Vuonna 1961 pidetyssä ylimmän johdon opetustilaisuudessa esiteltiin neljä tyypillisintä uhkaa: 

1. yllättävä ja nopea suoranaisen hyökkäyksen uhka, 2. nopeasti kehittyvä maailmanpoliittinen 

kriisi, 3. hitaasti kehittyvä pitkäaikainen kriisivaihe ja 4. sisäinen kriisi. Sodanajan joukkojen 

käyttäminen tuli kyseeseen nimenomaan 1. ja 2. uhkakuvan mukaisissa tilanteissa. Rauhanajan 

joukkojen, sekä järjestykseen ja turvallisuuden ylläpitämiseen suunniteltujen sodanajan vartio-

joukkojen käyttöä esitettiin käytettäviksi 4. uhkakuvan mukaisessa tilanteessa. Puva-joukkojen 

käytön puolestaan esitettiin tulevan kyseeseen 3. uhkakuvan mukaisessa tilanteessa. Kyseisessä 

tilanteessa katsottiin tärkeäksi, ettei Puolustusvoimien toiminnalla rasitettaisi siviiliyhteiskun-

taa laajoilla perustamistoimenpiteillä. Varautumista jatkoperustamistoimintaan kriisin kärjisty-

misen varalta tosin pidettiin välttämättömänä.131 

Ylimmän johdon koulutustilaisuudessa esitettiin kaksi konkreettista esimerkkiä, joissa puolu-

eettomuuden suojaaminen myös puva-joukoilla voisi mahdollisesti tulla kyseeseen. Yhtenä esi-

merkkinä esitettiin mahdollisen Berliinin kriisin kärjistyminen, jonka seurauksena lännen ja 

Neuvostoliiton välinen vastakkainasettelu heijastuisi myös Suomen lähialueille. Myös Ruotsin 

mahdollisen Nato-jäsenyyden katsottiin voivan johtaa sellaiseen tilanteeseen, jossa Suomen pi-

täisi ryhtyä puolueettomuuden suojaamistoimenpiteisiin esimerkiksi puva-joukoilla.132 Nämä 

mainitut esimerkit voidaan nähdä ainutlaatuisina, koska puva-joukkojen mahdolliseen perusta-

miseen johtavien tilanteiden yhteydessä harvoin mainittiin konkreettisia tapauksia. On kuiten-

kin huomioitava, ettei puva-joukkojen käyttöä pidetty ainoana sotilaallisena ratkaisuna vuonna 

1961 ylimmän päällystön opetustilaisuudessa mainituissa tilanteissa, vaan tilanteiden kärjisty-

essä puolueettomuuden suojaamiseen voitaisiin käyttää myös sodanajan joukkoja. 

                                                
130 3.DE:n asiakirja n:o 128/Järjtsto/Ot/10 b 1 sal, 2.6.1959, s. 1, T 26843/F 11 OT-sal, KA. 
131 PE:n asiakirja n:o K 11/Lkptsto/Da sal, 28.2.1961, s. 2 & 5, T 26965/Dk 1 sal, KA. 
132 PE:n numeroimaton asiakirja, 9.3.1961, s. 9, T 26965/Dk 1 sal, KA. 
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Yhteenvetona voidaan todeta, että puolustusvalmiuden kehittämisen perustana tuli olla tavoite 

varautua pahimpaan. Puva-joukoilla ei katsottu olevan tässä kontekstissa erityistä merkitystä. 

Sen sijaan sodanajan joukkojen perustamisen varmuutta ja nopeutta korostettiin kaiken perus-

tamisjärjestelyjä koskevien suunnittelujen ja valmistelujen lähtökohtana.133 Näkemyksen taus-

talla oli käsitys siitä, että viimekädessä sodanajan joukoilla pystyttäisiin vastaamaan parhaiten 

erilaisiin ja ennustamattomiin uhkiin. Tämä vallitseva näkemys selittää myös sen, miksi puva-

joukkoihin liittyvät valmistelut tuli toteuttaa sodanajan joukkojen ehdoilla.  

                                                
133 3.DE:n asiakirja n:o 128/Järjtsto/Ot/10 b 1 sal, 2.6.1959, s, 1, T 26843/F 11 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

1/Ilmaptsto/11 sal, 2.1.1961, s. 4, T 26965/F 24 sal, KA; PE:n asiakirja n:o K 11/Lkptsto/Da sal, 28.2.1961, s. 2, 

T 26965/Dk 1 sal, KA. 
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3 PUOLUEETTOMUUSVARTIOINTIJOUKKOJEN KÄYTTÖ JA 

JÄRJESTELYT 

Tässä luvussa käsittelen puolueettomuusvartiointijoukoista laadittuja suunnitelmia ja joukkojen 

käytön käytännön toteutuksia. Tarkastelen luvussa sitä, miten puva-joukkojen perustaminen oli 

suunniteltu toteutettavan ja miten keskityskuljetukset olivat järjestetty sekä miten joukkoja 

suunniteltiin käytettävän. 

3.1 Pääesikunnan operatiivinen käsky nro 11, puolueettomuuden suojaamisen 

perusteet 

Pääesikunta julkaisi vuoden 1956 lopussa operatiivisen käskyn numero 11, jossa käskettiin puo-

lueettomuuden suojaamisesta. Käsky sai peitenimikseen Puva, ja sitä laadittiin yhteensä 20 

kappaletta. Puva-käskyssä käskettiin perusteet puolueettomuuden suojaamisen toteuttamiselle. 

Siinä käsiteltiin erityisesti puolueettomuuden suojaamisen tavoitteita, järjestelyjä ja toimin-

taa.134 

Käskyssä määriteltiin varsin yksityiskohtaisesti puolueettomuuden suojaamisen tehtävät sekä 

käytössä olevat joukot puolustushaaroittain ja maanpuolustusalueittain. Puva-käsky sisälsi 20 

sivua sekä kolme liitettä.135 Liitteitä ei tosin lähetetty varsinaisen Puva-käskyn yhteydessä, vaan 

erikseen muutama kuukausi myöhemmin. Liitteissä käsiteltiin viestiyhteyksien, rautatiekulje-

tuksien ja huollon järjestelyjä.136 Alkuperäisiä liitteitä ei kuitenkaan ole Kansallisarkistosta löy-

dettävissä, liitteistä löytyy vain saattokirjeet, joissa mainitaan mitä Puva-käskyn liitteitä kirjeen 

yhteydessä on lähetetty.137 Verrattuna esimerkiksi Pääesikunnan vuonna 1957 julkaisemaan 

operatiiviseen käskyyn numero 13 valtakunnan puolustamisesta (Valpuri), Puva-käsky oli var-

sin suppea. 

Käskyssä määritettiin, että puolueettomuuden suojaamisessa noudatettaisiin rauhanajan vastuu-

aluejakoa eli maanpuolustusaluejakoa. Puolueettomuuden suojaamiseen liittyvät valmistelut 

käskettiin suoraan maanpuolustusalueiden, Ilmavoimien ja Merivoimien komentajille, jotka 

                                                
134 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
135 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
136 PE:n asiakirja n:o 189/Optsto/Ot/11 b sal, 13.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
137 PE:n asiakirja n:o 190/Optsto/Ot/11 b sal, 14.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. Asiakirjassa sanotaan, että 

kirjeen liitteenä löytyy lista niistä puva-joukoista, jotka keskitetään rautateitse. Maanpuolustusalueiden esikunnilla 

annettiin mahdollisuus kommentoida listaa tarvittavien muutoksien varalta. Varsinaisia listoja ei kuitenkaan löydy. 
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toimivat suoraan puolustusvoimain komentajan alaisuudessa. Rajavartiolaitoksen alistussuhteet 

riippuivat mahdollisesta puolueettomuuden suojaamisen tehtävästä ja täten ne määritettiin käs-

kettävän erikseen. Kuitenkin tapauksissa, joissa Rajavartiolaitoksen joukkojen alistamisesta 

Puolustusvoimille ei erikseen käsketty, määritettiin joukkojen toimivan rajavartiostojen päälli-

kön alaisena.138 

Maanpuolustusalueiden komentajat vastasivat puolueettomuuden suojaamisesta alueillaan. Tä-

ten heiltä velvoitettiin myös tiivistä yhteistyötä alueella toimivien Ilma- ja Merivoimien sekä 

Rajavartiolaitoksen kanssa. Käskyssä velvoitettiin laatimaan omat puolueettomuuden suojaa-

miseen liittyvät suunnitelmat maanpuolustusalueittain ja puolustushaaroittain.139 

Puva-käskyssä määritettiin myös, että puolueettomuuden suojaamiseen voitiin käyttää rauhan-

ajan joukkoja, t-kokoonpanoa tai erikseen perustettavia sodanajan Puolustusvoimien osia yh-

dessä ra-joukkojen kanssa. Erikseen perustettavat joukot muodostuivat kahden viimeksi kotiu-

tuneen ikäluokan reserviläisistä. Näistä joukoista määritettiin käytettävän nimitystä puva-

joukko.140 Tämä ei kuitenkaan vakiintunut ainoaksi käytettäväksi nimitykseksi, vaan eri asia-

kirjoissa käytettiin vaihtelevasti eri nimityksiä kuvaamaan kahden ikäluokan reserviläisistä 

muodostettavia joukkoja. Puva-joukoilla saatettiin viitata myös yleisesti puolueettomuuden 

suojaamiseen käytettäviin joukkoihin eli myös ra- ja t-kokoonpanon joukkoihin. Toisin sanoen 

käsitteestä muodostui ajan saatossa varsin lavea ja monimerkityksellinen. 

Puva-käskyn perusteella kahden viimeksi kotiutetun reservin ikäluokan käyttö olisi tullut ky-

seeseen vain tilanteissa, joissa puolueettomuuden suojaamisen olisi arvioitu muodostuvan pit-

käkestoiseksi. Muussa tapauksessa puolueettomuuden suojaamisessa suunniteltiin käytettävän 

ra-joukkoja tai t-kokoonpanoa. Tämä tuli myös kyseeseen, kun puolueettomuuden suojaamis-

tehtäviä olisi pitänyt toteuttaa nopeasti. Tällöin suunniteltiin käytettävän rauhanajan joukkoja, 

kunnes kahden ikäluokan joukot olisi perustettu ja keskitetty toiminta-alueilleen. Tämän jäl-

keen ra-joukoista muodostetut puva-joukot oli tarkoitus siirtää takaisin varuskuntiin, joissa ne 

olisivat jatkaneet koulutustaan ja toimineet puolustusvoimain tai kyseisen maanpuolustusalu-

een komentajan reservinä.141 

Käskyssä tehtävät määritettiin puolustushaaroittain. Maavalvontaa tuli toteuttaa raja- ja rannik-

koalueilla sekä tärkeillä liikennereiteillä. Valvonnan lisäksi edellytettiin tarvittaessa myös 

                                                
138 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 2, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
139 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 2 & 5, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
140 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 3, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
141 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 3, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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valmiutta ryhtyä tilanteen edellyttämiin torjuntatoimiin. Maavalvonnassa korostettiin erityisesti 

rajavartiojoukkojen merkitystä, koska ne toimivat valvontavyöhykkeeksi nimetyn raja-alueen 

välittömässä läheisyydessä. Raja-asioiden selvittelyoikeus säilytettiin tästä johtuen Rajavartio-

laitoksella. Valvontavyöhykkeen taakse käskettiin sijoittaa Puolustusvoimien joukkoja. Tällä 

ryhmittelyratkaisulla tavoiteltiin sitä, että mahdollisen puolueettomuusloukkauksen sattuessa 

alueella olisi riittävästi joukkoja tarvittaviin vastatoimiin.142 Lisäksi voidaan tulkita, että ryh-

mityksellä oli tarkoitus muodostaa myös syvyydessä kattava valvontaverkko, eikä keskittää 

kaikkia joukkoja rajan välittömään läheisyyteen, jolloin selusta olisi jäänyt valvomatta. 

Merivalvonnasta käskettiin, että Merivoimien tuli täydentää puolueettomuusvartioinnissa 

maanpuolustusalueiden merivalvontaverkkoa sekä tukea maanpuolustusalueita myös toteutta-

malla tiedustelua, vartiointia ja valvontaa rannikko- ja merialueilla. Tämän lisäksi edellytettiin, 

että Merivoimat varautuisivat suojasulutteiden tekemiseen, raivaustoimintaan ja maavoimien 

tarvitsemien merikuljetuksien toimeenpanoon. Tärkeimmiksi uhkasuunniksi määritettiin Han-

gon, Utön, Korppoon, sekä Ahvenanmaalta aina Pohjois-Itämerelle ulottuva alue.143 Toisin sa-

noen aluetta valmistauduttiin valvomaan B ja C uhkamallien mukaisesti. Tärkeimmäksi alu-

eeksi suluttamiselle määritettiin Helsingin ja Ahvenanmaan välinen alue. Ahvenanmaan puo-

lueettomuuden suojaamisessa Merivoimilla oli merkittävä rooli alueen vartioinnissa sekä maa-

joukkojen kuljetuksissa saarelle.144 

Ilmavoimille käsketyt tehtävät olivat luonteeltaan hieman erilaiset kuin maanpuolustusalueille 

ja Merivoimille käsketyt tehtävät, sillä ohjaajille ja mekaanikoille suunniteltiin puolueettomuu-

den suojaamisvaiheen aikana järjestettävän koulutusta. Ratkaisulla haluttiin nopeuttaa mahdol-

lisesti hankittavien modernien taistelukoneiden käyttöönottoa. Ilmavoimien varsinainen pää-

tehtävä oli puolueettomuuden suojaamisvaiheessa kuitenkin ilmavalvonnan suorittaminen ja 

käytössä olevan lentokaluston puitteissa erilaisten lentotehtävien suorittaminen. Koulutuksen 

ohessa oli rajoitetusti pystyttävä suorittamaan myös erilaisia valvonta-, tiedustelu-, yhteys- ja 

torjuntalentoja. Ilmavalvonnan tehostamiseksi käskettiin perustaa useita ilmavalvontajohtokes-

kuksia eri puolelle Suomea. Pohjoisin johtokeskus sijaitsi Rovaniemellä, siitä aina Itämeren 

rannikolle keskuksia sijaitsi säännöllisin välimatkoin. Perustettavilla ilmavalvontakomppani-

oilla käskettiin täydentämään ilmavalvontatutkaverkkoa. Tutkat käskettiin pitämään puolueet-

tomuuden suojaamisvaiheessa jatkuvassa toiminnassa. Kokonaisuudessaan ilmavalvonnan 

                                                
142 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 5–7, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
143 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 16, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
144 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 12 & 16, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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tärkeimmäksi alueeksi määritettiin Lappi, jossa tehtävänä oli ensisijaisesti havaita länsi-itä 

suunnassa tapahtuva lentotoiminta.145 

Suluttaminen ja linnoittaminen käskettiin aloitettavaksi välittömästi keskitysmarssien jälkeen 

varsinaisten tehtävien ja kouluttautumisen ohessa. Tarkoituksena oli edistää sodanajan linnoit-

tamis- ja suluttamissuunnitelmia.146 Ratkaisulla pyrittiin toisin sanoen edistämään yleistä liike-

kannallepanoa ja sodanajan joukkojen käyttöä, esimerkiksi linnakesaaret olivat puva-vaiheen 

aikana mahdollista saattaa jo täyteen sodanajan valmiuteen.147 

Puolueettomuuden suojaamiseen liittyvissä valmisteluissa ja järjestelyissä korostettiin Puva-

käskyssä yleisesti sitä, että joukkojen perustaminen ja käyttö tuli suunnitella mahdollisimman 

yhteensopivaksi sodanajan suunnitelmien kanssa. Puva-joukkoja koskevat järjestelyt eivät saa-

neet vaarantaa sodanajan joukkojen perustamisnopeutta. Kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi 

käskyssä ohjattiin maanpuolustusalueiden ja puolustushaarojen esikuntien puolueettomuuden 

suojaamiseen liittyvää suunnittelua siten, että mahdollisten sotatoimien alkaessa puva-joukkoja 

tulisi kyetä käyttää myös suojajoukkoina, jotta liikekannallepano pystyttäisiin toteuttamaan 

mahdollisimman varmasti.148 

3.1.1 Perustettavat kahden ikäluokan joukot puolueettomuuden suojaamisvai-

heessa 

Puva-käskyssä määritettiin kahden ikäluokan joukkojen tapauksessa yksityiskohtaisesti perus-

tettavat joukot ja niiden ryhmitysalueet. Kahden ikäluokan joukkoihin kuului kuusi prikaatia, 

useita erillisiä jalkaväkipataljoonia ja rannikkotykistöpatteristoja sekä erilaisia aselajijoukkoja. 

Pohjois-Suomen maanpuolustusalueen (PSMA) käyttöön määritettiin muun muassa 40.Pri-

kaati, joka tuli ryhmittää Ivalon, Kaamasen ja Muotkavaaran alueelle. Puolueettomuuden suo-

jaamisvaiheessa sen tehtävänä oli estää puolueettomuuden loukkaukset vastuualueellaan, jottei 

minkäänlaista uhkaavaa toimintaa suuntautuisi alueen kautta kohti Neuvostoliittoa. Lisäksi 

PSMA:n käytössä oli 12.Prikaati ja 5.Prikaati. 12.Prikaati käskettiin ryhmittää Kolarin, Muo-

nion ja Enontekiön alueelle. 5.Prikaati puolestaan tuli ryhmittää Tornion, Ylitornion ja Pellon 

alueelle. Näiden lisäksi maanpuolustusalueella oli käytössään neljä jalkaväkipataljoonaa, joista 

ainakin yksi käskettiin ryhmittää Rovaniemelle reserviksi. Lisäksi maanpuolustusalueella oli 

käytössään runsaasti aselajijoukkoja, kuten esimerkiksi ilmatorjunta-, kuljetus-, viesti- ja 

                                                
145 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 13–15, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
146 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 18, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
147 2.DE:n asiakirja n:o 25/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, s. 4, T 26862/E 9 OT-sal, KA. 
148 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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tykistöjoukkoja. Ilmatorjuntajoukkojen alkuvaiheen painopisteeksi määritettiin Oulun alue, 

josta joukkoja voitiin edelleen jakaa Rovaniemelle ja Kemijoen siltojen turvaamiseen.149 

Pohjanmaan maanpuolustusalueen (PMMA) käytössä oli muun muassa yksi reserviksi määri-

tetty jalkaväkipataljoona, jolla varauduttiin joko torjuntatehtäviin Pohjanlahden alueella tai 

vahvistamaan rannikon valvontaa. Lisäksi maanpuolustusalueella oli käytössään rannikkoty-

kistöpatteristo, joka tuli ryhmittää Vaasan edustalla olevalle Sommarön linnakkeelle. Merkit-

tävä osa maanpuolustusalueella perustettavista joukoista lähetettiin PSMA:n käyttöön.150 

Etelä-Suomen maanpuolustusalueen (ESMA) käytössä oli muun muassa kaksi prikaatia, 16.Pri-

kaati ja Uudenmaan prikaati (4.Prikaati). Uudenmaan prikaati varauduttiin keskittämään ensi-

sijaisesti Ahvenanmaalle, muussa tapauksessa se määritettiin maanpuolustusalueen reserviksi. 

Ahvenanmaalle suunniteltiin sijoitettavan myös yksi rannikkotykistöpatteristo ja rannikkopa-

taljoona. Joukkojen ryhmittämisestä Ahvenanmaalle olisi käsketty erikseen. Mikäli joukkoja 

olisi siirretty alueelle, vastuu Ahvenanmaan puolueettomuuden suojaamisesta olisi siirtynyt Ra-

javartiolaitokselta maanpuolustusalueen komentajalle. Lisäksi maanpuolustusalueella oli käy-

tössään 16.Prikaati, joka käskettiin ryhmittää Hangon ja Tammisaaren alueelle. Alueella sijait-

sevat Orrengrundin, Pirttisaaren, Isosaaren, Kytön, Mäkiluodon, Hästö-Busön, Russarön, Örön, 

Uton, Jungfruskärin, Katanpään ja Kuuskajankarin linnakkeet käskettiin myös miehittää. Li-

säksi Porkkalan alueelle käskettiin ryhmittää yksi rannikkotykistöpatteristo.151 

Sisä-Suomen maanpuolustusalueen (SSMA) käytössä oli Puva-käskyn mukaan huomattavasti 

vähemmän joukkoja kuin PSMA:lla tai ESMA:lla. Alueella oli käytössään muun muassa ran-

nikkopatteristo, joka käskettiin ryhmittää Rankin ja Kirkonmaan linnakkeille. Lisäksi SSMA:n 

käytössä oli yksi rannikkopataljoona, joka käskettiin käyttää tykistöjoukkojen vahventamiseen. 

Puolustusvoimain komentajan reserviin puolestaan kuului Panssariprikaati ja muutama jalka-

väkipataljoona sekä muita tukevia aselajijoukkoja. Reservi käskettiin ryhmittää puolueettomuu-

den suojaamisvaiheen alussa Lahden, Riihimäen ja Hämeenlinnan alueelle, josta se erikseen 

käskettäessä keskitettäisiin käsketylle alueelle.152 

                                                
149 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 8, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
150 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 8–9, T 26862/D 2 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 

284/Järjtsto/Ot/10 a sal, 16.8.1960, T 26843/F 13 OT-sal, KA. 
151 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 9–10, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
152 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 11–12, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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3.2 Perustamisjärjestelyt 

Päätösvalta kahden ikäluokan joukkojen perustamisesta oli Suomen valtioneuvostolla ja presi-

dentillä, sillä joukkojen perustaminen edellytti kansainvälisten valtiosopimusten uudelleen ar-

viointia. Täten esimerkiksi Pariisin rauhansopimuksen määrittämä rauhanajan enimmäisvah-

vuus tuli katsoa pätemättömäksi kahden ikäluokan joukkoja perustettaessa153. 

