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99. VUOSIKERTA

Hakku-lehden juhlavuosi, 100 vuotta Hak-
ku-lehteä, on alkamassa. Maamme van-
himman aselajilehden juhlavuoteen val-

mistaudutaan poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa 
sota Ukrainassa jatkuu, suurvaltojen suhteet ovat 
erittäin heikot ja Kiinan ja Taiwanin tilanne huo-
lestuttaa maailmaa. Uhkaukset joukkotuhoaseiden 
käytöstä pelottavat ymmärrettävästi ihmisiä Suo-
messa ja Euroopassa. Maailman talous on mo-
nien arvioiden mukaan liukumassa taantumaan, 
energian hinta on korkea ja jopa sen saatavuus 
läntisessäkin Euroopassa voi ajoittain talvella olla 
uhattuna. Infl aatio on nyt noin 8 prosenttia eikä 
hintojen nousulle näy loppua. Euroopan riippu-
vuudesta Venäjän energiasta maksetaan ensi tal-
vena kovaa hintaa.

Venäjä halunnee pitkittää kriisiä, luottaen län-
nen Ukrainalle antaman tuen asteittaiseen heikke-
nemiseen. Ensimmäisiä merkkejä tästä on jo näky-
vissä esimerkiksi yksityisten ihmisten lahjoitusten 
määriä tarkasteltaessa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että Ukrainan jättäminen yksin Venäjää vastaan 
ei ole vaihtoehto. Vaikka Ukrainan tilanteeseen 
ei ehkä nopeaa ratkaisua olekaan näköpiirissä, 
näistäkin kriiseistä selvitään. Suomen puolus-
tukseen ja kansalliseen turvallisuuteen liittyvissä 
kysymyksissä Eduskunta on ollut poikkeukselli-
sen yksimielinen. Tästä hyviä esimerkkejä ovat 
Natoon liittyminen, itärajan aitakysymys ja puo-
lustusmäärärahojen nostaminen. Vaikka Suomeen 
ei kohdistu suoraa sotilaallista uhkaa, Ukrainan 
sodan seurannaisvaikutukset vaikuttavat meilläkin 
vahvasti. Naton jäsennyskin on enää kahden maan 
ratifi oinnin takana.

Ukrainassa on vahvistettu ensimmäinen suo-
malaisen Pasin eli XA-185-panssariajoneuvon 
tuhoutuminen. Ihan tavallisesta telamiinasta ei 
liene kyse, kun videota tuhosta katselee. Netissä 

leviävät videot, joissa venäläinen panssarivaunu 
ajaa suoraan näkyvissä olevaan miinoitteeseen, 
eivät lakkaa hämmästyttämästä. Pioneeritoimin-
nan merkitys Ukrainassa tuntuukin korostuvan. 
Miinat, räjähteet ja jokien ylitykseen liittyvä prob-
lematiikka ovat olleet uutisissa päivittäin. Me pio-
neerit sen olemme toki aina tienneetkin.

Hakku-lehden 100-vuotisen historian aikana 
vaikeita aikoja on maassamme toki eletty ennen-
kin. Sodan vuodet 1939-45 olivat raskaita, mutta 
niidenkin aikana Hakkua julkaistiin. Sotia seu-
ranneiden sotakorvausten maksaminen koettiin 
epäoikeudenmukaisena ja raskaana, mutta tämä 
loi samalla pohjaa tulevien vuosien teolliselle me-
nestykselle. Itsenäisyyspäivän lähestyessä onkin 
jälleen hyvä hiljentyä muistamaan menneiden su-
kupolvien uhrauksia – taistelukentällä ja Suomen 
jälleenrakennuksessa, lottia ja kotirintaman naisia 
unohtamatta! Sodissamme kaatuneita oli yhteensä 
90 300 ja haavoittuneita 188 600. Vaikka vanhalle 
perinteelle kahden kynttilän sytyttämisestä ikku-
nalle itsenäisyyspäivänä onkin annettu useita eri 
merkityksiä, muistuttaa perinne meitä paitsi jääkä-
rien uhrauksista, myös sodissamme kaatuneiden ja 
vammautuneiden uhrista. Vapauden uhri oli kallis.

Koko vuoden 2023 kantava teema Hakku-leh-
dessä tulee olemaan historia, nykyaikaa unohta-
matta. 100-vuotiasta Hakku-lehteä on tarkoitus 
juhlistaa monin eri tavoin, siitä tarkemmin vuoden 
2023 alussa. Musta lippu yhdistää!

Pimeyden ja synkkien kansainvälisten uutisten 
keskellä on hyvä muistaa kaikki se hyvä, jota meil-
lä Suomessa kuitenkin on. Nauttikaa loppusyksyn 
ja alkutalven raikkaista päivistä ja pitäkää huoli 
läheisistänne. Valo voittaa pimeyden. Toivotan 
kaikille hyvää ja rauhallista 105 vuotta täyttävän 
Suomen itsenäisyyspäivää!

Timo Iltanen

Kohti juhlavuotta

Kiinnostaako maarakentaminen tai louhintatyöt (poraus/panostus)? 
Omaatko kenties kokemusta jo infra-alalta ja haluat päivittää osaamistasi? 
Yrittäjä, onko yrityksessäsi henkilöstön osaaminen ja pätevyydet ajan tasalla?

Maarakennuskoneenkuljettaja
Maarakentaja
Rakennusalan perustutkinto

Maarakennusalan ammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto

Lisätietoja: Ossi Pippuri, +358 50 463 0484,

Kartoittaja
Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittausalan ammattitutkinto

Lisätietoja: Perttu Haimilahti, +358 50 477 7338, 

Tehdään osaajia!
Räätälöityjä koulutuksia

Kaivosmies 
Kaivosalan perustutkinto

Kaivosalan ammattitutkinto

Panostajakoulutukset
Nuorempi panostaja (40 h) 
Räjäytystyön vastuuhenkilö (40 h) 
Vanhempi panostaja 
Ylipanostaja 
Panostajan kertauskoulutus (8 h)

Lisätietoja: Pekka Martikainen, +358 50 430 0530 

Kysy lisää alojen lisä- ja täydennyskoulutuksista
sekä räätälöidyista toteutuksista: Aki Hankilanoja, 

RIVERIA.FI

Työn ohessa

Oppisopimuksella

Taidekellot tilauksesta
Uutena tuotteena Pioneeri-kello

Taiteilija Ville Karppinen 

villekarppinen76@gmail.com

SUOMEN TERÄSTEKNIIKKA OY
MAVATECH
NBC DECONTAMINATION

Risto Rautavirta
Myyntijohtaja, Evl evp

Puhdistamontie 26, 05840 Hyvinkää
GSM 0400 569 229 • Fax 019 434 920 • Email: risto.rautavirta@mavatech.com

SOTILASKOTI
SÄKYLÄN SOTILASKOTIYHDISTYS RY

www.sotku.fi 

VALKEALAN 
SOTILASKOTIYHDISTYS
46140 Vekarajärvi

KAJAANIN
SOTILASKOTIYHDISTYS
Prikaatintie 97

87500 Kajaani
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Iske Hakku Isänmaan puolesta

Pioneeritarkastaja 
Eversti Jukka Aihtia

Pioneeritoiminta 
käytännössä

Pioneeritoiminnan 
kasvot Ukrainassa

Sota Ukrainassa jatkuu, eikä heti 
loppua näy. Ukrainan syyskuus-
sa alkanut vastahyökkäys on ollut 

toistaiseksi menestyksekäs. Ukraina on 
onnistunut valtaamaan takaisin itselleen 
useita kaupunkeja erityisesti Itä-Ukrai-
nassa. Ukrainan mestarillisesti toteutta-
ma salaaminen ja harhauttaminen hyök-
käyksen suuntaamisessa on vaikuttanut 
merkittävästi vastahyökkäyksen onnis-
tumiseen. 

Pioneeritoiminta on ollut Ukrainan so-
dassa vahvasti esillä. Sodan molemmat 
osapuolet ovat suluttaneet ja käyttäneet 
erityisesti panssarimiinoja liikkeen estä-
miseen ja kanavoimiseen. Panssarimiino-
ja on asennettu perinteisesti maahan sekä 
kaivettuina että maanpäällisesti asennet-
tuina. Panssarimiinoilla on pysäytetty ja 
jopa tuhottu useita vaunuja ja muita ajo-
neuvoja. Venäjä on käyttänyt toiminnas-
saan myös kiellettyjä jalkaväkimiinoja ja 
sirotemiinoja. Mielenkiintoista tässä mii-
nasodankäynnissä on se, että Ukraina on 
jalkaväkimiinat kieltävän Ottawan sopi-
muksen osapuoli, mutta Venäjä ei.

Jokien ja niitä ylittävien siltojen merki-
tys on tullut esille useissa sodan vaiheis-
sa. Sodan osapuolet koettavat joko pitää 
sillat kaikin keinoin ehjänä hallussaan 
tai tuhota niitä useilla eri menetelmillä. 
Isku Kertsin sillalle on tähän mennessä 
eniten julkisuutta saanut siltaan kohdis-
tunut isku. Sillat tai ylipäätään ylikulun 
varmentaminen ovat ratkaisevan tärkeäs-
sä roolissa vesistöjen halkomilla alueilla 
joukkojen huoltamisen tai suunniteltujen 
vastahyökkäysten toteuttamisessa. Yliku-

lun varmentamista on toteutettu monin 
paikoin ponttoni- ja kalustosilloilla.

Sodan osapuolet ovat lisänneet suo-
jaa linnoittamalla. Puolustuksessa olevat 
joukot ovat kenttälinnoittaneet asemiaan 
hyvin perinteisellä tavalla. Maahan kai-
vautuminen, taisteluhautojen rakentami-
nen ja asemien kattaminen esimerkiksi 
puutavaralla ovat parantaneet elämisen 
edellytyksiä taistelukentällä merkittäväs-
ti. Maastouttamalla on estetty joukkojen 
havaitsemista. 

Sodassa ei ole toistaiseksi käytet-
ty CBRN -aineita. Venäjä on kuitenkin 
käyttänyt tulta ydinvoimalaa kohti. Vaa-
rana on, että ydinvoimalan vaurioitumisen 
seurauksena liikkeelle saattaa päästä ra-
dioaktiivinen laskeuma. Venäjä on myös 
uhkaillut taktisen ydinaseen käytöllä, 
mutta toistaiseksi uhkaukset ovat jääneet 
retoriikan tasolle. Uhkana on myös Ve-
näjän kemiallisen aseen käyttö. Kaiken 
kaikkiaan suojelun uhkakuva on reali-
soitunut toistaiseksi vain psykologisena 
pelotteluna ja uhkailuna.

Kukaan ei tiedä, milloin Ukrainan sota 
päättyy. Varmaa on kuitenkin se, että so-
dan jälkeen Ukrainan jälleenrakentami-
nen on valtava projekti. Siinä pioneeritoi-
minnalla ja erityisesti miinojen ja räjäh-
teiden raivaamisella on merkittävän suuri 
rooli. Tiedossa on, että Ukrainan maaperä, 
järvet, joet ja merialue ovat erittäin saastu-
neita miinoista ja räjähtämättömistä am-
pumatarvikkeista. Ukrainasta on sodan 
myötä tullut yksi ”miinoitetuimmista” 
maista koko maailmassa. Naton alaisen 
asiantuntijaorganisaation EADRCC:n 
arvion mukaan Ukrainan maa-alueen rai-
vaaminen kestää vähintään viisi ja meri-
alueen raivaaminen vähintään 10 vuotta.

Suomessa Ukrainan sodan pioneeri-
toimintaa on seurattu tarkasti. Saatuja 
havaintoja analysoidaan ja puntaroidaan, 
miten niitä on otettava huomioon oman 
pioneeritoimintamme ja koulutuksemme 
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ase-
lajin kehittämisessä.

Pioneeritoiminnan 
konkretiaa Suomessa
Kuluvan syksyn näkyvintä ja eniten jul-
kisuutta saanutta pioneeritoimintaa koti-
maassamme on ollut valmiusrakentami-
nen, jota on toteutettu kaikissa puolustus-
haaroissa. 

Valmiusrakentamisessa puolustus-
voimien alueille eri puolilla valtakuntaa 
rakennetaan merkittävä määrä linnoit-
teita, joilla on valmiutemme ja toimin-
takykymme kannalta suuri merkitys. 
Valmiusrakentamisen suunnittelun ovat 
tehneet puolustusvoimien palkattu hen-
kilöstö ja reserviläiset, mutta toimeen-
panosta ovat vastanneet siviiliurakoitsi-
jat. Heidän osaamisensa lisääntyminen 
pioneeritoiminnassa on merkittävä arvo 
sinänsä. Haluan osoittaa valmiusrakenta-
miseen osallistuneelle puolustusvoimien 
henkilöstölle, reserviläisille ja siviiliura-
koitsijoille mitä parhaimmat kiitokseni 
erinomaisesti tehdystä työstä. 

Lehden myöhemmissä osioissa edelli-
sessä lehdessä lupaamallani tavalla jaam-
me PAROLA22-kokeiluharjoituksen op-
peja ja keskeisiä havaintoja aktiiviselle 
reservillemme ja lehden muille lukijoille.

Pirteää loppuvuotta toivottaen 

Pioneeritarkastaja

Mediassa näinä päivinä usein 
esiintyvä sana on ollut resiliens-
si. Yleensä tällä tarkoitetaan yk-

silön tai yhteisön henkistä kapasiteettia, 
kykyä selvitä toimintakykyisenä erilaisis-
sa kriiseissä ja kuormittavissa tilanteissa. 
Juuri tätä kykyä tarvitaan näinä päivinä. 
Tätä kykyä meistä jokainen pystyy omalta 
osaltaan vahvistamaan hyvinkin arkisilla 
asioilla.  Nämä ovat yleisestikin hyvin-
voinnin peruspalikoita kuten uni, ruoka, 
liikunta, sosiaaliset suhteet ja mielekäs 
tekeminen.

Yksi tulevan talven mahdollisesti meitä 
jokaista koskettava asia on energian riit-
tävyys.  Energian hinnan nousun lisäksi 
myös sen riittävyys on vaakalaudalla.  Tu-
levan talven säät määräävät pitkälti sen 
joudutaanko sähköä säännöstelemään ja 
turvautumaan kiertäviin alueellisiin säh-
kökatkoihin. Olkiluodon kolmosreakto-
ri on aloittamaisillaan sähköntuotantoa 
juuri oikeaan aikaa, mutta muutamien 
ilmenneiden vikojen johdosta joudumme 
jännittämään senkin kohtaloa vielä tovin.  

Kriisistä toiseen

On siis syytä varautua sekä henkisesti 
että materiaalisesti sähkökatkoihin. Ilkka 
Remeksen kirja ”Jäätyvä helvetti” on fi k-
tiivinen kuvaus Suomeen kohdistuvasta 
hybridivaikuttamisesta, jonka johdosta 
sähkönjakeluun tulee merkittäviä häiri-
öitä. Vaikka tapahtumat ovat kuviteltuja, 
niin teoksen kuvaamat tapahtumat anta-
vat kuitenkin hyvän kuvan siitä, kuinka 
merkittävässä osassa sähkönjakelu on ja 
minkälaisia ongelmia sähkökatkoksesta 
voi tulla. Eri viranomaiset ovat antaneet jo 
ohjeita ja neuvoja miten parhaiten selvitä 
katkoksista ja niitä on kyllä syytä nou-
dattaa. Kehotankin kaikkia tarkistamaan 
omalta osaltaan, että asiat ovat kunnossa 
ja muistakaa myös tarjota apuanne niil-
le, jotka eivät välttämättä osaa tai pysty 
huolehtimaan itsestään! En epäile yhtään 
sitä, että me suomalaiset emme pärjäisi 
mahdollisessa kriisissä, mutta tilanne voi 
tulla hankalaksi monissa muissa Euroo-
pan maissa. 

Suomalainen yhteiskunta on panos-
tanut vuosikymmeniä varautumiseen ja 

viranomaisyhteistyöhön.  Meidän koko-
naisturvallisuuden käsitteemme on melko 
ainutlaatuinen ja aidosti toimiva järjestel-
mä, jonka tarkoituksena turvata koko yh-
teiskuntamme toiminta kriiseissä. Järjes-
telmän toiminnan kannalta on kuitenkin 
tärkeää kehittää sitä jatkuvasti, sekä mu-
kautua muuttuvaan toimintaympäristöön. 
Näin on tehtykin ja tehdään yhä edelleen. 
Tärkeää on myös, että me jokainen yksi-
löinä varaudumme mahdollisiin häiriöti-
lanteisiin ja näin parannamme osaltamme 
koko yhteisön kriisinsietokykyä. Yhdessä 
olemme vahvoja.

Varautukaa, harjoitelkaa ja pitää huolta 
lähimmäisistänne!

Turvallista loppuvuotta,

Iikka Ellilä
Puheenjohtaja

Pioneeriaselajin liitto ry.

Iikka Ellilä

Ensin tuli koronapandemia, sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energian hintojen nopea nousu, infl aa-
tio, korkojen kasvaminen ja monta muuta pienempää, ei niin miellyttävää asiaa. Jokapäiväinen elämäm-
me on nyt jatkuvan muutoksen kourissa ja huoli perusturvallisuudestamme kasvaa. Jatkuva uutisvirta 
maailman tapahtumista tavoittaa meidät jatkuvasti useiden eri medioiden kautta, emmekä valitettavasti 
pysty unohtamaan ikäviä tapahtumia hetkeksikään. Lukiessani erästä aikakausilehteä yritin tietoisesti 
etsiä hyviä ja mukavia uutisia, mutta ne olivat ikävä kyllä selkeässä vähemmistössä. Tämä kaikki aiheut-
taa jatkuvaa stressitilaa, jonka kuormittava vaikutus kasvaa koko ajan. 
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Parola22

Tämän vuoden kokei-
luharjoituksen keskei-
simpinä tavoitteina oli:  

1) Todentaa pioneerien val-
miusjoukkojen tarkastus-
hetken kyvykkyys suluttaa 
ja edistää liikettä nopeassa 
tilannekehyksessä

2) Kehittää puolustusvoimien 
ja ennen kaikkea pioneeria-
selajin sekä meitä tukevien 
viranomaisten ja yritysten 
yhteistyötä kokonaispuo-
lustuksen tehtävissä

3) Mahdollistaa kumppani-
valtioiden kanssa avoin 
keskustelu pioneeritoimin-
nan kannalta keskeisissä 
asioissa

4) Luoda mahdollisuus puo-
lustusalan yrityksille esi-
tellä kehitystuotteitaan 
pio neeritoiminnan alalla.

Tarkastajan näkökannalta tär-
keintä oli todentaa suoritusky-
vyn päivän kunto mahdollisim-
man haastavissa ja realistisissa 
olosuhteissa. Harjoitusta ei siis 
ollut järjestetty demo day -pe-

Pioneeriaselajin kokeiluharjoituksessa 
reipasta menoa koti- ja ulkomaisten 
kumppaneiden seurassa
Kokeiluharjoitus on vuosittain järjestettävä pioneeriaselajin keskeisin harjoitus. Kokeiluharjoitus 
järjestetään Maavoimien esikunnan johtamana ja alueellisen joukko-osaston tukemana vuosittain 
hivenen eri teemoilla ja alueilla.  Tänä vuonna kokeiluharjoitus – PAROLA22, järjestettiin Panssari-
prikaatin tukemana Parolannummi – Hätilä alueella, pääosan toiminnasta keskittyessä Hätilän alueelle. 

riaatteella, vaikka seuraajia 
olikin runsaasti. Tehtäviä ei 
oltu etukäteen harjoiteltu, vaan 
joukot toteuttivat tehtävänsä 
niin tilanteen mukaisesti kuin 
se normaali olojen varomäärä-
ysten ja rajoitteiden puitteissa 
oli mahdollista. Tarkastuksen 
kohteena olivat valmiusjakson-
sa alkuvaiheessa olevat valmi-
uspioneerijoukkueet Porin pri-
kaatista ja Kainuun prikaatista. 

PAROLA22-harjoitus osoit-
ti palkatusta henkilöstöstä 
ja varusmiehistä koostuvien 
valmiusjoukkojen toimivuu-
den. Vaikka valmiusjoukko-
koulutuksen varsin aikaisen 
vaiheen takia vielä kehitettä-
vääkin löytyi, korkeasti moti-
voituneet, hyvin koulutetut ja 
hyvin varustetut pioneerijouk-
kueet niin Kainuusta kuin Sa-
takunnasta täyttivät nopeassa 
tilannekehityksessä toteutetut 
suluttamis- ja raivaamistehtä-
vät vaatimusten mukaisesti. 
Pitkät siirtymiset ja tuntema-
ton maasto eivät haitanneet 
tehtävien toteutusta.

Valmiusjoukkueet pääsivät 
kokeilemaan myös vähem-
män harjoitettuja elementtejä. 
Taistelijoiden vakavat ilmeet 
kirkastuivat vahvarunkoisten 
puiden kaatuessa puumurros-
teiksi osaksi miinoitetta. Mii-
noista, murrosteista ja kaivan-
noista koostuvat miinoitteet 
ovat edelleen todellinen haaste 
modernillekin vastustajalle.

Kotimaiset ja kansainväliset 
vieraat, joita oli yli 30 henki-
löä kymmenestä eri maasta, 
pystyivät vakuuttumaan pait-
si joukkojemme suluttamisen 
suorituskyvystä, myös poik-
keuksellisen vahvasta yhteis-
työstä viranomaisten ja siviili-
yritysten kanssa. Urakoitsijan 
lähes umpimetsään vuorokau-
dessa rakentama kestävä pyö-
räajoneuvoura sekä palkkisilta 
eivät jättänyt katsojia kylmik-
si, vaan vakuutti seuraajat sii-
tä, että tehtävissä kannattaa 
tilanteen sen mahdollistaessa 
käyttää aina parasta osaamista.

Harjoituksessa toteutettiin 
myös laajaa kokeilutoimintaa, 

joka luo perusteita Maavoi-
mien ja ennen kaikkea pionee-
ritoiminnan pitkäjänteiselle 
materiaalien ja taktiikan kehit-
tämiselle sekä puolustuskyvyn 
parantamiselle.  

Haluan vielä kerran kiittää 
harjoituksen tuen järjestelyis-
tä Panssariprikaatia, kaikkia 
harjoituksen mahdollistajia ja 
harjoitukseen osallistujia. Oli 
hienoa ja helppoa johtaa harjoi-
tusta, jossa osaaminen, asenne 
ja ammattitaito oli keskiössä.

Edellisessä Hakku-lehdessä 
lupaamallani tavalla jaamme 
tässä numerossa kokeiluhar-
joituksen oppeja ja keskeisiä 
havaintoja aktiiviselle reser-
villemme ja lehden muille lu-
kijoille.

Ensi vuonna pioneeriasela-
jin kokeiluharjoitus on suun-
niteltu järjestettävän  Pääkau-
punkiseudulla. Harjoitusta 
pyritään taas kehittämään en-
tisestään.

Pioneeritarkastaja
Jukka Aihtia

Maavoimien tutkimus-
keskuksen Pioneeri- 
ja Panssarisektori 

toteuttivat yhteistyössä este-
vaikutuksen tutkimusta pans-
sarikalustolle. Kalustona käy-
tettiin rynnäkkö- ja taistelu-
panssarivaunuja sekä vaunua 
miinajyrillä. Puumurrosteina 
oli lyhyitä miinoittamattomia 
puumurrosteen alkuja ja beto-
nielementteinä oli valmiusra-
kentamisessa käytettäviä ele-
menttejä sekä tieliikenteessä 
yleisesti käytettyjä liikenteen 
ohjaamiseen tarkoitettuja ele-
menttejä. 

Estetutkimusta
Parola22-harjoituksessa
Parola22-harjoituksessa tehtiin puumurrosteen puiden sekä betoniesteiden 
estevaikutuksien tutkimusta panssarikaluston liikkuvuudelle. 

Tutkimuksella haluttiin sel-
vittää puumurrosteen ja beto-
nielementtien estearvoa nyky-
aikaiselle panssarikalustolle. 
Samalla haluttiin saada tietoa 
puumurrosteen rakennustavan 

ja rakenteen merkityksestä es-
tearvoon. Teollisuuden betoni-
elementeistä haluttiin selvittää 
yksittäisten elementtien sekä 
pienten elementtimuodostel-
mien estearvo panssarikalus-

Teksti: Maavoimien tutkimuskeskus, Pioneerisektori  Kuvat: Puolustusvoimat

Hakun vuosikertatilaus/neljä numeroa EUR 25,00 / Suomi.
PAL ry:n pioneerikiltojen ja -yhdistysten jäsenille sekä varusmiespalvelustaan

 suorittaville EUR 20,00.
Tilaukset: Väinö Heikkala, 0400 767 852. S-posti: ostt@pp.inet.fi .

Tilaa HAKKU-lehti

f
BMP-2 kiipeää telalla 
80 x 80 cm kuution päälle 
vaivatta.

tolle. Näiden lisäksi pyrittiin 
selvittämään, miten puumur-
rosteilla tai betonielementeil-
lä tulisi pyrkiä estämään tai 
vaikeuttamaan mekaanista 
raivaamista.

g
LEO2A4UR ja jyrä. Jyrä 
kaataa 80 x 80 cm kuution
ja kiipeää sen päälle.
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Ylikulunvarmentami-
nen tuo viranomaiset 
ja puolustusvoimien 

kumppanit yhteen. Väylävi-
rasto vastaa teiden ylläpidosta 
ja hallinnoi tiealueita. Nor-
maalioloissa teiden ylläpito 
ja rakennushankkeet toteuttaa 
kilpailun voittanut urakoitsija. 
Poikkeusoloissa tien kunnos-
sapito toteutetaan normaa-
liolojen mukaisesti, mutta 
korjauksissa rakentamisen 
resurssit voidaan kohdentaa 
Puolustusvoimien kumppani-
na toimivalta aluerakentajalta, 
mikäli se on Puolustusvoimien 
intressien mukaista. 

Yhteistoimintaa
Parola22-harjoituksessa

Harjoituksessa liikkeen edis-
tämisteeman mukaisesti toteu-
tettiin kaksi ylikulun varmen-
nuspaikkaa Ilveskallion har-
joitusalueelle siviilirakennus-
urakoitsijoiden suo rituskykyä 
hyödyntäen. Toiseen paikoista 
liittyi 300 metrin kenttätien 
rakentaminen umpimetsään. 
Harjoituksen yhteydessä pääs-
tiin koeponnistamaan koko 
liikkeen edistämiseen liittyvää 
ketjua, viranomaisyhteistyö-
tä ja kumppanuutta myöten. 
Operatiivinen käyttäjä mää-
ritti tarvitsemansa suoritteet, 
PVLOGLE kohdensi raken-
tamisessa tarvittavat resurssit, 

kohteiden suunnittelusta vas-
tasi siviilikomponentti, Väylä-
virasto toimitti suunnitelman 
mukaisen varasiltakaluston, 
rakentamisen suunnittelusta ja 
toimeenpanosta vastasi alue-
rakentaja. Ennen harjoitusta 
metsähallitus oli poistanut 
puuston tieuralta.

