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 ■ Suomen puolustusvoimat 1980-luvun alussa. Organisaatio oli lähes samanlainen kurssimme val-

mistumisen aikaan. kirjasta Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt
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 ■ Puolustusvoimien kalustoa paraatissa vuonna 1964. taistelija saa lisää tulivoimaa rynnäkkö-
kiväärin vähitellen korvatessa ”ukkopekat”. Puolustusvoimat
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dollisimman nopeasti, ja näin kurssien vahvuudet oli nostettu rauhanajan ennätystasolle. 
Kolme ensimmäistä uuden järjestelmän kurssia toi palvelukseen yhteensä lähes 600 uutta 
upseeria. Se näkyi kentällä, mutta rajuna kertaluonteisena toimenpiteenä tämä aiheutti 
myös ongelmia urakehitykseen tulevina vuosina. Muutos oli kentällä todella melkoinen. 
Kun varusmiespalveluksemme aikana yksiköissä oli usein vain yksi kadettiupseeri, pääl-
likkö, niin suurten kurssien täytettyä yksiköiden kouluttajien vajauksen löytyi upseeri joh-
tamaan lähes jokaisen varusmiesjoukkueen koulutusta.

Astuessamme palvelukseen käynnissä oli laaja koko puolustusvoimia koskeva varus-
kuntien uudelleen järjestely. Vanhat varuskunnat harjoittelumahdollisuuksineen eivät enää 
mahdollistaneet tehokasta koulutusta ja toimintaa. Lisäksi niiden kunto oli päässyt rapis-
tumaan. Rakennustöiden yhteydessä aloitettiin joukko-osastojen siirrot yhä kasvavan asu-
tuksen jaloista uusien harjoitusalueiden tuntumaan tai muuten vain ajanmukaisiin tiloihin. 
Isot rakennuskohteet veivät aikaa, ja siirrot muodostuivat monta vuotta kestäviksi. Tällaisia 
olivat esimerkiksi Pohjois-Savon Prikaatin siirto Kuopiosta Kajaaniin, jossa siitä tuli Kai-
nuun Prikaati, Porin Prikaatin siirto Turusta Säkylään, Karjalan Prikaatin siirto Kouvolas-
ta Valkealaan Vekaranjärvelle, jonne vähän myöhemmin siirtyi tykistö Lappeenrannasta.

Muitakin siirtoja tapahtui kuten esimerkiksi Oulussa ja Mikkelissä varuskuntien siir-
tyminen kaupungin ulkopuolelle. Kokonaan uusien varuskuntien synnyn aloitti Porkka-
laan perustettu merivoimien, rannikkojääkärien ja -tykistön yhteinen varuskunta. Ilma-
voimien varuskunnat ja lentotukikohdat rakennettiin käytännössä kokonaan uudelleen. 
Lapin alueen strategisen merkityksen kasvu vei alueelle niin Hämeen Lennoston ja Poh-
janmaan Ilmatorjuntapatteriston kuin Pohjanmaan Jääkäripataljoonankin, jotka saivat uu-
siksi nimikseen vastaavasti Lapin Lennosto, Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo ja Lapin 
Jääkäripataljoona. Viime mainitusta tuli myöhemmin Oulusta tykistövahvistuksia saatu-
aan Jääkäriprikaati.  Pohjanmaan Jääkäripataljoonan tiloihin Vaasaan siirrettiin Vaasan 
Rannikkotykistöpatteristo. Tikkakoskelle Luonetjärven ympärille rakennettiin ilmavoimil-
le keskuspaikka, johon sijoitettiin mm. Ilmavoimien esikunta ja Ilmavoimien Viestikoulu. 
Ajan kuluessa tapahtui myös paljon muita uudelleenjärjestelyjä, joita tässä ei ole tarkoitus 
tarkemmin käsitellä. Tämä suurten muutosten kenttä oli meitä vastassa aloittaessamme 
upseerin uramme. Se myös koetteli meistä monia ja heidän perheitään.

Organisaation kehitys

Kuten aikaisemmin totesin, Pääesikunnan johtamana sotilaslääneihin ja ilma- ja merivoi-
miin perustuva organisaatio oli meidän palvelusaikamme toimintaorganisaatio. Se astui 
voimaan vuonna 1966. Siihen totuttiin ja siinä saatiin aikaan tuloksia, jollaisiin resurssit 
kulloinkin antoivat myöten. Koko ajan tapahtui myös muita muutoksia, mutta kokonaisra-
kenne pysyi tällaisena aina 1990-luvulle saakka. 

Suomen puolustusvoimissa toteutettiin 1990-luvun alussa johtamisjärjestelmän uudistus, 
jossa Pääesikunnan johdossa toimivat kolme maanpuolustusaluetta sekä ilma- ja merivoi-
mat. Läntisen, Itäisen ja Pohjoisen Maanpuolustusalueen esikunnat johtivat alueensa soti-
lasläänejä ja joukko-osastoja. Pääesikunnan alaisina toimivat Maanpuolustuskorkeakoulu, 
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Maanpuolustusopisto ja erilliset laitokset. Materiaalilaitokseen oli koottu koko asevarikko-
kenttä.  Ilmavoimien esikunnan alaisuudessa toimivat kolme lennostoa (Lappi, Satakunta, 
Karjala), kuljetus- ja tiedustelulaivueet, ilmavoimien koulut sekä varikot. Merivoimien esi-
kunnan alaisuudessa toimivat Saaristomeren ja Suomenlahden laivastot ja Merisotakoulu. 
1990-luvun lopulla tapahtui vielä merkittävä muutos, kun rannikkotykistö ja Uudenmaan 
Prikaati liitettiin merivoimiin ja perinteisen rannikkotykistöaselajin itsenäinen taival päät-
tyi. Organisatorisesti muodostettiin merivoimiin Suomenlahden ja Saaristomeren meripuo-
lustusalueet sekä Kotkan rannikkoalue, joihin myös rannikkolinnakkeet kuuluivat.