Yksi tärkeimmistä Pääesikunnan asettamista ehdoista kahden ikäluokan joukkojen perustami-

selle oli, ettei niiden perustaminen saanut häiritä niin sanottua perussuunnitelmaa eli yleistä 

liikekannallepanoa, jossa perustettaisiin Puolustusvoimien sodanajan joukot. Tämä ehto kos-

ketti sekä puva-joukkojen perustamista että varustamista ja joukkojen täydentämisen järjeste-

lyjä.154  

Maavoimissa ja Rajavartiolaitoksessa kahden ikäluokan joukkoihin kuului kuusi nuorinta ko-

tiutettua saapumiserää. Merivoimilla tähän joukkoon kuuluivat puolestaan neljä nuorinta kotiu-

tettua saapumiserää. Tämä päti myös rannikkojoukkojen ja merivartiokomppanioiden kohdalla. 

Ilmavoimissa kahden ikäluokan joukkoihin kuului sekä neljän että kuuden nuorimman kotiute-

tun saapumiserän reserviläisiä. Lentoupseerikurssin reserviläisistä muodostettavat kahden ikä-

luokan joukot suunniteltiin perustettavan neljästä kotiutuneesta saapumiserästä. Muut Ilmavoi-

mien joukot puolestaan määritettiin perustettavan kuudesta nuorimmasta saapumiserästä.155 

Tavoitteena oli, että joukot perustettaisiin pääasiassa varuskunnissa ja perustajina toimisivat 

rauhanajan joukot, joita sotilaspiirien esikunnat tukisivat asiantuntijaroolissa. Varuskuntien ul-

kopuolella suoritettavasta perustamisesta vastasivat sotilaspiirin esikunnat, ja perustamista suo-

jattaisiin rauhanajan joukoilla. Mikäli perustamista ei olisi voitu suorittaa rauhanajan henkilös-

töllä oli sotilaspiireillä oikeus kutsua välttämätön määrä suoritushenkilöstöä reservistä perusta-

misen suorittamiseksi.156 Tilanne, jossa perustamista ei olisi voitu suorittaa rauhanajan henki-

löstöllä olisi voinut tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksissa, joissa puolueettomuuden suojaa-

minen olisi aloitettu rauhanajan joukoilla ja kahden ikäluokan reserviläiset olisi kutsuttu vasta 

myöhemmin palvelukseen. 

Kahden ikäluokan joukkojen perustamisen ja sen valmistelun johtosuhteet käskettiin Puolus-

tusvoimissa siten, että maanpuolustusalueiden komentajat vastasivat johtamisesta, kun Pää-

esikunta oli saanut valtioneuvostolta käskyn perustaa joukot ja käskenyt tämän edelleen 

                                                
153 PE:n asiakirja n:o 346/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 24.11.1956, s. 1, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
154 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 1, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
155 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 1–2, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
156 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 3, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
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alajohtoportaille. Perustamisjärjestelyssä tehtiin kuitenkin rauhanajan organisaatiosta poik-

keavia järjestelyjä, sillä esimerkiksi PMMA alistettiin puva-tapauksessa PSMA:lle. Toisin sa-

noen ESMA:n, SSMA:n ja PSMA:n komentajat vastasivat johtamisesta puva-tapauksessa. Li-

säksi perustamisen johtamisesta vastaavat maanpuolustusalueiden komentajat vastasivat myös 

muiden puolustushaarojen joukkojen perustamisesta alueellaan. Tämä edellytti tiivistä yhteis-

työtä eri puolustushaarojen kanssa. Pääesikunnan järjestelyosasto edellytti myös, että maanpuo-

lustusalueiden esikunnissa tulisi olla nimettynä henkilöt, jotka johtaisivat keskitetysti joukkojen 

perustamista yhteistyössä alueen sotilaspiirien päälliköiden kanssa.157 Näillä keinoilla pyrittiin 

varmistamaan, että perustaminen olisi mahdollisimman sujuvaa koko maanpuolustusalueella ja 

perustamisen erityispiirteet sotilaspiireittäin tulisivat myös huomioiduksi. 

3.2.1 Henkilöstön sijoittaminen 

Varsinaisiin kahden ikäluokan joukkoihin kuuluivat käytännössä kaikki kahden nuorimman ko-

tiutuneen ikäluokan reserviläiset. Käytössä olevilla reserviläisillä ei voitu kuitenkaan täyttää 

kaikkia tehtäviä, minkä vuoksi oli välttämätöntä ottaa myös täydennyksiä sodanajan joukoista. 

Erityisesti päällystö, alipäällystö ja erikoishenkilöstön tehtävien kohdalla jouduttiin turvautu-

maan myös kantahenkilökuntaan ja vanhempiin reserviläisiin. Myös erilaisia aselajijoukkoja, 

joita ei voitu perustaa kahdesta nuorimmasta ikäluokasta, suunniteltiin täydennettävän vanhem-

pien ikäluokkien reserviläisillä.158 Päällystön, alipäällystön ja erikoishenkilöstön käytöstä Pää-

esikunta ohjeisti, että kahden ikäluokan joukkojen täydentämisessä tuli käyttää niitä henkilöitä, 

jotka kuuluivat perustamistehtäväluettelon (PTL) mukaisiin perustettaviin joukkoihin. Joukot, 

joista täydennettiin kahden ikäluokan joukkoja, oli tarkoitus käyttää edelleen muiden myöhem-

mässä vaiheessa perustettavien joukkojen täydentämiseen.159 

Maanpuolustusalueille jäi tehtäväksi ratkaista yksityiskohtaisemmat käytännönjärjestelyt, joita 

noudatettaisiin joukkojen täydentämisessä edellä mainituissa tehtävissä. Esimerkiksi 1.Divisi-

oona määritti kahden ikäluokan joukkojen osalta, että henkilökunta tuli sijoittaa joukkoihin so-

danajan sijoittamisharjoitteluperusteiden mukaisesti. Päällystötehtäviin päädyttiin sijoittamaan 

pääosin vanhempia reserviläisiä, mutta esimerkiksi joukkueenjohtajiksi voitiin sijoittaa kuiten-

kin kahden ikäluokan reserviläisiä. Kahden ikäluokan reserviläisiä, joita ei voitu sijoittaa heidän 

koulutuksiinsa vastaaviin päällystön tai alipäällystön tehtäviin, sijoitettiin muihin perustamis-

tehtäväluettelon mukaisiin joukkoihin.160 

                                                
157 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 3, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
158 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 4–5, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
159 PE:n asiakirja n:o 346/Lkptsto/Ot/ 10 e 2 sal, 24.11.1956, s. 2, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
160 1.DE:n asiakirja n:o 9/Järjtsto/Ot/10 e sal, 5.1.1957, s. 3–4, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
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Pääesikunta antoi vuoden 1957 alussa tarkentavan käskyn kahden ikäluokan reserviläisten si-

joittamisesta. Pääesikunta edellytti käskyssään, että kahden ikäluokan reserviläisten tuli olla 

jatkuvasti sijoitettuna perustamistehtäväluettelon (PTL) mukaisten yksiköiden taistelujoukko-

jen ylimääräiseen reserviin (YR). Tapauksissa, joissa reserviläisiä ei voitu sijoittaa yksiköiden 

taistelujoukkojen ylimääräiseen reserviin, sijoitettiin heidät sotilaspiirien ylimääräiseen reser-

viin.161 Kyseisiä reserviläisiä käytettiin muun muassa ilmavalvontakomppanioiden täydentämi-

seen ja välttämättömissä tapauksissa huoltojärjestelyjen parantamiseksi erilaisten huoltoelinten 

perustamiseen.162 Yksiköiden YR oli normaalitapauksessa rajoitettu 15 % yksikön vahvuu-

desta, mutta kahden ikäluokan joukkojen tapauksessa se sai nousta yli määritetyn viitearvon. 

Kahden ikäluokan reserviläisten sijoittaminen taistelevien yksiköiden YR:n oli keino varmistua 

siitä, että täydessä liikekannallepanossa reserviläiset tulisivat kutsutuiksi oikeisiin joukkoihin. 

Kahden ikäluokan joukkoja perustettaessa kyseiset reserviläiset olivat puolestaan helposti otet-

tavissa erilleen muista vanhemman ikäluokan reserviläisistä.163 Toisin sanoin menettelyllä oli 

käytännönläheiset perusteet, joilla pyrittiin selkiyttämään perustajien työtä eri joukkoja perus-

tettaessa. Ratkaisua perusteltiin myös sillä, että se häiritsisi vähiten yleisen liikekannallepanon 

mukaista normaalia sijoitusmenettelyä.164 

Sijoitusjärjestys toimi siten, että saapumiserän kotiuduttua, reserviläiset sijoitettiin PTL:n mu-

kaisiin taistelujoukkojen tai sotilaspiirien esikuntien YR:n. Vasta tämän jälkeen vapautettiin 

vanhin kahden ikäluokan saapumiserä niin sanotusta puva-sijoituksestaan.165 Vaikka kahden 

ikäluokan reserviläisten kohdalla puhuttiin aina sijoittamisesta YR:n, ei tämä kuitenkaan tar-

koittanut sitä, että reserviläisiä olisi sijoitettu varsinaisiin puva-vaiheessa perustettaviin jouk-

koihin. Lopullinen sijoittaminen tehtiin vasta joukkojen perustamisen yhteydessä perustamis-

keskuksien vastaanotto- ja sijoituselimien toimesta.166 Perustamispaikoilla sijoittaminen toteu-

tettiin kahden ikäluokan reserviläisten käskykortteihin tehtyjen aselaji- ja koulutushaaramer-

kintöjen perusteella. Henkilökunnan ja vanhempien reserviläisten sijoittaminen puolestaan to-

teutettiin käskykorttiin tehtyjen sodanajan sijoitusmerkintöjen perusteella.167 

                                                
161 1.DE:n asiakirja n:o 9/Järjtsto/Ot/10 e sal, 5.1.1957, s. 1–2, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
162 ILMAVE:n asiakirja n:o 41/Ivtsto/Ot/13 sal, 28.10.1960, s. 1, T 26843/F 12 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

131/Optsto/Ot/11 sal, 2.7.1955, s. 9, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
163 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 5, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
164 PE:n asiakirja n:o 382/Lkptsto/Ot/10 b 1 sal, 27.9.1955, s.8, T 26843/F 6 OT-sal, KA. 
165 1.DE:n asiakirja n:o 9/Järjtsto/Ot/10 e sal, 5.1.1957, s. 3, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
166 1.DE:n asiakirja n:o 9/Järjtsto/Ot/10 e sal, 5.1.1957, s. 3, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
167 1.DE:n asiakirja n:o 65/Järjtsto/Ot/10 e sal, 28.1.1957, s. 5–6, T 26843/F 8 Ot-sal, KA. 
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3.2.2 Reserviläisten kutsuminen palvelukseen 

Kahden ikäluokan reserviläiset suunniteltiin kutsuttavan ylimääräiseen harjoitukseen, kun tasa-

vallan presidentti olisi päättänyt Puva-käskyn soveltamisesta ja valtioneuvosto puolestaan päät-

tänyt käyttää puolueettomuuden suojaamiseen kahden ikäluokan reserviläisiä. Tieto kutsumi-

sesta suunniteltiin toteutettavan joko käskykorteilla tai radiokuulutuksilla. Käskykortein toteu-

tettavassa kutsunnassa reserviläiset suunniteltiin ohjattavan suoraan perustamispaikoille. Soti-

laspiirit olivat vastuussa käskykorttien lähettämisestä. Radiokuulutuksilla toteutettavassa kut-

sunnassa reserviläiset suunniteltiin kutsuttavan erikseen määritettyihin sotilaspiirien sijoitus-

paikkoihin.168 Sieltä heidät olisi edelleen ohjattu johdetusti varsinaisiin perustamiskeskuk-

siin.169 

Eri maanpuolustusalueiden kutsumisjärjestelyissä oli eroavaisuuksia erityisesti radiokuulutuk-

sin toteutettavassa kutsunnassa, mutta myös varsinaisessa kutsumisen aikataulussa. Esimerkiksi 

PSMA:lla reserviläiset suunniteltiin kutsuttavan käskykorteilla Rovaniemellä, Kemissä, Kajaa-

nissa, Oulussa ja Raahessa sijaitseviin kokoontumispaikkoihin, joista ne ohjattiin edelleen alu-

eella sijaitseviin perustamiskeskuksiin.170 Etelä-Suomen maanpuolustusalueella puolestaan re-

serviläiset suunniteltiin kutsuttavan suoraan perustamiskeskuksiin, eli joukkoja ei olisi koottu 

missään määrätyssä paikassa ennen niiden perustamiskeskuksiin saapumista. Tämän menette-

lyn ajateltiin säästävän henkilöstöresursseja suoritusorganisaatiossa sekä selkiyttävän perusta-

misprosessia.171 

Radiokuulutuksin suoritettavassa kutsunnassa käytettiin yleensä eri kokoontumispaikkoja kuin 

käskykorteilla toteuttavassa palvelukseen kutsumisessa. Kokoontumispaikat olivat pääosin pe-

rustamisalueella sijaitsevia selkeitä kohteita, kuten kaupungintaloja tai muita virastorakennuk-

sia. Molempien kutsuntatapojen kohdalla keskeistä kuitenkin oli, että kokoontumispaikat olivat 

mahdollisimman helposti tavoitettavissa ja rautatiekuljetuksia olisi voitu hyödyntää mahdolli-

simman paljon. Junakuljetukset suunniteltiin toteutettavan liikennöitsijän aikataulun mukai-

sesti, mutta rautatieviranomaiselta tuli varmistaa, että junissa olisi ollut riittävästi tilaa reservi-

läisten kuljettamiselle. Vaihtoehtoisena kuljetusmuotona reserviläisten siirtämiseksi perusta-

miskeskuksiin käytettiin myös tilauskuljetuksia. Näitä samoja kuljetustapoja käytettiin myös 

reserviläisten kuljettamiseen maanpuolustusalueelta tai sotilaspiiriltä toiselle.172 

                                                
168 PE:n asiakirja n:o 346/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 24.11.1956, s. 1, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
169 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 5, T 26843/F7 OT-sal, KA. 
170 1.DE:n asiakirja n:o 65/Järjtsto/Ot/10 e sal, 28.1.1957, s. 7–9, T 26843/F 8 Ot-sal, KA. 
171 2.DE:n asiakirja n:o 100/Järjtsto/Ot/10 e sal, 28.2.1957, s. 3, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
172 1.DE:n asiakirja n:o 65/Järjtsto/Ot/10 e sal, 28.1.1957, s. 7–9, T 26843/F 8 Ot-sal, KA. 



 49 

Reserviläisten palvelukseen kutsumisjärjestelyiden voidaan katsoa olleen varsin selkeät, sillä 

jokainen maanpuolustusalueen esikunta oli laatinut yksityiskohtaiset ohjeet kutsuntojen toteut-

tamisesta. Reserviläisten jatkokuljetuksien suorittamisessa asia oli kuitenkin monimutkai-

sempi, sillä maanpuolustusalueilta lähetettiin reserviläisiä myös toisiin maanpuolustusalueisiin. 

Esimerkiksi PMMA:lla, josta suuri osa reserviläisitä lähetettiin PSMA:lle, reserviläiset koottiin 

Seinäjoella ja Kokkolassa, mistä ne suunniteltiin kuljetettavan rautateitse PSMA:n alueelle.173 

Näiden suunniteltujen kuljetuksien lisäksi jouduttiin eri sotilaspiirien, -läänien ja maanpuolus-

tusalueiden välillä suorittamaan myös ikäluokkien suuruudesta ja alueellisesta jakautumisesta 

riippuen kuljetuksien suunnittelua vaativia tasauksia. Kuljetuksien yksityiskohtainen suunnit-

telu näissä tapauksissa oli haasteellista, koska perusteet saattoivat vaihdella vuosittain, mikä 

edellytti erityisesti sotilaspiirien esikunnissa huomattavasti lisätyötä suunnitelmien ylläpitä-

miseksi.174 

Varsinaisen kutsumisprosessin aikataulu vaihteli maanpuolustusalueittain. Esimerkiksi 

SSMA:lla puva-vaiheessa perustettaviin sodanajan joukkoihin sijoitettu kantahenkilökunta 

suunniteltiin käskettävän heti yksiköihinsä. Käskykorteilla kutsuttavat reserviläiset puolestaan 

suunniteltiin kutsuttavan aluejärjestöjen eli sotilaspiirien toimesta kolmen päivän aikana siitä, 

kun käsky Puva-käskyn soveltamisesta oli annettu ja valtioneuvosto oli päättänyt kahden ikä-

luokan joukkojen käyttöönotosta. Varsinaiset käskykortit suunniteltiin kirjoitettavan Puva-käs-

kyn antamisen jälkeisenä päivänä, ja sitä seuraavana päivänä ne jaettaisiin eteenpäin suoritus-

henkilöstön ja poliisin avulla.175 Toisin sanoen aloitettaessa varsinaisten käskykorttien levitys 

olisi kahden ikäluokanjoukkojen perustamiskäskystä kulunut jo kaksi vuorokautta.  

PSMA:lla aikataulu oli toteutettu eri tavalla kuin SSMA:lla. Siellä käskykorttien levitys oli 

suunniteltu aloitettavan jo 10–16 tunnin kuluessa puva-käskyn antamisesta. Reserviläisten ar-

vioitiin olevan 5–24 tunnissa käskykortin saatuaan määritetyillä kokoamispaikoilla. Tähän oli 

laskettu sisältyvän myös kutsuttaville tarkoitettu viiden tunnin henkilökohtainen valmistautu-

misaika, jonka päätteeksi reserviläisten tuli aloittaa siirtyminen määrätylle kokoamispaikalle. 

Perustamispaikalla henkilöstön arvioitiin olevan 32–75 tunnissa. Radiokuulutuksilla suoritetta-

vassa kutsumisessa puolestaan henkilöstön arvioitiin olevan kokoamispaikoilla 1–24 tunnin ku-

luessa kuulutuksesta ja 6–30 tunnin kuluessa perustamispaikoilla.176 Toisin sanoen, kun 

SSMA:lla vasta olisi aloitettu käskykorttien jakaminen, olisi PSMA:lla jo suuri osa henkilös-

töstä ollut perustamispaikoilla. Oletettavasti tästä olisi syntynyt myös käytännön haasteita, 

                                                
173 1.DE:n asiakirja n:o 9/Järjtsto/Ot/10 e sal, 5.1.1957, s. 5, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
174 PE:n numeroimaton asiakirja, 25.5.2962, s. 2, T 26842/Ha 4 sal, KA. 
175 3.DE:n asiakirja n:o 40/Järjtsto/Ot/10 b sal, 28.1.1957, s. 1–2, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
176 Alaliite 8 a, 1.DE:n asiakirja n:o 65/Järjtsto/Ot/10 e sal, 28.1.1957, s. 1, T 26843/F 8 Ot-sal, KA. 
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koska näiden kahden maanpuolustusalueen välillä oli suunnitelmissa suorittaa myös merkittä-

västi henkilöstösiirtoja kahden ikäluokan joukkojen perustamiseen liittyen. Toisistaan merkit-

tävästi eroavat perustamisaikataulut olisivat saattaneet jossain määrin häiritä puva-tehtävien 

suorittamista alkuvaiheessa. 

Pääesikunnan järjestelyosasto ilmeisesti kiinnitti huomiota tähän 3.Divisioonan esikunnan laa-

timaan aikataulutussuunnitelmaan, sillä vuonna 1957 muutama kuukausi alkuperäisen suunni-

telman lähettämiseen jälkeen 3.Divisioonan esikunta lähetti Pääesikunnan järjestelyosastolle 

päivitetyn suunnitelman kahden ikäluokan joukkojen perustamisesta. Uusittu suunnitelma mu-

kaili aikataulutukseltaan muiden maanpuolustusalueiden laatimia suunnitelmia, sillä käskykort-

tien levitys oli tarkoitus aloittaa 12 tunnin kuluessa siitä, kun oli käsketty soveltaa Puva-käskyä 

ja perustaa kahden ikäluokan joukot.177 

3.2.3 Joukkojen varustaminen 

Pääesikunta ohjeisti, että perustettavat kahden ikäluokan joukot tuli varustaa niiden perustamis-

tehtäväluettelossa olevien joukkojen materiaalilla, joiden runkoja perustamisessa käytettäisiin 

hyväksi. Näistä samoista joukoista sijoitettiin kahden ikäluokan joukkoihin myös vaadittava 

päällystö, alipäällystö ja erikoishenkilöstö.178  

Materiaalin varastoinnista Pääesikunta puolestaan käski, että maanpuolustusalueiden esikunnat 

vastasivat rauhanajan joukkojen ja sotilaspiirien varastoihin varastoidun materiaalin toimitta-

misesta kahden ikäluokan joukoille. Pääesikunta puolestaan toimi varikoille varastoidun mate-

riaalin hallinnoivana osapuolena, minkä vuoksi maanpuolustusalueiden esikuntia edellytettiin 

laatimaan laskelma varikoilta tarvitsemastaan materiaalista.179 Varikoilla sijaitsevien materiaa-

lien kuljettamisesta vastasi ensisijaisesti Pääesikunta, mutta maanpuolustusalueiden tuli myös 

valmistautua noutamaan materiaalinsa itse.180 

Ennen varsinaisen Puva-käskyn julkaisemista Pääesikunnan järjestelmäosasto oli ehdottanut 

vuonna 1955, että kahden ikäluokan joukkojen varikoilla sijaitseva materiaali tulisi siirtää ko-

konaisuudessaan sotilaspiireille, jolloin joukkojen perustamiseen liittyen tarvitsisi toteuttaa 

mahdollisimman vähän materiaalikuljetuksia.181 Ehdotus ei kuitenkaan toteutunut sellaise-

naan.182 Tähän on saattanut vaikuttaa muun muassa se, että puolueettomuusvartiointivaiheessa 

                                                
177 Liite 4, 3.DE:n asiakirja n:o 101/Järjtsto/Ot/10 b sal, 25.3.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
178 PE:n asiakirja n:o 346/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 24.11.1956, s. 2 & 6–8, T 26843/F 7 OT-sal, KA. 
179 PE:n asiakirja n:o 346/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 24.11.1956, s. 6–8, T26843/F 7 OT-sal, KA. 
180 3.DE:n asiakirja n:o 40/Järjtsto/Ot/10 b sal, 28.1.1957, s. 4–5, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
181 PE:n asiakirja n:o 382/Lkptsto/Ot/10 b 1 sal, 27.9.1955, s. 9, T 26843/F 6 OT-sal, KA. 
182 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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perustettavien kahden ikäluokan joukkojen ja täydellisessä liikekannallepanossa perustettavien 

sodanajan joukkojen perustamisvastuut erosivat joissain tapauksissa toisistaan. Materiaalin 

siirto Pääesikunnan hallinnoimilta varikoilta sotilaspiireille kahden ikäluokan joukkoja silmällä 

pitäen olisi täten saattanut haitata sodanajan joukkojen perustamista, mitä haluttiin ehdottomasti 

välttää. 