Aluerakentaja oli koonnut 
tehtävän laajuuteen suhteutet-
tuna sopivan, realistisen kalus-
ton. Kenttätien rakentaminen 
toteutettiin yhdellä 35 tonnin 
ja kolmella 23 tonnin tela-
alustaisella kaivinkoneella. 
Siltatyömaalla työskenteli 23 
tonnin tela-alustainen kaivin-

kone, pyöräkuormaaja ja hiia-
billa varustettu kuorma-auto. 
Kolme sora-autoa toimittivat 
molemmilla kohteilla tarvitta-
vat murskeet. Työt toteutettiin 
kahdessa vuorossa. Molemmis-
sa vuoroissa oli kaksi työnjoh-
tajaa ja kuljettajat ja lisäksi sil-
tatyömaalla oli kuusi asennus-
henkilöä. Kokonaisuutta johti 
työmaapäällikkö. Päivävuoro 
työskenteli 07.00–19.00 ja yö-
vuoro 19.00–07.00, vuorojen 
työnjohto ja osin henkilöstökin 
limitti työaikaansa noin tunnin 
ajalla töiden sujuvan jatkuvuu-
den varmistamiseksi.        

Näinkin voi käydä. Puumurrosteen koivun runko tunkeutui testin aikana raivaimen raken-
teen väliin. Irrottamiseen jouduttiin käyttämään moottorisahaa.

Vaunujen suoritus-
kyky yllätti
Rauhan aikana panssarivaunu-
ja ei viedä edes lähelle liikku-
vuuden suorituskyvyn äärira-
joja, koska vaunuja halutaan 
suojella pieniltäkin vaurioilta. 
Tämä johtaa siihen, että omi-
en vaunujen kykyjä ei tunneta 
ja toisaalta siihen, että aliar-
vioidaan se, mihin vaunuilla 
oikeasti kyetään. Jo pelkäs-
tään rynnäkköpanssarivaunun 
kyky kiivetä ja ylittää 80cm 
betonieste oli monellekin yl-
lätys. Vaunun miehistökin oli 
tämän jälkeen ihmeissään. 
Samoin puumurrosteilla yllät-
ti se, kuinka ketterästi taiste-
lupanssarivaunulla pystyi kii-
peämään kaadettujen runkojen 
päälle ja sieltä eteenpäin. 

Tutkimukseen rakennettiin 
eri tyyppisiä puumurrosteiden 
lyhyitä alkuja. Murrosteissa ei 
käytetty harjoitusmiinoja. Eri 
tyyppisillä rakenteilla pyrittiin 
selvittämään eroavaisuudet es-
tevaikutukseen.  Tähän liittyen 
analysoitiin kuva- ja videoma-
teriaalin perusteella vaunujen 
liikkumiskykyä murrosteissa. 
Puumurrosteiden estevaikutus 
ilman miinoja on panssarivau-
nuille vain hidastava.

Betonielementeillä 
kyetään estämään 
tai hidastamaan 
vaunujen liikettä
Vaikka vaunujen kyky ylittää 
betoniesteitä yllätti tutkijat, 
saatiin vaunuja jäämään kii-
peliin betoniesteiden päälle. 
Irrallinen betonikuutio vaunun 
alla tai edessä oli varsin arvaa-

LEO2A4UR lähestymässä puumurrostetta.

maton. Monesti sattuma pelas-
ti, mutta lähellä oli tilanteita, 
jossa pienellä tuurilla kuutio 
olisi luiskahtanut vaunun alle 
ja jumittanut vaunun. Yksittäi-
sen elementin liikkuessa hol-
tittomasti ja raahautuessa vau-
nun alla, useamman elementin 
muodostava kokonaisuus oli-
kin jo haaste. Tässäkin tuurilla 
ja ajosuunnan valinnalla oli iso 

merkitys siihen, kuinka vaunu 
pystyi tai oli pystymättä nou-
semaan rivissä ja jonossa ollei-
den elementtien päälle.

Tutkimus oli kokonaisuute-
na silmiä avaava. Nyt päästiin 
oikeasti kokeilemaan ja moni 
uskomus saatiin todennettua 
oikeaksi tai vääräksi. Ha-
vainnot ja tutkimustulokset 
viedään Pioneeriaselajin ke-

hittämiseen ja koulutukseen. 
Täyttä totuutta ei vielä saatu 
selville, sillä tutkimuksessa 
tunnistettiin lisätutkimustar-
vetta niin betonielementtien 
kuin puumurrosteiden osalta. 
Vaikka testeissä olikin koli-
naa ja kunnon ryskettä, kun 
panssarivaunulla ajettiin päin 
mitäkin estettä, niin mitään 
vaurioita vaunuihin ei tullut. �

Aluerakentajat rakensivat tieuraa metsään noin 300 metriä.

Teksti: Insinöörimajuri Pertti Siirilä     
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Harjoitus antoi erittäin 
hyvän alustan ja mah-
dollisuuden testata 

poikkeusolojen yhteistyö-
kumppanin kykyä rakentaa 
uutta tieuraa ja varasiltakalus-
toa ennalta valmistelematto-
maan paikkaan. Uuden tieuran 
rakentaminen antoi lisäperus-
teita tunnistettuihin suunnitte-
lutarpeisiin. Varasiltakalustoa 
varten rakennettu siltapaikka 
antaa mahdollisuuden käyttää 
useampaa siltakalustoa kysei-
sellä paikalla. Rakennetun sil-
tapaikan toteutusperiaatteita 
voidaan hyödyntää jatkossa 
vastaavantyyppisissä paikois-
sa. Tätä paikkaa voidaan hyö-
dyntää jatkossa myös MPK:n 

Panssariprikaatin kokemukset 
Parola22-harjoituksesta

ylikulunvarmentamiskursseil-
la.

Panssaripioneerikomppa-
nia ja Kymen pioneeripatal-
joonan henkilökunta osallis-
tui Parola22-harjoitukseen 
henkilökunnan voimin. Hen-
kilökunnasta muodostettiin 
LEO2L siltapanssarivaunu- ja 
LEO2A4-URDAN raivaamis-
panssarivaunumiehistöt har-
joituksen tutkimustoimintaa, 
suorituskykytestejä ja yritys-
esittelyitä varten. Harjoituksen 
aikana panssarivaunukalustol-
la ylitettiin panssarikaivantoja 
ja raivattiin puumurrosteita yh-
teistoiminnassa Porin prikaatin 
valmiusyksikön pioneerijouk-
kueen kanssa. Osallistuttiin 

panssarivaunujen liikkuvuu-
den testaamiseen sekä aluera-
kentajan rakentaman sillan ja 
tieuran käytettävyystesteihin. 
Harjoitus toi henkilökunnalle 
uusia näkökulmia vaunujen 
käyttötavoista ja suoritusky-
vystä. Harjoituksen aikana 
dokumentoitiin runsaasti uutta 
tietoa, jota käytetään jatkossa 
henkilökunnan ja varusmies-
ten koulutuksessa.

Panssaripioneerikomppani-
asta kaksi kouluttajaa osallis-
tui harjoituksen aikana koulut-
tajavaihtoon. Toinen koulutta-
jista toimi harjoituksen aikana 
Kainuun prikaatin valmiusyk-
sikön pioneerijoukkueen kou-
luttajana ja toinen vastaavalla 

tavalla Porin prikaatin valmi-
usyksikön pioneerijoukkueen 
kouluttajana. Harjoituksen 
aikana kouluttajat kävivät 
keskusteluita toimintatavoista 
ja vertailivat keskenään, mi-
ten omassa joukko-osastossa 
asioita koulutetaan. Koulut-
tajavaihtoon kuului parhaiden 
käytänteiden vertailutilai-
suus, jolla saatiin jaettua tie-
toa joukko-osastojen välillä. 
Kouluttajavaihto sai positiivi-
sen vastaanoton ja sille nähtiin 
tarvetta myös jatkossa.

Kapteeni Mikko Karppinen
Pioneeriupseeri

PSPR-OPOS-OPKE

Kenttätien ja kalustosillan 
rakentaminen käynnistyi maa-
nantaiaamulla kello 08.00, pe-
rehdyttämisen jälkeen. Tieura 

f
Siltavaunu laskee Leguan-
siltaa aluerakentajien 
valmistelemaan tiepenkkaan 
pehmeikkökohdan yli.

Kalustosillan laakeripukkien asennusdetalji.

laski ”jokilaaksoon”. Rinteissä 
maaperä oli hyvää soramoree-
nia, jokiuomassa pehmeäm-
pää maa-ainesta. Pehmeille 

osuuksille asennettiin suo-
datinkangas. Jokiuoman mo-
lemmin puolin rakennetuiden 
siltapenkerereiden väliin jäi 

noin 18 metrin levyinen auk-
ko siltaa varten. Rakentami-
nen sujui ripeästi, kenttätieksi 
vähän turhankin laadukas tie 
valmistui noin vuorokaudessa. 
Rakentamisen valmistuttua ra-
kentajat saivat seurata hienoa 
”paraatia” panssaripioneerien 
laskiessa rakennetulle paikalle 
Leguansillan. Heti sillan las-
kemisen jälkeen sillan ylitti 
kaksi BMP2 ja kaksi Leopard 
2A4 -vaunua. Näin tie ja sil-
tapaikka oli vihitty käyttöön 
vähän reilu vuorokausi raken-
tamisen käynnistämisestä. 

Kalustosillan rakentaminen 
aloitettiin perustusten raken-
tamisella. Päivän aikana saa-
tiin siltapuolen perustukset 

Siltavaunu ylittää aluerakentajien kokoaman kalustosillan.

valmiiksi ja yövuoro pääsi 
rakentamaan laakerialustoja 
ja toisen puolen perustuksia.

Vuorokauden ahertamisen 
jälkeen 15 metrin pituinen 
sillanrunko työnnettiin jokiu-
oman yli tiistaiaamulla. Päivä-
vuoro pääsi rakentamaan kant-
ta ja kaltureita. Seuraavalle 
yövuorolle jäi vielä lähtöpään 
kalturin rakentaminen. Silta 
oli ylimenokunnossa reilussa 
puolessatoista vuorokaudessa. 
Varsinainen ylimeno tapahtui 
keskiviikkoaamuna 63 tonnin 
siltapanssarivaunun ylitettyä 
sillan. Harjoituksen yhteydes-
sä nousi hyviä esityksiä ra-
kentamisen nopeuttamiseksi. 
Vierailujen päätyttyä rakenta-
jat pääsivät purkamaan kalus-
tosiltaa. Vajaan vuorokauden 
uurastuksen jälkeen sillan osat 
olivat taas sievästi paketissa.   

Harjoituksen tavoitteena 
oli määrittää aluerakenta-
jan suorituskykyä ylimenon 
varmentamiseen liittyvässä 
rakentamisessa sekä tutkia 
kalustosillan ”rakentamisen 
modernisointia” nykyaikai-
sen rakennuskaluston tuomia 

mahdollisuuksia hyödyntä-
en. Rakennetut lopputuotteet 
jäävät palvelemaan Panssa-
riprikaatin koulutusta vielä 

moneksi vuodeksi. Rakenta-
jien toiminnasta ja asenteesta 
loisti aito pioneerihenki, työt 
toteutettiin nopeasti, loppu-

tuote oli lujaa ja tarkoituksen 
mukaista. Suurkiitokset vielä 
kaikille harjoitukseen osallis-
tuneille. 
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Kainuun prikaati osallis-
tui 29.8.–2.9.2022 Pio-
neeriaselajin kokei-

luharjoitus "PAROLA 22":en 
Panssariprikaatin harjoitus-
alueella Hätilässä. Mukana 
oli omaa suorituskykyään mit-
taavia tehtäviä suorittamassa 
useasta eri pioneerikoulutusta 
antavasta joukko-osastosta. 
Kainuun prikaatin edustajina 
oli Kainuun Jääkäripataljoo-
nan Valmiusyksikön pioneeri-
joukkue, jonka toimintaa ohja-
si sekä mittasi Pohjan Pionee-
ripataljoonasta kurssiosaston 
henkilökunta. Joukkueen ta-
voite oli harjoituksen aikana 
testata omaa suorituskykyään 
valmiudellisissa tehtävissä, 
omaksua aselajin uusia suo-
rituskykyjä käyttöön sekä sa-
malla yhdenmukaistaa tiettyjä 
koulutuksellisia kokonaisuuk-
sia muiden osallistuneiden 
joukkojen kanssa.

Valmiusyksikön pioneeri-
joukkue saa ensimmäisen 6 
kk:n palveluksen aikana pe-
rusteellisen pioneerikoulutuk-
sen, jota syvennetään toisen 6 
kk:n valmiusvuoron aikana en-
nen siirtymistä reserviin. Val-
miusvuoron harjoitukset to-
teutetaan pääasiallisesti osana 
KAIJP:n harjoituksia, mutta 
aselajiharjoituksia pyritään in-
tegroimaan osaksi joukon kou-
lutusta aina kuin mahdollista. 
Samalla ylläpidetään jatkuvaa 
valmiutta ja kykyä pioneeri-
tehtävien toteutukseen.

Harjoitus aloitettiin varus-
kunnassa hälytyksellä, josta 
joukko suuntasi saman tien 
moottorimarssilla kohti Hä-
meenlinnaa ja Hätilän harjoi-
tusaluetta. Mittaushenkilö-
kunnan hyvillä pohjustuksilla 
ja valmistavilla toimilla luo-
tiin edellytykset tuoda toimi-
va joukko Kajaanista suoraan 
ensimmäiseen tehtäväänsä 

Kainuun prikaati
"Parola22"-harjoituksessa

Hätilän harjoitusalueella. 
Pitkä siirtyminen Kajaanista 
harjoitukseen koetteli osallis-
tuneiden joukkojen lisäksi niin 
kaluston kuin myös koulutta-
jien kestävyyttä.  Henkilöstön 
ja raskaan ajoneuvokaluston 
siirto toteutettiin hyvin pie-
nillä ennakkovalmisteluilla, 
suunnitelmallisesti ja oikea-
aikaisesti kohteelle. Varsinai-
sessa nopeassa suluttamisteh-
tävässä joukko käytti omia 
työkoneitaan sekä miinoja 
annetun sulutteen rakentami-
seen. Tässä kohtaa erityisesti 
syvennettiin henkilökunnan 
sekä varusmiesten osaamista 
uuden Kerberos monitoimi-
perävaunun miinakairan ja 
tarttumakouran käytössä.

Ensimmäisen nopean sulut-
tamistehtävän lisäksi joukkue 
harjoitteli täydentäviä sulutta-
mistehtäviä, tavoitteena yllä-
pitää joukkueen suorituskykyä 
oman valmius vuoron aikana. 
Täydentävässä suluttamisessa 

kyettiin kokeilemaan myös 
puumurrosteen tekoa moot-
torisahalla. Tämä osoittautui 
haastavaksi, mutta varsin pal-
kitsevaksi tehtäväksi. Usea 
pioneeri pääsi kokeilemaan 
moottorisahataitojaan ja kaa-
tamaan suuria kuusia murros-
teeksi. Samalla muut sitoivat 
vaijerein runkoja kantoihin. 
Kolmantena päivänä joukko 
sai mahdollisuuden raivata 
PORPR:n valmiusyksikön 
pioneerijoukkueen rakentamia 
sulutteita laadittujen selostei-
den avulla. Tärkeä harjoitus 
sekin. Makunsa harjoitukseen 
toi myös mahdollisuus koulut-
tajavaihtoon PORPR:n kanssa, 
sekä MAASK:n toteuttaman 
tutkimustoiminnan tukemi-
nen.

Panssariprikaati toimi har-
joituksen isäntäjoukkona ja 
ansaitsee mittavat kiitokset 
kaikesta tuesta ja eri kokeilu-
mahdollisuuksien tarjoamises-
ta. Lukuisat realistiset kohteet 

sekä vaunukalustokoulutus 
valmiusyksikölle olivat ainut-
laatuisia koulutustapahtumia.

Kaiken kaikkiaan "PARO-
LA22"-harjoitus oli KAIJP:n 
valmiuspioneerijoukkueen 
kannalta opettava ja antoi-
sa harjoitus. Sen perusteella 
voidaan todeta, että joukko 
on annetun pohjakoulutuksen 
myötä kelvollinen toteutta-
maan valmiudellisia pionee-
ritehtäviä.

Joukko pystyy suoritusvaa-
teiden mukaisiin nopeisiin 
pitkiin siirtymisiin ja niiden 
päätteeksi suoritettuihin su-
luttamistehtäviin kiitettävästi. 
Erityisen kiitoksen ansaitsee 
johtajien osaaminen ja sovel-
tamiskyky ongelman ratkai-
sutehtävissä. Vapaaehtoisen ja 
hyvin koulutetun joukon osaa-
minen sekä asenne ovat sillä 
tasolla kuin sen pitääkin olla.

EVl Olli-Pekka Paju 
POHPIONPKom

POHPIONP:n joukkue suluttamassa tieuraa, apuna traktoriin kytketty Kesla Oy:n miina-
sijajyrsin.

Tarve on suurempi 
kuin koskaan

Raivaamiselle ja sen 
kehittämiselle on ole-
massa suuri tarve. 

Raivaamisella on monta eri 
ulottuvuutta ja sitä  voidaan 
suorittaa humanitäärisistä, ta-
loudellisista tai sotilaallisista 
lähtökohdista. Itse raivaami-
nen ei kuitenkaan suuresti 
eroa, vaikka lähtökohta on 
erilainen. Taisteluiden aikai-
sen raivaamisen määräävä te-
kijä on useimmiten aikakriitti-
syys, mikä erottaa sen muista. 
Sotilaallisessa raivaamisessa 
saatetaan kiireen vuoksi ottaa 
myös enemmän riskejä, jotta 
joukolle käsketty tehtävä saa-
daan toteutettua. 

Raivaaminen voidaan jakaa 
eri lajeihin: kaikkien joukko-
jen suorittama taistelukenttä-
raivaaminen, pioneerijoukko-
jen suorittama alue- ja taistelu-
tuen raivaaminen sekä raivaa-
jajoukkojen suorittama EOD-
raivaaminen. Kaikkia lajeja 
yhdistää raivaamistehtävän 
kolme suoritusvaihetta, jotka 

RAIVAAMINEN 2030
Teksti: Kapteeni Eero Syrjä KYMPIONP Kurssiosaston johtaja

Sota on taas saapunut 
Eurooppaan. Ukrainan 
sodan molemmat osa-
puolet ovat käyttäneet 
erilaisia aseita, ampuma-
tarvikkeita ja räjähteitä 
vuodesta 2014 alkaen. 
Suuri osa niistä on edel-
leen maastossa uhkaa-
massa ihmisten henkeä 
ja terveyttä. Ukraina 
ei kuitenkaan ole ainoa 
alue maailmassa, missä 
räjähteiden uhka on suu-
ri. Eri konfl iktien jäljiltä 
maailmalla on edelleen 
olemassa suuri määrä 
räjähtämättömiä ampu-
matarvikkeita, miinoja 
ja muita räjähteitä.

ovat tiedustelu, paikantaminen 
ja raivaaminen. Kaikkien suo-
ritusvaiheiden tulee onnistua, 
jotta räjähdeuhka tietyllä alu-
eella saadaan poistettua.

Raivaaminen 2020

Tiedustelun tarkoituksena on 
tuottaa raivaamista toteutta-
valle joukolle tieto räjähde-
vaarallisesta alueesta. Alueen 
sisällä voi olla miinoja, räjäh-
tämättömiä ampumatarvik-
keita tai vaikka improvisoi-
tuja räjähteitä. Tällä hetkellä 
tiedustelua suoritetaan mm. 
arvioimalla vihollisen toimin-
taa, jotta voidaan määrittää 
mahdolliset räjähdevaaralliset 
alueet. Vihollisen suorittamaa 
miinoittamista voidaan yrittää 
selvittää myös ilmakuvista ja 
muilla sensoreilla tuotetuista 
aineistoista. Omien joukkojen 
toteuttamat sulutteet, varamii-
noitteet ja kaukomiinoitteet pi-
täisi saada selville johtamisjär-
jestelmistä ja dokumenteista. 
Tämä ei kuitenkaan välttämät-
tä aina ole mahdollista. Perin-
teisin tiedustelumenetelmä on 

kuitenkin jalkaisin tai ajoneu-
volla suoritettava tiedustelu, 
esimerkiksi hyökkäyksen 
edellä. Ajoneuvona saattaa olla 
mikä tahansa moottoripyörän 
ja jyrillä varustetun raivaamis-
panssarivaunun väliltä. Tämä 
saattaa olla tiedustelijoille 
kuitenkin todella vaarallista, 
eikä aikajänne havainnosta 
raivaamisen aloittamiseen 
ole kovin pitkä, mikä johtaa 
raivaamisen toteuttamiseen 
varautumistehtäväperiaatteel-
la. Tällä hetkellä tieduste-
luun on käytössä lennokkeja, 
joiden sensorivalikoimaan 
kuuluu pääsääntöisesti vain 
päivänvalo- ja lämpökamera. 
Näiden suorituskyky kaikissa 
olosuhteissa ei välttämättä ole 
riittävä.

Räjähteen raivaaminen on 
mahdollista vain, jos sen tark-
ka sijainti ja tiedot saadaan 
määritettyä. Paikantamisella 
pyritään tuottamaan sellaista 
tietoa, minkä avulla raivaaja 
kykenee päättämään raivaa-
mismenetelmän ja toteutta-
maan raivaamisen. Maanpin-
nalla olevien tarvikkeiden 

paikantaminen on suhteellisen 
yksinkertaista, mutta maahan 
kaivettujen miinojen paikan-
taminen voi olla haastavaa. 
Tähän työhön tällä hetkellä 
on tarjolla vain muutamia 
työkaluja, kuten maatutka, 
miinaharava ja muut erilaiset 
metallinilmaisimet. Miinaha-
rava ei kuitenkaan ole täysin 
aukoton menetelmä, sillä sen 
hyväksi käyttäjäksi harjaantu-
minen vaatii paljon harjoitte-
lua. Miinaharavatyöskentely 
myös asettaa raivaajan vaaral-
le alttiiksi, etenkin kun taiste-
lukentältä etsitään vähän me-
tallia sisältäviä kohteita. Pai-
kantamiseen on käytettävissä 
myös räjähteiden etsintään 
erikoistuneita eläimiä, kuten 
koiria ja rottia. 

Tiedustelu ja paikantaminen 
ovat kriittisiä edellytyksiä var-
sinaisen raivaamisen toteutta-
miseksi. Raivaamismenetel-
mät ovat teknisinä suorituksi-
na suhteellisen yksinkertaisia. 
Mitä enemmän koulutusta rai-
vaajalta löytyy, sitä enemmän 
työkalupakissa on erilaisia 
välineitä raivaamisen toteut-

Raivaaja paikantaa räjähteitä metallia ilmaisevalla syväetsimellä. Kuva: Puolustusvoimat
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tamiseen. Yksinkertaisimmil-
laan raivaamismenetelmä voi 
olla kaikille pioneereille tuttu 
räjäyttäminen löytöpaikalla tai 
raivaaminen ampumalla.

Teknologian 
kehityksen vaikutus
Vuosi 2030 on käsillä nope-
ammin kuin arvaammekaan, 
minä vuoksi voidaan olettaa 
silloin käytössä olevien tek-
nologioiden olevan olemassa 
jo tällä hetkellä, vähintään teo-
reettisella tasolla. Niiden kyp-
symisessä sotilaallisiin tarkoi-
tuksiin saattaa kuitenkin vielä 
vierähtää muutama vuosi.

Yhtenä suurena kehitty-
missuuntana nykyaikaisella 
taistelukentällä voidaan pitää 
miehittämättömien järjestel-
mien käyttöä. Ukrainassa run-
saasti julkisuutta ovat saaneet 
erilaiset lennokkijärjestel-
mät (UAS, Unmanned Aerial 
System). UAS-suorituskyvyn 
vahvuudet on huomattu jo ai-
emmissa konfl ikteissa, kuten 
Vuoristo-Karabakhin sodassa 
vuonna 2021. Ukrainassa nii-
den käyttö on kuitenkin yleis-
tynyt huomattavasti ja kau-
pallisista lennokeista (COTS, 
Commercial Off The Shelf) 
on modifi oitu sotilaskäyttöön 
soveltuvia järjestelmiä, jotka 
kykenevät tiedustelun, valvon-
nan ja maalinosoituksen ohella 
myös pudottamaan siihen tar-
koitettuja tai muokattuja am-
pumatarvikkeita. 

Sensoriteknologian kehit-
tyminen luo suuria mahdolli-
suuksia kaikkiin sotilaallisiin 
käyttötarkoituksiin, niin myös 

raivaamiseen. Sähkömagneet-
tisen spektrin eri taajuusalu-
eiden hyväksikäyttö saattaa 
myös mahdollistaa raivaami-
sen tiedustelun ja paikantami-
sen miehittämättömillä järjes-
telmillä. Hyperspektrikame-
roilla saadaan näkymään sel-
laista tietoa, mikä ei paljaalla 
silmällä tai tavallisella kame-
ralla ole mahdollista. Jokainen 
materiaali heijastaa päivänva-
loa hieman eri tavalla, joten jos 
esimerkiksi vihollisen ajoneu-
voissa käytetyn maalin spekt-
ritiedot saadaan selville, on 
niiden löytäminen ilmakuvis-
ta suhteellisen yksinkertaista. 
Sama pätee myös räjähteisiin, 
kuten sirotemiinoihin. Erilais-
ten korkeusmalleja tuottavien 

sensorien, kuten SAR-tutkien 
ja laserkeilainten kehittymi-
nen mahdollistaa erikokoisten 
kohteiden löytymisen maas-
tosta myös yöllä ja huonolla 
säällä.

Paikannusta ja 
raivaamista vaikka 
henki menisi?
Miehittämättömien järjes-
telmien suorituskyky len-
totiedustelussa on jo hyvin 
tiedossa. Uusia sovelluksia 
kehitetään kuitenkin jatkuvas-
ti. Hollantilais-Afganistanilai-
nen Mine Kafon on kehittänyt 
järjestelmän, jossa matalalla 
lentävään lennokkilavettiin 
asennetulla ”Multi Sensor” 

-sensorijärjestelmällä paikan-
netaan miinoja. Sensorijär-
jestelmään kuuluu ilmeisesti 
ainakin metallinpaljastin ja 
jonkinlainen maatutka. Tämä 
mahdollistaa paikantamisen il-
man miinaharavalla työskente-
lyä. Konseptiin kuuluu lisäksi 
mahdollisuus käyttää toista 
lennokkia kantamaan suun-
nattuun räjähdysvaikutukseen 
perustuvaa raivaamispanosta, 
jolla varsinainen raivaaminen 
toteutetaan. Myös Ukrainassa 
17-vuotias Igor Klymenko on 
kehitellyt pommisuojassa len-
nokkiasenteista miinaharavaa. 
Varsinaiseen raivaamiseen ky-
kenevät lennokit eivät ole ko-
vinkaan haastavia toteuttaa, 
mutta niiden kustannukset 
saattavat nousta todella suu-
riksi, mikäli samaa lennokkia 
ei onnistuta käyttämään useita 
kertoja. 

Miehittämättömät järjestel-
mät mahdollistavat tiedustelun 
ja raivaamisen myös maan 
tasalla. Venäjä on käyttänyt 
Ukrainan sodassa Uran-6 mie-
hittämätöntä raivaamisajoneu-
voa. Uran-6 voidaan varustaa 
ainakin koko lavetin levyisel-
lä jyräpakalla tai varstaraivai-
mella. Havaintojen perusteella 
ainakin yksi Uran-6 on kuiten-
kin menetetty räjähdyksessä. 
Miehittämätön mekaaninen 
raivaaminen on kuitenkin yksi 
mahdollinen kehityssuunta. 
Ukrainan sodan alkuvaihees-
sa huomattiin jyrävaunulla 

Lennokki kantaa muokattua RKG-3 panssarintorjuntakranaattia Ukrainassa. 
Kuva: Twitter

Mine Kafonin multisensor-lennokki. Kuva: Mine Kafon

miinoitteen tiedustelun olevan 
vaunumiehistölle henkisesti 
todella raskasta, mikä saattaa 
vaikeuttaa tiedustelun tehok-
kuutta ja ennen kaikkea ag-
gressiivisuutta. Suomessakin 
käytössä olevan miinajyrän 
räjähdyksensieto ei myöskään 
mahdollista laajojen suluttei-
den raivaamista, ennen kuin 
jyrä on korjattava tai vaihdet-
tava uuteen. Miehittämättömi-
en järjestelmien etu on siinä, 
että ne eivät tunne pelkoa. 
Etähallittavalla järjestelmällä 
saadaan poistettua inhimilli-
nen kuolemanpelko kokonaan 
yhtälöstä.  Etähallittavan jär-
jestelmän ei välttämättä tarvit-
se olla panssarivaunu, tai sii-
hen rinnastettava järjestelmä. 
Suomestakin löytyy osaamista 
erilaisten ajoneuvojen, kuten 
traktorien etähallinnan toteut-
tamiseen vaarallisten tehtävien 
suorittamiseksi. 

Raivaaminen 2030

Varsinainen räjähteen raivaa-
minen ei suurella todennäköi-
syydellä tule lähitulevaisuu-
dessa juurikaan muuttumaan. 
Nähtävillä on kuitenkin uusia 
mahdollisuuksia raivaamis-
tehtävän suoritusvaiheiden  
toteuttamiseen, mikä johtaa 
raivaamisen tehokkuuden ja 
turvallisuuden paranemiseen. 
Jos tiedustelun suorituskyky-
jä saadaan parannettua omien 
miinoitteiden paikkatieto-
jen hallinnan, uusien senso-
reiden tuottaman tiedon ja 
niiden analyysin kautta, on 
mahdollista, että räjähdevaa-
ralliset alueet ovat tiedossa 
lähes reaaliaikaisesti. Tämä 
mahdollistaa muun muassa 

hyökkäysoperaatioiden suun-
nittelun ja toteutuksen siten, 
että räjähdevaaralliset alueet 
eivät muodosta niin suurta 
riskiä hyökkäävän joukon 
henkilöstölle tai hyökkäyksen 
aikautukselle.

Erilaiset miehittämättömät 
lavettiratkaisut saattavat mah-
dollistaa jatkossa tarkan räjäh-
teiden paikantamisen ilman 
maastossa kulkevaa, inhimilli-
seen virheeseen mahdollises-
ti sortuvaa raivaajaa. Näiden 
järjestelmien suorituskyky 
tulee mahdollisesti olemaan 
kullanarvoinen myös humani-
täärisen raivaamisen puolella. 

Satelliitit ja sensorit ovat 
teknisiä ratkaisuja, jotka tuot-
tavat dataa, eli tietoa. Tieto 
pitää kuitenkin tulkita, jotta 
raivaaja voi sitä hyödyntää 
yksittäisen räjähteen tai koko 

miinaesteen raivaamisessa. 
Tuotetun tiedon määrä tulee 
olemaan valtava, kun erilaiset 
tiedustelumenetelmät kehitty-
vät lähitulevaisuudessa. Tähän 
on kuitenkin kehitteillä myös 
ratkaisuja. Koneälyn hyödyn-
täminen saattaa näytellä suur-
ta osaa raivaamisessa ja räjäh-
devaarallisten alueiden hal-
linnassa. Koneälyllä voidaan 
tulkita sensoreiden tuottamaa 
aineistoa ja etsiä maastosta 
kohteita, jotka saattaisivat 
raivaajaa kiinnostaa. Erilaiset 
muodot, kohteiden muodosta-
mat säännölliset rivit ja aineis-
tossa tapahtuneet muutokset 
saattavat paljastaa maastosta 
sinne haudatut räjähteet.

Kuten artikkelin alussa to-
dettiin, ovat lähitulevaisuu-
dessa käyttöön tulevat suori-
tuskyvyt jo olemassa. Niiden 

kehittyminen käyttökelpoisik-
si ratkaisuiksi on käynnissä. 
Vuonna 2030 meillä saattaa 
olla olemassa jo järjestelmiä, 
jotka mahdollistavat raivaa-
mistehtävän suoritusvaiheiden 
suorittamisen nopeammin ja 
pienemmällä riskillä raivaa-
valle henkilöstölle. Ukrainan 
pellot tuottavat suuren osan 
Euroopan ja maailman vil-
jasta. Maanviljelyn tulevai-
suus Ukrainassa on kuitenkin 
vaakalaudalla, kun pellot on 
sodan aikana muutettu mii-
nakentiksi. Ukrainan lisäksi 
monet muut maat painivat 
saman ongelman kanssa. Rai-
vaaminen 2030-luvulla saat-
taa tarjota työkaluja, jotta tätä 
uhkaa ihmisten terveydelle ja 
toimeentulolle voidaan alkaa 
poistaa nopeammin kuin ai-
emmin. 

Venäläinen URAN-6 raivaamisajoneuvo ja räjähdekoira ohjaajineen.

PIONEERIT!
ILMOITUKSET TUKEVAT 

MAANPUOLUSTUSTYÖTÄMME.

TERVETULOA MUKAAN! 

KIITÄMME TUESTANNE!
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Yhdessä jälleen pandemian jälkeen.

RECCEX eli Reconnais-
sance Exercise on vuo-
desta 2009 alkaen jär-

jestetty yhteispohjoismainen 
CBRN tiedusteluharjoitus, 
jota toteutetaan NORDEF-
CO yhteistyönä. Tänä vuonna 
harjoitus järjestettiin Ruotsin 
CBRN tutkimuskeskukses-
sa Uumajassa 5.–15.9.2022. 
RECCEX on järjestetty aiem-
pina vuosina neljä kertaa Suo-
messa, kaksi kertaa Tanskassa 
ja nyt neljättä kertaa Ruotsissa. 
Ensi vuonna järjestämisvastuu 
on jälleen Suomella. Suomesta 
harjoitukseen osallistui Suoje-
lun erikoisosaston (SEO) ryh-
miä ja partioita sekä Raivaa-
misen erikoisosaston (REO) 
yksi partio. SEO:n osat muo-
dostuivat henkilökunnasta, re-
serviläisistä ja varusmiehistä, 
REO:n partio oli kokonaisuu-
dessaan henkilökuntaa. 

RECCEX22 – Pohjoismaiden CBRN 
ammattilaiset yhdessä jälleen!

Harjoituksen toteutus, 
LAT & LIVEX
Harjoitusjoukoista muodos-
tettiin kaksi monikansallista 
CBRN joukkuetta, joita tuet-
tiin tarpeen vaatiessa EOD/
IEDD suorituskyvyillä. Har-
joitus jakaantui karkeasti kah-
teen osaan, taisteluaineilla ta-
pahtuvaan harjoitteluun (Live 
Agent Training, LAT) sekä 
sovellettuun CBRN/EOD/
IED harjoiteosioon. LAT-
vaiheessa joukot saivat moni-
puolisesti oppia vaarallisten 
taisteluaineiden ominaisuuk-
sista, käyttäytymisestä erilai-
silla pinnoilla, haihtuvuudesta 
sekä CBRN tiedusteluvälinei-
den ja puhdistusaineiden ja 
-menetelmien toimivuudesta 
eri aineiden kanssa. LAT-
harjoitteissa käsiteltiin mm. 
Levisiittiä, sinappikaasua, 

VX-hermokaasua sekä hermo-
myrkky Novichokia. Sovelle-
tuissa case-harjoitteissa eli ns. 
LIVEX-vaiheessa (Live Exer-
cise) oli sopivan monipuolinen 
kattaus kemiallisia, biologisia 
sekä radiologisia tehtäviä, joi-
den hoitamisessa joukoilla oli 
kohtalaisen vapaat kädet. Ko-
konaisuudessaan harjoitukses-
sa oli hyvä tasapaino teknisen 
ammattitaidon kehittämisen 
sekä operatiivisen yhteistoi-
minnan harjoittelun suhteen.

REO:n raivaajapartiolla riit-
ti tekemistä, sillä heitä käytet-
tiin koko harjoitusjoukon yh-
teisenä EOD/IEDD-resurssina 
ja lisäksi paikalliset raivaaja-
kouluttajat oli järjestäneet 
erillisiä harjoitteita partiolle. 
Harjoituksen aikana toteu-
tettiin yhteensä 16 erilaista 
raivaamistehtävää, joiden vai-
keusaste vaihteli keskivaikean 

ja vaikean välillä. REO:n hen-
kilöstöä pääsi myös osallistu-
maan LAT-harjoitteisiin, joten 
kokonaisuudessaan harjoitus 
oli työntäyteinen ja todella 
tehokas oppimisen kannalta. 
Vaikka RECCEX on CBRN-
harjoitus, on ehdottoman tär-
keää saada räjähdeuhat sisäl-
lytettyä mukaan tehtäviin. Kun 
CBRN-aineita käytetään tahal-
lisesti terrorismin, sabotaasin 
tai sodankäynnin välineinä, on 
aina otettava huomioon poten-
tiaalinen räjähdeuhka. 

Painopiste muuttuu

RECCEX-harjoituksien tee-
mat ovat vaihdelleet historian 
saatossa noudatellen maail-
manpoliittisten kehityskulku-
jen suuntaviivoja. 2010-luvun 
puolivälin paikkeille saakka 
harjoituksien skenaario pe-

Teksti: kapteeni Karri Kinisjärvi, Suojelun osaamiskeskuksen johtaja
Kuvat: kapteeni Karri Kinisjärvi ja Ruotsin Puolustusvoimat
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rustui kansainväliseen krii-
sinhallintaoperaatioon, jossa 
yleensä toimittiin Naton joh-
tamassa operaatiossa, jolla oli 
YK:n mandaatti. Monen Eu-
roopan maan turvallisuuspo-
liittinen painopiste, useimmat 
Pohjoismaat mukaan lukien, 
oli 2000-luvun alusta saakka 
ollut kansainvälisessä kriisin-
hallinnassa. Uhkakuvat ovat 
sittemmin muuttuneet. Ensin 
kansainvälinen terrorismi al-
koi ulottua enenevissä määrin 
Länsi-Euroopan maihin, jonka 
seurauksena uhka kotimaassa 
alkoi konkretisoitua. Viime 
vuosina on käynyt selväksi 
mahdollisuus joutua suoran tai 
epäsuoran sotilaallisen vaikut-
tamisen kohteeksi ja nyt myös 
suora hyökkäys toisen maan 
alueelle on palannut voima-
politiikan näyttämölle.

Vuoden 2017 RECCEX:ssä 
harjoiteltiin Suomeen kohdis-
tuvien CBR-uhkien torjuntaa 
normaaliolojen toimivaltuuk-
sin. Poliisi johti operaatioita, 
joita armeijan joukot eri Poh-
joismaista tukivat. Sama suun-
taus harjoitustoiminnan paino-
pisteenä on entisestään vahvis-
tunut. Niin sanotun harmaan 
vaiheen merkitys konfl iktin ai-
kana korostuu ja CBR-aineilla 
tai -aseilla tehtävät iskut ovat 
merkittävä osa vihollisen laa-
ja-alaisen vaikuttamisen kei-
novalikoimaa. Vuoden 2018 
Novichok iskut Lontoon Salis-
buryssä toi CBRN-uhat aivan 
uudella tavalla viranomaisten 
ja kansalaisten tietoisuuteen 
ja viranomaistoiminnan suju-
vuuteen on haluttu sittemmin 
entisestään panostaa. Salisbu-
ryn iskut osoittivat hyvin sen, 
miten haastavia, resursseja si-
tovia ja laajaa yhteistyötä vaa-
tivia CBRN-tilanteet voivat 

olla. Ja ennen kaikkea iskuissa 
konkretisoitui potentiaaliseksi 
arvioitu uhka. Oli tiedossa, että 
on olemassa toimijoita, joilla 
on kyky tällaisen iskun tekemi-
seen, mutta tahdosta toteuttaa 
ei ollut varmuutta. Nyt sekä 
tahto että kyky on osoitettu ja 
siihen meidän tulee olla val-
miita vastaamaan. 

Yhdessä jälleen

Harjoituksia on erilaisia ja jo-
kainen niistä on eri tavoilla 
tärkeä. Joissakin harjoituksissa 
painotetaan enemmän taiste-
luteknisen CBRN osaamisen 
kehittämistä henkilökohtai-
sella tai partio tasolla, toisissa 
korostuu toiminta vihollis- ja 
räjähdeuhkien vaikutuspiirissä 
ja toisinaan keskitytään enem-
män johtamisen harjoitteluun 
eri organisaatiotasoilla. Tietys-
ti on myös sellaisia, joissa eri 
teemoja yhdistetään samassa 
harjoituksessa. Jos pitäisi tä-
män vuoden RECCEX:stä yksi 
asia nostaa ylitse muiden, olisi 
se yhteistoiminnan harjoittelu. 
Olemme toki harjoitelleet yh-
dessä lukuisia kertoja ennen-
kin, mutta tällä kertaa sillä tun-
tui olevan aivan erityinen mer-
kitys. Tilanteen teki erityiseksi 
useampi syy: CBRN-uhat ovat 
tulleet viime vuosina varsin 
todellisiksi, COVID-19 pande-
mian aiheutti pitkän tauon kan-
sainväliseen harjoitustoimin-
taan ja Venäjän hyökkäyssota 
on kiristänyt turvallisuustilan-
teen tasolle, jollaista ei useim-
pien sotilaiden uran aikana ole 

Live Agent Training

Ruotsin pelastuslaitoksen CBRN tiedustelija suomalaisella 
puhdistuslinjastolla.

g
Suomen näytteenottopartio 
ottaa näytettä radioaktiivi-
sesta nesteestä kontaminoitu-
neesta maasta.



18 19

REO:n raivaaja opastaa tanskalaiselle CBRN tiedustelupar-
tiolle turvallista siirtymisreittiä.

ollut. Kaikki nämä yhdessä 
olivat omiaan korostamaan 
pohjoismaisen CBRN perheen 
yhteistoiminnan tärkeyttä. 

Vaikka tämän vuoden REC-
CEX sisälsi paljon taistelija-
kohtaiseen osaamiseen pai-
nottuvaa LAT-harjoittelua ja 
jokainen suomalainen partio ja 
ryhmä pääsi erinomaisesti har-
jaantumaan omissa tehtävis-
sään, oli neljän Pohjoismaan 
CBRN joukkojen yhdessäolo 
jo sellaisenaan erinomainen 
syy osallistua harjoitukseen. 
Vuosien mittaan on tullut mo-
neen kertaan todistettua, kuin-
ka paljon helpottaa yhteistyö-
tä, kun henkilökohtaisesti tun-
netaan toisemme ja tiedetään 
eri maiden käyttämää kalustoa 
ja toimintatapoja. Väitän, että 
moni maa on kehittänyt pe-
rustaistelumenetelmiään tai 
esimerkiksi miettinyt eri näkö-
kulmasta materiaalihankinto-
jaan, kun on päässyt näkemään 
toisia toiminnassa. Isossa ku-
vassa madallamme kynnystä 
toistemme tukemiseen, jos ti-
lanne sitä joskus todella vaatii.

RECCEX23 – 
Suomalaisen viran-
omaisyhteistyön 
näyteikkuna
Juoksukapula vaihtaa jälleen 
kerran kantajaa tai tässä tapa-
uksessa ohjaaja viikinkilaivan 
ruorissa vaihtuu, kun järjestä-
misvastuussa on ensi vuonna 
Suomi. Harjoituksen johtaa 
Porin prikaati. Tapahtumat 
tullaan integroimaan osaksi 
paikallispuolustusharjoituksia 
Etelä- ja Länsi-Suomen alueel-
la. Harjoituksen teemana tulee 
olemaan viranomaisyhteistyö 
pitkäkestoisessa ja vaativassa 
CBRN/IED tilanteessa. Ske-
naariossa Suomeen kohdistuu 
laajaa vaikuttamista erilai-
silla CBR- ja IED-iskuilla ja 
Suomi pyytää kansainvälistä 
tukea tilanteen ratkaisemi-
seksi. Suomi on vuosia ollut 
yksi maailman parhaita viran-
omaisyhteistyössä eikä CBRN 
ala tee poikkeusta. Haluamme 
korostaa meidän vahvuuksi-
amme tulevassa harjoituksessa 
ja osoittaa yhteistyön parhai-
ta käytänteitä, joita olemme 
Suomessa viime vuosien har-
joituksissa yhdessä oppineet. 

SEO – Naton kriteerit täyt-
tävä CBRN joukko

Suomi – Ruotsi – Norja tiedonvaihto CBRN tiedustelutiedoista.

viimeksi vuonna 2014 ja tänä 
vuonna joukko evaluoidaan 
samalle tasolle uudelleen. Jos 
ja kun evaluointi menee läpi, 
on SEO jälleen käytettävissä 
Naton CBRN joukkopoolissa. 
Jatkossa tosin liiton täysimää-
räisenä jäsenenä eivätkä tule-
vat arvioinnit tule toteutumaan 
PfP-maille tarkoitetulla ohjel-
malla, vaan jäsenmaille tar-
koitetulla Combat Readiness 
evaluoinnilla (CREVAL).

Evaluointiprosessi on varsin 
työläs. Ensin täytyy varmistua 
osaston suunnitelmien, asia-
kirjojen ja perustaistelumene-
telmien olevan Naton normit 
eli STANAG:t (Standardisa-
tion Agreement) täyttäviä ja 
sitten kouluttaa joukkueet, 
ryhmät, partiot ja lopulta yk-
sittäiset sotilaat toimimaan 
normien mukaisesti. Arvioin-
ti toteutetaan 72 h kestävässä 
evaluointiharjoituksessa, jon-
ka aikana osoitetaan joukon 
taisteluvalmius vastaamalla 
yli 700: aan arviointikysy-
mykseen. Vaikka arvioinnin 
kanssa riittää urakkaa pitkin 
vuotta, on koko prosessin lä-
pikäyminen todella palkitse-
vaa. Prosessi pakottaa kään-
tämään jokaisen kiven joukon 
suorituskyvyn ja valmiuden 
kannalta. Parhaimmillaan se 
johtaa paitsi arvioinnin läpäi-
semiseen, myös pimennossa 
olleiden epäkohtien havaitse-
miseen ja korjaamiseen.

CBRN alalla on ja yleisesti 
Puolustusvoimissa on monta 
rautaa tulessa eikä hidastu-
misen merkkejä ole ilmassa. 
Virtaa silti riittää sillä Naton 
jäseneksi hakeminen on tuo-
nut työhön yhden lisävaihteen 
lisää. SEO:n evaluoinnin lä-
päisylläkin on nyt korostunut 
merkitys. Kulunut kesä on ollut 
tiivistä kansainvälisten yhteis-
harjoituksien aikaa ja kerta 
toisensa jälkeen suomalaiset 
joukot ovat osoittaneet suurta 
ammattitaitoa ja suorituskykyä 
toimiessaan mm. yhdysvalta-
laisten tai brittien kanssa. Sama 
tekemisen laatu ja viimeiseen 
asti hiottu ammattimaisuus 
ovat meidän valtteina myös 
CBRN alalla. Suomalainen 
CBRN osaaminen on kansain-
välisesti tunnustettua ja meillä 
on paljon annettavaa Naton 
CBRN puolustukseen tarpeen 
vaatiessa. Aika näyttää mitä 
tulevaisuus tuo tullessaan. 

RECCEX23 harjoitus järjestetään ensi vuonna Etelä- 
ja Länsi-Suomessa.

Tätä artikkelia ei voi kir-
joittaa mainitsematta jollain 
tasolla päivän polttavaa Na-
ton jäsenyysprosessia. Suo-
mella on hyvät valmiudet 
Natoon liittymiseen myös 
CBRN toimintojen puolesta. 
Yhtenä näkyvimpänä osana 
Suomen CBRN suoritusky-
kyjä on SEO, joka on ollut jo 

vuodesta 2010 lähtien Naton 
arviointikriteerien mukaisesti 
yhteensopiva (Interoperable) 
ja taisteluvalmis (Combat Rea-
dy). SEO on evaluoitu Naton 
kumppanimaille (Partnership 
for Peace, PfP) tarkoitetun 
arviointiohjelman mukaisesti 
korkeimmalle eli Nato Evalu-
ation Level 2 (NEL2) tasolle 

Museo Militaria

Museo Militaria osal-
listui pitkän tauon 
jälkeen jälleen myös 

Kokonaisturvallisuusmessuille 
Tampereella 7.–8.10.2022. Mu-
seon osastolla messuosastolla 
esiteltiin museon toimintaa ja 
jaettiin esitteitä ja aselajilehtiä. 
Osastolla pystyi myös osallis-
tumaan arvontaan, jossa palkin-
toina oli perhelippuja museoon. 
Museon aselajeja edustamassa 
pienellä osastolla oli kävijöiden 
ihmeteltävinä aselajeihin liitty-
vää pienesineistöä – pioneeria-
selajia ”edusti” laatikkomiina, 
joka toki oli replika. 

Sotamuseon järjestämät 
perinteiset Sotilasmuseoiden 
neuvottelupäivät olivat jälleen 
ohjelmassa monen vuoden tau-
on jälkeen 12.–13.10.2022. Ta-
pahtuma kokoaa yhteen paitsi 
Sotamuseon yhteistyömuseot 
– joukossa Museo Militaria – 
myös muita Suomen sota- ja 
sotilashistoriaan liittyviä muse-
oita. Päivillä kuultiin niin So-
tamuseon kuin osallistujamuse-
oiden ajankohtaisia kuulumisia 
ja ennen kaikkea päästiin koro-
na-ajan jälkeen keskitetysti ta-
paamaan ja keskustelemaan eri 
museoiden edustajien kanssa. 

Museo Militarian 
kuulumisia 

Teksti: Samuel Fabrin

Museo Militaria 
10 vuotta
Museo Militaria täyttää vuon-
na 2023 kymmenen vuotta. 
Museo aloitti toimintansa heti 
vuoden 2013 alussa, ja touko-
kuussa avattiin yleisölle ny-
kyinen perusnäyttely. Museon 
kymmenvuotista taivalta muis-
tetaan luonnollisesti tulevan 
vuoden aikana. Heti vuoden 
alussa pidetään pienimuotoi-
nen yleisötapahtuma ja suu-
rempi tapahtuma alkukesästä, 
kun ilma suosii paremmin 
myös ulkona tapahtuvaa toi-
mintaa. Tapahtumien suunnit-

Museon messuosasto Kokonaisturvallisuusmessuilla 2022.

Vilkkaan kesän jälkeen Museo Militaria siirtyi syys-
kuun alussa jälleen talviaikaan. Näyttelyt ovat talvi-
kauden perinteisen käytännön mukaan maanantaisin 
kiinni. Vaikka syksy on kävijämäärien osalta kesää 
hiljaisempaa aikaa, on toiminnassa päästy vihdoin 
eroon vuosien 2020 ja 2021 koronarajoituksista. Se 
näkyy museolla paitsi yleisötapahtumien muodossa 
myös erilaisten ryhmien lisääntyneille vierailuilla 
korona-aikaan verrattuna. 

g
Pioneerivarusmiehiä ruokai-
lemassa Korialla 1920-
luvulla. Ruokalan seiniä 
koristavat pioneeritoimintaa 
kuvaavat piirrokset. 
Kuva: Museo Militaria

telu on vielä kesken ja niistä 
tiedotetaan myöhemmin. 
Myös museon perusnäytte-
lyuudistuksen suunnittelutyö 
on jo käynnissä. Uudistukset 
suunnitellaan osioittain siten, 

että näyttelyt pysyvät avoin-
na myös uudistustöiden ajan. 
Kaikkea ei siis uudisteta yh-
dellä kertaa, ja museon laajaan 
näyttelytarjontaan pääsee tu-
tustumaan läpi vuoden. 
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Yritysesittelyt

Tämä kehitystyö on 
tuottanut autonomisen 
robottidroneratkaisun 

nimeltään RT ASTAR (Rum-
beTools Autonomous Surveil-
lance, Target Acquisition and 
Reconnaissance System), jos-
sa ainutlaatuista on dronejen 
älykkään järjestelmän lisäksi 
älykäs ja automaattinen tela-
kointiasema. Tämä kokonai-
suus mahdollistaa sen, että 
järjestelmän dronet ovat aina 
toimintavalmiina lentämään 
itsenäisesti siinä toimintaym-
päristössä mihin se on asiak-
kaan vaatimusten mukaisesti 
integroitu. 

RumbleTools Oy ja sen 
tuotteet edustavat korkealuok-
kaista suomalaista tuotekehi-
tysosaamista. Drone-ratkaisut 
ja RT ASTAR-järjestelmä ovat 
muokattavissa sekä integroita-
vissa asiakkaan tarpeiden mu-
kaisesti ja jatkuva kehitystyö 
niin asiakkaiden kuin kump-
paneiden kanssa varmistavat 
parhaan mahdollisen elinkaa-
riratkaisun.

Tekniikan 
kehittyminen
Erityisesti akkutekniikan ke-
hitys on mahdollistanut säh-
kömoottoreilla varustettujen 
lennokkien kehittymisen polt-
tomoottorilla varustettujen 

Rumble Tools
UNMANNED SYSTEMS

laitteiden rinnalla siten, että 
moniroottorimalliset ”dronet” 
ovat muodostuneet omaksi 
lajikseen miehittämättömäs-
sä ilmailussa. Pienet jopa le-
lumaiset laitteet ovat tuoneet 
eri käyttäjäryhmille uuden 
ulottuvuuden, ”ilmakuvaper-
spektiivin”. Aiemmin UAS-
järjestelmät ovat olleet ”eri-

koiskoulutettujen” käyttäjien 
yksinoikeutta mutta kehitys, 
erityisesti kaupallisella puolel-
la, on tuonut laitteet jokaisen 
henkilön ulottuville.

Dronejen esiinmarssi ko-
ettiin niin siviili- kuin viran-
omaissektoreilla 2010-luvun 
päätteeksi. Tänä päivänä kaik-
ki viranomaiset käyttävät eri-

laisia järjestelmiä ja laitteita 
päivittäisessä työssään. Teolli-
suudessa sekä yrityssektoreilla 
kehitys on tuottanut uusia il-
makuvaamiseen erikoistuneita 
yrityksiä sekä laajentanut dro-
nejen käytön osaksi yritysten 
normaalia operatiivista toimin-
taa. Dronejen laajamittaisen 
käytön myötä myös ilmatilan 
osalta on jouduttu säätelemään 
miten, missä ja minkälaisilla 
laitteilla voidaan operoida. 

Sotilaallinen 
käyttö
Tänä päivänä luemme uuti-
sia Ukrainan sodasta, missä 
Dronet ovat nousseen yhdeksi 
keskeiseksi järjestelmäksi ja 
käytetyksi välineeksi molem-
milla puolin rintamalinjoja. 
Yksinkertaiset kaupalliset lait-
teet ovat osoittautuneet erittäin 
käyttökelpoisiksi välineiksi 
osana maalittamista, tieduste-

lua tai aluevalvontaa, sotilas-
laitteista puhumattakaan. Uu-
tisia lukiessa on todettava, että 
dronejen käytölle eri tehtäviin 
on vain mielikuvitus rajana.