Materiaalin kuljettaminen oli suunniteltu eri maanpuolustusalueilla toteutettavan sekä auto- että 

junakuljetuksina. Junakuljetukset oli tarkoitus aloittaa pääosin toisen ja viidennen päivän ai-

kana kahden ikäluokan joukkojen perustamiskäskystä.183 Ajoneuvoilla suoritettavat kuljetukset 

oli tarkoitus toteuttaa ottoajoneuvoilla. Toisin sanoen nämä voitiin käynnistää vasta, kun ajo-

neuvot olivat perustajan hallussa. Esimerkiksi 3.Divisioonan esikunta arvioi, että ottoteitse han-

kittavat kulkuneuvot olisivat perustajan hallussa kuuden vuorokauden kuluessa. Pahimmassa 

tapauksessa ajoneuvoilla suoritettavat materiaalikuljetukset olisi siis voitu aloittaa vasta usean 

päivän päästä siitä, kun kahden ikäluokanjoukot oli käsketty perustaa.184 Toisaalta vaatimuk-

sena oli, että kahden ikäluokanjoukot tuli olla perustettuna 7–10 vuorokaudessa, mikä huomioi 

myös mahdollisesti ottotoiminnassa syntyvän viiveen. 

Kahden ikäluokan joukkojen kulkuneuvot suunniteltiin hankittavan pääasiassa ottoteitse. Var-

sinaisesta ottotoiminnan suunnittelusta ja valmistelusta vastasivat aluejärjestöt.185 Kahden ikä-

luokan joukkojen kuljetusvälineiden tarpeen arvioitiin olevan yhteensä noin 6000 ajoneuvoa ja 

hevosta.186 

Puva-käskyssä määritettiin erikseen, ettei ottotoiminta saanut häiritä yleisessä liikekannallepa-

nossa perustettavien suojajoukkojen perustamisnopeutta. Lisäksi käskyssä painotettiin, että ot-

totehtävät tuli jakaa maanpuolustusalueiden sisällä mahdollisimman tasaisesti.187 PSMA:lla 

kahden ikäluokan joukkojen ajoneuvojen suhteen ohjeistettiin, että kyseisille joukoille tulisi 

pyrkiä hankkimaan ajoneuvoja, joiden saaminen yleisessä liikekannallepanossa kestäisi pisim-

pään. Tämän katsottiin haittaavan mahdollisimman vähän muiden kokoonpanojen perustamista 

sekä mahdollisesti myös nopeuttavan liikekannallepanossa suoritettavaa ottotoimintaa. Lisäksi 

huomiota kiinnitettiin myös alueelliseen rasitukseen, jonka edellytettiin jakaantuvan tasaisesti 

sotilaspiireittäin. Tällä pyrittiin välttämään tilanteita, joissa jollakin sotilaspiirillä olisi 

                                                
183 1.DE:n asiakirja n:o 65/Järjtsto/Ot/10 e sal, 28.1.1957, s. 10–11, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
184 3.DE:n asiakirja n:o 101/Järjtsto/Ot/10 b sal, 25.3.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
185 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 3, T 26843/F7 OT-sal, KA. 
186 Jouko 2015, s. 38. 
187 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 3, T 26843/F7 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
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huomattavasti enemmän perustamiseen ja ottotoimintaan liittyviä tehtäviä kuin muilla sotilas-

piireillä, mikä olisi hidastanut sodanajan joukkojen perustamisnopeutta alueellisesti.188 

Merivoimissa kahden ikäluokan joukkojen perustaminen ei vaatinut merkittäviä muutoksia, 

koska perustettavat joukot olivat käytännössä yhtenevät täydennyskokoonpanon joukkojen 

kanssa. Suoritushenkilöstönä Merivoimat suunnitteli käyttävän rauhanajan joukkojen henkilös-

töä. Muuta henkilöstöä ei täten ollut tarvetta kutsua palvelukseen joukkojen perustamista var-

ten, toisin kuin maanpuolustusalueilla. Merivoimien joukkojen varsinaiset perustamispaikat 

olivat Helsingissä, Turussa ja Vaasassa. Ottoaluksien vastaanottopaikkoja puolestaan oli sään-

nöllisin välimatkoin pääkaupunkiseudulta aina Kemiin asti. Yhteensä otteteitse vastaanotetta-

via aluksia oli kahden ikäluokan joukkoja perustettaessa noin 200. Aluksien puolueettomuuden 

suojaamistehtäviin valmisteluun arvioitiin kuluvan jopa kolme viikkoa, mutta pääosin aluksien 

saattaminen tehtävän vaatimaan käyttökuntoon arvioitiin saavutettavan 7–14 vuorokaudessa.189 

Kuljetusvälineiden hankinnassa ottoteitse noudatettiin samaa menetelmää kuin reserviläisten 

kutsumisessa ylimääräiseen palvelukseen – sotilaspiirit valmistelivat käskykortit ja vastasivat 

niiden jakamisesta. Toiminta suunniteltiin aloitettavan maanpuolustusalueella ensimmäisen 

vuorokauden aikana siitä, kun kahden ikäluokan joukot oli käsketty perustaa. Ottotoiminta oli 

mahdollista käynnistää myös radiokuulutuksin. Kuljetusvälineiden vastaanottamiselle suunni-

teltiin perustettavan erilliset lautakunnat. Kulkuvälineiden toimittamisesta yksiköihin vastasi-

vat sotilaspiirit.190 Tarvittaessa ottoajoneuvojen kuljettaminen sotilaspiiriltä toiselle suunnitel-

tiin toteutettavan kahden ikäluokan joukkoihin kuuluvien reserviläisten avulla. Ajoneuvojen ja 

reserviläisten siirtoja sotilaspiirien välillä pyrittiin siis yhdistämään.191  

Muu välttämätön materiaali, jota Puolustusvoimilla ei ollut tarjota, suunniteltiin hankittavan 

paikallishankintoina. Toiminnasta vastasivat aluejärjestöt.192 Esimerkiksi SSMA:n alueella pol-

kupyörät ja sukset suunniteltiin hankittavan kahden ikäluokan joukoille paikallishankintoina 

sekä myös palvelukseen kutsuttavilta.193 

                                                
188 1.DE:n asiakirja n:o 9/Järjtsto/Ot/10 e sal, 5.1.1957, s. 7, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
189 MERIVE:n asiakirja n:o 15/Järjtsto/Ot/10 b 4 sal, 30.1.1957, s. 1–5, T 26843/F 8 OT-sal, KA; Liite 1, 

MERIVE:n asiakirja n:o 15/Järjtsto/Ot/10 b 4 sal, 30.1.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA; MERIVE:n asiakirja n:o 

93/Järjtsto/OT 10, 31.8.1960, T 26862/F 11 OT-sal, KA. 
190 Liite 4, PohmSlE:n asiakirja n:o 107/Ot/10 c sal, 4.4.1960, T 26843/F 12 OT-sal, KA. 
191 3.DE:n asiakirja n:o 40/Järjtsto/Ot/10 b sal, 28.1.1957, s. 2–3, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
192 PE:n asiakirja n:o 348/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 28.11.1956, s. 3, T 26843/F7 OT-sal, KA. 
193 3.DE:n asiakirja n:o 40/Järjtsto/Ot/10 b sal, 28.1.1957, s. 3, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
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3.2.4 Joukkojen keskittäminen 

Pääesikunnan laatiman Puva-käskyn liitteenä lähetettiin maanpuolustusalueille kahden ikäluo-

kan joukkojen keskittämiseen liittyvät tarkennukset ja kuljetustaulukot. Vuoden 1957 alussa 

Pääesikunnan operatiivinen osasto tosin kertoi kyseisen liitteen olevan vielä kesken. Samaisen 

vuoden tammi-helmikuun taitteessa Pääesikunta lähetti maanpuolustusalueille lopulliset rauta-

tiekuljetussuunnitelmat. Varsinaista liitettä ei kuitenkaan ole löydettävissä Kansallisarkiston ai-

neistosta. Puva-käskyn runkoasiakirjassa kuitenkin käskettiin, että rautateitse suoritettavat 

joukkojen siirrot johtaisi Pääesikunta ja maantiekuljetuksista vastasisi vastuullinen maanpuo-

lustusalue.194 

Pääesikunnan laatimassa suunnitelmassa oli huomioitu maanpuolustusalueilta tulleet esitykset 

tiettyjen joukkojen keskittämisestä rautateitse. Rautatiekuljetukset oli jaettu kolmeen ryhmään 

(A-C). A-ryhmässä olivat ne joukot, jotka jäisivät sen maanpuolustusalueen käyttöön, jossa ne 

olisi perustettu. B-ryhmässä olivat puolestaan ne joukot, jotka rautatiekuljetuksien jälkeen vas-

taanotettiin toisessa maanpuolustusalueella kuin missä ne oli perustettu. C-ryhmään kuuluivat 

joukot, jotka perustamisen jälkeen luovutettaisiin toiselle maanpuolustusalueelle tai puolustus-

voimain komentajan reserviksi.195 

Pääesikunta velvoitti maanpuolustusalueita tilaamaan suunnitelman mukaiset rautatiekuljetuk-

set. Lisäksi maanpuolustusalueiden vastuulle asetettiin rautateitse keskitettävien joukkojen 

kuormaus ja siirrot kuormauspaikoille. Rautatiekuljetuksien ulkopuolelle jäävät joukot suunni-

teltiin keskitettävän maanpuolustusalueiden laatimien suunnitelmien mukaisesti marssien, 

auto- tai vesikuljetuksin. Kahden ikäluokan joukkojen keskittämisessä ei ollut suunniteltu käy-

tettävän ilmakuljetuksia.196 

Vuoden 1957 alussa 1.Divisioonan esikunta lähetti Pääesikuntaan PSMA:n alueella toimivien 

kahden ikäluokan joukkojen keskittämistä koskevan asiakirjan, joka sisälsi tiedot joukkojen 

kuormaus ja purkupaikoista. Suuri osa joukoista suunniteltiin keskitettävän vähintään osan mat-

kasta rautatiekuljetuksin, mutta sen lisäksi joukkoja jouduttiin siirtämään myös vesistöjä ja teitä 

pitkin.197 

                                                
194 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 12, T 26862/D 2 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

14/Optsto/Ot/11 sal, 21.1.1957, s. 1, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
195 PE:n asiakirja n:o 28/Optsto/Ot/11 b sal, 29.1.1957, s. 1, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
196 PE:n asiakirja n:o 28/Optsto/Ot/11 b sal, 29.1.1957, s. 1, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
197 1.DE:n asiakirja n:o 6/Optsto/Ot/11 b sal, 4.1.1957, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
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40.Prikaatin osat suunniteltiin kuormattavan muun muassa Oulussa, Seinäjoella, Haukiputaalla, 

Kajaanissa ja Rovaniemellä, sekä purettavan Kemijärvellä. Prikaatin osat toisin sanoen perus-

tettiin ja kuormattiin laajalla alueella, josta ne keskitettiin yhdelle alueelle. Kemijärveltä pri-

kaatin suunniteltiin jatkavan matkaa maanteitse Ivalon, Kaamasen ja Muotkavaaran alueelle.198 

Erityisesti Muotkavaaran alue Inarijärven itäpuolella Neuvostoliiton ja Norjan rajan tuntumassa 

oli haasteellinen joukkojen keskittämiselle. Tämä ilmenee muun muassa 1.Divisioonan esikun-

nan laatimasta tiedustelukertomuksesta, jossa todetaan tieosuuksien Kaamasen ja Muotkavaa-

ran välillä vaativan raivaus- ja tienparannustoimenpiteitä. Osuuden kuvailtiin soveltuvan pää-

asiassa hevosvetoisille joukoille. Tästä syystä ehdotettiin, että moottoroidut kulkuneuvot tulisi 

pitää pääosin Kaamasen alueella. Alueella oli myös merkittäviä vesistöjä, joita voitiin hyödyn-

tää muun muassa huoltokuljetusreitteinä.199 

12.Prikaati suunniteltiin kuormattavan Kuopiossa, Kouvolassa, Mikkelissä, Savonlinnassa ja 

Joensuussa, sekä purettavan Rovaniemellä. Sieltä sen suunniteltiin jatkavan matkaa teitse Ko-

larin, Muonion ja Enontekiön alueelle. 5.Prikaatin osat puolestaan suunniteltiin kuormattavan 

Vaasan, Kontiolahden, Mikkelin ja Kuopion alueella, sekä purettavan pääosin Tervolassa, josta 

prikaatin suunniteltiin jatkavan matkaansa teitse Tornion, Ylitornion ja Pellon alueelle.200 

ESMA:n alueella joukkojen keskittäminen oli yksinkertaisempaa kuin PSMA:n alueella, koska 

välimatkat olivat lyhyemmät ja alueella oli kattavampi infrastruktuuri hyödynnettäväksi. Pää-

osa ESMA:n alueella toimivista joukoista suunniteltiin keskitettävän rautateitse. 16.Prikaati ja 

sen tykistöosat suunniteltiin kuormattavan muun muassa Hämeenlinnassa, Porissa, Niinisalossa 

Helsingissä ja Turussa, sekä keskitettävän Hankoniemen alueelle (Tammisaari, Lappohja, 

Skogby ja Hanko).201 

Uudenmaan prikaatille puolestaan oli suunniteltu useampi vaihtoehto, joka riippui Ahvenan-

maan käytettävyydestä puolueettomuuden suojaamisvaiheessa. Mikäli Ahvenanmaalle olisi 

sallittu sijoitettavan Puolustusvoimien joukkoja, olisi Uudenmaan prikaati kuljetettu Tammi-

saaren ja Hangon alueelta laivoilla Ahvenanmaalle. Tilanteessa, jossa Ahvenmaalle ei olisi voi-

nut keskittää Puolustusvoimien joukkoja, suunniteltiin prikaati siirrettäväksi Turun 

                                                
198 Liite 1, 1.DE:n asiakirja n:o 6/Optsto/Ot/11 b sal, 4.1.1957, s. 1, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
199 1.DE:n asiakirja n:o 62/Optsto/Ot/11 a sal, 24.2.1958, s. 3, T 26862/F 9 OT-sal, KA. 
200 Liite 1, 1.DE:n asiakirja n:o 6/Optsto/Ot/11 b sal, 4.1.1957, s. 1, T 26862/F 8 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 

33/Optsto/Ot/11 b sal, 12.1.1957, s. 1–2, T 26862/E 8 OT-sal, KA. 
201 Liite 1, 2.DE:n asiakirja n:o 1/Optsto/Ot/11 b sal, 7.1.1957, s. 1, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
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eteläpuolelle Paraisten ja Korppoon alueelle odotusasemiin, josta se olisi voitu myöhemmin 

siirtää laivoilla Ahvenanmaalle.202 

Panssariprikaatin joukot, jotka toimivat puolustusvoimain komentajan reservinä suunniteltiin 

perustettavan Lahdessa, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Tampereella, ja Korialla. 

Reserviin kuului yksi jalkaväkiprikaati, kaksi jalkaväkipataljoonaa, tykistörykmentti ja muita 

aselajijoukkoja.203 Joukkojen perustamisen jälkeen ison osan joukoista suunniteltiin jäävän pe-

rustamispaikoilleen lukuun ottamatta Kuopiossa perustettuja joukkoja, jotka siirrettäisiin Lah-

teen. Lisäksi Helsingissä perustettu Uudenmaan jääkäripataljoona 29 suunniteltiin siirrettävän 

Hyrylään. Kokonaisuudessaan puolustusvoimain komentajan reserviksi määritetty joukko 

suunniteltiin alistettavan puolueettomuudensuojaamisvaiheen alussa Panssariprikaatin komen-

tajalle. Alistuksen määritettiin kestävän, kunnes Pääesikunta erikseen käskisin sen päättymi-

sestä.204 

Panssariprikaatin komentajan tehtäväksi annettiin reservinä toimivien joukkojen ryhmittämi-

nen ja asianmukainen huolto, sekä välittömästi perustamisen jälkeisten siirtojen jälkeen toimin-

tavalmiutta ja taistelukelpoisuutta kehittävän koulutuksen järjestäminen. Reservin tuli säilyttää 

jatkuvasti korkea valmius, jotta se voisi siirtyä nopeasti sijoituspaikaltaan erikseen käskettä-

välle toiminta-alueelle. Koulutuksen tuli tukea joukkojen valmiuden kehittämiseen tähtääviä 

tavoitteita. Puolustusvoimain reserviltä edellytettiin erityisesti, että joukot pystyisivät viivytyk-

settä suorittamaan erilaisia siirtymisiä, tuntisivat puolueettomuuden suojaamista koskevat oh-

jeet ja määräykset sekä olisivat harjaantuneita erilaisissa puolueettomuuden suojaamisvaiheen 

valvonta-, vartiointi ja partiointitehtävissä.205 

SSMA:n alueelle suunniteltiin puolueettomuuden suojaamisvaiheessa käytettävän kahden ikä-

luokan joukkoja vain yhden pataljoonan ja patteriston verran. Kyseiset joukot toimisivat joita-

kin aselajijoukkoja lukuun ottamatta pääasiassa Kotkan rannikon läheisyydessä. SSMA:lla ei 

täten ollut yhtä mittavia keskittämissuunnitelmia kuin muilla maanpuolustusalueilla. Yhteensä 

alueen vastuulla oli perustaa vajaan 20 000 henkilön edestä kahden ikäluokan joukkoja, joista 

suurin osa suunniteltiin keskitettävän muille maanpuolustusalueille, erityisesti PSMA:lle. 

                                                
202 Liite 1, 2.DE:n asiakirja n:o 1/Optsto/Ot/11 b sal, 7.1.1957, s. 1, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
203 PE:n asiakirja n:o 27/Optsto/Ot/11 b sal, 31.1.1957, s. 1–2, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
204 PE:n asiakirja n:o 27/Optsto/Ot/11 b sal, 31.1.1957, s. 1 & 5, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
205 PE:n asiakirja n:o 27/Optsto/Ot/11 b sal, 31.1.1957, s. 1–4, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
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PSMA myös vastasi alueelleen siirtyvien joukkojen keskittämisen suunnittelusta ja pitkälti 

myös keskittämisen toteuttamisesta.206 

Aineistosta ei ole löydettävissä Ilmavoimia koskevia yksityiskohtaisia kahden ikäluokan jouk-

kojen keskittämissuunnitelmia. Ilmavoimissa kahden ikäluokan joukkoihin kuuluvat reserviläi-

set valmistauduttiin vastaanottamaan niissä joukko-osastoissa, joista he olivat kotiutuneet riip-

pumatta siitä, tulivatko he toimimaan kyseisellä alueella. Suuren osan kahden ikäluokan jou-

koista suunniteltiin kuitenkin jäävän niihin varuskuntiin, joissa he olivat ilmoittautuneet palve-

lukseen. Siellä heitä olisi hyödynnetty muun muassa ilmavalvontaverkon täydentämiseen, eri-

laisiin korjaus- ja parannustöihin sekä suojelun tehostamiseen. Näiden lisäksi valmistauduttiin 

perustamaan kymmeniä ilmavalvontakomppanioita, joiden pääasiallinen toiminta-alue olisi ol-

lut erityisesti Pohjois-Suomessa.207 Näiden joukkojen keskittämisestä toiminta-alueella ei kui-

tenkaan löydy aineistosta yksityiskohtaisempaa tietoa. Todennäköisesti joukot suunniteltiin 

keskitettävän alueelle pääasiassa ottokulkuneuvoja hyväksikäyttäen.  

Merivoimilla oli keskeinen rooli Uudenmaan prikaatin keskittämisessä Ahvenanmaalle. Prikaa-

tin siirtämisen arvioitiin kestävän noin 15–30 tuntia, kun tarvittavat laivat olisivat käytössä. 