Pioneeritoiminnassa dro-
nen käyttö luo paljon mah-
dollisuuksia. Ilmasta voidaan 
tiedustella kulku-uria liikkeen 
edistämiseksi, sulutteiden 
paikkoja, suunnitella suluttei-
den rakennetta, raivata am-
muksia tai muita räjähteitä 
ilman että ihminen on suoran 
vaikutuksen alaisena, puhu-
mattakaan CBRN mittauskäy-
töstä. Droneja on Ukrainassa 
käytetty vaikuttamiseen pu-
dottamalla kaupallisella Dro-
nella projektiili kohteeseen ja 
tuhottu tai vaurioitettu kohdet-
ta. Tämän lisäksi on erilaiset 
versiot ns kamikaze-droneista 
yleistyneet käytössä. Hinnal-
taan ohjusta huomattavasti hal-
vempi drone kantaa räjähteen 
kohteeseen ja tuhoutuu osues-
saan. Tällä samalla toiminta-
periaatteella voidaan rakentaa 
taistelukentälle myös lentävä 
tai siirtyvä miinoite, joka liik-
kuu hyökkääjän tai puolustajan 
mukana suunnitellusti esimer-
kiksi sivustan suojauksessa. 
Miinan koko- ja tehovaatimus 
sitten määrittelee tarvittavan 
laitteen kokoluokan, onko tar-
ve vaikuttaa panssareihin vai 
pelkästään jalkaväkeen.

RumbleTools Oy:n 
järjestelmät, 
RT-ASTAR
Rumble Tools Autonomous 
Surveillance, Target Acquisi-
tion and Reconnaissance Sys-
tem on täysin automatisoitu 
valvonta-, maalittamisen- ja 
tiedustelujärjestelmä, joka 
voidaan räätälöidä palvele-
maan asiakkaan tarpeita ha-
lutusti. Järjestelmä voi toimia 
työkaluna yksittäiselle taiste-
lijalle tai ryhmälle sekä olla 
osana laajempaa ohjaus- tai 
komentojärjestelmää. Järjes-
telmän eri osat voivat toimia 
sekä erikseen että yhdessä 
käyttäjän tarpeiden mukaan.

Yksittäinen laite voi toimia 
joko paikallisesti tai etäkäyt-

töön verkon kautta sovelluk-
sesta ja käyttötapauksesta 
riippuen. ASTAR-järjestelmää 
hallitaan omalla UI:lla (User 
Interface), jonka käyttöliitty-
märatkaisu mahdollistaa in-
tegroinnin eri alustoihin ja jär-
jestelmiin. Kuitenkin kaikkien 
valmistamiemme dronejärjes-
telmien käyttö on mahdollista 
myös konventionaalisesti eli 
käyttäjä voi ohjata niitä perin-
teisellä ohjaimella.

Jokainen drone voidaan va-
rustaa asiakkaan vaatimusten 
mukaisella sensorilla, joka 
mahdollistaa järjestelmiemme 
käytön laajasti erityyppisiin 
tehtäviin. Järjestelmä voidaan 
sijoittaa erilliseksi toiminnal-
liseksi yksiköksi tai integroida 
esimerkiksi ajoneuvoihin tai 
muihin vastaaviin mobiilijär-
jestelmiin. 

Esimerkiksi kun järjestelmä 
on integroitu panssaroituun 
miehistönkuljetusvaunuun, 
järjestelmän drone voi käs-
kystä nousta automaattisesti 
ajoneuvon katolta ja lentää 
ajoneuvon eteen käyttämäl-
lä DRONE IN FRONT -toi-
mintoa. Tällöin järjestelmän 
tuottama tieto voidaan saada 
osaksi ajoneuvon muuta kom-
munikaatio ja informaatio jär-
jestelmää.

RumbleTools Oy on Imat-
ralla vuonna 2016 perustet-
tu teknologian yritys, jonka 
ydinosaamista on prosessi-
en automatisointi robotii-
kan ja ohjelmistokehityk-
sen avulla. RumbleTools 
Oy on suunnitellut ja kehit-
tänyt globaaleille markki-
noille miehittämättömiä il-
ma-alus järjestelmiä (UAS 
tai ”drone” -järjestelmä) 
vaativiin käyttötarkoituk-
siin. 

DRONE IN FRONT -toi-
mintoa luo taistelijalle tai ajo-
neuvolle visuaalisen sensorin 
eli ”silmän” eteen ja se liikkuu 
sen mukaan, kun taistelija tai 
ajoneuvo itse liikkuu taistelu-
kentällä ilman lentämiseen tar-
vittavaa jatkuvaa ohjaamista. 
Lentäminen tapahtuu niiden 
parametrien mukaan, mitkä 
järjestelmälle on ohjelmoitu 
ennen tehtävälle lähtöä.

Järjestelmään kuuluu lisäksi 
RT PAINTER - maalittamis- ja 
tähtäysjärjestelmä, joka antaa 
maalin paikan koordinaattei-
na, mahdollistaa tulikomen-
non antamisen joko käyttäjän 
toimesta tai siirtämällä datana 
tarvitsijalle asiakkaan johta-
misjärjestelmää pitkin. Järjes-
telmää voidaan myös käyttää 
epäsuorantulen ampumiseen 
kranaattikiväärillä tai vastaa-
valla taistelijan käyttämällä 
aseella (tähtäin järjestelmänä). 
RT PAINTER on saatavilla 
kaikkiin ASTAR- järjestelmän 
miehittämättömiin laitteisiin.

ASTAR-järjestelmät räätä-
löidään palvelemaan asiakkaan 
operatiivisia tarpeita. Järjestel-
mä voi toimia työkaluna yksit-
täiselle käyttäjälle tai ryhmälle 
ja se voi olla osa laajempaa oh-
jaus- tai komentojärjestelmää. 
Järjestelmän eri osat voivat toi-

mia sekä erikseen että yhdessä 
käyttäjän tarpeiden mukaan. 
Yksittäinen laite voi toimia 
joko paikallisesti tai etäkäytöl-
lä verkon kautta sovelluksesta 
ja käyttötapauksesta riippuen.

Järjestelmä tarjoaa 24/7-val-
vontakyvyn sijoittamalla vä-
hintään kaksi järjestelmää 
samalle alueelle. Dronet läh-
tevät ja palaavat itsenäisesti 
tukikohtaansa, eivätkä ne tar-
vitse tavanomaista operaatto-
ria lentämään droneja.

Järjestelmällämme voidaan 
esimerkiksi suunnitella sulute 
yksittäisen miinan ja panoksen 
tarkkuudella siten, että paikat 
määritellään ilmasta RT PAIN-
TER kykyä hyväksikäyttäen 
tarkasti. Järjestelmä tuottaa ha-
lutussa muodossa sulutteen ra-
kentamisohjeet sekä tarvittavat 
sulutekortit ja muut asiakirjat 
mitä kansainväliset sopimukset 
vaativat. Tieto ja ohjeistus voi-
daan siirtää ja tallentaa sähköi-
sesti tarvitsijalle siinä formaa-
tissa, kun tilaaja sen haluaa. 
Varsinainen miinakohtainen 
paikkatieto on sitten käytössä 
pioneeriryhmällä PDA-lait-
teessa tai nähtävissä suoraan 
taistelijan AR-laseilla hyväk-
sikäyttäen STET-teknologiaa 
(see through technology).

RT ASTAR -järjestelmän 
anturitietoja voidaan jakaa 
radio- tai viestintäverkkojen, 
esimerkiksi kolmannen osa-
puolen sovellusten, kanssa.

Järjestelmään voidaan liit-
tää kolme erikokoista autono-
mista lentävää dronea, joille 
kaikille on olemassa omat te-
lakointiasemansa: 
1. RT FLYBEE, ~950g 
2. RT KILLERBEE, ~3.0kg 
3. RT XBEE,~30.0kg 

Valmistamamme järjestelmät 
ovat suunniteltu toimimaan 
Suomalaisessa ympäristössä 
ympärivuoden. RumbleTools 
Oy:n valmistamia järjestelmiä 
on käytössä niin sisäisen- kuin 
ulkoisenturvallisuuden viran-
omisilla, kotimaisilla instituu-
tioilla sekä teollisuudessa.

Mika Sandström
CEO, RumbleTools Oy

XBEE tehtävässä

Killerbee ASTAR 247 valmiudessa.

Pylvääseen integroitu RT ASTAR.
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Lyhyesti

Professori kertoi kuiten-
kin jossain vaiheessa 
syyn matkamme ai-

heesta poikkeavaan pohdis-
keluunsa. Hän oli keskittynyt 
ajatuksissaan kysymykseen; 
löytyisikö sellaista sanaa joka 
yksin korvaisi käsitteet terve-
ydenhoito ja sairaanhoito. Vä-
littömästi Pätiälän selvityksen 
jälkeen välähti mielessäni rat-
kaisu hänen pohtimaansa ky-
symykseen. Keksimäni sana 
oli, ”terveydenhuolto”, joka 
saattoi kattaa Pätiälän kahta 
sanaa laajemmankin asiasi-
sällön. Koska kirjoitukseni 
teemana on selvästi tärkeäksi 
muodostunut hoitoalan sana, 
katson aiheelliseksi pohjustaa 
sen syntyyn johtaneita tapah-
tumia.  

Maailma 
silloin   
1950- ja 1960-lukujen vaih-
teessa alkoi Suomessa kiih-
keä kalliorakentamisen kausi. 
Se oli kappale sitä aikaa, jona 
Suomi oli rähmällään, mutta 
kuitenkin jatkuvasti varuillaan 
– ja jonkinlaisessa valmiusti-
lassa. Epävarmojen kriisiaiko-
jen varalta valtakunnalle elin-
tärkeitä laitoksia ja toimintoja 
pyrittiin suojaamaan siirtämäl-
lä ne kallioon rakennettuihin 
suojatiloihin. Passiivisen suo-
jan rakentamisen rinnalle tuli 
myös aktiivisen toiminnan 

Teksti: Pentti Vähäsarja

Pioneerihuollosta
terveydenhuoltoon

Hiukan terveydenhuolto-sanan etymologiaa

edellytysten parantaminen 
esim. rannikkoa linnoittamal-
la. Puolustusvoimien innostus 
kalliosuojien rakentamiseen 
johtui epävakaasta, räjähdys-
alttiista maailmantilanteesta. 
Silloin elettiin aikaa jolloin 
suurvaltojen joustamattoma-
na tavoitteena oli oman arvo-
vallan säilyttäminen ja laajen-
taminen. Mistään ei haluttu 
neuvotella eikä antaa periksi. 
Tämä vaarallinen pattitilanne 
heijastui eri puolilla maailmaa 
jännityksenä, joka saattoi pur-
kautua milloin tahansa. Suo-
messa eri hallinnon alat halu-
sivat varmistaa kriisiaikojen 
elintärkeät toimintansa.

Varautuminen 
pahimpaan
Syytä heränneen suojarakenta-
misen aktiivisuuteen ei tarvin-
nut kaukaa hakea. Se löytyi itä-
rajan ja Suomenlahden takaa. 
Myös kaukana lännessä, At-
lantin takana, moneen ohjuk-
seen oli ohjelmoitu määrän-
pääksi suomalainen kaupunki. 
Suojarakennusalan vaikutta-
vimmat toimijat olivat Puolus-
tusministeriö ja Rakennushal-
litus. Puolustusministeriön ja 
Pääesikunnan lääkintäosaston 
yhteisenä projektina oli tur-
vata sodanajan lääkehuollon 
toiminta ja materiaalin varas-
tointi turvallisessa ympäris-
tössä. Lääkintäosaston ja Val-

tion seerumilaitoksen välisen 
neuvottelun tuloksena tehtiin 
päätös Valtion seerumilaitok-
sen sijoittamisesta kriisitilan-
teessa Haagaa turvallisempaan 
paikkaan puolustushallinnon 
kaavaileman lääkevaraston yh-
teyteen. Näiden suunnitelmien 
osalta sijoituspaikka oli vielä 
ratkaisematta.

Sijoitusten optimialueena 
pidettiin Jyväskylän pohjois-
puolista laajaa aluetta, johon 
kuuluivat mm. Äänekoski, 
Suolahti, Saarijärvi, Kongin-
kangas ja Viitasaari. Tarvitta-
essa tutkittavana saattoi olla 
mainittua suurempikin alue. 
Sijoitukseen sopiva alue oli 
määritetty, tarvittiin vain kal-
liorakennusteknisten ominai-
suuksien osalta ja tulevan toi-
minnan kannalta sopiva kohde. 
Puolustusvoimain geologina 
tehtäväkenttäni oli laaja, siten 
suunnitellun projektin alku-
seremoniat tulivat osaksi työ-
tehtäviäni. Valittavan sijoitus-
paikan lähellä olevan valmiin 
infrastruktuurin lisäksi kallion 
louhinta ja rakennustekniset 
ominaisuudet olivat tärkeim-
mät valintaan vaikuttavat kri-
teerit. Alustavat tutkimukset 
suoritin kartta- ja ilmakuvatul-
kintana talvikautena 1965-66. 
Niiden avulla paikansin minul-
le osoitetulta tutkimusalueelta 
suunnitellulle rakentamisella 
mahdolliset kohteet seuraa-
van kesän maastotutkimuksia 

varten. Alustavien tutkimusten 
tulosten päiväys oli 12.1.1966. 
Seuraavana kesänä tutkimuk-
set kohdistuivat kiinnostuk-
seni tärkeimpään kohteeseen, 
Viitasaaren keskustaa lähellä 
olevaan Hakojärven kallioon. 
Se näytti täyttävän kaikki suun-
niteltavalta rakennuskohteel-
ta edellytetyt ominaisuudet. 
Tarkkojen maastotutkimusten 
ja infrastruktuurin selvityksen 
jälkeen laadin alustavan suun-
nitelman tulevasta luolastosta 
keskustelujen pohjaksi. En-
nen kaikkea ympäristön infra-
struktuuri ja lähistöllä olevan 
lomakeskuksen majoitustilat 
olivat mielestäni ratkaiseva 
tekijä vaihtoehtoisia kohtei-
ta arvioitaessa. Tarvittavien 
majoitustilojen ja tiestön sekä 
voimaverkon läheisyys vähen-
sivät toimivan yksikön raken-
tamiskustannuksia ja paransi-
vat rakennettavien yksiköiden 
toimintamahdollisuuksia. Nuo 
ominaisuudet veivät Hakojär-
ven muiden mahdollisten si-
joituspaikkojen edelle. Nämä 
tiedot hankittuani seuraava 
vaihe tutkimuksessani oli tu-
losten esittely tehtävän anta-
jille.

Tutkimustulosten 
esittely
Tutkimusteni tulosten esit-
telyn suoritin Viitasaarella. 
Tilaisuudessa asianosaisia 

laitoksia edustivat puolustus-
ministeriön rakennusosaston 
päällikkö arkkitehti Pentti 
Viljanen ja DI Olli Irjala, pää-
esikunnasta yhteysupseerina 
lääkintöhallituksessa toimiva 
everstiluutnantti Erkki Män-
tyvaara sekä Valtion seerumi-
laitoksen johtaja professori 
Risto Pätiälä, jonka aktiivi-
suus suunnitelman kiireiseksi 
toteuttamiseksi oli merkittävä. 
Kullekin sopiva ajankohta esit-
telyyn löytyi saman vuoden al-
kusyksystä. Matka suoritettiin 
suurella edustusautolla, johon 
mahtui kutsutut henkilöt sekä 
kuljettaja. Matkan aikana Olli 
Irjala johdatteli keskustelua 
teekkariviritteisiin aiheisiin, 
joissa muutkin matkantekijät 
pysyivät koko menomatkan 
ajan. Professori Pätiälä oli 
kuitenkin keskittynyt omiin 
ajatuksiinsa niin, että hän ei 
ollut selvästikään seurannut 
muiden keskustelua. Toden-
näköisesti hänellä oli työstet-
tävänään kiireinen asia, joka 
odotti ratkaisua. En nähnyt 
autossa lyhyen tuttavuuden 
aikana tuntemaani joviaalia, 
hymyilevää, seurallista pro-
fessoria, vaan paremminkin 
hänen mykän, ryppyotsaisen 
kaksoisolentonsa. Joidenkin 
matkalaisten osoittaessa hä-
nelle kysymyksiä hän vastasi 
vain epämääräisesti murahdel-
len. Koko loppumatkan ajan 
Pätiälä istui omissa ajatuksis-
saan jotka eivät meille muille 
matkantekijöille selvinneet. 
Emmekä niitä kysyneetkään. 
Matkamme tarkoitusta emme 
ehtineet lainkaan käsitellä.

Saavuttuamme tutkimuk-
sissani parhaaksi ja esittelyn 
arvoiseksi kohteeksi toteamal-
leni Hakojärven kallion alueel-
le, selvitin valintaani johtaneet 
syyt. Pätiälä havahtui pitkästä 
hiljaisesta mietiskelystään 
ja osallistui jo keskusteluun 
alueen sopivuudesta suunni-
teltuun käyttöön. Kohteessa 
vielä jonkun aikaa kierrelty-
ämme uskoin jo kaikkien saa-
neen riittävän hyvän kuvan eh-
dottamastani ja esittelemästäni 
alueesta. Jatkoimme keskus-

telua Viitasaaren lomahotellin 
kabinetin hyvän ruoan parissa. 
Tämän jälkeen aloitetussa ko-
kouksessa selitin omat näke-
mykseni muista mahdollisista 
kohteista ja ennen kaikkea juu-
ri esitellystä Hakojärven kal-
liosta. Esitystäni Hakojärven 
kallion valitsemiseksi ei vas-
tustettu. Todettiin että oikea 
valinta lääkevaraston ja see-
rumilaitoksen sijoittamiselle 
on löydetty. Se jäi kokouksen 
päätöslauselmaksi. Kokouk-
sen jälkeen pienen ryhmämme 
päätös tuli siirtymään meitä 
suurempien päättäjien käsiin. 
Jatkossa tulevat yhteydenotot 
tapahtuisivat everstiluutnant-
ti Mäntyvaaran välityksellä. 
Matkamme tarkoitus oli to-
teutunut ja kotimatka saattoi 
alkaa.

Paluumatkalla 
tapahtui
Iltapäivän hämäryyden vaih-
tuessa pimeydeksi ja tihku-
sateeksi matkamme kohti 
Helsinkiä alkoi. Pätiälä vaipui 
uudelleen ajatuksiinsa mutta 
hetken kuluttua hän kuitenkin 
tokaisi melkein vihaisena: ”ei 
tästä mitään tule”. Hämmäs-
tyneenä tokaisun syytä kysyt-
tyämme Pätiälä selitti matkan 
aikaisen oudon käytöksensä 
syyt. Jo pitkän aikaa hän oli 
miettinyt mahdollisuutta jol-
lain sopivalla sanalla korvata 
kaksi sanaa: ”terveydenhoito” 
ja ”sairaanhoito”. Vaikeasti 
ratkaistavissa olevasta kysy-
myksestä oli tullut päähän-
pinttymä, joka häiritsi hänen 
kaikkea muuta ajatustyötään. 
Hänen tarkoituksenaan oli ol-
lut syksyn lääkärien kokouk-
seen mennessä saada kysymys 
ratkaistuksi. Tuo kokous olisi 
tämän matkamme jälkeise-
nä, eli jo seuraavana päivänä. 
”Totesin hetki sitten että en on-
nistu asiassa ja lopetan turhan 
yrittämiseni tähän”. Silloin 
mielessäni välähti sanapa-
ri, terveydenhuolto, jollaista 
en ollut missään yhteydessä 
aiemmin kuullut tai nähnyt. 
Tuon oivalluksen lähtökohta-

na oli epäilemättä sana pio-
neerihuolto, jonka parissa olin 
joutunut jonkun verran työs-
kentelemään. Luomani sanan 
mahdollistava asiasisältö oli 
selvästi analoginen pioneeri-
huollon sisältämän asiasisäl-
lön kanssa. Pätiälän pohtimaan 
kysymykseen löytyi vastaus 
tuon sanan myötä. Matkan 
aikana käsittelimme molem-
pien sanojen yhtäläisyyksiä ja 
terveydenhuolto-sanan mah-
dollista hyödyntämistä hoito-
alalla. Pioneerihuolto sisältää 
materiaalin huollon, mutta 
sen ohessa myös henkilöstön 
toimintakyvyn ylläpidon. Yk-
sinkertaisimmillaan se käsittää 
materiaalin toimintakunnon 
tarkkailun, sen ylläpidon ja kor-
jauksen - tarvittaessa varaosia 
käyttäen. Pioneerimateriaalin 
huoltoon liittyvillä toimin-
noilla ja ihmiskehon toimin-
takyvyn ylläpidolla on selviä 
yhtäläisyyksiä. Joten suustani 
purkautui lause: ”Asiahan on 
aivan selvä, etsimänne sana on 
ilman muuta terveydenhuol-
to”.  Pioneerihuollon kaltaisia 
tehtäviä ja ongelmia lienee 
myös lääkintähenkilöstöllä 
hoidettavan väestön kunnon 
ja terveyden ylläpitämisessä, 
vikojen korjaamisessa, eli pa-
rantamisessa ja kehon osien 
korjaamisessa jopa erilaisten 
varaosien, kuten proteesien ja 
muiden korvaavien esim. suo-
nenosien käyttämisessä. 

Pätiälän ensi reaktio esittä-
määni oli epäilevä. Paneudut-
tuaan ehdotukseeni professori 
muuttui nopeasti myönteisem-
mäksi. Luultavasti hän oli toi-
vonut jonkun olemassa olevan 
sanan korvaavan mainitsemi-
aan termejä. Terveydenhuolto-
sana oli paluumatkamme pää-
asiallisin keskusteluaihe. Muu 
joukko osallistui keskusteluun 
mutta hyvin vaisusti unen saa-
dessa heistä vaivatta yliotteen. 
Ehdottamani termi erilaisten 
lauseiden osana oli professo-
rin ja minun tapa käsitellä asi-
aa sanan käyttökelpoisuutta 
arvioidessamme. Keskustelun 
ja pohdiskelun lopputuloksena 
totesimme terveydenhuolto-

sanan sopivan Pätiälän tarvet-
ta laajempaankin käyttöön. 
Unestaan jo heränneet muut 
matkantekijät yhtyivät näke-
mykseemme. Jättäessämme 
Pätiälän kotinsa edustalle, hän 
kertoi minulle jo päättäneensä 
käyttää ehdottamaani sanaa 
seuraavan päivän esitelmäs-
sään. Näin tapahtuikin. Asias-
ta kertoi minulle puhelimitse 
everstiluutnantti Mäntyvaara 
esitelmäpäivän iltana. Neljän 
päivän päästä Pätiälä soitti mi-
nulle itse ja kertoi sen jonka jo 
tiesin ja kiitteli vuolaasti anta-
mastani sanasta. ”Minulla on 
sen verran vaikutusvaltaa että 
tulen saamaan ehdotuksesi 
varmasti yleiseen käyttöön”, 
hän sanoi ja kertoi palaavansa 
asiaan. Sitä yhteydenottoa ei 
kuitenkaan tapahtunut.

Unohdin joksikin ajaksi 
koko asian kun yllättäen kuu-
lin sanan ”terveydenhuolto” 
erään tv-keskustelun yhtey-
dessä. Sanan käyttö yleistyi 
lyhyessä ajassa niin, että kuu-
lin sanaa joka päivä lukemat-
tomia kertoja. Sanan tarkkaa 
käyttöönoton historiaa en 
tunne. Joka tapauksessa se 
oli Pätiälän lupauksen mukai-
sesti löytänyt tiensä yleiseen 
tietoisuuteen. Antamani sana 
jäi eloon ja jatkoi kasvuaan 
suomenkielisten käsitteiden 
joukossa ilman vierasta hapa-
tusta. Pätiälä oli saanut halu-
amansa sanan, minä osaltani 
peukalonjälkeni hoitoalan sa-
nastoon. Tuo sana sopi hyvin 
aiemmin kalliomekaniikkaan, 
louhintatekniikkaan sekä 
kartta-ilmakuvatulkintaan ja 
maastoarviointisysteemiin 
luomieni sanojen luettelon 
jatkeeksi. 

PS.

Kohteen esittelymatkan jäl-
keen projekti lähti hitaasti liik-
keelle. Varsinainen suunnittelu 
käynnistyi vasta 1970-luvun 
alkupuolella, jota seurasi no-
pea luolaston louhintavaihe. 
Hakojärven kalliossa alkavan 
louhintatyön suorittamiseksi 
antamieni yleisohjeiden jäl- �

Oli syyskuu ja vuosi 1966. Olin Valtion seerumilaitoksen johtajan professori Risto Pätiälän ja muutaman 
muun henkilön kanssa Keski-Suomessa virkamatkalla, jonka aikana professorin ajatuksia näytti selvästi 

hallitsevan jokin selvittämätön asia, joka ei varmastikaan liittynyt matkamme varsinaiseen aiheeseen. 
Se oli antamassa melko erikoisen ilmeen koko matkallemme. 
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Lyhyesti

keen vierailin kohteessa aino-
astaan kerran DI Veli Saanion 
kera. Tarkoituksena oli tuol-
loin mahdollisesti luolastossa 
tarvittavien lujitustoimenpitei-
den määrääminen. Hakojärven 
kallion holvien, seinämien ja 
pilarien lujitus jäi vähäiseksi 
kallion erinomaisen rakennet-
tavuuden vuoksi. Minun aiem-
min esittämäni suunnitelma oli 
tarkoitettu vain informaatioksi 
kohteen esittelymatkalla mu-
kana olleille siitä millainen 
luolasto voisi olla. Suunnit-
telijaksi valittu Insinööritoi-
misto Saanio & Laine halusi 
kuitenkin jatkaa omaa suun-
nitelmaansa, joka sitten asteit-
tain toteutettiin. Oma osuuteni 
projektissa oli päättynyt. 

MOOTTORIPONTTOONIT 1919–1844
(Stig Roudasmaa, moottoriponttooniveteraanit) 30 €

PENTUVÄNRIKKI MUISTELEE
(Veteraani / Pioneerikapteeni 
Paavo Korhosen kokemuksia) 20 €

Kirjoissa on paljon myös tämänkin ajan 
vapaaehtoiseen maapuolustukseen liittyvää 
ajattelemisen aihetta.

Pirkka-Hämeen Pioneerikilta ry

Tilaukset: Viljo Hokkanen, 0400-631 560,
 viljo.a.hokkanen(at)gmail.com

u u u

Toimituksen kommentit 
liittyen tähän juttuun, jonka 
Pentti Vähäsarja kirjoitti: 
Pentti Vähäsarja oli kertonut 
jo aikaisemmin julkaistun 
artikkelin olevan hänen vii-
meisensä.  Hän lähetti vielä 
sen jälkeen tämän artikkelin 
alkukesästä 2022 ja keskus-
teltiin puhelimitse, että hän 
vielä tarkastaa tekstin ennen 
julkaisua. Pentti soitti minul-
le 5.8.2022 ja teki puhelimit-
se tarpeelliset täydennykset 
ja korjaukset tekstiin. Hän 
oli aina erittäin huolellinen 
ja tarkka tekstin kielellisestä 
asusta. Sovimme, että tämä 
juttu julkaistaan numerossa 
4/2022, koska artikkeli ei 

sinänsä vanhene sanomal-
taan. Siinä samalla juttelim-
me kuulumiset ja hän muisti 
Hakun 100-vuotisjuhlan 
lähestymisen. Kertoi mie-
lellään osallistuvan juhla-
tilaisuuteen, olihan hänkin 
aikanaan tehnyt tätä aselajin 
hienoa lehteä.  Parin viikon 
päästä sain sähköpostiviestin 
Pentin tyttäreltä, jossa hän 
kertoi Pentin saaneen kut-
sun viimeiseen iltahuutoon 
8.8.2022. Hän oli kaatunut 
kotonaan ja viety sairaalaan, 
jossa hän menehtyi parin 
päivän päästä. Jään kaipaa-
maan niitä muutamia tapaa-
misiamme hänen kanssaan 
sekä viime vuosien lukuisia 

puhelinkeskusteluja. Sain hä-
neltä paljon hyödyllistä tietoa 
Hakku-lehden historiasta ja 
lehden kehitysvaiheista. Mi-
nulla oli ilo ja kunnia tutustua 
Pentti Vähäsarjaan viimeisen 
12 vuoden toimittajaurani 
aikana. En saattanut tietää, 
että tuo puhelu 5.8.2022 oli 
viimeinen kosketus tähän 
suuresti kunnioittamaani ja 
legendaariseen kirjoittajaan. 
Hakku-lehti samoin kuin 
koko pioneeriaselajin jä-
senkunta jäävät kaipaamaan 
Penttiä, hänen hieno muis-
tonsa elää mielissämme! 

Seppo Suhonen

POHPIONP:n henkilö-
kunta vietti Kajaaniin 
maihinnousun vuosipäi-

vää 30.9.2022 Tervakanavan 
saaressa. Mukana oli myös 
pieni kutsuvieraitten joukko. 
POHPIONP siirtyi Kajaaniin 
Oulusta vesistökoulutuksen 
merkeissä syyskuussa 1998 ja 
teki maihinnousun 25.9.1998 
Tervakanavan suulla. Pataljoo-
na lasku ankkurinsa Kajaanin 
maaperälle. POHPIONP 
pulttasi ankkurin Tervakana-
van saaressa Suomusalmelta 
tuotuun panssariestekiveen. 
Tätä maihinnousun vuosi-
päivää vietetään vuosittain 
POHPIONP:n henkilökun-
nan  yhtenä merkkipäivänä. 
Nyt tuli kuluneeksi 24 vuotta 
tuosta maihinnousupäivästä. 
Merkkipäivänä henkilökunta 
liittää vuosittain yhden lenkin 
ankkuriketjuun. Näin tehtiin 
myös tänä vuonna. Kajaanin 
maihinnoususta on julkaistu 
artikkeli Hakussa 4/1998 ot-
sikolla: ”Taivaskin itki Pohjan 
Pioneeripataljoonan lähtöä”. 

Maihinnousun vuosipäi-
vänä POHPIONP:n henkilö-
kunta kokoontui heti aamusta 
liittämään em. vuosittaista 
lenkkiä. Tässä tilaisuudessa 
luovutettiin myös erilaisia 
henkilökunnalle myönnettyjä 
huomionosoituksia. 

POHPIONP:n lipulla palki-
tut, muualle siirtyneet: Korho-
nen Jaana, Loppukaarre Lauri, 
Syväniemi Tupsu, Haaja Mik-
ko, Pirinen Antti ja Toivanen 
Olli

Pioneeriansiomitaliin solki: 
Paju Olli-Pekka

 Pioneeriansiomitali: Määt-
tä Lasse ja Huusko Kimmo

 Vuoden kouluttaja, kiikari: 
Kilpeläinen Jari-Pekka

Vuoden kouluttaja pal-
kittiin Pohjan Pioneerikilta 
ry:n lahjoittamalla kiikarilla. 

POHPIONP:n henkilökunta vietti
Kajaanin maihinnousun vuosipäivää

ti vastuulleen asetettuihin 
koulutuksiin ja pitää erin-
omaisesti huolta vastuulleen 
annetusta materiaalista. Kil-
peläisellä on huomattavan 
laaja kokemus työkoneis-
ta ja muista työvälineistä. 
Vankasta ammattitaidosta ja 
kokemuksestaan huolimatta 
Kilpeläinen suhtautuu saa-
miinsa työtehtäviin nöyrästi 
ja pyrkii ratkaisemaan kaik-
ki haasteet parhaan kykynsä 
mukaisesti.

• Kilpeläinen edistää omal-
la käyttäytymisellään ja 
toiminnallaan nuorempien 
palvelustovereiden ja työn-
tekijöiden sopeutumista 
sekä palvelukseen että työ-
elämään ja tukee heidän 
työssä oppimistaan. Hän on 
työyhteisössään pidetty ja 
hyvä työkaveri, joka huomi-
oi muut omassa toiminnas-
saan. Kilpeläinen on oma-
aloitteinen työtehtävissään 
ja pitää esimiehensä ja 
lähimmät työkaverinsa tie-
toisena omista tehtävistään 
ja niiden suoritusvaiheesta. 
Kilpeläinen on aina valmis 
opettelemaan uutta ja kehit-
tämään itseään, kun sellai-
selle on henkilökohtaista tai 
työyhteisön tarvetta.   

Huomionosoitusten jälkeen 
kutsuvieraat ja henkilökunta 
siirtyivät Tervakanavan saa-
ressa järjestettyyn kahvitilai-
suuteen. 

f
Tervakanavan saaressa 
oleva Suomussalmelta tuotu 
panssariestekivi, johon 
POHPIONP:n ankkuri 
pultattiin 25.9.1998. Ankku-
riketjussa iso lenkki tarkoit-
taa 10 vuotta KAIPR:ssä 
ja pikkulenkki yhtä vuotta. 
Ankkuriketjussa on kaksi 
isoa ja neljä pientä lenkkiä.

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

POHPIONP:n henkilökunta kiinnitti yhden vuosilenkin 
ankkuriketjuun.

Tänä vuonna sen sai vääpeli 
Jari-Pekka Kilpeläinen. Tä-
mänvuotinen kouluttajakii-
kari on järjestyksessään  33. 
Pohjan Pioneerikilta ry:n ja 
POHPIONP:n yhteistyössä. 
Pataljoonan komentajan pe-
rustelut valinnalle:

• Vääpeli Jari-Pekka Kilpeläi-
nen toimii Pohjan pioneeri-
pataljoonan kurssiosastolla. 
Hän on tehtävässään  tunnol-
linen ja suorittaa saamansa 
tehtävät itseään säästämättä 
aina loppuun saakka. Hän 
valmistautuu huolellises-

Pioneerit Keuruulla
Kirjan sisältö (472 sivua) muodostuu ajasta ennen puolus-
tusvoimien tuloa Keuruulle. Tässä osiossa tulee käsitellyk-
si isovihan aikaisia tapahtumia, jääkäreitä, vapaussotaa, 
suojeluskuntien ja lottien toimintaa Keuruulla, Multialla, 
Haapamäellä ja Pihlajavedellä, talvi- ja jatkosotaa Keurus-
seudun kannalta tarkasteltuna. Muut osat kirjasta käsittele-
vät varuskunnan syntymistä Keuruulle ja siellä toimineiden 
joukko-osastojen kehitystä aina Pioneerirykmentin viimei-
siin vaiheisiin vuonna 2014.

Kirjasta kiinnostuneet voivat varata itselleen oman
kappaleen kirjasta ottamalla yhteyttä tekijään:
Tapio Paappanen, Vitsakuja 3, 42700 Keuruu,
puh. 0400 626 695, sähköposti: tapio.paappanen@nic.fi 
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Killat kertovat

�

Pioneerikillan perus-
tava kokous pidettiin 
Korian varuskunnassa 

16,9,1962. Kokouksessa oli 
läsnä 85 osanottajaa ja pu-
hetta johti Pioneerirykmentin 
komentaja eversti Eino Pyyry. 
Sopimusasiakirjan, jossa pää-
tettiin Pioneerikillan perusta-
misesta ja sääntöjen hyväksy-
misestä, ovat allekirjoittaneet: 
ev E Pyyry, maj J Lehtinen, ylil 
B Erpola, ltn M Alanko, ltn J 
Eskola, sot.tekn V Karisalo, 
sot.virk M Mikkonen, ja yliv 
V Eronen. Pioneerirykmentin 
kilta, Pioneerikilta ry, rekiste-
röitiin 30.7.1963. Nimi muu-
tettiin vuonna 1984 Korian 
Pioneerikilta ry:ksi. Kilta on 

Teksti: Ilkka Jaakkola  
Kuvat: Seppo Suhonen

Korian Pioneerikilta ry
vietti 60-vuotisjuhlia
16.09.2022 tuli kuluneeksi 60 vuotta Korian 
Pioneerikillan perustamisesta, Kilta on siten maan 
vanhin pioneerikilta. Juhlia vietettiin lauantaina 
17.9. Kouvolan Kaupungintalon Sinisellä matolla. 
Tätä virstanpylvästä oli juhlimassa arvokas joukko 
kutsuvieraita. Päivä oli alkanut jo klo 14.00 
seppeleenlaskulla Pioneerimuistomerkille Korian 
Pioneeripuistossa

 

g
Matti Kivelä ja Risto Pentti-
nen ovat laskemassa Korian 
Pioneerikilta ry:n seppelettä 
Pioneerimuistomerkille Kori-
an Pioneeripuistossa. Seppele 
nauhoissa oli teksti: Pionee-
rien perinteitä kunnioittaen, 
Korian Pioneerikilta ry, 60 v.

Korian Pioneerikilta ry:n 60-vuotisjuhlan osanottajat

vanhin pioneeriaselajin kilta. 
Kymen pioneeripataljoona ja 
Korian Pioneerikilta ry vaa-
livat aikaisempien pioneeri-
joukko-osastojen sekä jatko-
sodan aikaisen PionP 14:sta 
perinteitä. 

Puheenjohtajan tervehdyk-
sen jälkeen Pioneeritarkastaja, 
ev Jukka Aihtia piti juhlapu-

Korian Pioneerikilta ry:n puheenjohtaja Ilkka Jaakkola on 
vastaanottamassa vieraita lippujen edessä. Pioneeritarkastaja eversti Jukka Aihtia juhlapuhujana.

Pioneeriaselajin levykkeillä palkittiin killan jäseniä seuraavasti (kuvassa vasemmalta): 
pronssinen levyke; Ilkka Jaakkola, Esa Simpanen, Sami Vaakanainen; hopeinen levyke: 
Reino Hemmilä, Päivi Kasurinen, Risto Penttinen; kultainen levyke: Ari Ilander.

heen, jossa hän kävi pääpiirteit-
täin läpi nykyistä turvallisuus-
tilannetta ja Puolustusvoimien 
varautumista sivuten myös val-
takuntaan vaikuttavia, Venäjä-
pakotteiden vaikutuksia.

Väliin saimme kuunnella 
nuoren kouvolalaisen haita-

ristin, Elias Gardemaisterin 
tulkintoja tutuista kappaleista.

Vuosijuhlan ollessa kysees-
sä, oli vuorossa myös ansioi-
tuneiden kiltalaisten palkitse-
misia.
– Kilta-ansiomitalit jaettiin 

Killan pitkäaikaisille toimi-

joille Esa Simpaselle, Päivi 
Kasuriselle ja Ari Ilanderille

– MPKL:n Hopeinen kilta-
risti: Riipinen Ari-Pekka, 
Pohjantuli Tuomo, Pentti-
nen Risto ja Koistinen Arto

– MPKL Pronssinen Kiltaris-
ti: Ari Majala 

– PAL:n Kultainen levyke: 
Ari Ilander ja Korian Pio-
neerikilta

– PAL:n hopeinen levyke: 
Hemmilä Reino, Kasurinen 
Päivi ja Penttinen Risto

– PAL:n pronssinen levyke: 
Jaakkola Ilkka, Simpanen 
Esa ja Vaakanainen Sami

– Killan pienoislippu: Aho 
Paavo 

– Killan standaari: Simpanen 
Esa

– Killan kultainen levyke: Kivi 
Pentti, Kykkänen Herkko ja 
Vaakanainen Sami

– Killan hopeinen levyke: 
Jaakkola Ilkka, Patjas Kati 
ja Pohjantuli Tuomo

– Killan pronssinen levyke: 
Kivelä Matti, Koistinen 
Arto, Kosonen Esa, Kujan-
pää Anssi, Laakso Eero, 
Laherto Antti, Lahnaoja 
Timo, Lahti Teppo, Merta-
korpi Pekka, Mielonen 
Olli, Ruti Jarmo, Saaristo 
Tuomo, Vakkari Juha ja 
Yrjänäinen Kari
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Esa Simpanen, Päivi Kasurinen ja Ari Ilander palkittiin 
MPKL:n kilta-ansiomitalilla.

Paavo Aho palkittiin killan pienoislipulla.

Killan puheenjohtaja luovutti pioneeritarkastaja eversti Jukka 
Aihtialle Korian Pioneerimuistomerkin pienoispatsaan.

Killan puheenjohtaja Ilkka Jaakkola (kuvassa oikealla) ja 
Pentti Pihkala palkittiin KYMPIONP:n ristillä. 

– KymPionP:n risti: Jaakkola 
Ilkka ja Pihkala Pentti 

– Puheenjohtaja luovutti 
Pioneeritarkastajalle 
Korian Pioneerimuisto-
merkin pienoispatsaan 

– Osa palkittavista oli estynei-
tä saapumaan paikalle, joten 
Kilta järjestää heille erilli-
sen jaon syyskokouksessa 
tai muuten sopien.

Killat kertovat
Huomionosoitusten jaon jäl-
keen lukuisat yhdistykset onnit-
telivat 60 vuotta täyttävää Ko-
rian Pioneerikilta ry:tä, muun 
muassa Pioneeriaselajin Liitto 
ry, Pohjan Pioneerikilta ry ja 
Pioneeriupseeriyhdistys ry. 

Virallisen osuuden jälkeen 
siirryttiin kahvipöytään ja al-
kuilta jatkui puheensorinan 
saattelemana, kunnes tuli aika 
lähteä seuraavalle vuosikym-
menelle. 

Savo-Karjalan Maan-
puolustuspiirin alueella 
toteutettiin Pioneeria-

selajin koulutusohjelman mu-
kainen ”Taistelijan Pioneeri-
taidot” kurssi. Koulutettavien 
osaamista vahvistettiin pio-
neeri- ja suojelutaitojen osalta 
tavoitteena ymmärtää (osaa) 
tason saavuttaminen koulutet-
tavissa aiheissa. Koulutukseen 
kuului erilaisia Pioneeritaitoja 
(muun muassa miinojen ja pa-
nosten käsittely, toiminta koh-
datessa miinoite ja suluttami-
sen perusteita), sekä suojelun 
ja suojan edistämisen taitoja. 

Kurssi toteutettiin Ylämyl-
lyllä 16.–18.9.2022. Osana 
kurssia oli PVMoodle ennak-
ko-opinnot kurssiin liittyen.  
Toteuttamisesta vastaavat kou-
luttajat kokoontuivat saamaan 
harjoituksen perusteet kurssi-
johtaja Kimmo Salon johdolla 
27.8, jolloin myös tiedusteltiin 
koulutuspaikat ja jaetiin vas-
tuualueet. Kouluttajat valmis-
telivat rastiensa koulutusaiheet 
”väliviikkojen” aikana.

Perjantain kääntyessä il-
lan puoleen vajaan joukkueen 
vahvuudella paikalle saapu-
neet osallistujat saivat rau-
taisannoksen liittyen kurssin 

Pioneeri ja 
suojelukoulutusta
Savo-Karjalassa

toteutukseen ja käytännön 
järjestelyihin. Varsinaiset kou-
lutustapahtumat käynnistyivät 
Lauantaina, jolloin päivän aika-
na syvennyttiin toiminnallisilla 
rasteilla taisteluensiapuun, liik-
keen edistämiseen ja miinojen 
sekä panosten käyttöön. Illan 
saapuessa käsiteltiin sulutta-
miseen liittyviä tehtäviä ja toi-
mintatapoja. Sunnuntaina aamu 
alkoi sulutteen / miinoitteen toi-
meenpanotehtävän koulutuk-
sella. Tämän aamureippailun 
jälkeen jakaannuttiin maastoon 
omaksumaan suojelun ja suojan 
edistämisen asioita.

Koulutusrastit toteutettiin 
mahdollisimman käytän-
nönläheisesti ja reunaehdot 
tiedostaen olennaiseen kes-
kittyen. Kurssilaisilta saadun 
palautteen mukaan koulutuk-
sen tavoite saavutettiin kurs-
sin aikana. Ylämyllyn paikan 
perinteisesti erinomaisesti  
toimineeseen huoltoon oltiin 
”yltäkylläisen” tyytyväisiä. 

Naamioverkoilla naamioitava kohde työn alla.

Kylkipanoksen asennusta. Panosta suunnataan kohteeseen.

g
Kurssilaiset harjaannut-
tavat taisteluensiaputai-
tojaan tulen alta pelastet-
tuun ”taistelutoveriin”.

Koulutettava havannoimassa tuliasemastaan mm. näkyvyyttä 
ja tulisektorin rajoja.



30 31

Suurhiekkasäkkien täyttötyötä.

Killat kertovat

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistys järjesti 
SOTVA kurssin lin-

noittamistoiminnasta Rissa-
lassa 19.–21.8.2022. Kurssi 
järjestettiin ilmapuolustuspii-
rin toimesta Karjalan Lennos-
ton valitsemille osallistujille. 
Kurssin tavoitteena oli syven-
tää linnoittamiseen liittyviä 
taitoja valmisosalinnoittami-
seen ja suurhiekkasäkeillä 
suojaamiseen liittyen.

Perjantain aikana jouk-
ko kokoontui ja varustettiin. 
Majoituttiin sekä tutustuttiin 
toiminta-alueeseen, harjoitus-
välineisiin sekä tehtiin asiaan 
liittyviä valmistelevia töitä.

Seesteisen sään suosimana 
ryhmiin jakaantuen aloitettiin 
Lauantaina valmisosalinnoit-
teisiin tutustuminen ja työn 
tekeminen. Päivän aikana 
käsiteltiin betonimoduulilin-

Linnoittamisen 
kurssi Rissalassa

noittamista ja U-elementtien 
perusteita. Pääpaino päivän 
alun aikana oli rutinoitua työs-
kentelemään suurhiekkasäkki-
en kanssa. Säkkejä täytettiin, 
siirrettiin ja pinottiin. Kaiken-
tyyppisillä tuohon maailmaan 
liittyviä töillä harjaannutettiin 
osallistujia rakentamaan suojia 
em. menetelmällä. Iltapäivästä 
aloiteltiin betonielementtikor-
sun (T2Pkom) rakentaminen.

Sunnuntaipäivän ratoksi 
kurssilaiset askartelivat beto-
nielementtikorsun valmiiksi. 
Lisäksi rakennettiin kulun 
rajoittamiseen liittyvä beto-
nimoduuleita Lennoston alu-
eelle. Sunnuntain ohjelmaan 
sisältyi vielä tutustuminen 
erilaisiin linnoitteisiin ja nii-
den rakentamisen vaiheisiin 
perehtymistä.

Kurssin tavoitteet täyttyivät, 
ja koulutettavien palaute oli 

hyvä. Useat kurssilaiset toivoi-
vat asiaan liittyviä lisäopintoja 
palautteessaan.

PION SOTVA niveltyi sa-
maan aikaan Karjalan len-
nostossa käynnissä olleeseen 
kertausharjoitukseen, jonka 
henkilöstö pääsi kurssilaisten 
ansiosta harjoittelemaan käy-
tännössä rakentamisen johta-
mista ja kohteiden rakennut-
tamista. Samalla kurssilaisil-
le avautui paremmin omaan 
poikkeusolojen tehtävään liit-
tyvä suojanedistämisen koko-
naisuus ja vastuut.

Teksti: Heikki Ropponen

Osallistujat rakentamansa linnoitteen luona.

Huumorin pilke silmäkulmassa toivotetaan sisustuselemen-
tein rakennelman käyttäjät tervetulleeksi.

Karjalan lennosto oli erittäin 
tyytyväinen kurssin antiin ja 
haluaa kehittää toimintaa edel-
leen vuonna 2023 tarjoamalla 
samanlaisen alustan niin len-
noston reserviläisten varsinai-
seen harjoitteluun kuin MPK:n 
PIONSOTVA-kurssillekin. 
Puolustusvoimat tukivat har-
joitusta järjestämällä huollon 
sekä kone- ja kuljetuspalvelut 
harjoitteisiin liittyen.

Suuri kiitos motivoituneille 
kurssilaisille, puolustusvoi-
mille ja osaaville koneiden 
käyttäjille. 

Perustamisestaan alka-
en Jääkäripataljoona 
27:n Perinneyhdistyk-

sen Keski-Suomen osasto otti 
tehtäväkseen vaalia jääkäri-
perinteen ohella nimenomaan 
jääkäripioneerien henkeä, saa-
vutuksia ja perinteitä.  Osaston 
kummiyksikkö oli Pioneeri-
rykmentin lakkauttamiseen 
saakka Keski-Suomen Pionee-
ripataljoonan aliupseerikoulu. 
Rykmentin lakkauttamisen 
yhteydessä puolustusvoimis-
sa jääkäripioneerien perinteen 
vaaliminen määrättiin Pio-
neerikoulun vastuulle.  Näin 
Keski-Suomen osaston ja Pio-
neerikoulun tehtävät kohtasi-
vat luontevasti toisensa. Tämä 
näkyy osaston ja pioneeri-
koulun välisessä yhteistyössä 
jääkäripioneerien perinteiden 
vaalimisessa.

Teksti: Martti Porvali  Kuva: Maasotakoulu

Kiitokseksi ja tunnustuk-
seksi annetun tehtävän me-
nestyksellisestä hoitamisesta, 
Keski-Suomen osasto myönsi 
pioneerikoululle osaston, pio-
neerien tunnusvärin mukaisen, 
osaston mustan standaarin.  
Osaston puheenjohtaja Martti 
Porvali luovutti tunnustuksen 
pioneeriaselajin vuosipäivän 
juhlallisuuksien yhteydessä 
pioneerikoulun päällikön si-
jaiselle kapt Tuomas Burkelle 
29.7.2022. 

PIONEERIKILLAT JA PIONEERIHENKISET MAANPUOLUSTUSJÄRJESTÖT!
Vuoden lopulla on kaunis tapa palkita järjestöissä

ahkeria ja aikaansaaneita jäseniä. 

Pioneeriaselajin Liitosta on saatavilla oheisen kuvan

mukaisia, aselajitunnuksella varustettuja, tornin

muotoisia levykkeitä (kulta, hopea ja pronssi).

Myöntäjä voi kaiverruttaa levykkeen takapuolelle

omansa ja huomionosoituksen saajan tiedot.

Tilaukset voit tehdä sähköpostilla: ostt@pp.inet.fi 

tai Väinö Heikkala, puh. 0400 767 852.

Hinta väristä riippumatta on 7 euroa / kpl koteloineen.

Lisäksi veloitetaan toimituskulut.

Musta lippu yhdistää 
perinnetyössäkin

g
Martti Porvali luovutti 
JP27:n Keski-Suomen 
osaston pöytästandaarin 
Pioneerikoulun päällikön 
sijaiselle kapteeni Tuomas 
Burkelle.
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Killat kertovat

Meidät otti entisellä 
sotilasalueella vas-
taan sydämellisesti 

Kymen Automobiilikerhon 
sihteeri Jouko Peri esikuntan-
sa kanssa. Kerhon harrastetila-
na toimii pataljoonan entisen 
konekomppanian korjaamo, 
joka oli kunnostettu hienosti 
ja jossa jäsenten autoja pystyi 
ihailemaan.

Nautimme tulokahvit ja 
saimme kuulla hyviä tarinoi-
ta pataljoonan rakennuksista 
vuosien varrelta. Anssi paikal-
la jo nuoresta asuneena pystyi 
myös antamaan heille takai-
sin arvokasta tietoa menneistä 
ajoista.

Teimme Anssin johdolla kä-
velykierroksen alueella, jossa 
muutama vuosi aikaisemmin 
oli ollut asuntomessut. Näin 
oli  rakennuskantaan tullut 
muutoksia, paljonkin. Tote-
simme vanhan ruokalan hä-
vitetyksi ja komppanijoiden  
rakennuksia oli modernisoitu 
aika lailla.

Korialta siirryimme, kuten 
aina ennenkin, Kouvolaan ja 
siellä majoitukseen hotelli 
Vaakunaan. Ilta hotellissa su-
jui taas loistavasti ja puheen 
sorina oli melkoinen!

Yhteisen aamiaisen jälkeen 
kukin konkari palasi kotikun-
nailleen, yhtä hyvää kokemus-
ta rikkaampana." 

Korian Konkareiden tapaaminen 
Korialla 17.–18.8.2022
Paikalle saapui 17 konka-
ria eri puolilta Suomea, 
sekä Korian aliupseeri-
koulun vääpelinä mei-
dän aikanamme toiminut 
Anssi Kujanpää. 
Osalla oli myös vaimo 
mukana ja huomasimme, 
että vaimojen mukanaolo 
on ollut lisääntymään 
päin viime vuosina. Hyvä 
niin!

Teksti: Tero Säteri

Korian konkareiden ryhmäkuva, Anssi Kujanpää oikealla edessä mustassa paidassa.

Ryhmä kokoontuneena Kymen Automobiilekerhon eteen.

Korian konkarit kuuntelemassa Kymen Automobiilikerhon esittelyä ja Korian varuskunta-
alueen historiaa.

Oli mielenkiintoista näh-
dä aselajin kehittämi-
seen liittyvää suunnit-

telua ja harjoituksen toteutus. 
Järjestelyt olivat vaikuttavat; 
välineet, joukot, niiden varus-
teet ja valmius kokonaisuudes-
saan.

Kiitämme pioneeritarkasta-
jaa, eversti Jukka Aihtiaa mie-
lenkiintoisesta vierailusta. 

Pioneeriupseeriyhdistys ry 
vieraili Parola22-harjoituksessa 
Hämeenlinnan alueella 30.8.2022
Pioneeritarkastaja, 
eversti Jukka Aihtia oli 
kutsunut yhdistyksen 
vierailulle pioneeriasela-
jin kokeiluharjoitukseen 
Hämeenlinnan alueelle. 
Yhdistyksen jäsenillä oli 
tilaisuus tutustua asela-
jin viimeisimpiin suori-
tuskykyihin.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n jäseniä on seuraamassa sulutusharjoitusta.

Teksti: Ilkka Haapamäki
Kuva: Seppo Suhonen

PP uolustusasiamies, eversti Juha Helle Suomen suurlähe-
tystöstä Washingtonista pitää Teams verkkoesitelmän 
ajankohtaisesta kansainvälisestä aiheesta 17.1.23 klo 

17.30–18. Ilmoittaudu 10.1.23 mennessä.
Everstiluutnantti Matti Pakarainen Ilmavoimien esikunnasta 

pitää Teams verkkoesitelmän ilmavoimien pioneeritoiminnasta 
16.2.23 klo 17–18. Ilmoittaudu 10.2.23 mennessä.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 30.3.23 MPKL:n audito-

Pioneeritarkastaja, eversti Jukka Aihtia pitää esitelmän MPKL:n auditoriossa, Töölöntorinkatu 2, 
Helsinki 12.12.22 klo 17–18 aiheesta ”Pioneeriaselajin ajankohtainen kehittäminen”. 
Ilmoittaudu 9.12.22 mennessä.

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n Pioneeriupseeriyhdistys ry:n 
toimintaa 2022 – 2023toimintaa 2022 – 2023

riossa, Töölöntorinkatu 2, Helsinki. Kokouskutsu ja -esitelmä 
ilmoitetaan Hakku-lehden 1/23 numerossa.

Ilmoittaudu tilaisuuksiin ilkka.haapamaki@outlook.com tai 
puh. 045 220 4555. 

Pioneeriterveisin
Ilkka Haapamäki, puheenjohtaja, 
Pioneeriupseeriyhdistys ry 
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Killat kertovat

Tehtävien raportointia 
olimme keventäneet 
merkittävästi. Nyt riit-

ti valokuva ja lauseen tai pari 
lyhyt kuvaus tilanteesta. Tästä 
huolimatta lähes kaikissa ra-
porteissa oli pitkiä selostuksia. 
Palautteissa todettiinkin tehtä-
vien olleen mielenkiintoisia, 
taktisia ja ajankohtaisia, joten 
niitä tuli pohdittua jopa niiden 
kanssa, jotka eivät marssille 
osallistuneet. 