Laivojen käyttöönotto saattoi kuitenkin kestää useita päiviä. Tarvittavien aluksien lukumäärästä 

ei ole tarkkaa tietoa, mutta eräässä 2.Divisioonan esikunnan laatimassa Uudenmaan prikaatia 

koskevassa suunnitelmassa määräksi arvioitiin joitakin kymmeniä.208  

Ahvenanmaan puolueettomuuden suojaamisesta vastasi alkuvaiheessa Rajavartiolaitos. Alu-

eelle suunniteltiin siirrettävän yksi merivartiokomppania, joka yhdessä alueella sijaitsevan me-

rivartioaseman kanssa muodosti Ahvenanmaan merivartioston. Merivartioston ensisijainen teh-

tävä oli merivalvonnan suorittaminen vastuualueellaan. Merivoimien painopiste alkuryhmityk-

sessä puolueettomuuden suojaamisvaiheessa oli puolestaan Hangon Utön ja Korppoon alueella, 

mutta Merivoimat valmistautuivat ottamaan vastuun Ahvenanmaan puolueettomuuden suojaa-

misesta merialueella samoin kuin ESMA valmistautui ottamaan vastuun maa-alueella.209 

                                                
206 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 11, T 26862/D 2 OT-sal, KA; 3.DE:n asiakirja n:o 

40/Järjtsto/Ot/10 b sal, 28.1.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA; Liitteet 1–2 & 11, 3.DE:n asiakirja n:o 

40/Järjtsto/Ot/10 b sal, 28.1.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
207 ILMAVE:n asiakirja n:o 11/Järjtsto/Ot/10 g sal, 4.1.1957, s. 2–3, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
208 Liite 3–5, 2.DE:n asiakirja n:o 28/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; Liite 1, MERIVE:n 

asiakirja n:o 15/Järjtsto/Ot/10 b 4 sal, 30.1.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
209 PE:n asiakirja n:o 26/Optsto/Ot/11 b sal, 4.2.1957, s. 1–2, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
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3.3 Puolueettomuuden suojaaminen ra- ja t-kokoonpanossa 

Puolueettomuuden suojaaminen valmistauduttiin kiireellisissä tapauksissa aloittamaan rauhan-

ajan joukoilla. Pääesikunta velvoitti, että puolueettomuuden suojaamistehtäviin määrätyt ra-

joukot tuli muodostaa täydennyskokoonpanon joukkojen runko-osiksi. Tällä menettelyllä py-

rittiin yksinkertaistamaan täydennyskokoonpanon joukkojen muodostamista ja täydentämistä. 

Varusmiesten käytöstä Pääesikunta käski, että myös alokkaita voitiin käyttää puolueettomuu-

den suojaamiseen, kun peruskoulutuskautta oli käyty vähintään kuukausi. Pääesikunta kuiten-

kin velvoitti, että kyseisten alokkaiden koulutusta tulisi jatkaa myös puolueettomuuden suojaa-

misvaiheessa olosuhteista riippuen. Muiden varusmiesten käytöstä käskettiin, että aliupseeri-

kurssi voitaisiin keskeyttää ensimmäisen jakson jälkeen, jonka jälkeen aliupseerioppilaita voi-

tiin käyttää myös puolueettomuuden suojaamistehtäviin. Erikoiskoulutus-, kertaus- ja sotahar-

joituskaudet tuli keskeyttää ja koulutuksesta vapautuvat varusmiehet olisivat käytettävissä puo-

lueettomuuden suojaamistehtäviin. Komennuksilla olevien varusmiesten osalta Pääesikunta oh-

jeisti, että käynnissä olevat komennukset tulisi pääosin keskeyttää joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta.210 

Rauhanajan kokoonpanojen hyödyntäminen puolueettomuuden suojaamistehtäviin erosi kah-

den ikäluokan joukkojen käytöstä erityisesti keskittämisessä – joukot nimittäin turvautuivat pit-

kälti siviiliyrityksien tarjoamiin tilauskuljetuksiin, joiden varaamisesta maanpuolustusalueiden 

esikunnat vastasivat. Myös joukkojen materiaali- ja huoltokuljetukset valmistauduttiin suorit-

tamaan tilauskuljetuksina. Lisäksi myös Puolustusvoimien hallussa olevia ajoneuvoja suunni-

teltiin käytettävän tietyin rajoituksin. Varuskuntien autokomppaniat nimittäin käskettiin varata 

kuljetusvälinereserviksi. Mahdollisten rautatiekuljetusten hyödyntämisessä meneteltiin samalla 

tavalla kuin kahden ikäluokan joukkojen tapauksessa, eli Pääesikunta johti varsinaiset kulje-

tukset maanpuolustusalueiden tilauksien mukaisesti.211  

Myös huollon järjestelyt erosivat selkeästi kahden ikäluokan joukkojen järjestelyistä, sillä rau-

hanajan kokoonpanoja hyödyntäessä ei ollut käytettävissä yhtä paljon erilaisia huoltojoukkoja. 

Tästä syystä Pääesikunta käski rauhanajan kokoonpanossa tukeutumaan esimerkiksi lääkintä-

huollossa varuskuntiin tai Rajavartiolaitoksen sekä siviilikeskittymien hoitopaikkoihin. Poik-

keuksen muodostivat PSMA:n alueella toimivat joukot, joiden toiminta-alueen lähettyvillä ei 

ollut varuskuntia, joihin tukeutua. Tosin myös kahden ikäluokan joukkojen tapauksissa 

                                                
210 PE:n asiakirja n:o 35/Optsto/Ot/11 b sal, 15.2.1957, s. 1–2, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
211 PE:n asiakirja n:o 35/Optsto/Ot/11 b sal, 15.2.1957, s. 3, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
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varuskunnat ja siviilikeskittymät olivat tärkeitä tukialueita, vaikka käytössä oli huomattavasti 

enemmän erilaisia huoltojoukkoja.212 

Maanpuolustusalueet laativat erikseen käskyt puolueettomuuden suojaamisesta rauhanajan ko-

koonpanossa. Esimerkiksi PSMA:n alueella toimivalle Pohjan prikaatille käskettiin, että sen 

tulisi kuudessa tunnissa hälytyksestä aloittaa siirtyminen ryhmitysalueelleen Ivalon ja Muotka-

vaaran alueelle, jossa sen piti olla 60 tunnissa. Siirtyminen alueelle suunniteltiin toteutettavan 

tilauskuljetuksilla reittiä Oulu-Pudasjärvi-Rovaniemi-Ivalo. Pohjois-Savon prikaatille puoles-

taan käskettiin, että kuudessa tunnissa hälytyksestä sen tulisi olla kuormattavana Kuopion rau-

tatieasemalla, josta se siirtyisi rautatiekuljetuksin Rovaniemelle. Sieltä se siirrettäisiin tilaus-

kuljetuksilla edelleen Kolarin, Muonion ja Enontekijän alueelle, jossa sen edellytettiin olevan 

ryhmittyneenä 72 tunnissa hälytyksestä. Molemmille prikaateille käskettiin, että varuskuntaan 

tulisi jättää riittävästi henkilöstöä kahden ikäluokan joukkojen perustamista varten.213 

ESMA:n alueella rauhanajan kokoonpanossa suoritettavan puolueettomuuden suojaamistehtä-

vän osalta laadittiin jokaiselle toimivalle joukolle myös erilliset käskyt, kuten myös PSMA:lla. 

Laaditut käskyt eivät tosin sisältäneet yhtä yksityiskohtaisia aikatauluja joukkojen keskittämi-

sestä kuin mitä PSMA:n alueella toimiville joukoille oli käsketty. Keskittäminen toiminta-alu-

eelle puolestaan perustui pitkälti rautatieyhteyksien hyödyntämiseen, eikä joukkojen siirtämi-

sessä täten useinkaan ollut tarvetta tilauskuljetuksille.214 

Rauhanajan kokoonpanossa toteutettavasta puolueettomuuden suojaamisesta puolustusvoimain 

komentajan reservinä toimivalle Panssariprikaatille käskettiin, että se jäisi alkuvaiheessa rau-

hanajan sijoituspaikalleen ja jatkaisi koulutustoimintaansa.215 Reservinä toimivalle osastolle ei 

toisin sanoen nähty välitöntä tarvetta toimia jollakin painopistealueella. Lisäksi kahden ikäluo-

kan joukkojen perustaminen olisi hankaloitunut, mikäli Panssariprikaati olisi siirretty jo alku-

vaiheessa muualle, koska sillä oli myös tärkeitä tehtäviä kahden ikäluokan joukkojen perusta-

misessa.  

                                                
212 PE:n asiakirja n:o 35/Optsto/Ot/11 b sal, 15.2.1957, s. 3–4, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
213 1.DE:n asiakirja n:o 195/Optsto/Ot/11 b sal, 15.4.1957, s. 3, T 26862/E 8 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 

196/Optsto/Ot/11 b sal, 15.4.1957, s. 3, T 26862/E 8 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 33/Optsto/Ot/11 b sal, 

12.1.1957, s. 1–2, T 26862/E 8 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 14/Optsto/Ot/11 sal, 21.1.1957, s. 1, T 26862/D 3.1 

OT-sal, KA. 
214 2.DE:n asiakirja n:o 30/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 

31/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 28/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, 

T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 27/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n 

asiakirja n:o 26/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 25/Optsto/Ot/11 b 

sal, 15.6.1958, T 26862/E 9 OT-sal, KA. 
215 PE:n asiakirja n:o 35/Optsto/Ot/11 b sal, 15.2.1957, s. 5, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
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4 PUOLUEETTOMUUSVARTIOINTIJOUKKOJEN HAASTEET JA 

KEHITTÄMISTOIMINTA 

Tässä luvussa käsittelen puolueettomuusvartiointijoukkoja koskevaa kehitystoimintaa, jolla py-

rittiin parantamaan joukkojen käytettävyyttä. Lisäksi tarkastelen myös puva-joukkojen suun-

nittelussa, kehittämisessä ja ylläpitämisessä esiintyneitä haasteita. 

4.1 Puolueettomuusvartiointijoukkojen käytettävyys 

Pääesikunnan operatiivinen osasto arvioi vuonna 1958 julkaistussa asiakirjassa voimassa ollei-

den operatiivisten suunnitelmien ja käskyjen merkityksiä. Puolueettomuusvartiointijoukkojen 

käytettävyyttä tarkasteltiin sekä rauhanajan joukkojen että kahden ikäluokan joukkojen näkö-

kulmasta.216 

Asiakirjassa korostettiin, että rauhanajan joukkojen määrä oli rajallinen, eikä maarajoille sen 

vuoksi olisi saatu muodostettua tiivistä valvontaverkkoa puolueettomuuden suojaamisvai-

heessa. Myöskään riittävän suurta reserviä ei ollut rauhanajan joukkojen tapauksessa käytettä-

vissä, minkä johdosta erilaisten takaa-ajo ja tuhoamistehtävien toteuttaminen katsottiin haas-

teelliseksi. Ilmavalvonnassa puolestaan korostettiin, että rauhanajan joukoilla toteuttavassa 

puolueettomuusvartioinnissa valvonta perustui pääosin tutkien käyttöön, eikä ilmatilannekuvan 

täydentämiseen ja varmentamiseen ollut asettaa muita joukkoja. Myös Merivoimien joukkojen 

ja aluksien määrä oli rajallinen, mikä rajoitti erilaisten merivalvontatehtävien suorittamista.217 

Pääesikunnan mukaan rauhanajan joukoilla suoritettavalla puolueettomuusvartioinnilla voitiin 

tehostaa maavalvontaa vain paikallisesti raja-alueilla. Käytännössä tämä tarkoitti Pohjois-Suo-

mea sekä rannikkoseutua Ahvenanmaan ja Hankoniemen alueella. Tästä syystä rauhanajan 

joukkoja ei nähty riittävänä vaihtoehtona puolueettomuuden suojaamisessa.218 Tämä näkemys 

ilmenee muun muassa seuraavassa puheenvuorossa: 

Valtiovalta olisi saatava oivaltamaan, että valtakunnan puolueettomuuden säilyttäminen ei riitä 

halu pysytellä mahdollisten selkkausten ulkopuolella ja julistautuminen puolueettomaksi, kyllin 

tehokas puolueettomuuden suojaaminen edellyttää riittävien joukkojen saattamista tähän teh-

tävään ja puolueettomuutta suojattaessakin puolustusvoimain on hoidettava 

                                                
216 PE:n asiakirja n:o 73/Optsto/Ot/11 a, 14.1.1958, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
217 PE:n asiakirja n:o 73/Optsto/Ot/11 a, 14.1.1958, s. 6–7, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
218 PE:n asiakirja n:o 73/Optsto/Ot/11 a, 14.1.1958, s. 6–7, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
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puolustuslaitosasetuksen määräämä kouluttautumistehtävä sekä oltava valmiina tarvittaessa 

nopeasti kohottamaan puolustusvalmiutta tilanteen kehittymisen mukaisesti.219 

Puheenvuorossa korostetaan, että valtiovallan olisi taattava Puolustusvoimien käyttöön riittävä 

määrä joukkoja puolueettomuuden suojaamista vaativassa tilanteessa. Tämä käytännössä tar-

koitti, että kahden ikäluokan joukkojen perustaminen katsottiin välttämättömäksi puolueetto-

muuden suojaamisessa. Lisäksi kahden ikäluokan joukoilla katsottiin olevan tärkeä rooli myös 

rauhanajan joukkojen koulutuksen jatkumiselle.220 

Kokonaisuudessaan puva-joukoilla – sekä rauhanajan että kahden ikäluokan joukoilla – toteu-

tettavan puolueettomuuden suojaamisen järjestelyt katsottiin kuitenkin toteuttamiskelpoisina 

joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Nämä poikkeukset liittyivät yleensä vallitsevaan kalus-

totilanteeseen, sillä joko liian vähäinen tai vanhanaikainen kalusto rajoitti toimintaa puolueet-

tomuuden suojaamisvaiheessa. Ilmavoimat esimerkiksi arvioi vuonna 1961, että käytössä ol-

leella lentokalustolla olisi pystytty puolueettomuuden suojaamisvaiheessa suorittamaan vain 

välttävästi tiedustelulentoja. Lisäksi arvioitiin, ettei Ilmavoimilla ollut kykyä varsinaisiin tor-

juntatoimiin modernin lentokaluston vähäisestä määrästä johtuen.221 

Yleinen liikekannallepano ja siihen liittyvät järjestelyt olivat kaiken suunnittelun lähtökohtana, 

mikä vaikutti väistämättä myös puva-joukkojen käytettävyyteen. Tämä seikka ilmenee muun 

muassa Pääesikunnan operatiivisen osaston asiakirjasta vuodelta 1961, jossa korostettiin Puo-

lustusvoimien toiminnan päämääränä olevan maalta, mereltä ja ilmasta tunkeutuvan vihollisen 

hyökkäyksen torjuminen. Keskeisenä asiana torjunnan onnistumisessa katsottiin olevan pää-

voimien liikekannallepanoa ja keskittämistä edistävän aikavoiton saavuttaminen. Pahimpina 

uhkaskenaariona nähtiin yllättävä ja mahdollisesti Suomen sisältä käsin valmisteltu hyökkäys, 

joka osittain estäisi liikekannallepanon toteuttamisen tai vähintään häiritsisi sitä. Puolueetto-

muusvartiointi puolestaan koettiin tärkeäksi vain tapauksissa, joissa Suomi julistautuisi puolu-

eettomaksi, eikä varsinaista välitöntä sodanuhkaa olisi.222 Puolueettomuusvartiointia pidettiin 

siis tärkeänä vain tarkkaan rajatuissa olosuhteissa, kun puolestaan sodanajan joukkojen perus-

tamiseen tähtäävä liikekannallepano oli kaiken puolustusvalmiuden kehittämisen keskiössä. 

Puolueettomuusvartiointi edellytti erillisiä ohjeita ja määräyksiä, sillä mahdollisesti kohdatta-

vat tilanteet olivat sellaisia, joissa tuli huomioida laajasti puolueettomuudesta annetut 

                                                
219 PE:n asiakirja n:o 73/Optsto/Ot/11 a, 14.1.1958, s. 7, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
220 PE:n asiakirja n:o 73/Optsto/Ot/11 a, 14.1.1958, s. 7, T 26862/D 4 OT-sal, KA. 
221 ILMAVE:n asiakirja n:o 122/Optsto/11 sal, 8.11.1961, s. 3, T 26965/F 24 sal, KA. 
222 PE:n Op-os:n asiakirja operatiivisista olosuhteista, 30.4.1961, s. 1–3, T 26965/F 22 sal, KA. 
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säädökset. Upseereille kannustettiin järjestämään opetusta erityisesti kansainvälisestä oikeu-

desta, jotta puolueettomuuden suojaamisen edellyttämät tehtävät voitaisiin täyttää mahdolli-

simman hyvin.223 Tämä katsottiin usein myös välttämättömänä, koska toimintatavat erosivat 

puolueettomuuden suojaamisvaiheessa sodanajan toiminnasta, johon joukot oli lähtökohtaisesti 

koulutettu. Varsinaiset ohjeet ja määräykset puolueettomuuden suojaamisesta toimitettiin 

maanpuolustusalueille kuuden kuukauden kuluttua varsinaisen Puva-käskyn julkaisusta vuoden 

1956 lopussa.224 Pääesikunta kuvaili puolueettomuusohjeiden sisältävän myös sellaisia sotilas-

määräyksiä, jotka eivät sisältyneet voimassa oleviin lakeihin ja joista ei ollut aikaisempaa ko-

kemusta. Kyseisellä menettelyllä pyrittiin varautumaan myös sellaisiin tilanteisiin, joista ei ol-

lut mainintoja voimassa olevissa laeissa ja säädöksissä, mutta jotka saattaisivat nousta keskei-

siksi puolueettomuuden suojaamisvaiheessa.225 

Ohjeessa määritettiin yksityiskohtaisesti miten erilaisissa tilanteissa tuli menetellä, mutta sa-

malla ohjeet sisälsivät myös runsaasti epämääräisiä ilmaisuja.226 Ohjeessa esimerkiksi puhuttiin 

vihamielisestä ja ei-vihamielisestä toiminnasta sekä tilannesidonnaisesta harkinnanvaraisuu-

desta. Ohjeet miellettiin osittain vaikeaselkoisiksi, koska niissä pyrittiin ohjeistamaan toimintaa 

erilaisissa tilanteissa mahdollisimman yksityiskohtaisesti jättäen kuitenkin samalla ohjeen tar-

koitusperiin suhteutettuna ristiriitaista tulkinnanvaraisuutta.227 

4.1.1 Puolueettomuusvartioinnin harjoittelu 

1.Divisioonan esikunnan asiakirjan perusteella kahden ikäluokan joukkojen perustamista har-

joiteltiin Puolustusvoimissa ensimmäisen kerran vuonna 1961, jolloin Pohjanmaan sotilaslääni 

toimeenpani kahden ikäluokan joukkojen perustamisvalmistelujen toimivuutta tutkivan toimin-

tavalmiusharjoituksen. 1.Divisioonan esikunta ehdotti toteutetun harjoituksen perusteella Pää-

esikunnalle, että samanlaisia harjoituksia tulisi pitää myös muilla maanpuolustusalueilla, jotta 

näkökulmaa kahden ikäluokan joukkojen kehittämiselle saataisiin laajennettua.228 Ehdotus näh-

tiin ilmeisen tarpeellisena, sillä ESMA:n alueella järjestettiin vuonna 1962 harjoitus, jossa tes-

tattiin muun muassa puolueettomuudenvartiointia koskevia suunnitelmia osana muita operatii-

visia suunnitelmia.229 Kahden ikäluokan reserviläisiä ei kuitenkaan kutsuttu palvelukseen 

                                                
223PE:n asiakirja 1/Meriptsto/Ot/11 b sal, 15.1.1957, s. 2, T 26862/E 8 OT-sal, KA. 
224PE:n asiakirja n:o 83/Optsto/Ot/11 b sal, 17.5.1957, T 26862/D 3.1 OT-sal, KA. 
225PE:n asiakirja n:o 4/Optsto/Ot/11 b sal, 8.1.1957, s. 1, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
226PE:n asiakirja n:o 67/Ilmaptsto/Ot/11 sal, 17.11.1956, T 26862/E 7 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 

195/Optsto/Ot/11 b sal, 12.4.1957, s. 1–7, T 26862/E 8, OT-sal, KA. 
227MERIVE:n asiakirja n:o 176/Optsto/Ot/11 b sal, 14.9.1957, s. 1–2, T 26862/F 8 OT-sal, KA; 2.DE:n asiakirja 

n:o 59/Optsto/Ot/11 b sal, 14.9.1957, T 26962/F 8 OT-sal, KA; PsPrE:n asiakirja n:o 138/Järjtsto/Ot/11 sal, 

13.9.1957, T 26862/F 8 OT-sal, KA. 
228 1.DE:n asiakirja n:o 252/järjtsto/10 1 sal, 3.6.1961, T 26842/E 1 sal, KA. 
229PE:n asiakirja n:o K 14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, T 26965/F 27 sal, KA. 
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missään edellä mainituissa harjoituksissa, vaan ne toteutettiin niin sanottuina esikuntaharjoi-

tuksina. Syynä tähän oli yksinkertaisesti se, ettei Pariisin rauhansopimuksen puitteissa ollut 

mahdollista kutsua kymmeniä tuhansia reserviläisiä palvelukseen. Kahden ikäluokan reservi-

läisten palvelukseen kutsuminen edellytti sekä tasavallan presidentin että valtioneuvoston pää-

töstä, jossa myös joukkojen määrää koskevat kansainväliset sopimukset kumottaisiin. 