Tämän vuoden tehtävät al-
koivat myös valmistelutehtä-
vällä, jossa oli suunniteltava 

Teksti: Jussi Jaakkola  Kuvat: Samuli Saviala

Pioneerien toinen etämarssi: 
Oman kotivaran taso kannattaa 
myös koeponnistaa
Helsingin reserviupseerien Pioneeriosasto järjesti tämän vuoden loppukesästä toisen pioneerien etämarssi-
tapahtuman, joka sisälsi pioneeri- ja varautumisaiheisia tehtäviä. Edellisen vuoden tapaan suoritusaikaik-
kunaksi annettiin kuukausi, jolloin jokainen pystyi ajoittamaan marssin itselleen sopivaan ajankohtaan. 
Tällä kertaa ajankohta oli heinäkuun puolesta välistä elokuun puoleen väliin.

noin kymmenen kilometrin 
pituinen reitti- Reitillä piti olla 
liikenteen solmukohta, raken-
nettua aluetta, taukopaikka 
sekä kotia lähellä oleva väes-
tönsuoja. Kohteiden järjestyk-
sen sai valita vapaasti. Mars-
sivarustukseksi määräsimme 
säänmukaisen varustuksen 
sekä päiväreppuun vettä, ka-
meran, muistiinpanovälineitä 
ja evästä. Evään piti koostua 
jo kotona olevasta kotivaras-
ta, jolloin pääsi koeponnista-
maan kotivaransa toimivuutta. 
Tulentekoa emme tällä kertaa 

edellyttäneet, joten sallimme 
myös termospullossa kuljete-
tun kuuman veden käytön. 

Etämarssin suoritti tänä 
vuonna lopulta kolmetoista 
henkilöä. Ilmoittautuneita oli 
enemmän. Marssin ajankohta 
osui juuri kesän kuumimpaan 
hellejaksoon, joka verotti 
osallistumisia. Tämän muuta-
ma kertoikin syyksi, miksi ei 
marssia suorittanut. Jatkoim-
me tämän takia marssiajan-
kohtaa kuukaudella, mutta se 
ei lisännyt marssisuorituksia. 
Raporttien mukaan toinen 

marssisuorituksia vähentä-
vä tekijä oli rakennetun alu-
een ottaminen tehtäviin mu-
kaan. Tätä ei saatu sovitettua 
mielekkäällä tavalla omaan 
marssireittiin. Lisäksi pitää 
miettiä, mikä oli ensimmäisen 
koronavapaan kesän vaikutus 
etämarssiin. 

Väestönsuojan merkin ku-
vaaminen ja paikasta kerto-
minen oli lähes poikkeuksetta 
ensimmäisiä suoritettuja tehtä-
viä. Onhan tämä lähinnä kotia 
ja sieltä on helppo aloittaa. 

Marssijat jäivät kuitenkin 

Kaikkien marssijoiden 
mielestä oma kotivara on koh-
tuullisella tasolla ja yli puo-
let marssijoista koki marssin 
jälkeen, että siinä on edelleen 
kehittämisen tarvetta. Vesi ko-
ettiin marssijoiden keskuudes-
sa akilleen kantapääksi. Tyhjät 
kanisterit varastossa eivät pal-
joa auta ja kahdenkymmenen 
litran vesikanisteri ei kauan 
riitä nelihenkisessä perhees-
sä. Osa tiedusteli vielä, missä 
sijaitsee koti lähinnä oleva 
toimiva vesipiste. Pääkau-
punkiseudulta niitä löytyy 67 
kappaletta. 

Vaikka kotivara näyttäisi 
olevan kunnossa, niin yllätyk-
siä saattaa silti tulla vastaan. 
Tällaisia voi olla esimerkiksi 
perhepiirissä oleva pähkinäal-
lergia. Pähkinää on yllättävän 
monessa valmiskuivapakka-
uksessa mukana. Lisäksi on 
hyvä kierrättää kotivaraa ja 
käyttää vanhempaa tavaraa 
pois. 

Marssin suorittaneiden kes-
ken arvottiin pioneeripuukko 
ja Varustelekan lahjakortti. Ar-
vonnan voittajat edellä maini-
tussa järjestyksessä olivat Toni 
Teittinen ja Heikki Pietilä. On-
nea voittajille.

Ensi vuodeksi on suunnit-
teilla seuraava pioneerien etä-
marssi uusilla tehtävillä. 

Kuva väestönsuojan ovesta, 
joka on varastona.

Dronekuva sillasta. Kotivarasta marssille otettua evästä.

Marssitauolla Pekka Westerholm.

oli harhautus ja estetyö, joka 
tehtiin valitulle liikenteen sol-
mukohdalle. Tavoitteena oli 
pohtia, millaisilla keinoilla 
voi sotkea vihollisen suunni-
telmia ilman miinoja ja räjäh-
dysaineita. 

Pääasiassa harhautus tehtiin 
poistamalla esimerkiksi pai-
norajoitusmerkkejä tai vaih-
tamalla opasteiden paikkaa ja 
ohjaamalla liikenne väärään 
suuntaan, epäkäytännölliselle 
reitille tai halutulle väijytys-
alueelle. Harhautusta suunni-
teltiin tehostettavan estetöillä 
siirtämällä lähistöllä olevia 
ajoneuvoja, kontteja, roskala-
voja jne. pääväylän tukkeeksi. 
Alueen tiedustelussa hyödyn-
nettiin jopa droneja, jolloin 
pystyi nopeasti kartoittamaan, 
mistä löytyy mm. estemateri-
aaleja ja onko haluttu ohjaus-
suunta toimiva. Pidemmälle 
tehdyissä pohdinnoissa tämä-
kin oli huomioitu suunnitte-
lemalla "kiertotien" kriittisiin 
risteyksiin omat esterakennel-
mat. 

Kolmas tehtävä oli jokaisen 
joukon hallittavissa oleva va-
ramiinoitteen suunnittelu. Tä-
hän tehtävään tuotiin haastee-
na, että varamiinoite oli suun-
niteltava rakennetulle alueelle. 

Asvaltoinnin läpäiseminen 
oli ensimmäinen haaste. Tämä 
tiedostettiin hyvin, kuten myös 
liikenteen mahdollistaminen 
useammalle toimijalle kaupun-
kiolosuhteissa. Raporteissa 
pohditiin myös vaihtoehtoisia 
tapoja naamioida miinat aina 
soran käytöstä oksien käyttöön, 
jos asvaltoinnin läpäisyyn ei 
ole mahdollisuuksia. Varamii-
noitteen merkitys omaan kuvi-
teltuun taistelusuunnitelmaan 
oli osassa raporteissa kuvattu 
hyvin yksityiskohtaisestikin. 
Lisäksi osassa raporteissa poh-
dittiin, onko lähistöllä olevat 
huoltoasemat ja kemikaaliva-
rastot omalle toiminnalle uhka 
vai mahdollisuus.

Marssien yhteydessä ei 
taukoja eikä niiden merki-
tystä pidä unohtaa. Tälläkin 
etämarssilla oli taukotehtävä, 
jossa koetestattiin henkilökoh-
taisen kotivaran toimivuus. 

pohtimaan, miten nopeasti vä-
estönsuojat saadaan varsinai-
seen käyttöön, kun niissä on 
nyt muuta toimintaa. Riittääkö 
72 tuntia, joka on lakiin kirjat-
tu? Kaikkien mielestä riittää, 

kunhan tehtävään on ennalta 
määrätty henkilöt. Lisäksi eräs 
marssijoista kertoi tehtävän in-
noittamana hakeutuneensa Vä-
estönsuojan hoitajan kurssille. 

Etämarssin toinen tehtävä 
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Pioneeritarkastaja evers-
ti Jukka Aihtia kutsui 
Pioneeriaselajin Liitto 

ry:n jäsenkiltojen edustajia 
seuraamaan aselajin Parola22-
harjoitusta 30.8.2022 Parolan-
nummen ja Ilveskallion har-
joitusalueilla. Tapahtumaan 
osallistui yli 30 jäsenkiltojen 
edustajaa eri puolilta Suo-
mea muun muassa Pohjan-, 
Pohjois-Karjalan-, Pirkka- 
Hämeen-, Satakunnan-, Varsi-
nais-Suomen- ja Pääkaupunki-
seudun Pioneerikilloista sekä 
Pioneeriupseeriyhdistyksestä. 
Pioneeriaselajin Liitto ry:n 
edustajina olivat puheenjohta-
ja Iikka Ellilä ja varapuheen-
johtaja Aimo Hattula sekä 
Hakku-lehdestä Timo Iltanen 
ja Seppo Suhonen. Maavoi-
mien johtama harjoitus toteu-
tettiin yhteistoiminnassa Pans-
sariprikaatin, Maasotakoulun, 
Karjalan-, Kainuun- ja Porin  
prikaatin  kanssa. Harjoituk-
seen osallistui osastot myös Il-
mavoimista. Parola22-harjoi-

Pioneeriaselajin Liitto ry:n 
jäsenkiltojen edustajat tutustuivat 
Parola22-harjoitukseen
Teksti: Puolustusvoimien (Maavoimat) tiedotteet, Seppo Suhonen  Kuvat: Seppo Suhonen (SS) 

Forcit esitteli erilaisia valmistamiaan räjähteitä ja niiden tehoa.  

Pioneerijoukkue rakentamassa sulutetta tieuralle. Käytössä 
on yksi puolustusvoimien käytössä oleva traktoriin kytketty 
Kesla Oy:n valmistama hydraulinen miinasijajyrsin.

Kiltalaiset, kansainväliset vieraat ja muut yhteistyökumppanit seuraamassa Raikka Oy:n 
tuote-esittelyä.

FMG:n valmistama traktorin etukuormaajaan kytketty hyd-
raulinen miinasijajyrsin ja traktorin peräosassa sulutteiden  
kuljetusteline.

Alueurakoitsijan kokoama silta Universal-varasiltakalustosta.

Siltavaunu ylittämässä juuri paikalleen laskemaansa Leguan-
siltaa. Patria esitteli panssaroitua Pasi-miehistönkuljetusvaunua.

tut suluttamis- ja liikkeenedis-
tämistehtävät. Samanaikaisesti 
sopimusurakoitsijat rakensivat 
sillan Universal-varasiltaka-
lustosta  sekä tieuraa harjoi-
tusalueelle.  

Parola22-harjoituksessa tar-
kastetaan näiden toimenpitei-
den toteuttaminen nykyisillä 
joukoilla ja välineillä. Har-
joituksessa tutkitaan mahdol-
lisuuksia parantaa koulutus-
materiaalia, menetelmiä ja 
välineitä tehtävien toteutta-
miseksi. Samalla toteutetaan 
tutkimus- ja kehittämistoi-
mintaa sekä kenttäkokeita 
aselajijohdon päätöksenteon 
tueksi tulevaisuuden joukko-
rakenne- ja materiaalityöhön. 
Tämän harjoituksen toimin-
tojen tutkimus- ja kehitystoi-
minta toteutettiin Maavoimien 
tutkimuskeskuksen toimesta. 
Joukkojen harjoitteissa joukot 
toteuttivat omaa toimintaansa 
suorituskyky- ja koulutus-
tasovaatimusten mukaisissa 
suoritteissa, mutta toimintaa 
tehtävän ja toimintaympäris-
tön mukaan soveltaen. Yrityk-
sien toiminnalliset esittelyt oli 
ohjattu yllämainittua teemaa 
tukevaksi.. 

Parola22-harjoitus oli mo-
nipuolinen pioneeriaselajin 
harjoitus, missä riitti meille 
kiltalaisille paljon katsottavaa. 
Yhden vierailupäivän aikana 
ei ehtinyt kaikkea harjoituksen 
läpiviennistä näkemään, vaik-
ka paljon näimmekin. Esitän 
pioneeritarkastaja eversti Juk-
ka Aihtialle kiitokset mielen-

kiintoisesta päivästä aselajin 
harjoituksessa. Erityisesti 
mieliin painuvin kokemus oli  
tutkimus- ja kehitystoiminnan 
osuus ja laajuus harjoituksesta 
sekä puolustusvälineteollisuu-
den monipuoliset tuote-esitte-
lyt. Kiitokset aselajin henki-
lökunnalle ja mukana olleille 
yrityksille hyvistä esittelyistä. 
Parola22-harjoitus oli jatkoa 
aikaisemmin järjestetyil-
le Varkaus19, Pirkkala20 ja 
Tammisaari21 -harjoituksille 
Toivottavasti nämä aselajin 
vuosittaiset harjoitusten esit-
telyt jatkuvat meille aselajin 
kiltalaisille! 

tuksen yhteydessä järjestettiin 
pelastustoimen valmiusharjoi-
tus (PVPETO22). Harjoituk-
sen kokonaisvahvuus oli lähes 
200 varusmiestä, henkilökun-
taan kuuluvaa ja reserviläistä. 

Parola22-harjoituksen johti 
pioneeritarkastaja eversti Juk-
ka Aihtia. Parola22-harjoitus 
toteutettiin 29.8. –2.9.2022 
välisenä aikana. 

Harjoituksen päämäärä oli 

testata Maavoimien valmius-
pioneerijoukkueiden sulutta-
mis- ja liikkeen-edistämisky-
kyä nopeassa tilannekehykses-
sä. Harjoituksessa esitellään 
suomalaista pioneeriosaamista 
kansallisille ja kansainvälisil-
le yhteistoimintaosapuolille. 
Mukana oli noin 40 ulkomaista 
sotilashenkilöä yli kymmenes-
tä maasta. Harjoitusta oli kut-
suttu seuraamaan myös sivii-
li- ja viranomaiskumppaneita, 
joilla oli mahdollisuus tutustua 
pioneerijoukkojen toimintaan 
sekä suomalaiseen puolus-
tusteollisuuden ratkaisuihin. 
Tällaisia suomalaisia puolus-
tusteollisuuden yrityksiä oli 
noin 20. Ne esittelivät omia 
tuotteitaan harjoitusta seuraa-
maan tulleelle joukolle. 

Harjoituksen puitteissa 
korkeassa valmiudessa olevat, 
varusmiehistä, reserviläisistä 
ja henkilökunnasta koostu-
vat pioneerijoukot siirtyivät 
toiminta-alueelle ja suorittivat 
menestyksekkäästi niille anne-
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RUK192 "Summa" Pioneerit 
Haminassa 1.–2.10.2022
Teksti: Jukka Rusila, maj res, HRU:n Pioneeriosaston 2.varapuheenjohtaja

h
Seurasimme tarkkaa vaisina 
uusimpien välineiden esit-
telyä. Etualalla moniheräte-
sytytin.

Toisena päivänä tutustuimme RUK-museoon.

f 
Kurssi-illallisen nautimme 
Kerholla.

Reippaimmat juoksivat perinteisen Vilniemen lenkin. 
Rusila, Linna, Sundelin.

Aloitimme lounaalla va-
ruskuntaravintolassa, 
sitten katsoimme Eu-

roopan korkeimman lipputan-
gon ennen siirtymistä tuttuun 
ja kodikkaaseen pioneerien 
rakennukseen, Kapernaumiin. 

Saimme erinomaisen tieto-
paketin reserviupseerikoulu-
tuksen ja pioneeriaselajin ny-
kytilasta ja jouduimme itsekin 
aivotyöhön. Useimmat eivät 

olleet nähneet telamiinan mo-
niherätesytytintä mutta "kun-
tokuutio" oli sentään kaikilla 
muistissa. 

Esittelyjen jälkeen osa meni 
kuntosalille ja osa juoksi Vil-
niemeen ja takaisinkin, yhteen-
sä 9 kilometriä. Saunoimme ja 
söimme Kerholla. Nukkumaan 
pääsimme kukin omiin talven 
1989–1990 aikaisiin tupiin. 
Olipa nostalgista!

Seuraavana päivänä ravitse-
van brunssin jälkeen kävimme 
laskemassa kukkalaitteen kaa-
tuneitten upseerien patsaalle 
sotilaallisessa järjestyksessä. 
Ennen kotimatkaa saimme 
vielä erinomaisen opastuksen 
RUK-museossa.

Päätimme, että seuraavan 
kerran tapaamme Helsingissä 
Katajanokan Kasinolla pio-
neerikurssimme 35-vuotisjuh-
lassa alkuvuonna 2025. 

 
Maanalaiset kalliotilat ja tunnelit ovat 
elintärkeitä osia integroidussa 
infrastruktuurijärjestelmässä 

Kallioperä tarjoaa turvallisen sijainnin yhteiskunnan kannalta kriittisten
toimintojen varmistamiseksi

Lue lisää sivuiltamme afry.fi

Meidän piti tavata jo 
kurssimme päättymisen 
30-vuotismerkkipäivän tie-
noilla maaliskuussa 2020, 
mutta tunnetuista syistä 
tapaaminen siirtyi. No nyt 
pääsimme vihdoin RUK:n 
Pioneeri komppanian vie-
raiksi Haminaan. 
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Sotiemme veteraanien
Pohjois-Pohjanmaan kirkkopäivä 
Kiimingissä 11.9.2022

Sotiemme veteraanien 
Pohjois-Pohjanmaan 
kirkkopäivää vietettiin 
Kiimingissä 11.9.2022. 
Kirkkopäivän teema oli 
hyvin ajankohtainen 
”Rukoilkaamme rau-
haa koko maailmaan”. 
Tapahtumaan osallistui 
muutamia kunnioitettu-
ja sotiemme veteraaneja 
sekä noin 250 maanpuo-
lustushenkistä pohjois-
pohjanmaalaista. Tilai-
suuden aluksi oli messu 
Kiimingin kirkossa. Mes-
sun jälkeen oli ruokailu 
Kiimingin seurakunta-
kodissa ja varsinainen 
päiväjuhla järjestettiin 
Kiimingin kirkossa. 

Messun toimitti ja 
saarnasi lääninro-
vasti Kiimingin seu-

rakunnan kirkkoherra Pauli 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

Kirkkopäivän osallistujia Kiimingin kirkon edustalla seuraamassa seppeleen laskua.

Kunniavartiossa muistomerkillä olivat (vasemmalta) Jarkko 
Mäntyniemi ja Ilmari Kyllönen Kiimingistä.

Ruokailu seurakuntakodissa

g
MPK:n Pohjois-Suomen 
soittokunta, johtajana kapel-
limestari Petri Aho, Pohjois-
Suomen Reserviläiskuoro, 
johtajana Olli Heikkilä.

Juhlapuhujana Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja 
TT Pekka Asikainen.

Kiimingin kirkko

Lukiolainen Eevert Nikula tuo nuorten tervehdyksen.

työn hyväksi. Messun lopuksi 
lähetettiin seppelepartion  Kii-
mingin sankarihautausmaan 
muistomerkille, missä kenttä-

Niemelä, Avustavina pappei-
na toimivat rovastit Hannu 
Ojalehto, Erkki Piri ja isä 
Marko Patronen. Kanttorina 

toimi Jarkko Metsänheimo. 
Musiikkiavustajana oli Kai-
kuos-  kuoro.  Kolehti kerät-
tiin veteraanien hengellisen 

rovasti Penna Parviainen piti 
puheen. Muistomerkillä kun-
niavartiossa olivat Ilmari Kyl-
lönen ja Jarkko Mäntyniemi 
Kiimingistä. 

Kirkkopäivän ruokailun 
toteuttivat Kiimingin Martat 
ja Maanpuolustusnaiset sekä 
Oulun Sotilaskotiyhdistys. 
Seurakuntakodissa oli pöydät 
katettu valmiiksi juhlavasti. 
Martat, maanpuolustusnaiset 
ja sotilaskotisisaret  tarjoilivat 
pöytiin ruoat ja kahvit.

Päiväjuhla slkoi klo 13 
Kiimingin kirkossa. Juhlassa 
musiikista vastasivat  MPK:n 
Pohjois-Suomen soittokun-
ta johtajanaan kapellimestari 
Petri Aho ja Pohjois-Suomen 
Reserviläiskuoro, kuoronjoh-
tajana Olli Heikkilä. Juhlan 
avaussanat lausui kirkkopäi-
vätoimikunnan puheenjohta-
ja professori emeritus Pentti 
Jouppila. Juhlapuhujana oli 
Oulun seurakuntayhtymän 
yhtymäjohtaja TT Pekka 
Asikainen. Oulun kaupungin 
tervehdyksen juhlassa esitti 
kaupunginvaltuuston puheen-
johtaja Juha Hänninen ja puo-
lustusvoimien tervehdyksen 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kai-
nuun aluetoimiston päällikkö 
everstiluutnantti Vesa Värjy-
virta. Nuorten mieliin painu-

van puheenvoron esitti kiimin-
kiläinen lukiolainen Eevert 
Nikula. Juhlan päätössanat ja 
rukouksen esitti rovasti Erkki 
Piri. Musiikkitarjontana oli 
ohjelman eri vaiheissa  Isän-
maalle (Jean Sibelius), Suo-
men laulu (Fredrik Pacius), 
Veteraanin iltahuuto (Kalervo 
Hämäläinen), Jumalan kunnia 
luonnossa (Ludwig van Beet-
hoven) ja Suomalainen rukous 
(Taneli Kuusisto)

Kirkkopäivä oli onnistu-
nut kaikin puolin. Tunnelma 
oli harras ja juhlava. Esitän 
juhlatoimikunnalle kiitokset 
hyvästä toteutuksesta. Juhlan 
aikataulu oli sopivan rauhal-
linen eikä liian kiireinen, jäi 
aikaa keskinäiseen kanssa-
käymiseen ja keskusteluihin. 
Varmasti järjestäjille jäi hyvä 
tunne kirkkopäivien onnis-
tuneesta toteutuksesta, kun 
osallistujia oli varsin merkit-
tävä määrä ympäri Pohjois-
Pohjanmaata. 
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Kokonaisturvallisuus 2022 
-messut Tampereella

Näytteilleasettajista 
mainittakoon merkit-
tävimmät maanpuo-

lustusjärjestöt, kuten Maan-
puolustuskoulutusyhdistys, 
Maanpuolustuskiltojen liitto, 
Sotilaskotiliitto, Suomen Re-
serviupseeriliitto, Suomen 

Teksti ja kuvat: Seppo Suhonen

MPK:n Hämeen soittokunta johtajanaan johtajana kapellimestari Pekka Ahonen huolehti messujen musiikkitarjonnasta.

Kuva näyttelyhallista

g
Maanpuolustuskiltojen 
Liitto ry:n messuosasto

Tampereella Pirkka-hallissa järjestettiin 7.– 8.10.2022 Kokonaisturvallisuus-messutapahtuma, jonka 
sisältönä oli aiheita arjen turvallisuudesta maanpuolustukseen. Tämä kolmen vuoden välein järjestettävä 
kokonaisturvallisuustapahtuma oli järjestyksessään yhdeksäs. Korona-tilanteen vuoksi messuja ei 
järjestetty viime vuonna. Tapahtuman yhteydessä oli näyttelytoiminnan lisäksi useita seminaareja ja 
muita oheistapahtumia. Tampereen Kokonaisturvallisuus 2022 -messutapahtumassa vieraili arviolta yli 
12 000 kävijää ja näytteilleasettajia oli yli 30. Turvallisuustoimijoiden toiminnalliset pisteet tarjosivat 
runsaasti tietoa ja turvallisuustaitoja kaikenikäisille. Messutoimikunnan puheenjohtajana toimi entinen 
pitkäaikainen MPKL:n puheenjohtaja teollisuusneuvos Erkko Kajander.

Suomea olevilta killoilta, sii-
nä killat esittivät omaa toimin-
taansa. Esitys pyöri monito-
rissa koko ajan keräten asiasta 
kiinnostuneita messuvieraita 
katsojikseen. Liiton osastolla 
oli saatavana juuri ilmestynyt 
Maanpuolustaja-lehti sisältä-
en monipuolisia artikkeleja 

Re serviläisliitto sekä lukuisa 
joukko muita toimijoita. Ta-
pahtuman yhteyteen olivat eri 
järjestöt ja yhteisöt järjestä-
neet lukuisia yhteistilaisuuksia 
ja kokouksia, olihan asioihin 
yhteydessä olevia henkilöitä 
runsaasti paikalla. Myös puo-

lustusvoimilla, poliisilla, pe-
lastusviran-omaisilla ja useilla 
merkittävimmillä puolustuste-
ollisuuden yrityksillä oli omat 
osastot.  

Maanpuolustuskiltojen lii-
tolla oli oma osastonsa, jossa 
liiton puheenjohtaja Marko 

Patrakka, toiminnanjohtaja 
Henry Siikander, toimisto- ja 
viestintäsihteeri Anu Johans-
son sekä liittohallituksen 
jäsenet Urpo Karjalainen ja 
Juha Mikkonen toimivat esit-
telijöinä. Liitto oli koonnut 
valokuvanäyttelyn eri puolilta 

kyberturvallisuuden osuutta 
Ukrainan sodassa.

Kokonaisturvallisuus 2022 
-messutapahtuma jäi kävijälle 
mieleen todella ajatuksia he-
rättävänä. Kävijä saattoi nähdä 
ja kokea paljon arjen turvalli-
suuteen liittyviä yksityiskoh-
tia. 

kiltatoiminnasta eri killoissa. 
Lisäksi myös muita kiltalehtiä 
oli jaossa kuten Hakku-lehteä, 
maamme vanhinta 99 vuotta 
yhtäjaksoisesti ilmestynyttä 
pioneerien aselajilehteä. 

Kokonaisturvallisuus-mes-
sujen teemoista kyberturvalli-
suus ja arkinen varautuminen 

herättivät vilkasta keskustelua. 
Aihetta pohdittiin myös oh-
jelmalavalla runsaan yleisön 
ympäröimänä, kun Ulkopoliit-
tisen instituutin johtaja Mika 
Aaltola kertoi Suomen roolista 
Natossa. Kyberturvallisuuden 
asiantuntijat Jarno Limnéll ja 
Kimmo Rousku nostivat esiin 

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa!
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Tämä MPK:n ja Poh-
jan Pioneerikillan yh-
teistyössä toteutettu 

korsusauna oli ensimmäinen 
lajiaan. Kurssille osallistui 
10 reserviläistä, joista 8 oli 
Pohjan Pioneerikillan jäseniä. 
Kurssilaiset tulivat pääosin 
Oulusta ja Oulun ympäristös-
tä. Kaukaisin kurssilainen tuli 
Helsingistä. Reserviläisten li-
säksi rakennustöihin osallistui 
rajavartijoita Kuusamon raja-
vartiostosta. Tämän korsusau-
nan oli suunnitellut RI Jari 
Oikarainen. Kurssin johtajat 
tekivät korsusaunan rakenta-
miseen tarvittavan maastotie-
dustelun elokuussa 2021.

Korsusaunakurssi 1/2

Kurssi kokoontui perjantaina 
19.8.2022 Kuusamossa Vi-

Pohjan pioneerikilta rakensi 
korsusaunaa Kuusamossa

Pohjan Pioneerikilta ry 
rakensi 19.–21.8.2022 ja 
16.18.9.2022 pidetyillä 
kursseilla harkkora-
kenteista korsusaunaa 
Kainuun Rajavartioston 
tarpeisiin Iso Syrjä-
järven rantaan Kuusa-
moon.

savaaran tuntumassa, jossa 
kurssilaiset varustettiin. Va-
rustamisen jälkeen kurssijoh-
taja Jari Satomaa kävi läpi 
kurssin turvallisuussuunni-
telman, koronaohjeistuksen 
ja pääpiirteittäin korsusaunan 
rakennussuunnitelman. Alku-
puhuttelun jälkeen kurssilaiset 
siirtyivät korsusaunan raken-
nuspaikalle. Rakennustarvik-
keet oli tuotu rakennuspaikalle 
Rajavartioston toimesta. Li-
säksi Kuusamon rajavartioston 
henkilökunta oli jo ennakkoon 
valanut rakennuksen anturat. 

Kurssilaiset jaettiin kahteen 
ryhmään.  Toinen ryhmä aloit-
ti välittömästi seinien hark-
komuurauksen valmistelut. 
Toinen ryhmä otti vastuulleen 
majoituksen teon. Kurssilaiset 
majoittuivat kurssin ajan puo-
lijoukkueteltassa, joka halut-

tiin saada pystytettyä ennen 
pimeän tuloa. Seinien harkko-
muurausta jatkettiin niin kau-
an, kunnes pimeä laskeutui 
ylle. Illalla nälkäiset kurssilai-
set valmistivat iltapalan sissi-
muonapakkausten antimista. 
Peseytymismahdollisuus oli 
"sissityyliin" pulahtamalla Iso 
Syrjäjärvessä. 

Lauantaiaamuna rakennus-
töitä jatkettiin välittömästi 
aamupalan jälkeen. Työnjako 
suunniteltiin jouhevaksi. Osa 
porukasta muurasi seiniä, osa 
kantoi harkkoja ja sahasi niitä 
tarvittaessa ja osa toimi laasti-
mylläreinä. Harkkojen vaaka-
saumoihin asennettiin harja-
teräset rakennesuunnitelman 
mukaisesti. Itse pääsin elämä-
ni ensimmäisen kerran opette-
lemaan taivutusvengin käyttöä 
ja taivuttelemaan harjateräk-

siä. Pienen opettelun jälkeen 
homma osoittautui erittäin 
mukavaksi! Lauantaipäivä 
kului pääsääntöisesti seinien 
harkkomuurauksen merkeissä. 
Kurssilaiset ruokailivat por-
rastetusti työnteon lomassa. 
Kahvia keitettiin aina tarpeen 
tullen kun kahvihammasta al-
koi kolottamaan. Työpäivän 
päätteeksi rakennustöissä mu-
kana olleet RVL:n rajavarti-
jat tarjosivat mahdollisuuden 
käydä tutustumassa lähistöllä 
olevaan Syrjävaaran vartiotor-
niin. Vartiotorniin kiipeämisen 
vaiva palkittiin: näköalat olivat 
varsin huikeat!

Sunnuntaina rakennustöitä 
jatkettiin vielä alkuiltapäivään 
saakka. Rajavartiosto halusi 
tarjota työmiehille saunomis-
mahdollisuuden vartioston 
tiloissa Kuusamon keskustaa-

Teksti ja valokuvat: 
Aki-Pekka Kaisto

�

Kokonaisuus alkaa hahmottua muuraustyössä.

h
Muuraustyöt alkuvaiheessa.

i
Laastin annostus on tarkkaa 
puuhaa, mutta Jarilta se käy.

f
Välillä jouduttiin sahaamaan 
harkkoja sopivan kokoisiksi 
paloiksi.

jamassa. Olipas mahtava käy-
dä ennen kotimatkaa peseyty-
mässä kunnon puusaunassa ja 
vilvoitella luonnonkauniissa 
Nilonjärven rantamaisemassa. 

Korsusaunakurssi 2/2

Korsusaunakurssin toinen vai-
he käynnistyi 16.9.2022 sa-
malla paikalla kuin edellinen. 
Kurssilaisten varustautumisen 
jälkeen siirryttiin jo tutuksi tul-
leelle rakennuspaikalle. Raja-
vartioston henkilökunta oli 
kuluneen kuukauden aikana 
osaltaan hieman edistäneet ra-
kennustöitä. Harkkoseinät oli 
muurattu pääsääntöisesti täy-
teen korkeuteen. Korsusaunan 
katon kantavana rakenteena 
toimi liittorakenne. Pohjal-
le asennettiin teräksinen poi-
mulevy, jonka päälle valettiin 
raudoitettu teräsbetonilaatta. 
Teräsbetonilaatan päälle asen-
nettiin vesieristykseksi kumi-
bitumikermit. Kermityksen 
päälle oli suunniteltu maatäyt-
tö, jotta korsusauna sulautuisi 
maastoon mahdollisimman 
hyvin.

Perjantai-iltana osa kurssi-
laisista ryhtyi jälleen pystyt-
tämään majoitustelttoja, jotta 
ne saataisiin valmiiksi ennen 
pimeän tuloa. Toinen poruk-
ka alkoi kouluttajien johdolla 
valmistella katon teräspoi-
mulevyjen asennusta. Poimu-
levyjen asennusta jatkettiin 
iltapimeään asti työturvalli-
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Sadesuoja rakennettu valua varten.

Yläpohjan laatan raudoitus on valmiina ja päästään aloitta-
maan betonivalua.

suus huomioiden. Työpäivän 
päätyttyä oli jälleen mukava 
päästä majoittumaan telttaan 
ja porisemaan hyvän porukan 
kanssa!

Lauantain tavoitteena oli 
saada poimulevyn yläpuolinen 
teräsbetonilaatta valettua. Päi-
västä uumoiltiin tulevan pitkä, 
mutta porukalla tiesimme pys-
tyvämme siihen. Teräsppoi-
mulevyjen asennuksen jälkeen 
poimulevyn ja harkkoseinän 
väli tiivistettiin solumuovilla, 
jolla estettiin valupurseet. Seu-
raavaksi alkoi laatan raudoi-
tuksen asennus. Tällä välin be-
toniasemilla laitettiin "ramppa 
kalkattamaan". Betonimassaa 
alettiin tehdä kolmella myllyl-
lä, massan kärrääjät venyytte-
livät jäseniään ennen koitosta.

Valuhomma kolmella kot-
tikärryllä ja lihasvoimalla ei 
ole ihan kevyimmästä pääs-
tä. Työturvallisuus huomioi-
den valun eteneminen tuntui 
hitaalta ja alussa meinasi jo 
epätoivo iskeä. Kärrymiehiä 
vaihtelemalla työ kuitenkin 
edistyi jatkuvasti ja muuta-
man tunnin urheilun jälkeen 
huomasimmekin valun ole-
van jo yli puolivälin. Lopun 
häämöttäessä huumoriakin jo 
viljentiin kovasti ja meininki 
oli vesisateesta huolimatta 
korkealla. 

Viimeisen nurkan täytyttyä 
massalla vibramies ja liippari 
vielä viimeistelivät valun. Työ-
kalut puhdistettiin ja tuore valu 
suojattiin pressuilla. Tässä vai-
heessa vettä satoi miltei kaata-
malla, joten RVL:n edustajat 
ilmoittivat tarjoavansa kurs-
silaisille sisätilamajoituksen 
rajavartioston asuntolassa. Eli 
siis tarvittava henkilökohtai-
nen materiaali kantoon ja ajo-
neuvoihin nouse!

"Miehitimme" Kuusamon 
rajavartioston asuntolan huo-

alkua kalusto vielä tarkistet-
tiin. Kalusto tallessa ja miehet 
ehjinä, hyvä homma!

Kurssin johtajana toimi Jari 
Satomaa ja kouluttajina Pekka 
Välipirtti ja Jari Oikarainen, 
kaikki edellä mainitut Pohjan 
Pioneerikillan jäseniä. Mika 
Kärki sekä Ari Korkala vastasi-
vat ensiaputoiminnasta ja A-P 
Kaisto toimi kurssivääpelinä, 
kaikki edellä mainitut myös 
Pohjan Pioneerikillan jäseniä. 
Työmaalla oli koko kurssien 
ajan hyvä meininki ja kaikki 
olivat erittäin motivoituneita. 
Molempien kurssien ajan sää 
oli pääsääntöisesti sateinen, 
joten rakennuspaikan työtur-
vallisuuteen täytyi kiinnittää 
erityisesti huomiota.

Esitän kiitokset Kuusamon 
Rajavartiolaitokselle mahdol-
lisuudesta päästä toteuttamaan 
erittäin mielenkiintoinen kurs-
si sekä erittäin hyvistä järjes-
telyistä. Kiitokset Kainuun 
Prikaatille kurssin tukemisesta 
varusteiden ja työkalujen osal-
ta. Kiitokset myös MPK:n Ou-
lun koulutuspaikalle kurssin 
järjestämisestä ja henkilöpa-
kettiautosta sekä tarvikkeista 
kurssille. Suurkiitokset myös 
ahkerille kurssilaisille hyvästä 
työsuorituksesta ja suunnitteli-
joille toteutuskelpoisista suun-
nitelmista. Kiitokset myös 
ammattitaitoisille kouluttajil-
le ja kurssin johtajalle kurssin 
esimerkillisestä läpiviennistä. 
Saumattomalla tiimityösken-
telyllä saatiin paljon aikaisek-
si. Tehtiin jälleen työtä, jolla 
on tarkoitus. Kaksi mukavaa 
viikonloppua mukavan ja mie-
lenkiintoisen työn merkeissä 
ja mitä parhaassa seurassa! 
Korsusaunakurssi saanee vielä 
jatkoa ensi keväänä mahdolli-
sesti sisustustöiden osalta sekä 
sillanrakennuskursseja, seuraa 
MPK:n kurssitarjontaa! 

neistot, jonka jälkeen pääsim-
me saunomaan. Iltapalaksi 
vartiosto tarjosi kurssilaisille 
pizzat. Eipä siinä saunan ja 
iltapalan jälkeen juuri kauan 
tarvinnut unta odottaa...

Sunnuntaina suuntasimme 
hyvin nukutun yön jälkeen ta-
kaisin työmaalle. Osa poruk-
kaa leikkasi vesieristykseen 
käytettäviä kumibitumiker-

mejä ja osa purki rakennuksen 
sisältä liittolaatan työnaikaisia 
tuentoja. Pohjan Pioneeri-
killan puolesta korsusaunan 
rakennustyöt päätettiin kulu-
van syksyn osalta tähän. Yön 
vesisateessa kastuneita majoi-
tustelttoja kuivailtiin vielä hie-
man kamiinalämmityksellä, 
ennen kuin majoitus pistettiin 
pakettiin. Ennen kotimatkan 

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa!

Tiistaiaamun reippaan 
varustamisen jälkeen 
polkaistiin kurssi käyn-

tiin oppituntien merkeissä. Rä-
jähteiden yleis- ja tyyppitun-
nistuksen, sekä niiden vaarate-
kijöiden tunnistamisen laajan 
kirjon läpikäynnin jälkeen to-

Taistelukenttäraivaamisen 
kouluttajakurssi 2022
Marraskuun alku oli Karjalan prikaatissa toiminnan 
täyteinen, kun ilman täytti Hammer 22 -harjoituksen 
jylinä. Samalla käynnistyi kantahenkilökunnalla, 
kadeteilla sekä muutamalla reserviläisellä höystetty 
taistelukenttäraivaamisen kouluttajakurssi. Kurssin 
pääteemana toimi se, että koulutettavat asiat ovat 
jokaisen joukon toteutettavissa.

teutettiin pienimuotoinen käy-
tännön tunnistamisharjoitus.

Viimeisen oppitunnin ai-
heena oli Ukrainan sodassa 
käytettyjen räjähteiden ja rai-
vaamismenetelmien läpikäyn-
ti. Yleisin käytetty raivaamis-
menetelmä on ampumalla rai-

vaaminen, mutta myös paljon 
improvisoituja raivaamisme-
netelmiä on käytetty.

Valitettavasti improvisoidut 
ratkaisut ovat löytäneet paik-
kansa myös Venäjän armeijan 
riveissä. Varsinkin käsikranaa-
teilla ansoittaminen ja mie-
hittämättömien ilma-alusten 
käyttö ovat lisänneet harmia 
ukrainalaisten puolella.

Keskiviikko käynnistettiin 
maastokoulutuksella, jonka ai-
heena oli toiminta kohdatessa 
miinoite. Toimintaa harjoi-

teltiin sekä ajoneuvolla, että 
jalkaisin tiealueella ja metsä-
polulla. Lopuksi otettiin hie-
man kosketusta haavoittuneen 
evakuoinnista miinoitteesta ja 
muisteltiin piikkitutkaamiseen 
hitautta. 

Ennen ruokataukoa oli lu-
vassa lyhyt oppitunti räjähtei-
den oikeaoppisesta panosta-
misesta. Tärkeänä elementtinä 
nousi tunnistamisen tärkeys, 
jotta raivaamisella ei saada ai-
kaan lisävahinkoja.

Iltapäivän koulutus jatkui 
ampumaradalla, jolla päivän 
kruunasi harjoitus ampumalla 
raivaamisesta. Harjoitus alkoi 
100 m makuuammunnalla sir-
palesuojakilven takaa, savi-
kiekkojen esittäessä miinoja. 

Teksti ja valokuvat: Olli Rosti

Ampumalla raivaamista hiekkasäkein suojatun ajoneuvon 
lavalta.

f
Laukomisnaaran heittämi-
sessä nähtiin useita erilaisia 
tyylinäytteitä. �
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Sirpalemiinoitteen raivaamista räjäyttämällä. 

Quiroz asettelee naaraa vetämisvalmiuteen.

Etäisyys ja maalien pieni koko 
kasvattikin ammuttujen lauka-
usten määrää, vaikka tähystäjä 
antoi laukausten välissä kor-
jaavia ohjeita.

Toisessa vedossa ampumae-
täisyys tippui 50 m matkaan ja 
ampuminen suoritettiin edel-
leen sirpalesuojakilven takaa, 
mutta polviasennossa. Lopuk-
si maastokuorma-auton lavalle 
rakennetun hiekkasäkkisuojan 
takaa suoritettiin päivän vii-
meiset ammunnat.

Torstai alkoi askartelujen 
parissa, kun koulutettava jouk-
ko sai tehtäväkseen rakentaa 
erilaisia heittovälineitä putki-
miinojen laukomista varten. 
Toimivia raivaamisvälineitä 
valmistuikin kivien ja keppi-
en yhdistelmistä aina limsa-
pulloihin asti. Myös taisteli-
joiden väliset heittotekniikat 
ja osumatarkkuudet nousivat 
harjoituksessa vahvasti esille. 

Ennen lounastaukoa luvas-
sa oli vielä naaraamisharjoi-
tus, joka kaikessa yksinker-
taisuudessaan nosti muutamia 
huomionarvoisen asian esille. 
Eräs näistä on se, että miinan 
onnistunut kääntö jää naaraa-
jalle hyvinkin kyseenalaiseksi. 
Naaraamisen aikana toiminta 
tapahtuu suojassa niin, ettei 
naaraaja näe kääntyykö miina 
sijastaan.

Iltapäivällä toiminta jatkui 
soveltavan harjoituksen mer-
keissä. Tehtävänä oli raiva-
ta tukikohdan suoja-aseman 
ympärille kohdistuneen si-
rotemiinoitteen jäljiltä reitit 
tuliasemiin sekä ajoneuvolle, 
joka tuli myös saattaa turval-
liselle alueelle. Sovelletussa 
vaiheessa hyödynnettiin vii-
kon aikana saamia oppeja, 
jossa myös johtaminen pääsi 
vahvasti mukaan toimintaan. 

Iltapäivän viimeisenä ve-
tona harjoiteltiin tiealueen 
sirotemiinoitteen raivaaminen 

ryhmäkoossa. Harjoituksessa 
nousi esille, kuinka tärkeässä 
asemassa toiminnan jämäkkä 
johtaminen ja onnistuneet val-
mistelut ovat.

Perjantai oli reserviläisten 
osalta kurssin päätöspäivä. Aa-
mulle oli kuitenkin säästetty 
koulutuksen raskain osuus, eli 
varsinainen harjoitus haavoit-
tuneen evakuoinnista miinoit-
teesta. Rauhallisella, mutta 
määrätietoisella pelastustoi-
minnalla saatiin suurinkin haa-
voittunut taistelija kannettua 
turvalliselle alueelle erinäisiä 

apuvälineitä hyödyntäen.
Toisena harjoituksena oli 

paniikkiin menneen taistelijan 
auttaminen pois miinoitteesta, 
joka jäikin reserviläisosaston 
viimeiseksi harjoitteeksi. 

Kurssi oli kaiken kaikkiaan 
kattava ja toimiva paketti, joka 
onnistuttiin toteuttamaan tyy-
likkäästi viime hetken henki-
löstömuutoksista huolimatta. 
Ammattitaitoinen, kannustava 
ja motivoitunut henkilökunta, 
sekä kurssitoverit antoivat hy-
vät eväät kurssioppien jakami-
sesta maakuntiin. 

Taistelupioneerijoukkue 
liikkui panssaroiduilla 
miehistönkuljetusvau-

nuilla mukanaan sekä sulutta-
miseen että raivaamisen tarvit-
tavat välineet ja valmiusjouk-
kojen taisteluvarusteet.

SEO (suojelun erikoisosas-
to) ja Suojeluosaamiskeskus 
muodostavat suojelutoimin-
nan keihäänkärjen. Siihen 
kuuluu myös taistelukaasujen 
ja muiden aineiden korkeata-
soinen, luotettava ja nopea tun-
nistamiskyky myös kenttäolo-
suhteissa. Tämä suorituskyky 
on pataljoonassa maailman 
huipputasoa.

Oli vaikuttavaa nähdä pa-

Pioneeriupseeriyhdistys ry vieraili 
Porin prikaatin Satakunnan pioneeri- 
ja viestipataljoonassa 30.9.2022
Pataljoonan komenta-
jan, everstiluutnantti 
Antti Rajahalmeen 
kutsumina tutustuimme 
taistelupioneerien val-
miusyksikkötoimintaan, 
suluttamisen välineisiin, 
suojelun erikoisosaston 
toimintaan (KRIHA-
harjoitus) sekä kemial-
listen taisteluaineiden 
harjoitus (Live Agent 
Training) alueeseen.

Teksti: Ilkka Haapamäki 
Kuva: Puolustusvoimat

Pioneeriupseeriyhdistys ry:n vierailu kovien taisteluaineiden harjoitusalueella evl Antti 
Rajahalmeen opastamana.

taljoonan korkea ammattitaito 
ja valmius vaativiinkin suoje-
lutehtäviin. Sekä kouluttajat 
että asevelvolliset ovat osin 
suojelualan tai siihen liitty-
vien alojen ammattilaisia ja 
opiskelijoita.

Vierailimme myös kovien 
taisteluaineiden harjoitusalu-
eella. Sekä kouluttajat että 

asevelvolliset harjoittelevat 
suojavarusteissa todellisten 
uhkakuvien mukaisten kovien 
taisteluaineiden torjumista. 
Harjoittelu kovilla taistelu-
aineilla on suojelun ”kova-
panosammuntaa”. Vakuutuim-
me siitä, että pataljoonan kou-
luttamilla pioneereilla on kyky 
nopeasti todentaa ja torjua 

nykyisten uhkakuvien mukai-
sia taisteluaineita, myös niitä, 
joita käytetään hybridioperaa-
tioissa.

Kiitämme pataljoonan ko-
mentajaa, everstiluutnantti 
Antti Rajahalmetta, pataljoo-
nan kouluttajia ja asevelvolli-
sia keskusteluista ja mielen-
kiintoisesta vierailusta. 

FINNSUKELLUS OY
PL 16, 33401 TAMPERE

0400 238 632

www.fi nnsukellus.fi 

Tilaamalla HAKKU-lehden
tuet myös aselajimme vapaaehtoista 

maanpuolustustoimintaa!
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Henkilötapahtumat

Pentti Vähäsarja 1932 – 2022

In memoriam

Sotilasgeologi, fi losofi an lisensiaatti, reservin majuri 
Pentti Vähäsarja kuoli Jorvin sairaalassa Espoossa 
8.8.2022, täytettyään 90 vuotta huhtikuussa. Hakku-

lehti ja Pioneeriupseeriyhdistys ry ehti silloin onnittelemaan 
häntä syntymäpäivänään.

Jääkäriupseeri poikana Pentti joutui Talvisodan alettua 
Terijoelta evakoksi isänsä kotimaakuntaan Pohjanmaalle 
Nivalaan. Sodan päätyttyä perhe asettui Riihimäen kasarmi-
alueelle, josta joutui muuttamaan isän kuoltua Jatkosodan 
loppuvaiheen aikaan. Tämä kosketti perhettä pahasti.

Riihimäen Lyseosta Pentti kuitenkin kirjoitti ylioppilaak-
si ja Helsingin yliopistossa hän suoritti fi losofi an kanditatin 
tutkinnon. Opiskelun aikana hän osallistui kesäisin Geo-
logisen tutkimuslaitoksen kallioperäkartoituksiin Lapissa. 
Tämä oli varmasti syy siihen, että hänet palkattiin v 1961 
Puolustusvoimien ensimmäiseksi sotilasgeologiksi ja työ-
paikaksi vakiintui Pääesikunnan Pioneeriosasto.

Pentti teki uraa uurtavaa työtä maasto-opin, rakennustek-
nologian, louhintatekniikan, räjähdysvaikutusten ja kartta-
tulkintojen parissa. Uudenkylän varikon räjähdysonnetto-
muuden tutkinnassa hän teki arvokasta työtä ja sai vaikut-
teita, joita sovellettiin, kun uusia luolavarastoja perustettiin. 
Aika moni upseerikin on saanut oppia sotilasgeologiasta 
Pentiltä.

Päätyönsä ohessa Pentti osallistui siviilipuolen suunnite-
luun, joista mainittakoon metron suunnittelu itään Kaisanie-
men ali ja erilaisten luolien rakennusteknilliset laskelmat. 
Lisäksi Pentti luennoi ja opetti Helsingin ja Turun yliopis-
toissa sekä Teknillisessä korkeakoulussa em. aiheista.

Ei Pentin toimeliaisuus rajoittunut vain paperitöihin, sillä 
pioneeri tekee mitä tahtoo. Hartolan mökillään hän teki 
kaikkea mahdollista ja siellähän puuhaa piisasi.

Varusmiespalvelunsa Pentti suoritti Riihimäellä kenttäty-
kistössä.. Saman ikäluokan vänrikeiksi ylennetyt kokelaat 
pitivät yhteyttä koko ikänsä viimeiseen saakka.

Pioneeriosastossa oli luonnollista, että upseeri, vaikka 
olisi tykkiväessä palvellutkin, liittyi Pioneeriupseeriyhdis-
tykseen. Niinpä Pentistä tuli jäsen ja kun hän hallitsi kirjoit-
tamisen, niin hän sai yhdistyksen Pioneeriupseeri nimisen 
lehden toimitussihteerin tehtävät. Lehti lakkautettiin, kun 
jäsenmäärä pieneni ja Hakku-lehti otti aselajin tiedottajan 
tehtävät.

Pentti houkuteltiin Hakun toimitussihteeriksi v 1981 
alusta ja hän hoiti hienosti tehtävää reilut kolme vuotta.  
Ansioistaan hän sai Hakun ansiomerkin.

Hän jatkoi kirjoittamista niin ahkerasti, että tuli kaksi 
kertaa valituksi vuoden kirjoittajaksi. Näkökyvyn heikkene-
minen ja sen menetys haittasivat ja hidastivat kirjoittamista 
lopulta niin että se onnistui vain avustajan avulla. Kirjoitta-
minen jatkui kuitenkin ja se oli hyvin harkittua.

Penttiä jäivät kaipaamaan vaimo Reeta-Liisa, lapset Topi, 
Terhi ja Taru sekä kolme lastenlasta.   

Matti Mähönen
Pentti Vähäsarjan työkaveri

puolustusvoimissa ja Hakku-lehdessä    

PIONEERIASELAJIN HISTORIA 
1993 – 2023 -KIRJAN ENNAKKOMYYNTI

Pioneeriaselajia kokonaisuutena käsitteleviä historia-
kirjoja on julkaistu kaksi. Pioneeriyhdistys ry julkaisi 
Pioneeriaselajin historia 1918 – 1968 -kirjan vuonna 
1975 ja Pioneeriaselajin Liitto ry Pioneeriaselajin historia 
1969 – 1993:n vuonna 1995.

Viimeisen historiakirjan julkaisun jälkeen on tapahtunut 
merkittäviä muutoksia puolustusvoimissa ja sen pionee-
riaselajissa. Liitto päätti vuoden 2016 syyskokouksessa 
käynnistää esiselvityksen aselajin kolmannen historia-
kirjan kustantamisesta ja vuoden 2019 syyskokoukses-
saan aselajin kolmannen historiakirjan kustantamisesta 
ja hyväksyi laajaan esiselvitykseen perustuvan hanke-
suunnitelman. Hanke käynnistyi alkuvuodesta 2020 ja 
kirja julkistetaan 2.12.2023 Hakku-lehden 100-vuotis-
juhlassa.

Kirjan keskeisiä kohderyhmiä ovat pioneeriaselajin 
palveluksessa ja reservissä oleva henkilökunta, pionee-
rikillat ja niiden jäsenet, kiltoihin kuulumattomat aselajin 
reserviläiset, muut aselajia harrastavat henkilöt ja kirjaa 
työssään tarvitsevat tahot. Niitä ovat puolustusvoimat, 
sotilasopetuslaitokset, museot, kirjastot, tutkijat, histo-
rioitsijat ja media. 

Kirjan tarkoituksena on antaa selkeä kuva siitä, miten 
pioneeriaselajin doktriini ja sen mukaisen pioneeritoi-
minnan osa-alueet ja suorituskyky ovat muuttuneet 
Suomen turvallisuusympäristön muutoksissa ja puolus-
tusvoimien osana ajanjaksolla 1993 – 2023. Mitkä ovat 

syyt, muutokset ja vaikutukset puolustusvoimiin ja sen 
pioneeri aselajiin.    

Hankesuunnitelman mukaan kirjan tekstisisällön tulee 
olla aihekattavaa, loogista, yksiselitteistä, ymmärrettä-
vää ja mielenkiintoisesti esitetty. Läpi kirjan tulee olla 
selkeä punainen lanka. Kuvien ja kaavioiden tulee olla 
selkeitä ja tekstiä tukevia. Esitetyt asiat on tarkistettu ja 
viitemerkitty. Kirjan onnistuneella grafi ikalla ja taitolla on 
keskeinen merkitys kirjan näyttävään ja houkuttelevaan 
ulkoasuun etukannesta takakanteen, luettavuuteen, 
sisällön hahmottamiseen ja yksityiskohtien löytämiseen. 

Hanke rahoitetaan liiton omalla rahoitusosuudella, apu-
rahoilla ja ennakkomyynnillä.

Kirjan sivumäärä on noin 500 sivua + liitesivut. Kirjan 
painosmääräksi on suunniteltu 800 – 1 000 kappaletta.

Kirjan myyntihinta on 50 euroa. Ennakkotilaushinta on 
40 euroa/kappale ja 10 kappaleen ja suuremmilta tilaus-
eriltä 30 euroa/kappale. 

Liitto käynnistää jo nyt kirjan ennakkomyynnin. Ennak-
kotilaukset pyydämme kohteliaimmin tilittämään 
31.7.2023 mennessä Pioneeriaselajin Liitto ry:n historia- 
ja perinnetoiminnan tilille FI38 5197 0320 0330 48 nimi- 
ja osoitetietoineen.  

Liitto toivoo runsasta ennakkomyyntiä!