Asiakirjalähteiden perusteella puolueettomuusvartiointi esiintyi kuitenkin myös monien mui-

den harjoituksien viitekehyksessä, eikä vuosien 1961 järjestetty harjoitus täten ollut ainutker-

tainen, vaikka 1.Divisioonan esikunta niin oli väittänyt.230 Pohjois-Suomen sotilasläänin alu-

eella järjestetty harjoitus oli tosin muihin harjoituksiin verrattuna ainutkertainen siinä mielessä, 

että siinä keskityttiin nimenomaan vain kahden ikäluokan joukkoihin. Ennen vuotta 1961 pide-

tyissä harjoituksissa keskityttiin puolestaan pääasiassa rauhanajan joukoilla suoritettavaan puo-

lueettomuusvartiointiin. Kyseisiä harjoituksia pidettiin ainakin vuosina 1958–1960.231 Lisäksi 

puolueettomuusvartiointiin liittyvää paikallista kokeilutoimintaa järjestettiin, kun Savo-Karja-

lan sotilasläänin esikunta testasi vuonna 1962 kahden ikäluokan joukkojen reserviläisten tavoi-

tettavuutta. Saatujen tuloksien perusteella kaksi kolmasosaa Savo-Karjalan sotilasläänin alueen 

reserviläisistä tavoitettiin vaivattomasti ja melkein yhtä kolmasosaa ei tavoitettu ollenkaan.232 

Harjoitusten tilannekehys oli yleensä muotoiltu siten, että vallitseva yleispoliittinen tilanne 

edellyttäisi Suomen puolueettomuuden suojaamista. Puolueettomuuden suojaamisen kuvailtiin 

palvelevan Suomen tahtoa pitää kiinni solmimistaan kansainvälisistä sopimuksista.233 Lisäksi 

harjoitusten tilannekehityksissä kerrottiin myös, että tasavallan presidentti oli päättänyt Puva-

käskyn soveltamisesta puolueettomuuden suojaamiseksi ja valtioneuvosto oli puolueestaan 

päättänyt, että puolueettomuuden suojaaminen toteutettaisiin toistaiseksi rauhanajan jou-

koilla.234 

Puolueettomuusvartiointia koskevien harjoituksien tilanteita ei juurikaan muutettu, vaan ne 

noudattivat pääasiassa toistuvaa kaavaa. Tämä ilmenee myös Pääesikunnan liikekannallepano-

toimiston laatimasta tarkastuskertomuksesta, jonka mukaan harjoituksissa ilmeni valitettavaa 

                                                
230 1.DE:n asiakirja n:o 252/järjtsto/10 1 sal, 3.6.1961, T 26842/E 1 sal, KA. 
231 PE:n asiakirja n:o 229/Optsto/Ot/10f 1 sal, 3.12.1958, T 26862/F 9 OT-sal, KA; Liite 2 PE:n asiakirja n:o 

478/Lkptsto/Ot/10 f 1 sal, 29.11.1958, T 26843/F 9 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 34/Optsto/Ot/11 a sal, 

23.1.1960, T 26862/E 12 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 415/Järjtsto/Ot/10 e sal, 19.12.1959, T 26843/F 10 OT-

sal, KA. 
232 SavKarSlE:n asiakirja 11.8.1962, s. 4, T 26842/Ha 4 sal, KA. 
233 PE:n asiakirja n:o 229/Optsto/Ot/10f 1 sal, 3.12.1958, s. 1, T 26862/F 9 OT-sal, KA; Liite 2 PE:n asiakirja n:o 

478/Lkptsto/Ot/10 f 1 sal, 29.11.1958, s. 1–2, T 26843/F 9 OT-sal, KA. 
234 PE:n asiakirja n:o 229/Optsto/Ot/10f 1 sal, 3.12.1958, s. 1, T 26862/F 9 OT-sal, KA; Liite 3, PE:n asiakirja 

n:o 229/Optsto/Ot/10 f a sal/H 21, 5.11.1958, s. 1, T 26862/F 9 OT-sal, KA. 
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kaavamaisuutta.235 Tällä tarkoitettiin myös sitä, että harjoituksissa noudatettiin laadittuja suun-

nitelmia, mutta niistä ei uskallettu poiketa, vaikka useat tilanteet olisivat sitä edellyttäneet.236 

Maanpuolustusalueet tekivät harjoituksista saatujen havaintojen pohjalta useita muutoksia ja 

esityksiä puva-joukkojen järjestelyihin. Useat muutosehdotukset olivat varsin pieniä ja kosket-

tivat esimerkiksi joukkojen käyttöä, puva-kokoonpanon tarkoituksenmukaisuutta tai laadittujen 

suunnitelmien tarkastamista. PSMA:n alueella vuonna 1960 järjestetyssä harjoituksessa testat-

tiin puolueettomuuden vartiointia rauhanajan joukoilla. Harjoituksen perusteella todettiin muun 

muassa, etteivät joukkojen keskittämiselle asetetut aikavaatimukset toteutuneet Pohjois-Savon 

prikaatissa, koska rauhanajan joukoilta puuttuivat ennalta laaditut rautatiesuunnitelmat. Tällai-

set suunnitelmat oli kuitenkin laadittu kahden ikäluokan joukoille. Havainnon pohjalta esitet-

tiin, että kyseiset suunnitelmat laadittaisiin myös rauhanajan joukoille, jotta asetettuihin aika-

vaatimuksiin päästäisiin.237 ESMA:n alueella vuonna 1962 järjestetyssä harjoituksessa puoles-

taan testattiin sekä Valpuri- että Puva-suunnitelmien toimivuutta. Harjoituksessa huomattiin 

Puva-suunnitelman mukaisen ryhmityksen aiheuttavan muutoksia Valpuri-ryhmitykseen, 

minkä pohjalta esitettiin Puva-suunnitelman tarkastamista.238 

4.1.2 Puolueettomuusvartioinnin kehitystyö 

Puva-joukkoihin liittyviä suunnitelmia tarkastettiin säännöllisesti vuoden 1957 jälkeen, kun 

puolueettomuusvartioinnin valmistelut oli saatu valmiiksi. Pääesikunnan liikekannallepanotoi-

misto arvioi jo heti vuonna 1958 vuoden 1957 aikana toteutettuja valmistelutoimia. Liikekan-

nallepanotoimisto korosti, että kahden ikäluokan joukkojen perustaminen aiheutti paikoitellen 

merkittäviä henkilöstö- ja kalustotasaustarpeita. Lisäksi tuotiin esiin, että joukkojen materiaalia 

jouduttiin joissakin tapauksissa siirtämään merkittäviä määriä eri varastojen välillä, koska kah-

den ikäluokan joukkojen perustamispaikat erosivat yleiseen liikekannallepanoon laaditusta pe-

russuunnitelmasta, jonka perusteella myös jakomateriaali oli varastoitu. Yleisesti puva-jouk-

koja koskevien valmistelujen nähtiin varmentavan yleisen liikekannallepanon suorittamista, 

mutta puva-joukkojen perustamisjärjestelyissä nähtiin vielä kehitystarpeita.239 

Laajamittainen puva-joukkoja koskeva tarkastelu toteutettiin myös vuonna 1958 suoritetuista 

valmisteluista. Maanpuolustusalueet, Ilmavoimat ja Merivoimat toimittivat vuoden 1959 ai-

kana Pääesikunnalle sen hetkiset puva-joukkoja koskevat suunnitelmansa, sekä tekemänsä 

                                                
235 PE:n asiakirja n:o 120/Lkptsto/Da sal, 26.1.1963, s. 5, T 26842/D 1 sal, KA. 
236 PE:n asiakirja n:o 120/Lkptsto/Da sal, 26.1.1963, s. 5, T 26842/D 1 sal, KA. 
237 DE:n asiakirja n:o 34/Optsto/Ot/11 a sal, 23.1.1960, s. 4, T 26862/E 12 OT-sal, KA. 
238 PE:n asiakirja n:o K 14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, s. 5–6, T 26965/F 27 sal, KA. 
239 PE:n asiakirja n:o 9/Lkptsto/Ot/Da sal, 16.1.1958, s. 1–3, T 26843/F 9 OT-sal, KA. 
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havainnot ja esitykset kahden ikäluokan perustamiseen liittyen. Laaditut suunnitelmat katsottiin 

pääasiassa toimiviksi eikä suurempia muutoksia edellytetty. Toisin sanoen vuonna 1958 toteu-

tetussa tarkastuksessa ilmenneet epäkohdat oli saatu pitkälti korjattua.240 

Maanpuolustusalueiden ja puolustushaarojen esittämät muutokset ja esitykset koskettivat ylei-

sesti joko perustamispaikkojen sijainteja tai perustamisvastuita. Esitettävillä muutoksilla pyrit-

tiin ensisijaisesti tasaamaan toimeenpanevien osien, eli sotilaspiirien, perustamisvastuita sekä 

sijoittamaan perustamispaikat parempien kulkuyhteyksien lähettyville perustamisen sujuvoit-

tamiseksi. Henkilöstön käytön suhteen ainakin 1. ja 3. Divisioonien esikunnat esittivät, että 

kahden ikäluokan joukkojen perustamiseen tarvittavaa suoritushenkilöstöä tulisi lisätä muun 

muassa käskykorttien levittämisen nopeuttamiseksi.241 

Pääesikunnan aikaisemmat kahden ikäluokan perustamista koskevat määräykset kumottiin 

vuonna 1960 uudella määräyksellä. Valtaosa joukkojen perustamiseen liittyvistä määräyksistä 

pysyi kuitenkin ennallaan. Perustettavat joukot olivat uuden määräyksen mukaisesti edelleen 

PTL:n mukaisia joukkoja, vaikka niihin tehtiin pieniä muutoksia: esimerkiksi PSMA:n käytössä 

olleiden joukkojen yhteydessä ei enää mainittu 40.Prikaatia, mutta sen sijaan mainittiin 38.Pri-

kaati. Yleisen liikekannallepanon tärkeyttä korostettiin edelleen kaikessa kahden ikäluokan 

joukkoihin liittyvässä perustamisvalmistelussa ja suunnittelussa. Myös kielipoliittiset ratkaisut 

pysyivät ennallaan eli ruotsinkielisistä reserviläisistä muodostettiin omat joukot.242 

Kahden ikäluokan reserviläisten aselajikoulutus puolestaan huomiotiin aikaisempia määräyksiä 

paremmin. Aikaisemmissa menettelytavoissa ei reserviläisten kutsumisen yhteydessä huomi-

oitu heidän aselajikoulutustaan yhtä yksityiskohtaisesti kuin uudessa menettelytavassa, jossa 

määritettiin, että esimerkiksi panssarijoukoissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelleet reserviläiset 

tuli koota samassa paikassa. Menettelyllä reserviläisten koonnin jälkeisistä henkilöstösiirroista 

tuli johdetumpaa, mikä vähensi myös sotilaspiirien työmäärää. Uudessa määräyksessä annettiin 

myös aikaisempaa yksityiskohtaisemmat ohjeet reserviläisten sijoittamiseen. Ohjeissa jopa 

määritettiin mitä värejä käskykorttien laatimisessa tuli käyttää. Päivitetyt ohjeet olivat kuiten-

kin ilmeisen tarpeelliset, koska henkilöstösijoittamissa ja varsinaisten kortistojen hallinnoin-

nissa esiintyi maanpuolustusalueilla useita erilaisia tapoja.243  

                                                
240 3.DE:n n:o 128/Järjtsto/Ot/10 b 1 sal, 2.6.1959, s. 2 & 4, T 26843/F 11 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 
130/Järjststo/Ot/10 e sal, 30.4.1959, s. 1 & 3, T 26843/F 11 OT-sal, KA. 
241 3.DE:n n:o 128/Järjtsto/Ot/10 b 1 sal, 2.6.1959, s. 2 & 4, T 26843/F 11 OT-sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 

130/Järjststo/Ot/10 e sal, 30.4.1959, s. 1 & 3, T 26843/F 11 OT-sal, KA. 
242 PE:n asiakirja n:o 13/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 16.1.1960, s. 1–3, T 26843/F 13 OT-sal, KA. 
243 PE:n asiakirja n:o 13/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 16.1.1960, s. 3–6, T 26843/F 13 OT-sal, KA. 
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Yksityiskohtaisten tarkennusten lisäksi Pääesikunnan vuoden 1960 uudistetussa määräyksessä 

kahden ikäluokan joukkojen perustamiseen liittyen määritettiin, että joukkojen perustamisesta 

käskisi Pääesikunta siihen määräyksen saatuaan. Joukot voitaisiin perustaa yhtä aikaa, maan-

puolustusalueittain, puolustushaaroittain tai erikseen käskettyinä erinä.244 Aikaisemmin jako oli 

sidottu maanpuolustusalueisiin sekä puolustushaaroihin.245 Uusi jaottelu toi täten entistä enem-

män toiminnanvapautta ja kahden ikäluokan joukkojen käyttö pystyttiin mitoittamaan aikai-

sempaa paremmin vallitsevaan tilanteeseen sekä tarpeeseen. Lisäksi uudistuksilla pyrittiin yh-

denmukaistamaan perussuunnitelman ja kahden ikäluokan joukkojen suunnitelmiin liittyviä 

toimintoja, jotka erosivat toisistaan varsin monessa asiassa.246 Kokonaisuudessaan Pääesikun-

nan laatiman uuden määräyksen asiasisällön voidaan katsoa muutamia poikkeuksia ja tarken-

nuksia lukuun ottamatta pysyneen kuitenkin varsin muuttumattomana aikaisempaan verrattuna. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että puolueettomuusvartioinnin kehitystyö on ollut varsin aktii-

vista läpi puva-joukkojen kehityskaaren. Tätä havaintoa tukee muun muassa puolueettomuus-

vartiointia koskeva aktiivinen kirjeenvaihto Pääesikunnan, maanpuolustusalueiden ja puolus-

tushaarojen välillä. Maanpuolustusalueet ja puolustushaarat välittivät aktiivisesti Pääesikuntaan 

puolueettomuusvartiointiin liittyviä havaintojaan, joita puolestaan hyödynnettiin Pääesikun-

nassa muutostoimien perustana. Kantavana teemana kehitystyössä oli yleisen liikekannallepa-

non ja puolueettomuusvartioinnin yhteensovittaminen siten, että puolueettomuusvartiointi olisi 

voitu toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti kuitenkin häiritsemättä yleistä liikekannallepanoa. 

4.1.3 Puva-käskyjen päivittäminen 

Pääesikunnan toteuttamien päivitystöiden lisäksi myös varsinaiseen puolueettomuusvartiointia 

koskevaan operatiiviseen käskyyn tehtiin muutoksia. Pääesikunnan pioneeritoimiston laati-

masta asiakirjasta vuodelta 1961 selviää, että alkuperäisestä vuoden 1956 Puva-käskystä oli 

laadittu uusi, henkilösalaiseksi luokiteltu versio vuonna 1961.247 Lisäksi samaisen toimiston 

laatimasta asiakirjasta selviää myös, että Pääesikunnan operatiiviselle osastolle palautettiin 

vanhentuneeksi todettu Puva-käsky vuodelta 1956 sekä siihen kuuluvat liitteet.248 Pääesikunnan 

operatiivisen osaston polttopöytäkirjassa on puolestaan merkintä, että alkuperäinen ja päivitetty 

                                                
244 PE:n asiakirja n:o 13/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 16.1.1960, s. 1, T 26843/F 13 OT-sal, KA. 
245 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/ 11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
246 PE:n asiakirja n:o 13/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 16.1.1960, T 26843/F 13 OT-sal, KA. 
247 PE:n asiakirja n:o 137/Piontsto/10 sal, 12.5.1961, T 26965/F 24 sal, KA. Asiakirjassa viitataan päivitettyyn 

Puva-käskyyn PE:n asiakirja n:o 40/Optsto/11 b henk sal, 16.4.1961. Henkilösalaisesta tietoturvaluokasta johtuen 

kyseinen asiakirja ei ole vielä saatavilla Kansallisarkistossa. 
248 PE:n asiakirja n:o 118/Piontsto/11 sal 22.4.1961, T 26965/F 24 sal, KA. 
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Puva-käsky on hävitetty 18.6.1967.249 Toisin sanoen on myös mahdollista, ettei alkuperäistä 

Puva-käskyä korvattu täysin uudella käskyllä, vaan kyseessä oli täydentävä käsky. Varsinaista 

päivitettyä käskyä ei kuitenkaan ole Kansallisarkistossa vielä saatavilla sen salassapitoajasta 

johtuen. Maanpuolustusalueiden ja Pääesikunnan alaisten osastojen asiakirjojen perusteella 

voidaan kuitenkin tehdä päätelmiä päivitetyn Puva-käskyn sisällöstä. 

Maanpuolustusalueiden 1960-luvun alussa laatimissa asiakirjoissa mainitaan kolme erilaista 

puolueettomuusvartiointitapausta: puva 1–3.250 Nämä liittyivät todennäköisesti puolueetto-

muusvartiointiin käytössä oleviin joukkoihin, joita valmistauduttiin käyttämään eri suuruus-

luokissa ja erilaisissa tapauksissa. Tämä ilmenee muun muassa Pääesikunnan asiakirjasta, jossa 

käsitellään puolueettomuusvartiointiin liittyviä huoltosuunnitelmia. Asiakirjassa mainitaan, 

että puva 2 -tapauksen joukoille elintarvikkeita olisi riittänyt vuonna 1961 kahdeksi kuukau-

deksi ja puva 3 -tapauksen joukoille puolestaan vain kolmeksi viikoksi. Vaatetusmateriaali ar-

vioitiin riittäväksi puva 2 -tapauksen joukoille, mutta puva 3 -tapauksen joukot pystyttäisiin 

vaatettamaan vasta vuoden 1962 hankintasuunnitelman toteutumisen jälkeen, mikä ei kuiten-

kaan olisi kattanut materiaalin ylläpitoa. Ajoneuvojen määrään liittyen tuotiin esiin, että puva 

2 -tapausta varten tarvittaisiin noin 2000 ajoneuvoa, joista puolet tulisi hankkia sopimusteitse 

ja loput Puolustusvoimien olisi ostettava. Puva 3 -tapauksen kohdalla vajetta puolestaan ilmoi-

tettiin olevan yhteensä melkein 6000 ajoneuvoa.251 Edellä mainittujen lukujen perusteella on 

pääteltävissä, että eri puva-tapauksissa käytössä oli eri määrä joukkoja. 

Käytössä olevien joukkojen määrä oli suurin puva 3-tapauksessa, jolloin käytössä oli kahden 

ikäluokan joukot. PSMA:n käytössä oli esimerkiksi puva 3 -tapauksessa kolme prikaatia ja 

ESMA:lla puolestaan oli kaksi prikaatia käytössä.252 Panssariprikaatista mainintoja ei löydy 

aineistosta, mikä tarkoittaa, että Puolustusvoimien komentajan reservinä toiminutta prikaatia ei 

välttämättä ollut enää sisällytetty puolueettomuusvartiointiin uudistetussa käskyssä. Pää-

esikunta kuitenkin velvoitti maanpuolustusalueita ja Panssariprikaatia ilmoittamaan puva-val-

miuteen olennaisimmin vaikuttavat tekijät vuoden 1961 aikana, mikä viittaa siihen, että Pans-

sariprikaati oli edelleen osa puva-suunnitelmia myös päivityksien jälkeen.253 

                                                
249 Pääesikunnan operatiivisen osaston polttopöytäkirja 3/66 sal, 18.6.1967, T 26965/ C 3 sal, KA. 
250 1.DE:n asiakirja n:o 72/Optsto/11 sal, 24.8.1961, T 26965/F 24 sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 145/Optsto/11 
sal, 5.5.1961, T 26965/F 24 sal, KA. 
251 PE:n asiakirja n:o 25/Hlajitsto/10 henksal, 9.11.1961, s. 3–6, T 26965/F 24 henksal, KA. 
252 1.DE:n asiakirja n:o 72/Optsto/11 sal, 24.8.1961, T 26965/F 24 sal, KA; PE:n asiakirja n:o 137/Piontsto/10 sal, 

12.5.1961, T 26965/F 24 sal, KA. 
253 PE:n asiakrija n:o 564/Optsto/11 sal, 8.11.1961, T 26965/F 24 sal, KA. 
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PSMA anoi vuoden 1961 loppupuolella Pääesikunnalta määrärahoja kantahenkilökunnan pe-

rehdyttämiseen ja tiedustelumatkojen suorittamiseen, jotta päivitettyjen puva-suunnitelmien 

tieto saataisiin jaettua sitä tarvitseville. Tiedustelumatkoja suunniteltiin puva 3 -tapauksessa 

pääasiassa samoille alueille kuin missä puolueettomuusvartiointia oltiin aikaisemminkin val-

mistauduttu suorittamaan.254 Samoin ESMA:n alueella suunnitellut toiminta-alueet pysyivät al-

kuperäisten suunnitelmien mukaisina.255 

Asiakirjoista ei selviä yksiselitteisesti minkälaisia järjestelyjä puva 1 tai 2 -tapaukset sisälsivät, 

mutta esimerkiksi ESMA toi esiin vuonna 1961, että päivitetty Puva-käsky aiheutti 1 ja 2 ta-

pauksissa muutoksia maanpuolustusalueen muihin operatiivisiin suunnitelmiin. Aiheutuvia 

muutoksia ei kuitenkaan ole asiakirjassa erikseen mainittu.256 Merkittävimmät muutokset kos-

kettivat kuitenkin puva 3 -tapauksen operatiivisia suunnitelmia, jossa puva-suunnitelmat ai-

heuttivat varsin merkittäviä muutoksia muihin operatiivisiin suunnitelmiin. Tämän muutospai-

neen pohjalta Pääesikunnalle esitettiin, että puva-vaiheessa Uudenmaan prikaatin (4.Pr) sijaan 

Ahvenanmaalla valmistauduttaisiin käyttämään Porin prikaatia (3.Pr).257 Pääesikunta ei kuiten-

kaan myöntynyt tähän ehdotukseen, koska Porin prikaati ei kuulunut kahden ikäluokan jouk-

koihin. Sodan aikana tilanteen katsottiin tosin olevan eri, jolloin Porin prikaatin käyttö Ahve-

nanmaalla nähtiin mahdollisena.258 

Uudenmaan prikaatin käyttöä koskettava ongelma tuotiin uudestaan esiin vuonna 1962. Prikaa-

tin käyttö katsottiin erityisesti puva 3 -tapauksessa ongelmalliseksi, koska Valpuri-suunnitel-

maan siirryttäessä Uudenmaan prikaatin tehtävä ja toiminta-alue muuttuisivat. ESMA siis kat-

soi, ettei päivitetty Puva-käsky tukenut tältä osin valtakunnan puolustamista, minkä johdosta 

Pääesikunnalle esitettiin uudestaan Porin ja Uudenmaan prikaatien perustamista kahden ikäluo-

kan joukkona. Ehdotettujen uudelleenjärjestelyjen perusteella Porin prikaatia käytettäisiin Ah-

venanmaalla ja Uudenmaan prikaatia Hankoniemellä. Tämä tarkoitti, että alun perin kahden 

ikäluokan joukkoihin kuuluva, Hankoniemen toiminta-alueella toimiva 16.Prikaati olisi pois-

tettu kahden ikäluokan joukoista. ESMA:n esitys ei kuitenkaan johtanut muutoksiin vielä vuo-

den 1962 aikana.259 

Puva-käskyä päivitettiin myös vuonna 1964, jolloin muutokset olivat varsin pieniä – Puva-käs-

kystä korvattiin vain yksi ESMA:n alueella toimivia puva-joukkoja käsittelevä sivu. 

                                                
254 Liite 1, 1.DE:n asiakirja n:o 72/Optsto/11 sal, 24.8.1961, s. 1, T 26965/F 24 sal, KA. 
255 2.DE:n asiakirja n:o 138/Optsto/10 sal, 24.5.1962, T 26965/F 27 sal, KA. 
256 2.DE:n asiakirja n:o 145/Optsto/11 sal, 5.5.1961, s. 2, T 26965/F 24 sal, KA. 
257 2.DE:n asiakirja n:o 145/Optsto/11 sal, 5.5.1961, s. 2, T 26965/F 24 sal, KA. 
258 PE:n asiakirja n:o 275/Optsto/11 sal, 3.6.1961, T 26965/F 24 sal, KA. 
259 2.DE:n asiakirja n:o 138/Optsto/10 sal, 24.5.1962, s. 8, T 26965/F 27 sal, KA. 
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Päivityksen myötä Porin prikaati korvasi 16.Prikaatin kahden ikäluokan joukkona. Uudenmaan 

prikaatin tehtävää puolestaan muutettiin siten, että se tulisi toimimaan Hankoniemen alueella. 

Porin prikaatia puolestaan suunniteltiin käytettävän Ahvenanmaalla Uudenmaan prikaatin si-

jaan. Puva-käskyn päivityksessä toteutettiin siis ESMA:n jo 1960-luvun alusta asti esittämä 

vaihtoehtoinen malli puolueettomuusvartiointiin käytettävistä prikaateista ja niiden toiminta-

alueista.260 

Aineiston perusteella ei voida yksiselitteisesti arvioida liittyivätkö puva 1 ja 2 -tapaukset rau-

hanajan joukoilla suoritettavaan puolueettomuusvartiointiin tai sitä, oliko kyseisissä tapauk-

sissa suunniteltu käytettävän myös kahden ikäluokan joukkoja. Vaikuttaa siltä, että puva 3 -

tapauksessa käytössä olivat kaikki kahden ikäluokan joukot. Joukkojen suunniteltujen toiminta-

alueiden osalta aineistosta ei selviä yksityiskohtaisesti, miten eri joukkoja oli suunniteltu käy-

tettävän eri puva-tapauksissa. Maanpuolustusalueiden laatimien asiakirjojen perusteella on pää-

teltävissä, että ainakin puva 3 -tapauksen toiminta-alueet pysyivät varsin muuttumattomina al-

kuperäisiin verrattuna. 

4.2 Puolueettomuusvartiointijoukkoihin liittyvät haasteet 

Puolueettomuusvartioinnin järjestelyihin liittyi puva-kokoonpanon perustamisesta asti haas-

teita, joista suuri osa säilyi koko kokoonpanon voimassaoloajan. Esiintyneet haasteet liittyivät 

pääasiassa joukkojen perustamisjärjestelyiden yhteensovittamiseen yleisen liikekannallepanon 

järjestelyihin. 

Osa haasteista tunnistettiin jo ennen puva-joukkojen käyttöönottoa, mutta suuri osa haasteista 

ilmeni kuitenkin käytännön toteutuksen yhteydessä, esimerkiksi harjoitus- ja suunnittelutoi-

minnassa. Vakavimpana haasteena pidettiin perussuunnitelman häiriintymistä, mikä tarkoitti, 

että yleisen liikekannallepanon toteuttaminen hidastuisi puolueettomuusvartiointiin liittyvistä 

järjestelyistä johtuen. Muut esiintyneet haasteet liittyivät muun muassa henkilöstön sijoittami-

seen, ottotoimintaan ja puolueettomuusvartiointia koskevien suunnitelmien ylläpitoon. 

4.2.1 Liikekannallepanon häiriintyminen  

Liikekannallepanon häiriintyminen oli esillä jo puolueettomuusvartiointikokoonpanon suunnit-

teluvaiheessa vuonna 1955, jolloin kehitysyhteistyön yhdeksi tärkeimmäksi vaatimukseksi 
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asetettiin, ettei puolueettomuusvartiointi saanut haitata perussuunnitelmaa.261 Toisin sanoen 

puva-joukkojen perustaminen ei saanut perustamisvaiheessa tai perustamisen jälkeen vaikuttaa 

hidastavasti yleiseen liikekannallepanoon.262 Erityisesti tämä vaatimus kosketti kahden ikäluo-

kan joukkojen järjestelyjen toteuttamista. 263 Pääesikunta pyrki iskostamaan kyseisen näkemyk-

sen kaikkeen puolustusvalmiuteen liittyvään toimintaan. Pääesikunta korosti, että myös harjoi-

tustoiminnassa yleinen liikekannallepano tuli pitää kahden ikäluokan joukkokokoonpanosta 

huolimatta kaiken harjoittelun perusmuotona.264 Tästä johtuen kahden ikäluokan kokoonpanon 

harjoittelussa kehotettiin aina huomioimaan niin sanottu perussuunnitelma. Lisäksi korostettiin 

myös sitä, että kahden ikäluokan joukkojen perustamisjärjestelyjen tuli rasittaa perustamisesta 

vastaavaa suoritusorganisaatiota mahdollisimman vähän, koska samoilla suoritusorganisaati-

oilla oli myös tärkeä rooli yleisessä liikekannallepanossa. Tämän takia niitä ei haluttu sitouttaa 

liiaksi kahden ikäluokan joukkojen perustamiseen.265 

Kahden ikäluokan joukkojen suhteellisen suuresta määrästä johtuen tiedostettiin kokoonpanon 

perustamisesta asti se tosiseikka, että joukkoja perustavien sotilaspiirien työtehtävät jakaantui-

sivat epätasaisesti, koska perustamisjärjestelyissä tuli huomioida myös yleiseen liikekannalle-

panoon liittyvät vastuut. Toisin sanoen tietyillä sotilaspiireillä saattoi olla kahden ikäluokan 

perustamiseen liittyen merkittävästi vastuita, mutta yleiseen liikekannallepanoon liittyen vä-

hemmän. Tästä syystä kahden ikäluokan perustamisesta koituvaa rasitusta ei haluttu jakaa val-

takunnallisesti tasan. Vastuun tasajako olisi rasittanut erityisesti niitä sotilaspiirejä, joilla oli 

keskeinen asema yleisessä liikekannallepanossa.266 

Perustamisvastuun tasauksia kuitenkin toteutettiin sotilaspiirien välillä vuosien 1956–1966 ai-

kana, kun esimerkiksi maanpuolustusalueilla ilmeni joidenkin sotilaspiirien ylikuormittumista. 

Tästä muodostui jatkuva kierre, jossa pyrittiin säilyttämään sekä yleinen liikekannallepanoval-

mius että mahdollisuus perustaa kahden ikäluokan joukot häiritsemättä perussuunnitelman to-

teuttamista. Vuoteen 1966 mennessä oli kuitenkin havaittu, ettei kahden ikäluokan joukkojen 

perustamisen yhteydessä muodostuvia tasaustarpeita sotilaspiirien ja -läänien välillä ollut 
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mahdollista välttää ilman haitallista vaikutusta perussuunnitelman mukaiseen yleiseen liikekan-

nallepanoon.267 

Kahden ikäluokan joukkojen perustaminen katsottiin toisaalta myös mahdollisuutena edistää 

yleistä liikekannallepanoa tilanteissa, joissa joukot olisi perustettu ennen yleistä liikekannalle-

panoa. Tilannetta pidettiin hyvänä, koska näin ollen suuri osa joukoista olisi perustettu jo en-

nakkoon.268 Pääesikunnan liikekannallepanotoimisto arvioi kuitenkin jo vuonna 1956, ennen 

kuin kahden ikäluokan joukkojen järjestelyistä oli tehty lopullisia päätöksiä, että kokoonpano 

tulisi vaarantamaan perussuunnitelman perustamisjärjestelyt, koska siinä jouduttaisiin käyttä-

mään samaa henkilöstöä kuin sodanajan kokoonpanoissa. Liikekannallepanotoimisto kuvaili 

kahden ikäluokan joukkojen käyttöä hätäratkaisuksi, jota tuli käyttää vain sellaisissa tapauk-

sissa, joissa voitiin varmistua siitä, ettei kahden ikäluokan perustamisen jälkeen odotettavissa 

ollut jatkotoimenpiteitä yleisen liikekannallepanon näkökulmasta.269 Mielipide kahden ikäluo-

kan joukkojen vaikutuksesta liikekannallapanoon kuitenkin vaihteli vuosien 1956–1966 aikana. 

Pääesikunnan liikekannallepanotoimisto julkaisi vuonna 1957 Puolustusvoimien eri kokoonpa-

noja koskevan katsauksen, jossa esitettiin näkemyksiä muun muassa kahden ikäluokan joukko-

jen perustamisen vaikutuksista yleiseen liikekannallepanoon. Sodanajan kokoonpanoon siirty-

misnopeuden katsottiin raportissa hidastuvan, mikäli kahden ikäluokan joukot olisi perus-

tettu.270 Kuitenkin seuraavana vuonna julkaistussa Pääesikunnan liikekannallepanotoimiston 

asiakirjassa todettiin, että puva-joukkojen perustaminen helpottaa ja varmentaa täyden liike-

kannallepanon suorittamista.271 Huomion arvoista on, ettei kummassakaan asiakirjassa esitetty 

yksityiskohtaisempia perusteluita, joissa olisi selvinnyt miksi puva-kokoonpanon katsottiin 

joko haittaavan tai edistävän liikekannallepanoa. Pääesikunnan operatiivinen osasto kuitenkin 

arvioi vuonna 1958, että erityisesti rauhanajan joukoilla suoritettava puolueettomuusvartiointi 

heikensi puolustusvalmiuden nopean kohottamisen, koska joukkojen siirtyminen pois varus-

kunnista alentaisi perustamisvalmiutta.272. 

Näkemys kahden ikäluokan joukoista muodostuvasta haitasta yleiselle liikekannallepanolle va-

kiintui erityisesti 1960-luvulla. Kyseisellä vuosikymmenellä Pääesikunnan tai sen alajohtopor-

taiden asiakirjoissa ei nimittäin esiintynyt puheenvuoroja, joissa kahden ikäluokan joukkojen 

olisi katsottu edistävän yleistä liikekannallepanoa. Puheenvuorot joukkojen haitallisuudesta 
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yleiselle liikakannallepanolle puolestaan olivat varsin yleisiä, ja haitallisuutta perusteltiin pää-

asiassa samoilla argumenteilla kuin jo 1950-luvulla. Näiden argumenttien tueksi oli tosin 1960-

luvulle tultaessa kertynyt jo huomattavasti muun muassa harjoituksista saatua näyttöä. 

Kahden ikäluokan joukkojen järjestelyjen kritisointi korostui erityisesti 1960-luvun harjoitus-

kertomuksissa. Esimerkiksi PMMA:n vuonna 1960 järjestetyn harjoituksen kertomuksessa to-

dettiin, että Suoritettu harjoitus on yhä valaissut sitä tosiasiaa, että Kailu-joukkojen [kahden 

ikäluokan joukot] perustaminen aina jättää varsin hitaasti pienenevän aukon liikekannallepa-

novalmiuteemme.273 Vuonna 1962 järjestetyn harjoituksen kertomuksessa ESMA puolestaan 

toi esiin, että kahden ikäluokan joukkojen perustaminen hidasti yleistä liikekannallepanoa.274 

Vuoteen 1966 mennessä kahden ikäluokan joukkojen perustamisen aiheuttamia ongelmia ylei-

selle liikekannallepanolle ei ollut kyetty ratkaisemaan. Tämä ilmenee myös Pääesikunnan lii-

kekannallepanotoimiston laatimassa asiakirjassa, jossa kirjoitetaan kahden ikäluokan joukkojen 

perustamiseen liittyen, että se hidastaa ratkaisevasti täydellistä lkp:a ja saattaa pahimmassa 

tapauksessa romuttaa sen kokonaan.275 Tämän johdosta liikekannallepanotoimisto katsoi 

myös, että kahden ikäluokan joukkojen perustaminen ja siihen liittyvät suunnitelmat olisi pi-

dettävä vain Pääesikunnan suunnitelmana. Tämä tarkoitti, ettei maanpuolustusalueilla olisi vel-

vollisuutta ylläpitää kahden ikäluokan joukkoihin liittyviä suunnitelmia ja kokoonpanoon kuu-

luvat reserviläiset vapautuisivat muuhun käyttöön.276 

4.2.2 Perustamisjärjestelyiden haasteet 

Ennen kuin puva-joukkojen käytöstä oli tehty lopullisia päätöksiä, Pääesikunnassa käytiin kes-

kustelua puva-kokoonpanon perustamisjärjestelyistä ja niiden vaikutuksista yleiseen liikekan-

nallepanoon. Keskustelussa on tunnistettavissa kaksi erilaista näkemystä, joista ensimmäisessä 

perussuunnitelmalle muodostuva haitta kielletään kokonaan ja toisessa puolestaan puhutaan 

mahdollisimman vähäisestä haitasta, mikä viittaa puhujien tiedostavan, että järjestelyt tulisivat 

jossain määrin haittaamaan perussuunnitelmaa. Täysin ongelmatonta ratkaisua perussuunnitel-

man kannalta ei onnistuttu kehittämään, vaan kyse oli kompromissista, jossa pyrittiin aiheutta-

maan mahdollisimman vähän haittaa perussuunnitelman mukaiselle liikekannallepanolle.277 
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Ratkaisussa toisin sanoen hyväksyttiin se tosiseikka, että puva-kokoonpanon perustamisjärjes-

telyt tulisivat aina jossain määrin haittaamaan yleistä liikekannallepanoa. 

Puva-kokoonpanon hyödyntämisen katsottiin olevan pääasiassa tarpeellista vain sellaisissa ti-

lanteissa, joissa Suomen puolueettomuus tulisi suojata, mutta joissa ei edellytettäisi yleistä lii-

kekannallepanoa. Kokoonpanon käyttömahdollisuudet olivat siis varsin rajatut ja ensisijaisena 

pyrkimyksenä olikin varautua pahimpaan sodanajan joukoilla.278 Tästä huolimatta puva-ko-

koonpanon perustamisjärjestelyistä pyrittiin rakentamaan kokonaisuus, joka edistäisi myös 

yleistä liikekannallepanoa. Toisin sanoen puva-kokoonpanon perustamisjärjestelyiden kehittä-

misessä esiintyi kaksi erillistä kehityslinjaa, jotka olivat keskenään osittain ristiriitaisia – toi-

saalta puva-kokoonpanon järjestelyiden aiheuttamat väistämättömät haitat yleiselle liikekan-

nallepanolle pyrittiin minimoimaan, mutta samalla puva-kokoonpanon järjestelyillä pyrittiin 

edistämään myös yleistä liikekannallepanoa.279 

Kaksi erillistä puva-kokoonpanon perustamisjärjestelyitä koskevaa kehityslinjaa korostuvat 

erityisesti 1950-luvun Puolustusvoimien asiakirjoissa. 1960-luvun asiakirjoissa on kuitenkin 

havaittavissa selkeä muutos, jossa puva-kokoonpanon järjestelyiden edistävää vaikutusta ylei-

selle liikekannallepanolle ei enää tuotu esiin. Puolustusvoimien 1960-luvun asiakirjoissa pai-

notettiin nimittäin yksinomaan puva-järjestelyistä koituvan haitan minimoimista yleiselle liike-

kannallepanolle.280 1960-lukuun mennessä puva-kokoonpanon järjestelyiden haitallisista vai-

kutuksista perussuunnitelmalle oli jo kertynyt runsaasti tietoa. Tämä selittää osin myös sen, 

miksi asiakirjoissa ei enää esiintynyt mainintoja perussuunnitelman mukaisen liikekannallepa-

non edistämisestä puva-kokoonpanoon liittyvillä järjestelyillä. 

Yleiselle liikekannallepanolle koituvien haasteiden lisäksi myös puva-kokoonpanon perusta-

misjärjestelyiden suunnittelussa ja toteutuksessa oli haasteita, jotka koskivat erityisesti kahden 

ikäluokan joukon henkilöstösijoitus- ja ottotoimintaa. Kahden ikäluokan joukkojen henkilöstö-

sijoittaminen oli varsin työlästä, koska kun nuorin ikäluokka oli sijoitettavissa suoritetun va-

rusmiespalveluksen jälkeen, vapautui myös vanhin ikäryhmä kahden ikäluokan sijoituksestaan. 

Tällöin molemmat ikäluokat tuli sijoittaa, mikä teetti säännöllisin välein sotilaspiireille 

                                                
278 PE:n Op-os:n asiakirja operatiivisista olosuhteista, 30.4.1961, s. 1–2, T 26965/F 22 sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

20/Optsto/Ot 11 e sal, 10.2.1956, s. 2 & 12–13, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
279 2.DE:n asiakirja n:o 25/Optsto/Ot/11 b sal, 15.6.1958, s. 9, T 26862/E 9 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, s. 18, T 26862/D 2 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 73/Optsto/Ot/11 a, 
14.1.1958, s. 9, T 26862/D 4 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 153/Lkptsto/OT 10 b 1 sal, 11.4.1956, s. 19, T 26843/F 

7 OT-sal, KA. 
280 PE:n numeroimaton asiakirja 25.5.2962, T 26842/Ha 4 sal, KA, s. 2–3; PSuoSlE:n asiakirja n:o 436/10 f 1 sal, 

13.5.1961, s. 12, T 26842/E 1 sal, KA; 2.DE:n asiakirja n:o 138/Optsto/10 sal, 24.5.1962, s. 2, T 26965/F 27 sal, 

KA. 

 



 73 

lisätyötä.281 Kahden nuorimman ikäluokan lisäksi erilaisiin erikoistehtäviin ja ali- sekä päällys-

tötehtäviin tarvittiin kahden ikäluokan joukkoihin vahvistusta myös vanhemmista ikäluokista 

ja kantahenkilökunnasta, mikä lisäsi sijoitustoiminnan työllistävyyttä.282 Kahden ikäluokan 

joukkojen sijoituksien ylläpito edellytti siis jatkuvaa tarkastustoimintaa sekä vanhempien saa-

pumiserien reserviläisten normaalisijoittamismenettelyssä että kahden ikäluokan reserviläisten 

erillissijoittamismenettelyssä.283 

Kahden ikäluokan joukkojen perustamiseen liittyi lisäksi omat hankaluutensa sijoitustoiminnan 

näkökulmasta. Perustettavat joukot olivat nimittäin pääasiassa PTL:n mukaisia joukkoja, mikä 

tarkoitti sitä, että kahden ikäluokan reserviläisistä perustettiin PTL:n mukaisia sodanajan jouk-

koja. Rauhan aikana kahden ikäluokan reserviläiset oli sijoitettu sodanajan joukkojen yksiköi-

den ylimääräiseen reserviin, josta ne sijoitettiin joukkojen perustamisen yhteydessä varsinaisiin 

PTL:n mukaisiin joukkoihin. Tällöin vapautettiin alun perin PTL:n mukaisiin sodanajan jouk-

koihin sijoitetut vanhemmat reserviläiset, jotka tuli sijoittaa uudelleen eri joukkoihin. Kahden 

ikäluokan joukkojen perustaminen toisin sanoen aiheutti merkittävästi lisätyötä ja lisäsi erilais-

ten sekaannuksien ja epävarmuustekijöiden muodostumisen todennäköisyyttä.284 

Eräs merkittävä sekaannus liittyi PTL:n mukaisten joukkojen perustamiseen. Pääesikunnan lii-

kekannallepanotoimiston mukaan vuoden 1962 aikana oli käynyt ilmi, että joissakin sotilaspii-

reissä ja joukko-osastoissa puva-joukkojen perustamisvalmistelukäskyt oli tulkittu virheelli-

sesti siten, että PTL:n mukaisten kahden ikäluokan perustamisen jälkeen tulisi kertaalleen pe-

rustetut PTL:n mukaiset joukot perustaa uudelleen vanhemmista reserviläisistä myös yleisessä 

liikekannallepanossa. Todellisuudessa PTL:n mukaiset joukot tuli perustaa vain kertaalleen.285 

Kahden ikäluokan joukkojen perustamisen sitominen PTL:n mukaisiin joukkoihin aiheutti 

haasteita myös materiaalin suhteen, sillä perustamisen yhteydessä PTL:n mukaisten joukkojen 

materiaali siirtyi kahden ikäluokan joukoille. Tämä oli ongelmallista erityisesti Pääesikunnan 

hallinnoimilla varikoilla, koska materiaali oli varastoitu perussuunnitelman mukaisesti kulje-

tuserittäin, eivätkä kahden ikäluokan joukkojen perustamisen yhteydessä perustettavat PTL:n 

mukaiset joukot välttämättä vastanneet tätä järjestystä. Tästä johtuen materiaali varikoilla jou-

duttiin lajittelemaan uudestaan joukkoja perustettaessa, mikä vei aikaa ja materiaalin 
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lähettäminen saattoi viivästyä useita päiviä. Samalla sodanajan joukkojen materiaalin varas-

tointijärjestystä jouduttiin muuttamaan, mikä saattoi puolestaan aiheuttaa ongelmia yleisessä 

liikekannallepanossa.286 Pääesikunnan liikekannallepanotoimisto katsoi ongelman olevan väl-

tettävissä, mikäli kaikki kahden ikäluokan joukot olisivat perussuunnitelman mukaisia suoja-

joukkoja. Tällöin myös materiaalia koskevan perussuunnitelman noudattaminen olisi ollut 

mahdollista. Ratkaisuehdotus ei kuitenkaan koskaan toteutunut täysin, sillä joukkoihin kuului 

myös runsaasti sellaisia joukkoja, jotka eivät olleet PTL:n mukaan suojajoukkoja.287 

PTL:n mukaisen perustamisen lisäksi kahden ikäluokan joukkojen perustamista monimutkais-

tivat eri sotilaspiirien ja -läänien välille syntyneet tasaustarpeet. Tasaustarpeita pyrittiin mah-

dollisuuksien mukaan tunnistamaan ja huomioimaan perustamisjärjestelyiden suunnittelussa jo 

ennakkoon, mutta viimekädessä tiedot tasaustarpeista saatiin vasta perustamisen yhteydessä.288 

Kahden ikäluokan perustamisen yhteydessä syntyvien tasaustarpeiden lisäksi ongelmallisena 

pidettiin myös joillain sotilaspiireillä muodostuvaa ylijäämää, joista merkittävä osa oli upsee-

reita.289 Sekä ylijäämän että tasaustarpeiden muodostumisen syynä oli sama taustatekijä – soti-

laspiirien väliset suuret erot sekä kahden ikäluojan joukkojen että yleisen liikekannallepanon 

perustamisvastuissa.290 Yleisen liikekannallepanon turvaaminen oli ensisijaisen tärkeää, minkä 

vuoksi perustamisvastuita ei haluttu tasata kahden ikäluokan joukkojen tapauksessa. Mikäli 

joukot olisi perustettu ennen yleistä liikekannallepanoa, olisi tasauksiin liittyvä ongelma siirty-

nyt yleisen liikekannallepanon perustamisjärjestelyihin. 