HAKKU-lehden toimitus kiittää lukijoitaan
ja tukijoitaan kuluneesta vuodesta

ja toivottaa kaikille

Hyvää Joulua ja Hyvää Joulua ja 
menestystämenestystä

Uudelle Vuodelle Uudelle Vuodelle 2023!2023!
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PIONK / RUK kurssi 260 
”Verso”
Backman RJ
Byström OJ
Golan JY
Heimonen LI
Hirvonen MS
Hynes DDP
Hyvärinen VEV
Isberg MV
Juntheikki HK
Kahre EV
Kajander IHU
Kallio MTT
Kaltiainen JKE
Kayser TS
Koivikko JJK
Koppel S
Korhonen EJ
Kuivakangas JH
Lehtinen JP
Lähteenmäki LJ
Maksimainen VM
Marttila VEV
Mikkilä OM
Nieminen JO
Nurmela AV
Paakki PVJ

Piirainen EE
Pullinen EPO
Pöllänen SAE
Pöyhönen LE
Rajala KMI
Riikonen SO
Räsänen VRG
Räsänen IO
Salmela JJP
Saramo MM
Veikkolainen JMO
Vänttinen NI
Ahola OVO
Ala-Olla RRK
Drycksbäck KJ
Haikara OPV
Halonen TO
Harju TPK
Heikkala RO
Heikkinen OV
Heininen AM
Heino OM
Hollfast HA
Jokipalo TEM
Jääskeläinen LMK
Jääskeläinen TOK

Kallio AT
Kangnissoukpe DLT
Kaunisto OB
Kemppainen STD
Korja IJ
Koskikunnas M
Koskinen ATJ
Kotiranta RA
Kuosmanen TJ
Lavonen LT
Lehmusoksa JJ
Lehto RRO
Lehtonen LUI
Lepistö EVT
Leskinen AM
Meriläinen JA
Miettinen JV
Munsterhjelm MEM
Nieminen ATO
Nieminen SPP
Nieminen KK
Niinistö MPO
Nikula AOO
Pajumäki EJ
Peltokangas JK
Rapakko KIA
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Renlund OAM
Rytkönen MS
Rytkönen VO
Saarinen JSH
Sahonen RAK
Schroderus MA
Turto PI
Vaininen LTO
Virtanen OE
Väinölä KS

Alarivi:
upseerikokelas Telov
upseerikokelas Inkamo
luutnantti Hämeen-Anttila
yliluutnantti Rauhala
vääpeli Pakkanen
majuri Riihimäki
yliluutnantti Aaltonen
luutnantti Vistala
vääpeli Kallio
upseerikokelas Hartikainen
upseerikokelas Karjalainen

5352

Talvisodan itäisimmät motit
Kirjan hinta 20 € 

+ toimituskulut

Tilausosoite: 

Aarno Söder

Soanlahdenkatu 13

80200 JOENSUU

Puhelin:

050 3386314

S-posti: 

aarnosoder(at)gmail.com

Kirjan koko on A4, sivumäärä on 53, 
värisyys 4/4, kirja on pehmeäkantinen.
Kirjaa markkinoi Korian Pioneerikilta ry. 

Yhteyshenkilö: Herkko Kykkänen, puh. 040 5126956,
e-mail: herkko.ky@gmail.com. 

Kirjan hinta postikuluineen 19 €/kpl.

koko on A4, sivumäärä on
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Varusmiesjohtajat:
Kok Saramo Mikael
Kok Lehtinen Jori
Kok Lähteenmäki  Leevi
Kok Kajander Iivari
Kok Pullinen Erno
Kok Piirainen Eero
Kok Veikkolainen Juho
Kers Hartikainen Niko
Kers Plit Jesse
Alik Laaksonen Riku
Alik Johansson Isak
Alik Ervasto Paul
Alik Pelkonen Kalle
Alik Mäntylä Mikko-Oskari
Alik Hollmen Iisak
Alik Ikonen Saku-Petteri
Alik Parviainen Juho
Alik Huhtala Kuutti
Alik Kontulainen Frans
Alik Matikainen Tuomas
Alik Siltanen  Jaakko
Alik Tunturivuori  Tommi

Miehistö:
Korpr Katila Olli
Korpr Hietikko  Niklas
Korpr Marjo  Jesse
Korpr Raulamo Heikki
Korpr Vira  Juuso
Korpr Uosukainen  Veikka
Pion Pesonen Ilo
Pion Anttila Henry
Pion Järvinen Aarni
Pion Karjala Linnea

Pion Kylen Ville
Pion Mäkinen Tommi
Pion Salminen Roni
Pion Kaissalo Aleksi
Pion Purola Lauri
Pion Salmensuu Joel
Pion Stén Outi
Pion Vihdanmäki Matias
Pion Wikman Viljo
Pion Musakka Valerius
Pion Hellgren Joonas
Pion Juovi Juhamatti
Pion Österberg Aino
Pion Toivonen Akseli
Pion Selin Andrei
Pion Vainio Ville
Pion Lehtinen Valtteri
Pion Nieminen Nico
Pion Kauppila Ilmari
Pion Kesälä Santeri
Pion Pajunen Risto
Pion Hemanus Niko
Pion Hoppu Tuomas
Pion Aaltonen  Lukas
Pion Dahlqvist Joonas
Pion Hartikainen Ilmari
Pion Lindgren Valtteri
Pion Kuikka Tuomas
Pion Puputti Aapeli
Pion Mäkelä Tatu
Pion Paukkunen Tomi
Pion Potter  Aleksi
Pion Rajala  Aapo
Pion Rautiainen  Antti
Pion Räsänen Sampo

Pion Pätiälä Ville
Pion Siira  Eemil
Pion Sundqvist Max
Pion Sundström  Elias
Pion Tuovinen  Niklas
Pion Virtanen Anton
Pion Mikkonen Elmeri
Pion Katila Lauri
Pion Pirhonen Aapo
Pion Vainio Jussi
Pion Mäkipere Juuso
Pion Helin Lauri
Pion Vuori Jesse
Pion Teräntö Pekka
Pion Tiainen Aati
Pion Melander Kristian
Pion Puotunen Eetu
Pion Hakanen Erik
Pion Mononen Kosti
Pion Saarelainen Teemu
Pion Laiho Jesse
Pion Vienola Miikka
Pion Murtola Mikko
Pion Koivumäki Joonas
Pion Ranta Eero
Pion Karvonen Taneli
Pion Eskola Heikki
Pion Grönholm Rudi
Pion Haapanen Antero
Pion Halonen Niko
Pion Hannula Markus
Pion Lindgren Eemil
Pion Nieminen Topi
Pion Noki Jaakko
Pion Halme Torsti

Pion Uutela Juho
Opp Kekkonen Jonas
Opp Fabricius Joona
Opp Jalava Juuso
Opp Kantoniemi Juho
Opp Lähteenmäki Markus
Opp Häkkinen Matias
Opp Simukka Oskari
Opp Nieminen Alex
Opp Toivonen Jesper
Opp Peltola Antto
Opp Viljanen Otto
Opp Joensuu Leevi
Opp Ryynänen Topi
Opp Sankala Noel
Opp Ylimäki Ilmari
Opp Kivinen  Kimi 
Opp Tölli  Elias 
Opp Koivuniemi  Olli 
Opp Salmela  Herman 
Opp Virtanen Jasse
Opp Pakka Aapeli
Opp Aarnio Ilari
Opp Keidas Kalle
Opp Juva Lauri
Opp Kauppi Aleksanteri
Opp Mäntyharju Mikko
Opp Paljakka Pekka
Opp Soini Eino
Opp Siikarla Tapio
Opp Tuuppa Antti
Opp Rajala Niko
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PIONEERIPUUKKO
PIONEERI ANSAITSEE 
KUNNON TYÖKALUN

Pääkaupunkiseudun Pioneerikilta 
ry:llä on vielä jäljellä visakoivukah-
vaisia hiiliteräspuukkoja. 
Puukko on tehty erityisesti pionee-
reille ja siinä on pioneeriaselajin 
tunnus, ja jokainen puukko on nume-
roitu. Puukon on valmistanut iiläinen 

puukkomestari Arto Keltamäki. 
Puukko on erinomainen pioneerityökalu omaan käyttöön, 
tai arvostettu tunnustus-lahja. 
Puukkoa on oikeutettu kantamaan henkilö, joka kuuluu 

jäsenenä johonkin PAL:n alaiseen yhdistykseen tai joka on 
palvellut tai palvelee pioneeriaselajissa.
Puukon hinta on 60 € + lähetyskulut.
Puukon voi tilata sähköpostitse osoitteesta:
ilervasti(at)gmail.com. Tilauksen yhteydessä mainitse 
laskutusosoite ja puukon kantajan nimi. Mikäli yhdistykset 
tilaavat useampia puukkoja kerralla, Pääkaupunkiseudun 
Pioneerikilta maksaa postikulut. 
Muista! Tilaamalla nopeasti varmistat puukon saannin ja 
sitä pienempi on juokseva numero juuri sinun puukossa-
si. Jokaisen puukon mukana annetaan henkilökohtainen 
omistustodistus. 
Lähempiä tietoja: Ilpo Ervasti, Päivänkajontie 8 K 83, 
02210 Espoo, puh. 0500 184 684.



K
uv

a:
 R

am
i S

ilt
an

en
SL

U
K

 / S
A

T
P

IO
N

V
P

 / P
O

R
P

R
SL

U
K

 / S
A

T
P

IO
N

V
P

 / P
O

R
P

R
SLUK / SATPIONVP / PORPR
Saapumiserä 2/22
Upskok Huhtala Aleksi
Upskok Tikkala Lauri
Alik Elovaara Valtteri
Alik Erkkilä Oona
Alik Haapala Jooel
Alik Haikara Santeri
Alik Hakala Joona
Alik Holmberg Aki
Alik Jantunen Jere
Alik Kaasalainen Eetu

Alik Kansanaho Ilari
Alik Keinänen Aku
Alik Kinnunen Tuomas
Alik Korpelainen Arimo
Alik Kotitalo Aaron
Alik Kovelo Jere
Alik Kuukka Akseli
Alik Käyhkö Elias
Alik Lamminaho Tommi
Alik Lehmus Anniina

Alik Makkonen Peetu
Alik Moilanen Topias
Alik Mollberg Eetu
Alik Mäenpää Tuomo
Alik Näsi Andreas
Alik Paakkunainen Tuomo
Alik Peltomäki Juha
Alik Perä-Rouhu Aaro
Alik Petäjäsuvanto Joonas
Alik Portell Leevi

5756

Alik Pusa Ville
Alik Siikonen Milja
Alik Siltanen Leo
Alik Söderlund Aaron
Alik Tiikkaja Leevi
Alik Touru Tommi
Alik Ventelä Matias
Alik Viitala Totti
Alik Äikäs Leevi
Korpr Kärki Matias

Pioneeriaselajin historia 1969–1993
– 25 vuotta pioneerien historiaa

Pioneeriaselajin historia 
1969–1993 kertoo aselajim-
me viime vuosikymmenien 
tapahtumista sekä aselajin 
kehityksestä. Kirjoittanut 
Elja Puranen.
Teos on jatko-osa Pioneeriase-
lajin historia 1918–1968:lle.
Teoksen hinta: 50 € + lähe-
tyskulut 10 € kotimaahan.
Tilaukset: Väinö Heikkala, 
gsm 0400 767 852, 
ostt@pp.inet.fi 

Pioneeriaselajin historia 
1969–1993, 522 sivua.

Pioneeriaselajin historia 1918–1968
Pioneeriaselajin historia 
1918 –1968 kertoo aselajimme 
viiden ensimmäisen vuosikym-
menen tapahtumista sekä asela-
jin kehityksestä. Kirjoittanut 
Eero-Eetu Saarinen.

”Ev V. Sutela: … on ollut 
mahdollista voittaa teoksen 
kirjoittamisen yhteydessä 
esiintyneet usein voittamat-
tomiltakin näyttäneet vaikeudet 
ja luoda voimakkaan aselaji-
hengen läpitunkema pioneeri-
aselajimme historiateos, 
laatuaan ensimmäinen.”

Pioneeriaselajin historia 
1918 – 1968, 638 sivua.

Satakunnan Pioneerikilta ry, hinta: 50 € + lähetyskulut
Tilaukset: matti.vihottula(at)dnainternet.net. 

– Tornikuviolla ja aselajin tunnuksella sekä killan nimellä varustettuja 
T-paitoja. Paidan värit: musta, violetti ja vihreä

– Tornikuviolla ja aselajin tunnuksella sekä killan nimellä varustettuja 
lippiksiä. Lippiksen värit: musta, tummansininen

– Paljon muita tuotteita, joissa pioneeritunnukset, 
vöitä, mukeja, reppuja ym.

Lisätietoja: Seppo Suhoselta, puhelin: 040 552 4678, 
sähköposti: seppo.suhonen1@luukku.com

Pohjan Pioneerikilta ry:n 
kautta kiltatuotteita edullisesti!



ALIK 1R Elias Heikki Vihtori Helenius
ALIK 2R Valle Werneri Joenranta
ALIK 3R Roope Elmo Kristian Korhonen
ALIK 4R Joel Markunpoika Oso
ALOK 1R Ali Mikael Mounzer Dayoub
ALOK 1R Mikael Petteri Flyktman
ALOK 1R Vili Jalmari Jussinpoika Gustafsson
ALOK 1R Lassi Joonatan Hakkarainen
ALOK 1R Hugo Valtteri Halmela
ALOK 1R Joona Petteri Heinonen
ALOK 2R Arttu Eemeli Hyvärinen
ALOK 2R Aatu Elias Häkli
ALOK 2R Niklas Eevert Järvelä
ALOK 2R Mikael Antti August Kananen
ALOK 2R Matias Aukusti Tapio Kari
ALOK 2R Hannes Edvard Juhani Keränen
ALOK 3R Petteri Simo Raafael Ketola
ALOK 3R Pauli Taavetti Kiviranta
ALOK 3R Luukas Aaro Tapio Kivisaari
ALOK 3R Vladislav Kolganov
ALOK 3R Onni Viljami Kujanpää
ALOK 3R Eelis Antero Kuoppala
ALOK 3R Oiva Pekka Kuusinen
ALOK 3R Ville Samuli Latva-Pirilä
ALOK 3R Roope Tapani Lehti
ALOK 4R Samuel Leppämäki
ALOK 4R Vili Pauli Johannes Liimatainen
ALOK 4R Alfons Henri Eemeli Lyytikäinen
ALOK 4R Jami Jouko August Markkula
ALOK 4R Severi Joonas Mathlin
ALOK 4R Juho Jaakko Felix Mäenpää
ALOK 4R Lauri Tapio Mäenpää
 

ALIK 1R Riku Juvalainen
ALIK 2R Paavo Matias Juhonpoika Koskinen
ALIK 3R Heikki Touko Olavi Sääksjärvi
ALIK 4R Veeti Marko Matias Uosukainen
ALOK 1R Nooa Otava Mäkinen
ALOK 1R Elmeri Tatu Eemil Mäkisalo
ALOK 1R Veeti Vladislav Niemimäki
ALOK 1R Kalle Vilho Mikael Nieminen
ALOK 1R Ryan Lauri Alfred O' Reardon
ALOK 1R Aapeli Toivo Eemil Pakka
ALOK 1R Aaro Arvo Ensio Partanen
ALOK 2R Taavi Ilmari Piirainen
ALOK 2R Julius Oskari Aarre Pitkänen
ALOK 2R Otto Iisakki Pohto
ALOK 2R Jami Aleksi Rapatti
ALOK 2R Miko Valtteri Rautama
ALOK 2R Jami Santeri Reini
ALOK 3R Miska Sakari Rämä
ALOK 3R Jason Jaakko Johannes Saarinen
ALOK 3R Jesper Niklas Valtteri Salo
ALOK 3R Santtu Eemeli Siltala
ALOK 3R Vili Sebastian Sinelampi
ALOK 3R Daniil Smirnov
ALOK 3R Jussi Artturi Soittila
ALOK 4R Saku Tapani Tonteri
ALOK 4R Miro Joonatan Tumppila
ALOK 4R Paulus Juho Aleksi Tuuri
ALOK 4R Pyry Juhani Vahteristo
ALOK 4R Väinö Tapio Ilmari Wigelius
ALOK 4R Ville Andreas Heikinpoika Virpinen
ALOK 4R Jasse Joakim Virtanen
ALOK 4R Anton Zintshenko
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Pioneeripataljoona 15
historiateos, 1941–1944

Pohjan Pioneerikilta ry on 
ottanut uusintapainoksen 
vuonna 2000 ilmestyneestä 
sodanaikaisen PIONP 15:ta 
historiateoksesta. 

Kirjaa on saatavissa 
Väinö Heikkalalta. 

Teoksen hinta lähetys-
kuluineen kotimaahan 
on 30,00 €.

Tilaukset: 
puhelin: 0400 767 852, 
sähköposti: ostt@pp.inet.fi 

Pioneeripataljoona 15
historiateos, 1941–1944
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Pioneerilauluja Korialta 
CD-levy 15 € postituskuluineen
Levyn tilaustiedot:
Korian Pioneerikilta ry
Paavo Aho
Napantie 27
45610 Koria  
Puhelin: 
040 584 9412
Sähköposti:
paaho(at)pp.inet.fi 



Kaptl Matias Öblom
Kaptl Olli Jylhä
Ltn Nico Oksanen
Ös Markus Malmström
Ös Antti Palosaari
Serg Nicholas Koskinen
Ultn Max Vannasmaa
Serg Tobias Starck.

Asp Backman Ramses
Asp Byström Oscar
Asp Nieminen Jonne
Us Anttila Julius
Us Backas Samuel
Us Berghäll Ville
Us Björni Morris
Us Borgmästars Jimmy
Us Enlund Victor
Us Grankull Aron
Us Isakas Walter
Us Asela Frans
Us Gustafsson Erik
Us Majorin Robert
Jäg Aalto Jimi
Jäg Alho Nikolas
Jäg Ammondt Kristoffer
Jäg Andersson Mio
Elev Asplund Jona
Jäg Asplund Rasmus
Jäg Back Emil
Jäg Berg Daniel
Jäg Bergström Filip
Jäg Biström Ronny
Jäg Bjondahl Jonathan
Jäg Björkholm Niklas
Jäg Björkqvist Elias
Jäg Bodö Jan
Jäg Boussat Yassiin
Jäg Brinkén Robin
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Jäg Broman Oscar
Elev Byskata Viktor
Jäg Byström Christoffer
Jäg Båsk Fredrik
Elev Bäck Markus
Jäg Bärling Simon
Jäg Djebali Adam
Jäg Ek Pontus
Jäg Ekholm Filip
Jäg Ekholm Kim
Jäg Ekholm Mikael
Jäg Ekman Liam
Jäg Ekman William
Jäg Ekström Ludvig
Elev Elfving-Milan Kristoffer
Elev Engman Leo
Jäg Engström Viktor
Jäg Eriksson Gaius
Jäg Eriksson Niklas
Jäg Forsell Gustav
Elev Furu Oscar
Jäg Granbacka Markus
Jäg Grankulla David
Jäg Granqvist Tommy
Jäg Grönqvist Christoffer
Jäg Gädda Valter
Elev Gäddnäs Joakim
Jäg Hagström Ron
Jäg Harismaa Anton
Jäg Heikkilä Oliwer
Jäg Hellberg Marcus
Jäg Hellroos Max
Jäg Holländer Fredrik
Jäg Holm Elmer
Jäg Holm Nicke
Jäg Holm Valter
Jäg Holmström Nicholas
Elev Hänninen Artturi

PIONK / TAMMRANNP / UUDPR 
Saapumiserä 2/22 

Jäg Höckerstedt Oscar
Jäg Johansson Nico
Elev Johansson Simon
Elev Jungar Harald
Jäg Kanckos Lukas
Jäg Kantola Oskar
Elev Karlsson Björn
Jäg Karlsson Rasmus
Jäg Karnila Niklas
Jäg Kassila Christian
Jäg Kevin Edward
Elev Klockars Isak
Elev Kuosmanen Paavo
Jäg Kvist Mattias
Jäg Käld Casper
Jäg Lassfolk Hugo
Jäg Lerviks Karl
Jäg Liljedal Tobias
Jäg Lindberg Hugo
Elev Lindblom Axel
Jäg Lindblom Oscar
Jäg Linden Otto
Jäg Lindfors Måns
Jäg Lindroos Peik
Jäg Lindström Rasmus
Jäg Ljung Vincent
Jäg Löv Isak
Elev Martelin Eero
Jäg Martonen Otto
Jäg Myllymäki Ivar
Jäg Mäkinen Daniel
Jäg Nieminen Lenni
Jäg Nordin Ludvig
Jäg Nyberg Andreas
Jäg Nyholm William
Jäg Nyman André
Elev Nyström Axel
Jäg Peitsalo Johan

Elev Penttinen Robin
Jäg Rejström Anton
Jäg Rosbäck Thomas
Jäg Roth Isac
Jäg Rönnholm Ludvig
Jäg Salo Filip
Jäg Sandbacka Oscar
Jäg Sandås Hugo
Jäg Segervall Wilhelm
Jäg Seppälä Karri
Jäg Sikkilä Alex
Jäg Silén Sebastian
Jäg Sjöholm Liam
Jäg Sjölund Otto
Jäg Sjöström Daniel
Jäg Snårbacka Rasmus
Jäg Snårbacka Sebastian
Jäg Stenholm Zacharias
Jäg Stenius John
Jäg Stenvik Anton
Jäg Suikkanen Andreas
Jäg Sumelius Arthur
Jäg Sundlin Benjamin
Elev Sundqvist Edvin
Jäg Tuominen Anton
Jäg Uthardt Jacob
Jäg Viertola Daniel
Jäg Von Alfthan Georg
Elev Vuokko Matias
Jäg Walk Isak
Jäg Wickström Joel
Jäg Wikar Einar
Jäg Wikar Elias
Jäg Wiksten Sebastian
Jäg Wunsch Walter
Jäg Åberg Fredrik
Jäg Åkerlund Jonathan
Elev Österman Sebastian
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Hakku-lehden vanhoja vuosikertoja saatavissa
Hakku-lehden vuosikertoja on saatavissa postikuluineen hintaan 25 €/vuosikerta. Hanki esimerkiksi oman varusmies-
palvelusaikasi Hakut tai joku muu vuosikerta, missä on sinulle mielenkiintoisia artikkeleita. 

Tilattavissa olevat vuosikerrat ovat välimyyntivarauksin tässä vaiheessa vuosilta 1987–2012. 
Vanhemmista vuosikerroista ilmoitamme myöhemmin, kun Hakun arkiston kaikki osat on saatu inventoitua. 

Joissakin vuosikerroissa ei ole kovin monta täyttä sarjaa saatavilla. 

Tilaukset Seppo Suhoselle: sähköpostilla: seppo.suhonen1@luukku.com tai puhelimitse: 040 552 4678. 

Tilauksessa ilmoita nimesi, postiosoitteesi ja minkä vuosikerran haluat tilata.
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Kysymys 1 x 2

1.   Rumble Tools Oy on kotoisin:
 1 Korialta
 x Säkylästä
 2 Imatralta ( ) ( ) ( )

2. Parola22-harjoituksessa alueurakoitsijat toteuttivat:
 1 Kenttätien rakentaminen umpimetsään, 
  noin 300 metriä
 x Kalustosillan rakentaminen Universal-kalustosta
 2 Valmisteli Leguan-sillan käyttöön 
  tieuran penkat ( ) ( ) ( )

3. Korian Pioneerikilta on perustettu:
 1 16.9.1962
 x 30.7.1963
 2 17.9.2022 ( ) ( ) ( )

4. Parola22-harjoituksen päämääränä oli:
 1 Kouluttaa pioneerijoukkoja uusien 
  välineiden käyttöön
 x Esitellä näytösluonteisesti pioneeriosaamista 
  kiltalaisille ja kansainvälisille vieraille
 2 Testata valmiuspioneerijoukkojen suluttamis- ja 
  liikkeen edistämiskykyä ( ) ( ) ( )

5. Pioneeriaselajin kolmas historiateos 
 tulee käsittämään ajanjakson:
 1 Vuosilta 1993–2023
 x Vuosilta 1918–1968
 2 Vuosilta 1969–1993 ( ) ( ) ( )

6. Raivaaminen jaetaan eri lajeihin, joita ovat:
 1 Kaikkien joukkojen suorittamaan 
  taistelukenttäraivaamiseen
 x Pioneerijoukkojen suorittama alue- ja 
  taistelutuen raivaaminen
 2 Raivaajajoukkojen suorittama 
  EOD-raivaaminen ( ) ( ) ( )

Pioneerivisa 4/2022

Elämänlaatua
Haluamme toteuttaa kiinteistöjä, jotka luovat arvoa alueilleen. 

Meille on tärkeää, että suunnittelemamme tuotteet ovat 
asiakkaillemme mieluisia ja voimme toteuttaa ne kestävästi.

KOTEJA JO LÄHES 30 VUODEN KOKEMUKSELLA - RAKENNUSTEHO.FI

Elämänlaatua.

Kysymys    Oikea vaihtoehto
 1. 1      
 2. 1    
 3. 1  x  2
 4. 1    2
 5.     2
 6.   x   
 7. 1  x  2 
 8.     2
 9. 1    
 10.   x  2
 11.   x   
 12.     2
 13. 1      
  
Pioneerivisaan 3/2022 määräaikaan mennessä toimi-
tukseen saapuneista oikeista vastauksista arvonnan jäl-
keen voittajaksi selvisi Antti Hirsimäki Rautalammilta. 
Onnittelut!

Pioneerivisa 3/2022, oikea rivi

7. PVPETO22-harjoitus on : 
 1 Puolustusvoimien sotakoirien taisteluharjoitus 2022
 x Puolustusvoimien sisäisten petosrikosten 
  osaamiskeskuksen harjoitus 2022
 2 Pelastustoimen valmiusharjoitus 2022 ( ) ( ) ( )

8. PENO on :  
 1 Forcitin valmistama muovailtava räjähdysaine
 x Pääesikunnan numeraalijärjestelmien 
  kehittämisorganisaatio
 2 Pääesikunnan nimiosasto ( ) ( ) ( )

9. Forcit Group:n liiketoiminta osat ovat :
 1 Forcit Explosives (siviiliräjähtet)
 x Forcit Defence (puolustusjärjestelmät)
 2. Forcit Consulting (räjähdealan 
  konsultointi) ( ) ( ) ( )

10. SENTRY-panssarimiina on:
 1 Älykäs sensorimiina
 x Voidaan kytkeä etähallittavaan järjestelmään
 2 Ns. radiomiina, joka laukaistaan 
  tietyllä musiikilla ( ) ( ) ( )

11. Vesuvius on:
 1 Tulivuoren tapaan toimiva polttopanos
 x Kylkipanos
 2 Valoraketti ( ) ( ) ( )

12. Hakku-lehden vuoden kirjoittajaksi 2021 on valittu:
 1 Timo Ronkainen
 x Paavo Aho
 2 Pentti Vähäsarja ( ) ( ) ( )    

13. Polttopanosta (Thermite Change, 
 Raikka Oy) voidaan käyttää :
 1 Ruuan valmistuksessa 
 x Kohteen tuhoamisessa
 2 Räjähteiden raivaamisessa ( ) ( ) ( )

Vastaukset on lähetettävä 03.02.2023 mennessä Hakun toimituspäällikölle. Oikein vastanneiden kesken arvotaan Hakun toimi-
tuskunnan valitsema palkinto. Oikeat vastaukset julkaistaan Hakussa 1 / 2023.

Kysymys 1 x 2

Musta lippu yhdistää
Musta lippu yhdistää cd-levy EUR 17,00 
+ postituskulut
Pioneerien taistelulaulu ja monet muut laulut on äänitetty 
kaikkien kuultaviksi. Pioneeriperinteet ovat näin laulujen-
kin muodossa saatavilla.
Sisältää mm. kappaleet: 
Herpmannin poikain marssi, 
Miina, Pioneerihuudot ym...

Levyn tilaustiedot:
Keski-Suomen 
Pioneerikilta ry
Markku Rapo
Haaratie 5
42700 KEURUU
puh. 040 527 1013
markku.rapo(at)pp2.inet.fi  



Palautusosoite: Hakku, Väinö Heikkala, Justeerintie 4, 90800 OULU

Hirsityö Svan Oy
Kaikki rakennusalan työt,

myös louhintatyöt.
Tero Svan, puh. 0400 820 872

ISKE HAKKU 
ISÄNMAAN
PUOLESTA