Kahden ikäluokan joukkojen perustamisessa muodostuva ylijäämä oli tosin myös osoitus reser-

viläisten käytön tehottomuudesta. Pahimmassa tapauksessa tuoreimman koulutuksen saaneista 

reserviläisistä koostuvan ylijäämän potentiaali jäi hyödyntämättä, kun reserviläiset sijoitettiin 

koulustaan vastaamattomiin tehtäviin tai jätettiin kokonaan sijoittamatta.291 Tähän liittyen Pää-

esikunnan vuonna 1963 julkaisemassa toimintavalmiuskoulutuksen tarkastuskertomuksessa 

tuotiin ilmi, ettei joukkojen perustamisessa syntyvää ylijäämää ole maanpuolustusalueilla edes 

pyritty hyödyntämään. Lisäksi kertomuksesta ilmenee, ettei ylijäämän käyttöä useassa tapauk-

sessa ollut edes suunniteltu. Pääesikunnan mukaan ylijäämään kuuluvia kahden ikäluokan 

                                                
286 PE:n asiakirja n:o K 14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, s. 3, T 26965/F 27 sal, KA. 
287 PE:n asiakirja n:o 22/Lkptsto/Dc 10 e sal, 31.7.1962, s. 1, T 26965/F 27 sal, KA. 
288 PE:n asiakirja n:o K 14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, s. 5, T 26965/F 27 sal, KA; 1.DE:n asiakirja n:o 

11/Järjtsto/10 sal, 10.8.1961, s. 17–18, T 26842/E 1 sal, KA. 
289 PE:n asiakirja n:o K 14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, s. 5, T 26965/F 27 sal, KA. 
290 PE:n asiakirja n:o K 12/Lkptsto/10 sal, 21.4.1966, s. 4, T 26965/F 37 sal, KA. 
291 PE:n asiakirja n:o K 14/Lkptsto/Dc sal, 27.4.1962, s. 5, T 26965/F 27 sal, KA. 
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reserviläisiä olisi voitu sijoittaa esimerkiksi aselajijoukkoihin, joissa oli runsaasti puutetta eri-

koiskoulutetusta henkilöstöstä.292 

Kahden ikäluokan joukkojen perustaminen edellytti suoritusorganisaatiolta laajaa perehtynei-

syyttä sekä sotilaspiireiltä seikkaperäistä suunnitelmallisuutta joukkojen perustamisjärjestelyi-

hin liittyen. Joukkojen perustaminen oli alusta alkaen ollut suunnitelmissa toteuttaa viimeistään 

kymmenessä vuorokaudessa – perustamisen suhteen ei toisin sanoen ollut kiire. Tästä huoli-

matta maanpuolustusalueiden esikunnissa havaittiin 1960-luvun alussa, että perustamisen 

käynnistämiseen tuli varata suunniteltua enemmän aikaa, jotta perustamissuunnitelmat ehdit-

täisiin tarkastamaan sekä vaadittava sijoitustoiminta toteuttamaan huolellisesti. Lisäksi aikaa 

tarvittiin myös suoritushenkilöstön perehdyttämiseen. Esimerkiksi PSMA arvioi Pääesikun-

nalle suunnatussa asiakirjassa vuonna 1961, että kaksi ensimmäistä suorituspäivää kahden ikä-

luokan joukkojen perustamisessa tulisi varata suunnitelmien tarkastamiselle, henkilöstön sijoit-

tamiselle sekä suoritushenkilöstön palvelukseen kutsumiselle ja perehdyttämiselle.293 Aikai-

semman suunnitelman mukaan toimenpiteiden suorittamiseen oli varattu ensimmäinen perus-

tamisen suorituspäivä.294 

Perustamiseen käytettävän suoritushenkilöstön kohdalla haasteeksi muodostui erityisesti se, 

että toimintoja oli pyritty yhdenmukaistamaan keskenään sekä kahden ikäluokan joukkojen pe-

rustamisessa että perussuunnitelman mukaisessa yleisessä liikekannallepanossa.295 Suoritusor-

ganisaation näkökulmasta tämä tarkoitti, että kahden ikäluokan joukot tuli perustaa perussuun-

nitelman mukaisissa paikoissa. Perustamispaikkoja oli tästä johtuen liikaa kahden ikäluokan 

joukkojen perustamiseen käytössä olevaan suoritushenkilöstömäärään nähden. Joukot pystyt-

tiin kuitenkin perustamaan käytössä olevalla henkilöstömäärällä, mutta runsas perustamispaik-

kojen määrä sitoi käytännössä kaiken henkilöstön ja kuormitti tästä johtuen suoritusorganisaa-

tioita.296 

PSMA arvioi vuonna 1961, että sotilaspiirit olisivat valmiita seuraaviin laajempiin perustamis-

tehtäviin vasta noin kaksi viikkoa kahden ikäluokan joukkojen perustamisen jälkeen. PSMA:n 

arviossa ei kuitenkaan eritelty tarkempia syitä, jotka johtivat kyseiseen aika-arvioon.297 Toden-

näköisesti arvio perustui pitkälti siihen, että useiden PTL:n mukaisten joukkojen reserviläisten 

sijoitukset purettiin joukkojen perustamisen yhteydessä. Reserviläiset tuli sittemmin sijoittaa 

                                                
292 PE:n asiakirja n:o 120/Lkptsto/Da sal, 26.1.1963, s. 5, T 26842/D 1 sal, KA. 
293 1.DE:n asiakirja n:o 11/Järjtsto/10 sal, 10.8.1961, s. 17, T 26842/E 1 sal, KA. 
294 Alaliite 8 a, 1.DE:n asiakirja n:o 65/Järjtsto/Ot/10 e sal, 28.1.1957, T 26843/F 8 OT-sal, KA. 
295 PE:n asiakirja n:o 13/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 16.1.1960, T 26843/F 13 OT-sal, KA. 
296 1.DE:n asiakirja n:o 11/Järjtsto/10 sal, 10.8.1961, s. 17, T 26842/E 1 sal, KA. 
297 1.DE:n asiakirja n:o 11/Järjtsto/10 sal, 10.8.1961, s. 17–18, T 26842/E 1 sal, KA. 
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uudelleen, ja lisäksi myös perustamissuunnitelmat tuli tarkastaa, lisäksi joukkojen materiaali 

piti mahdollisesti järjestää uudelleen. Tämä uudelleenjärjestely vei aikaa. PSMA:n esittämän 

arvion voidaan katsoa olevan selkeä osoitus siitä, että kahden ikäluokan joukkojen perustami-

nen oli työläs prosessi, joka väistämättä laski yleistä liikakannallepanovalmiutta hetkellisesti. 

4.2.3 Puolueettomuusvartiointia koskevien suunnitelmien ylläpitämisen haasteet 

Alkuperäisessä Pääesikunnan operatiivisen osaston vuonna 1956 laatimassa Puva-käskyssä ko-

rostettiin, että kaikki puolueettomuuden suojaamiseen liittyvä toiminta puva-joukoilla oli suun-

niteltava mahdollisimman yhteensopivaksi perussuunnitelman kanssa.298 Tästä Pääesikunnan 

sanelemasta periaatteesta huolimatta puva-kokoonpano edellytti yleisen liikekannallepanon 

rinnalla ylläpidettäviä erillisiä suunnitelmia muun muassa materiaalin, kuljetusten, henkilöstön 

ja joukkojen käytön osalta. Suunnitelmien ylläpitäminen kuormitti erityisesti maanpuolustus-

alueiden sotilaspiirejä, koska ne joutuivat ylläpitämään kahta rinnakkaista suunnitelmakoko-

naisuutta – perussuunnitelmaa ja puolueettomuusvartiointiin liittyviä suunnitelmia – sekä rau-

hanajan joukkojen että kahden ikäluokan joukkojen osalta.299 

Kahdesta rinnakkaisesta suunnittelukokonaisuudesta pyrittiin pääsemään eroon asteittain. Pää-

esikunta käski vuonna 1960, että kahden joukkojen perustaminen tulisi kytkeä tiiviimmin 

osaksi sotilaspiirien yleistä liikekannallepanoa varten laadittua perussuunnitelmaa.300 PMMA:n 

esikunta toi esiin kuitenkin jo vuonna 1961, ettei erillissuunnitelmista ollut mahdollista päästä 

täysin eroon, koska esimerkiksi henkilöstön kokoaminen, joukkojen ja materiaalin kuljettami-

nen sekä paikallishankinnat edellyttivät väistämättä perussuunnitelmasta riippumattomien 

suunnitelmien ylläpitämistä.301 

Pääesikunta tiedosti viimeistään vuonna 1962 haasteen päästä eroon erityisesti kahden ikäluo-

kan joukkoja koskevista erillissuunnitelmista. Sen mukaan toteutus erillissuunnitelmien kytke-

misestä osaksi perussuunnitelmaa oli osoittautunut suunniteltua haasteellisemmaksi. Erillisiä 

suunnitelmia tarvittiin Pääesikunnan mukaan ainakin suoritusorganisaation, henkilöstön sijoit-

tamisen, palvelukseen kutsumisen, kuljetuksien, kulkuneuvojen ottotoiminnan ja materiaalin 

kuljetuksen sekä jaon osalta.302 

                                                
298 PE:n asiakirja n:o 188/Optsto/Ot/11 b sal, 12.12.1956, T 26862/D 2 OT-sal, KA. 
299 PE:n asiakirja n:o 25/Lkptsto/10 sal, 14.9.1965, s. 5, T 26842/Ha 4 sal, KA. 
300PE:n asiakirja n:o 13/Lkptsto/Ot/10 e 2 sal, 16.1.1960, T 26843/F 13 OT-sal, KA; PE:n asiakirja n:o 

22/Lkptsto/Dc 10 e sal, 31.7.1962, s. 1, T 26965/F 27 sal, KA. 
301 PSuoSlE:n asiakirja n:o 436/10 f 1 sal, 13.5.1961, s. 3, T 26842/E 1 sal, KA. 
302 PE:n asiakirja n:o 22/Lkptsto/Dc 10 e sal, 31.7.1962, s. 1, T 26965/F 27 sal, KA; PE:n numeroimaton asiakirja 

25.5.2962, s. 1–2, T 26842/Ha 4 sal, KA. 
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Sotilaspiirien työtaakkaa kevennettiin Pääesikunnan vuonna 1962 tekemällä päätöksellä, jossa 

sotilaspiireille annettiin lupa luopua sellaisten kahden ikäluokan joukkoja koskevien laskelmien 

ylläpidosta, jotka koskettivat perustamisen yhteydessä suoritettavia henkilöstöluovutuksia. 

Pääesikunnan mukaan ei ollut tarpeellista määrätä etukäteen henkilöstöluovutuksia ja ylläpitää 

siihen liittyviä laskelmia, vaan tämä tulisi kyseeseen vasta kahden ikäluokan joukkojen perus-

tamisvaiheessa.303 Päätökseen keventää perustamissuunnitelmia saattoi tosin vaikuttaa myös 

maanpuolustusalueilta kantautunut viesti siitä, että vaikka kahden ikäluokan joukkoja koskevat 

luovutukset tarkastettiin vuosittain, tuli suunnitelmat tarkastaa aina uudestaan ennen perusta-

mista.304 

Päätös keventää kahden ikäluokan joukkojen perustamissuunnitelmien ylläpitämistä ei kuiten-

kaan vähentänyt sotilaspiirien kuormitusta riittävästi, mikä ilmenee muun muassa Pääesikun-

nan vuonna 1963 julkaisemista asiakirjoista, joissa korostettiin, että toteutetuista kevennyksistä 

riippumatta kahden ikäluokan joukkojen ylläpitäminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen 

perussuunnitelmaan oli osoittautunut hankalaksi.305 Tilanne ei muuttunut vuosien aikana pa-

remmaksi, ja suunnitelmien ylläpitämisen aiheuttama kuormitus nostettiin säännöllisesti esiin 

erityisesti Pääesikunnan liikekannallepanotoimiston laatimissa asiakirjoissa. Esimerkiksi 

vuonna 1965 kirjoitettiin kahden ikäluokan joukkoihin liittyen, että suunnitelmat aiheuttavat 

suurta ja jatkuvaa lisätyötä erityisesti sotilaspiirien esikunnissa.306 Lisäksi liikekannallepano-

toimisto korosti, että Sa-puolustusvoimien perustaminen on niin monimutkainen suoritus, että 

suunnitelmista on pyrittävä karsimaan kaikki epäoleellinen ja kehitettävä yksinkertainen pe-

rusjärjestelmä, joka tarvittaessa voidaan toteuttaa osittaisena tai täydellisenä.307 Kahden ikä-

luokan joukkoja koskevien suunnitelmien yksinkertaistaminen oli ollut vuoteen 1965 mennessä 

esillä jo useita vuosia, mutta riittäviä tuloksia ei ollut saatu aikaiseksi. Mielipide koko puva-

kokoonpanon yleisestä tarpeellisuudesta alkoi muuttua ja kannatus puva-kokoonpanon järjes-

telyistä luopumisen puolesta kasvoi. Lopullinen päätös puva-kokoonpanosta luopumisesta teh-

tiin keväällä 1966.308 

                                                
303 PE:n asiakirja n:o 413/Lkptsto/10 e 2 sal, 17.8.1962, s. 1, T 26842/F 17 sal, KA. 
304 2.DE:n asiakirja n:o 138/Optsto/10 sal, 24.5.1962, s. 2, T 26965/F 27 sal, KA. 
305 Esim. PE:n numeroimaton asiakirja/Optsto, 10.4.1963, s. 2, T 26965/F 30 sal, KA. 
306 PE:n asiakirja n:o 25/Lkptsto/10 sal, 14.9.1965, s. 5, T 26842/Ha 4 sal, KA. 
307 PE:n asiakirja n:o 25/Lkptsto/10 sal, 14.9.1965, s. 5, T 26842/Ha 4 sal, KA. 
308 PE:n asiakirja n:o 204/Lkptsto/10 e 2 sal, 5.5.1966, T 26842/F 23 sal, KA. 
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4.2.4 Puolueettomuusvartiointijoukoista luopuminen 

Keskustelua puva-kokoonpanosta luopumisesta käytiin erityisesti alkuvuonna 1966. Keskus-

telu käytiin pääasiassa kahden ikäluokan joukkoihin liittyen, mutta sillä käytännössä viitattiin 

koko puva-kokoonpanoon.309 

Vuonna 1966 Pääesikunnan liikekannallepanotoimisto toi esiin jo pitkään tiedossa olleisiin 

haasteisiin viitaten, että kahden ikäluokan joukot heikentävät perussuunnitelman mukaisen 

yleisen liikekannallepanon toteuttamista ja pahimmassa tapauksessa jopa romuttavat sen. Eri-

tyisesti korostettiin sotilaspiireille aiheutuvaa lisätyötä, joka muodostui velvollisuudesta yllä-

pitää samanaikaisesti useita rinnakkaisia suunnitelmia. Myös kahden ikäluokan joukkojen hei-

kentävä vaikutus sodanajan joukkojen laatuun nostettiin esiin, mikä oli varsin uusi näkökulma, 

sillä sodan ajan joukkojen laadun heikkenemistä ei juurikaan oltu käsitelty aikaisemmin kahden 

ikäluokan joukkoja koskevan keskustelun yhteydessä.310 

Pääesikunnan mukaan kahden ikäluokan joukot veivät 11,5 % koko PTL:n mukaisesta joukko-

tarpeesta ja noin 30 % suojajoukkojen tarpeesta. Pääesikunnan mukaan oli täten ristiriitaista, 

että nuorin ja käyttökelpoisin reservi sijoitettiin kahden ikäluokan joukkoihin, jolloin tärkeim-

piin joukkoihin, eli sodanajan joukkoihin, piti sijoittaa vanhempia reserviläisiä. Tämän katsot-

tiin laskevan sodanajan joukkojen laatua erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa jouduttiin 

käyttämään kouluttamatonta ja ylivanhaa reserviä.311 

Lisäksi kahden ikäluokan joukkojen reserviläisten sijoittamista perussuunnitelman mukaisten 

yksiköiden varalisään pidettiin kyseenalaisena menettelynä, jonka seurauksena niiden uudel-

leen sijoittaminen liikekannallepanon perustamisvaiheessa oli haasteellista. Toisin sanoen ta-

pauksissa, joissa ei olisi perustettu kahden ikäluokan joukkoja ennen yleistä liikekannallepanoa, 

olisi reservin uudelleen sijoittaminen ollut hankalaa eikä käyttökelvollisimmaksi katsottua re-

serviä olisi voitu hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Tästä johtuen pidettiin luonnolli-

sempana vaihtoehtona käyttää nuorin reservi tehokkaasti ja sijoittaa varalisään vanhempi re-

servi kahden ikäluokan reserviläisten sijaan.312 

Ylipäätään kahden ikäluokan joukkojen tarpeellisuus kyseenalaistettiin vuonna 1966 aikaisem-

paa jyrkemmin. Liikekannallepanotoimisto totesi, ettei ennakkoon määriteltyjen joukkojen pe-

rustaminen ollut tarkoituksenmukaista, koska vasta tilanne määrää joukkojen tarpeen sekä eri 

                                                
309 PE:n asiakirja n:o K 12/Lkptsto/10 sal, 21.4.1966, T 26965/F 37 sal, KA. 
310 PE:n asiakirja n:o K 12/Lkptsto/10 sal, 21.4.1966, s. 2–4, T 26842/F 23 sal, KA. 
311 PE:n asiakirja n:o K 12/Lkptsto/10 sal, 21.4.1966, s. 3–4, T 26965/F 37 sal, KA. 
312 PE:n asiakirja n:o K 12/Lkptsto/10 sal, 21.4.1966, s. 3–4, T 26965/F 37 sal, KA. 
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puolustushaarojen ja aselajien että myös lukumäärän osalta.313 Näkemykseen kahden ikäluo-

kan joukkojen tarpeettomuudesta saattoi vaikuttaa se, että pahimpina skenaarioina 1960-luvulla 

nähtiin erityisesti erilaiset nopeasti kehittyvät konfliktit, joihin tuli kyetä vastaamaan nopeasti 

riittävän aikavoiton saavuttamiseksi, jotta päävoimien liikekannallepano ja keskittäminen pys-

tyttäisiin turvaamaan. 314 Kahden ikäluokan joukot ja yleisesti puva-joukot eivät toimineet rat-

kaisuna kyseisissä tilanteissa, vaan niiden käyttömahdollisuus oli tässä mielessä hyvin rajalli-

nen ja keskittyi pikemminkin tilanteisiin, joissa ei ollut Suomen kannalta välitöntä sodanuhkaa 

eikä joukkojen perustamisessa täten ollut kiire. 

Pääesikunnan liikekannallepanotoimisto laati 3.5.1966 kahden ikäluokan joukkoja koskevan 

esittelyasiakirjan puolustusvoimain komentajalle. Asiakirjassa mainittiin, ettei kahden ikäluo-

kan joukkojen perustaminen onnistu ilman erityisjärjestelyjä, eikä se tästä syystä tue perussuun-

nitelman mukaista yleistä liikekannallepanoa. Tästä syystä esitettiin, että käskyt kahden ikäluo-

kan joukkojen järjestelyistä kumottaisiin ja joukkoihin kuuluvat reserviläiset sijoitettaisiin pää-

asiassa suojajoukkoihin.315 

Puolustusvoimain komentaja hyväksyi 5.5.1966 esityksen kahden ikäluokan joukkojen perus-

tamisvalmisteluja koskevien käskyjen kumoamisesta. Käytännössä tämä tarkoitti kokonaisuu-

dessaan puva-kokoonpanosta luopumista. Lisäksi hyväksymisasiakirjassa käskettiin, että laadi-

tut suunnitelmat tuli hävittää ja kahden ikäluokan joukkojen reserviläiset voitiin kyseisestä het-

kestä eteenpäin sijoittaa samalla tavalla kuin muutkin reserviläiset – kuitenkin pyrkien sijoitta-

maan heidät pääasiallisesti suojajoukkoihin. Pääesikunta tarkensi antamaansa käskyä vielä 

myöhemmin vuonna 1966 määräämällä kahden ikäluokan joukkoja koskevat suunnitelmat säi-

lytettäväksi Pääesikunnassa, mutta varsinaisia valmistelu- tai ylläpitotoimia ei enää edellytetty. 

Kokoonpanon lakkauttamisen jälkeen puolueettomuuden suojaamisen tehtävät valmistauduttiin 

suorittamaan joko rauhan- tai sodanajan joukoilla. Painopistealueet joukkojen käytössä pysyi-

vät ennallaan.316  

                                                
313 PE:n asiakirja n:o K 12/Lkptsto/10 sal, 21.4.1966, s. 3, T 26965/F 37 sal, KA. 
314 PE:n Op-os:n asiakirja operatiivisista olosuhteista, 30.4.1961, s. 1, T 26965/F 22 sal, KA; PE:n asiakirja n:o K 

12/Lkptsto/Dc 10 f 1 sal, 8.3.1961, s. 2, T 26842/Ha 4 sal, KA; PE:n asiakirja n:o 635/Lkptsto/Ot/10 f 1 sal, 

23.11.1960, T26839/F 11 OT-sal, KA. 
315 PE:n asiakirja n:o 203/Lkptsto/10 sal, 3.5.1966, s. 1–2, T 26842/F 23 sal, KA. 
316 PE:n asiakirja n:o 365/Lkptsto/10 d sal, 14.9.1966, T 26842/F 24 sal, KA; PE:n numeroimaton asiakirja, 

2.11.1966, s. 7 & 11–14, T 26965/Dk 4 sal, KA. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Puva-joukkoja suunniteltiin käytettävän tilanteissa, joissa ei ollut välitöntä sodanuhkaa. Jouk-

kojen käyttö saattoi tulla kyseeseen esimerkiksi tapauksissa, joissa Suomen lähialueelle olisi 

syntynyt pitkittyvä kriisi, joka ei kuitenkaan olisi ollut Suomelle välitön sotilaallinen uhka. Eri-

tyisesti kahden ikäluokan kokoonpano nähtiin käytännöllisenä ratkaisuna tällaisiin puolueetto-

muuden suojaamistilanteisiin, sillä sodanajan joukkojen käyttö olisi väistämättä luonut rasitetta 

yhteiskunnalle ja elinkeinoelämälle. Rauhanajan joukot puolestaan katsottiin yksistään riittä-

mättöminä, vaikka ne olisi täydennetty Pariisin rauhansopimuksen määrittämään enimmäisvah-

vuuteen. 

Uhkan katsottiin tulevan lännestä. Neuvostoliittoa ei toisin sanoen liitetty osaksi sotilaallista 

uhkakuvastoa, vaan kyseessä katsottiin olevan erityisesti Nato-maiden mahdollisesti suorittama 

hyökkäys Neuvostoliittoon Suomen alueen kautta. Puva-joukoilla oli tarkoitus estää Suomen 

alueen väärinkäyttö – kyse oli toisin sanoen pitkälti myös YYA-sopimuksen velvoitteiden täyt-

tämisestä. Puva-joukoilla haluttiin tarvittaessa osoittaa, että Suomi pysyisi puolueettomana ja 

olisi valmis suojelemaan asemaansa, eikä sallisi vieraiden valtioiden hyödyntää aluettaan sota-

toimiensa edistämiseksi. Lisäksi uskottavilla Suomen puolueettomuuden suojelemiseen tähtää-

villä valmisteluilla haluttiin myös välttää Neuvostoliiton mahdolliset konsultointivaatimukset, 

jotka olivat YYA-sopimuksen nojalla mahdollisia, mikäli Neuvostoliitto kokisi olevansa soti-

laallisesti uhattuna. 

Joukkojen käytöllä Suomi olisi mahdollisesti pystynyt osoittamaan Neuvostoliitolle, että se ky-

kenee itsenäisesti vartioimaan puolueettomuuttaan. Tätä kautta Suomi olisi myös voinut välttää 

Neuvostoliiton mahdollisesti tarjoaman sotilaallisen tuen, joka olisi kansainvälisillä areenoilla 

asettanut Suomen puolueettoman aseman kyseenalaiseen valoon. Puva-joukoilla suoritettavat 

puolueettomuuden suojaamiseen tähtäävät toiminnot voidaan toisin sanoen nähdä osana poliit-

tista keinovalikoimaa, jolla tietyissä olosuhteissa olisi kyetty vahvistamaan Suomen ulkopoliit-

tista viestiä maan puolueettomuudesta ja pyrkimystä pitäytyä konfliktien ulkopuolella. Lisäksi 

joukoilla olisi kyetty osoittamaan, että puolueettomuutta olisi oltu valmiita puolustamaan myös 

sotilaallisesti. 

Puva-joukkojen toiminta-alueet perustuivat käytännössä 1950-luvun alussa laadittuun uhkas-

kenaarioon, jossa todennäköisimmät hyökkäyssuunnat Suomeen suuntautuivat pohjoisesta ja 

lounaasta. Pääosa kahden ikäluokan joukoista suunniteltiin sijoitettavan näille alueille – Poh-

jois-Suomen maanpuolustusalueelle kolme prikaatia ja Etelä-Suomen maanpuolustusalueelle 

kaksi prikaatia. Lisäksi puolustusvoimain komentajan reserviksi oli varattu Panssariprikaati, 
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jonka suunniteltiin jatkavan puolueettomuusvartiointiin liittyvää koulutusta Hämeenlinnan alu-

eella siihen asti, että jollekin alueelle olisi tarvetta lähettää lisävoimia. Myös rauhanajan jou-

koilla suoritettava puolueettomuusvartiointi painottui edellä mainituille alueille. Käytössä ole-

vien joukkojen määrä oli tosin huomattavasti suppeampi kuin kahden ikäluokan joukkojen ta-

pauksessa. Suomen ja Neuvostoliiton välinen raja valvottiin käytännössä vain Rajavartiolaitok-

sien joukoilla pois lukien Muotkavaaran alue lähellä Norjan, Suomen ja Neuvostoliiton rajaa, 

jonne suunniteltiin keskitettävän merkittävä määrä Puolustusvoimien joukkoja. Ylipäätään 

Pohjois-Suomi katsottiin olevan puolueettomuusvartioinnin näkökulmasta kriittinen alue, 

koska se oli laaja ja harvaanasuttu sekä keskeisellä paikalla Ruotsin, Norjan ja Neuvostoliiton 

välissä, minkä johdosta sitä saatettaisiin käyttää esimerkiksi vieraan valtion kauttakulkureittinä 

tai tukeutumisalueena. 

Rauhanajan joukoilla suoritettavan puolueettomuusvartioinnin suunniteltiin toimivan ensivas-

teena tilanteissa, joissa Suomen puolueettomuus saattaisi olla uhattuna, mutta välitöntä so-

danuhkaa ei ollut. Tilanteen pitkittyessä kutsuttaisiin kahden ikäluokan joukkojen reserviläiset 

ylimääräiseen palvelukseen tasavallan presidentin ja valtioneuvoston päätöksellä. Joukkojen 

perustamisen ja keskittämisen jälkeen rauhanajan joukot suunniteltiin siirrettävän takaisin va-

ruskuntiin, jossa ne olisivat jatkaneet koulutustaan tai toimineet maanpuolustusalueiden ko-

mentajien reservinä. Kahden ikäluokan joukkojen voidaan katsoa täten myös olleen keino var-

mistaa rauhanajan joukkojen koulutuksen jatkuminen puolueettomuuden suojaamisvaiheessa. 

Merivoimissa, Ilmavoimissa ja Rajavartiolaitoksessa kahden ikäluokan joukkojen tapauksessa 

kyse oli yhteensä muutamista tuhansista reserviläisistä. Ylivoimaisesti suurin osa kahden ikä-

luokan reserviläisistä oli sijoitettu Maavoimien joukkoihin. 

Pääesikunnan operatiivinen osasto vastasi puva-joukkojen käyttöperiaatteiden suunnittelusta. 

Pääesikunnan järjestelyosasto sekä sen alainen liikekannallepanotoimisto vastasivat puolestaan 

pitkälti perustamisvalmisteluiden ja -järjestelyiden suunnittelusta. Maanpuolustusalueet vasta-

sivat yhteistyössä puolustushaarojen kanssa käytännön järjestelyistä alueellaan Pääesikunnan 

käskyjen mukaisesti.  

Puva-joukkojen perustamisjärjestelyt ja käyttö edellyttivät omia erillisiä suunnitelmiaan, 

vaikka ne pyrittiin sitomaan alusta alkaen osaksi sodanajan joukkojen perustamiseen tähtäävää 

perussuunnitelmaa. Perustamisjärjestelyiden toteuttamisessa edellytettiin aina kokoonpanon 

suunnittelu- ja kehittämisvaiheesta puva-joukkojen lakkauttamiseen asti, etteivät joukkoja kos-

kevat järjestelyt saaneet häiritä yleistä liikekannallepanoa.  



 82 

Erityisesti 1950-luvulla kahden ikäluokan joukkojen järjestelyillä pyrittiin aktiivisesti edesaut-

tamaan sodanajan joukkojen perustamista. Vaihtoehtona oli muun muassa perustaa sellaisia 

PTL:n mukaisia joukkoja, joiden perustaminen olisi vienyt kaikista eniten aikaa yleisessä liike-

kannallepanossa. Tällä menettelyllä ajateltiin nopeutettavan joukkojen perustamista. Tämä 

vaihtoehto ei kuitenkaan ollut toimivin ratkaisu, koska kyseiset joukot eivät olleet käyttökel-

poisimpia elintärkeän aikavoiton saavuttamisessa. Aikavoitto oli edellytys sille, että yleisessä 

liikekannallepanossa olisi keritty perustamaan ja keskittämään päävoimat. Tästä syystä kahden 

ikäluokan joukkojen osalta päädyttiin ratkaisuun, jossa niiden tulisi olla pääasiassa PTL:n mu-

kaisia suojajoukkoja, joiden tehtävänä oli yksinkertaistetusti ilmaistuna mahdollistaa yleisen 

liikekannallepanon onnistuminen. 

Ratkaisu tarkoitti toisin sanoen sitä, että mikäli kahden ikäluokan joukot olisi perustettu ennen 

liikekannallepanoa, olisi Puolustusvoimilla ollut paremmat edellytykset reagoida sotilaallisiin 

uhkiin, kun osa suojajoukoista oli jo perustettu. Puva-joukot oli kuitenkin suunniteltu käytettä-

väksi luonteeltaan pitkäkestoisiin kriiseihin, joihin ei liittynyt välitöntä sotilaallista uhkaa. 

Myös joukkojen huolto oli suunniteltu tukeutumaan pääasiassa läheisiin varuskuntiin ja sivii-

liyhteiskunnan keskittymiin, eikä joukoilla täten ollut samanlaista huolto-organisaatiota kuin 

varsinaisesti taisteleviksi joukoiksi suunnitelluilla sodanajan joukoilla. Puva-joukkoja ei siis 

ollut tarkoitettu taistelutehtäviin samassa laajuudessa kuin sodanajan joukkoja. Huomioiden 

myös kahden ikäluokan joukkojen perustamiseen kuluva suhteellisen pitkä aika sekä joukkojen 

perustamisesta aiheutuva hetkellinen yleisen liikekannallepanovalmiuden alenema – olisi ollut 

epätodennäköistä, että kahden ikäluokan joukkoja olisi päätetty perustaa, mikäli sotilaallisen 

tilanteen kehittymissuuntaan olisi liittynyt minkäänlaisia epävarmuustekijöitä. 

Mielipide puva-joukkojen käytettävyydestä sekä yhteensopivuudesta perussuunnitelman 

kanssa muuttui hiljalleen 1960-luvulla, kun toteutetuista harjoituksista ja säännöllisestä tarkas-

tustoiminnasta sekä puolueettomuusvartiointiin liittyvien suunnitelmien ylläpitämiseen ja ke-

hittämiseen tähtäävästä toiminnasta oli kertynyt jo runsaasti tietoa. Puolueettomuusvartioinnin 

järjestelyiden ja valmisteluiden – erityisesti kahden ikäluokan joukkojen osalta – oli havaittu 

aiheuttavan maanpuolustusalueiden sotilaspiireille runsaasti lisätyötä. Lisäksi vaatimus toteut-

taa järjestelyt siten, etteivät ne haitanneet yleistä liikekannallepanoa, oli osoittautunut haasteel-

liseksi. Haasteita esiintyi erityisesti perustamisjärjestelyiden ja -valmisteluiden toteuttamisessa, 

suunnitelmien ylläpitämisessä ja järjestelyiden yhteensovittamisessa perussuunnitelmaan. 

Lopullinen päätös kumota puva-kokoonpanoa koskevat suunnitelmat tehtiin keväällä 1966, 

mikä päätti maanpuolustusalueiden velvollisuuden ylläpitää kokoonpanoon liittyviä suunnitel-

mia. Lisäksi kahden ikäluokan joukkoihin kuuluvien kahden nuorimman ikäluokan sijoitukset 
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purettiin, ja ne ohjeistettiin sijoittamaan jatkossa pääosin suojajoukkoihin. Puva-kokoonpanon 

lakkauttamispäätöksen taustalla vaikutti erityisesti huoli sodanajan joukkojen laadun heikkene-

misestä, kun käyttökelpoisimmat kaksi nuorinta ikäluokkaa oli sijoitettu joukkoihin, joiden 

käyttö oli rajattu vain tiettyihin erityistilanteisiin. Lisäksi kokoonpanon merkitystä pidettiin ky-

seenalaisena, koska sille ei ollut käyttöä vakavimmassa uhkaskenaariossa, jossa sotilaallinen 

uhka muodostuisi yllättäen ja Puolustusvoimilta edellytettäisiin nopeaa liikekannallepanoval-

miutta. Ennakkoon määritettyjen joukkojen perustamisen ei katsottu olevan tarkoituksenmu-

kaista, koska tilanne sanelisi tarvittavien joukkojen määrän ja laadun, myös puolueettomuuden 

suojaamisen tehtävät katsottiin täten pystyttävän täyttämään rauhan- ja sodanajan joukoilla. 

Myös epäonnistuminen pyrkimyksissä kehittää puva-kokoonpanosta yhteensopiva perussuun-

nitelman kanssa vaikutti päätökseen luopua kokoonpanosta. Puva-kokoonpanon ei toisin sa-

noen katsottu tuovan riittävästi hyötyjä maanpuolustukselle. 

5.1 Tutkimukseen liittyviä huomioita ja jatkotutkimustarpeita 

Tutkimukseni aineistona on käytetty pääasiassa Pääesikunnan ja sen alaisten osastojen laatimia 

asiakirjoja. Lisäksi on hyödynnetty myös Pääesikunnan alaisten osastojen sekä divisioonien ja 

puolustushaarojen esikuntien välisestä kirjeenvaihtoaineistoa. Tutkimustani ei voida täten pitää 

yksityiskohtaisena kuvauksena puva-joukkoihin liittyvistä järjestelyistä. Voidaan olettaa, ettei 

kaikkea maanpuolustusalueiden tai puolustushaarojen käytössä ollutta tietoa puva-joukoista ole 

nimittäin lähetetty Pääesikuntaan. Yksityiskohtaisempi tarkastelu edellyttäisi, että eri maanpuo-

lustusalueiden, eli divisioonien, sekä puolustushaarojen sisäinen kirjeenvaihto huomioitaisiin 

myös. Tätä kautta puva-joukkoihin liittyvää tutkimusta voidaan tulevaisuudessa syventää esi-

merkiksi tarkastelemalla jonkin tietyn puolustushaaran tai maanpuolustusalueen toteuttamia 

suunnitelmia ja toimia puolueettomuusvartiointiin liittyen.  

Tutkimusaineistossa korostuvat erityisesti 1.Divisioonan ja 2.Divisioonan sekä Pääesikunnan 

välinen kirjeenvaihto. Tämä selittyy sillä, että pääosa puva-joukoista oli suunniteltu sijoitetta-

van kyseisten divisioonien alueille. Merivoimista, Ilmavoimista, Rajavartiolaitoksesta, Panssa-

riprikaatista ja 3.Divisioonasta käytössä olevaa aineistoa oli huomattavasti vähemmän, minkä 

johdosta edellä mainittuja tahoja ei tutkimuksessani käsitellä erityisen yksityiskohtaisesti puo-

lueettomuusvartioinnin kontekstissa. Jatkotutkimusta ajatellen olisi aiheellista laajentaa puolu-

eettomuusvartiointiin liittyvää tutkimusta nimenomaan edellä mainittujen tahojen suuntaan, 

esimerkiksi tarkastelemalla puolueettomuusvartioinnin merkitystä Suomen itärajalla Rajavar-

tiolaitoksen ja 3.Divisioonan kontekstissa. 

Tutkimustani voidaan pitää puutteistaan huolimatta kuitenkin kokonaisvaltaisena kuvauksena 

puva-joukkojen käytöstä ja perustamisjärjestelyistä sekä joukkojen merkityksestä 
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puolueettomuuden suojaamisessa. Erityisesti tutkimuksessani korostuvat kahden ikäluokan 

joukot, ja rauhanajan puva-joukot jäävät vähemmälle huomiolle. Tämä selittyy yksinkertaisesti 

sillä, että kahden ikäluokan joukot muodostivat huomattavasti laajemman suunnitelmakokonai-

suuden kuin rauhanajan joukoilla toteutettu puolueettomuusvartiointi. Painotus kahden ikäluo-

kan joukkoihin on täten muodostunut aineistolähtöisesti. 

Käytössäni oli runsaasti puolueettomuusvartiointia käsittelevää aineistoa, mikä on mahdollis-

tanut puva-joukkojen laaja-alaisen tarkastelun. Tästä huolimatta tutkimukseni ei pysty vastaa-

maan kaikkiin puva-joukkoihin liittyviin perustavanlaatuisiin kysymyksiin. Nämä kysymykset 

koskettavat esimerkiksi 1960-luvun alussa toteutettuja muutoksia, joiden seurauksena alettiin 

puhua kolmesta eri puva-tapauksesta (puva 1–3). Tutkimukseni ei anna yksiselitteisiä vastauk-

sia puva-tapauksien sisällöstä tai niistä syistä, jotka johtivat toteutettuun muutokseen. Puolu-

eettomuusvartiointiin liittyvän jatkotutkimustarpeen arvioinnissa tulisi täten huomioida myös 

erityisesti 1960-luvun alussa toteutetut muutostoimet. 
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T 26842, D 1 sal, Pöytäkirjat omat toimitteet 1953–1964 

T 26842, F 17 sal, Kirjeistö 1962 

T 26842, F 23 sal, Kirjeistö 1966 

T 26842, F 24 sal, Kirjeistö 1966 

T 268342, Ha 4 sal, Valmisteluasiakirjat 1961–1965 

T 26843, F 6 OT-sal, Kirjeistö 1955–1956 

T 26843, F 7 OT-sal, Kirjeistö 1956 

T 26843, F 8 OT-sal, Kirjeistö 1957 

T 26843, F 9 OT-sal, Kirjeistö 1958 

T 26843, F 10 OT-sal, Kirjeistö 1959 

T 26843, F 11 OT-sal, Kirjeistö 1959 

T 26843, F 12 OT-sal, Kirjeistö 1960 

T 26843, F 13 OT-sal, Kirjeistö 1960 

 



 86 

Pääesikunta, operatiivinen osasto 

T 26862, D 2 OT-sal, Konseptit ja taltiot 1955–1956 

T 26862, D 3.1 OT-sal, Konseptit ja taltiot 1957 

T 26862, D 4 OT-sal, Konseptit ja taltiot 1958–1960 

T 26862, E 7 OT-sal, Saapuneet asiakirjat 1956 

T 26862, E 8 OT-sal, Saapuneet asiakirjat 1957 

T 26862, E 9 OT-sal, Saapuneet asiakirjat 1958 

T 26862, E 12 OT-sal, Saapuneet asiakirja 1960 

T 26862, E 13 OT-sal, Saapuneet asiakirja 1960 

T 26862, F 8 OT-sal, Kirjeistö 1957 

T 26862, F 9 OT-sal, Kirjeistö 1958 

T 26862, F 11 OT-sal, Kirjeistö 1960 

T 26965, F 22 sal, Kirjeistö 1960 

T 26965, F 24 sal, Kirjeistö 1961 

T 26965, F 27 sal, Kirjeistö 1962 

T 26965, F 30 sal, Kirjeistö 1963 

T 26965, F 32 sal, Kirjeistö 1964 

T 26965, F 37 sal, Kirjeistö 1966 

T 26965, F 38 sal, Kirjeistö 1966 

T 26965, C 3 sal, Polttopöytäkirjat 1966–1973 

T 26965, Dk 1 sal, Arkistomuodostajan erikoislajit YPO:n 1 aineistoa 1961 

T 26965, Dk 2 sal, Arkistomuodostajan erikoislajit YPO 2:n aineistoa 1962 

T 26965, Dk 3 sal, Arkistomuodostajan erikoislajit YPO 3:n aineistoa 1964 
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T 26965, Dk 4 sal, Arkistomuodostajan erikoislajit YPO 3:n aineistoa 1966 

1.4 Ohjesäännöt1.4 Ohjesäännöt 

Kenttäohjesääntö yleinen osa (KO yl) 1958, Pääesikunta, Helsinki, 1958 
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