Puolustusvoimien rakenne oli tässä vaiheessa rauhanajan suurin, ja organisaatio tarjosi 
työtä rauhanajan suurimmalle henkilöstölle. Toiminta lähti käyntiin uudella organisaatiomal-
lilla. Tehtäviä riitti kaikilla tasoilla. Uudistusta seuranneet vuodet osoittivat kuitenkin, että 
puolustusvoimien resurssit eivät jatkossa mahdollistaneet kaikkea sitä mikä näin oli saatu 
valmiiksi.

Edellä mainittu johti rakennemuutoksiin jo 1980-luvun lopulla. Vuosien varrelta tutuk-
si tullut tasainen kolmijako henkilöstökulujen, kiinteiden kulujen ja puolustusmateriaalin 
hankintakulujen kesken ei ollut enää mahdollista. Parlamentaarinen puolustuspoliittinen 
toimikunta selvitti vuoden 1990 aikana laajasti puolustusvoimien tilaa ja suorituskykyä. 
Reservin koko oli liian suuri varustettavaksi ajanmukaisesti. Maavoimien varustuksessa 
oli muutenkin puutteita. Myös ilmapuolustuksen päätorjuntaväline, torjuntahävittäjä, tuli 
uudistaa. Hankintojen turvaamiseksi ja näin uskottavan puolustuskyvyn ylläpitämiseksi oli 
rakenteita ja kiinteitä kuluja välttämätöntä ryhtyä supistamaan. 1990-luvun puolessa välis-
sä käynnistyi rakenneuudistusten ja joukko-osastojen sekä laitosten lakkauttamisten kausi. 
Suomella ei ollut enää varaa pitää noin 500 000 sotilaan sodan ajan valmiutta. Saapumis-
erät olivat pienentyneet eikä myöskään tulevan reservin eli varusmiesten kouluttamiseen 
enää tarvittu kaikkia kouluttavia joukko-osastoja. Myös materiaalin huolto oli järjestettävä 
uudelleen. Henkilöstön määrää oli supistettava. Sodan ajan joukkojen määrä supistettiin 
noin 15 seuraavan vuoden aikana 350 000 taistelijaan. Maavoimien sodan ajan yhtymien 
määrä vähennettiin 27:stä 11:een. Rauhan ajan organisaatiota muutettiin lakkauttamalla 
joukko-osastoja ja laitoksia. Varikkokenttä uudistettiin. Lakkauttamiset olivat kovia koke-
muksia niin omalle henkilöstölle kuin ympäröivälle yhteisölle. Tähän kauteen kuuluivat 
mm. Pohjan Prikaatin, Vaasan Rannikkopatteriston, Turun Ilmatorjuntarykmentin, Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentin ja Savon Prikaatin sekä usean pienemmän laitoksen kuten 
varikkojen lakkautukset. Myös johtamisrakennetta kevennettiin. Sotilaspiirit lakkautettiin 
ja niiden tehtävät siirrettiin sotilaslääneille ja kuudelle maakunnalliselle sotilastoimistolle, 
jotka myös myöhemmin lakkautettiin. 

Seuraava rakenneuudistus 2000-luvun puolessa välissä johti maanpuolustusalueiden 
lakkauttamiseen ja maavoimien itsenäisen puolustushaaran muodostamiseen.

Maavoimia oli johdettu koko meidän palvelusaikamme Pääesikunnasta ja viimeiset 
vuodet sen maavoimaesikunnasta. Nyt Mikkeliin Savon Prikaatilta vapautuneisiin tiloihin 
perustettiin maavoimien puolustushaaraesikunta. Sen johtoon tulivat suoraan sotilaslää-
nit, maavoimien joukko-osastot, Materiaalilaitos ja vanhasta Maanpuolustusopistosta muo-
dostettu Maasotakoulu Lappeenrannassa. Maavoimien johtoon tuli myös puolustusvoimien 
sotilaallinen kriisinhallinta. Tällä kertaa muuttajana oli suuri esikunta ja erityisesti suuri 
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 ■ karttakuva Suomen puolustusvoimat 1.12 2004. kirjasta Suomen puolustusvoimat ennen 

ja nyt
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määrä upseereita. Seuraava rakenneuudistuskin on jo vireillä. Se tietää jälleen lakkautta-
misia ja organisaatioiden tarkistuksia.

Suunnitelmissa oleva puolustusvoimien uusi organisaatio pohjautuu 250 000 (v. 2012 
alun tilanteessa) sodanajan taistelijaan ja teknisesti kehittyneisiin liikkuviin taisteluyksi-
köihin ja alueelliseen taisteluun varustettuihin joukkoihin sekä ilma- ja merivoimien te-
hokkaisiin valmiusjoukkoihin. Uudistuksen tavoitevuosi on 2015. Uudistukset koskevat 
kaikkia puolustushaaroja. Valmiusyhtymien ympärille suunniteltu organisaatiouudistus 
jättää maavoimiin seitsemän joukko-osastoa. Ilmavoimiin ja merivoimiin jää kumpaankin 
kolme joukko-osastoa sekä sotakoulu. Huolto- ja tukitoiminnat yhdistetään ja organisoi-
daan pääesikunnan johtoon.

Materiaalisen valmiuden kehitys

Porkkalan palautuksen jälkeen 1956 siirryttiin luomaan uskottavaa puolueettomuuspo-
litiikkaa, ja sen myötä käynnistyivät puolustusvalmiuden kohottamiselle välttämättömät 
perushankinnat. Aloitettiin laajat materiaalihankinnat kaikille puolustushaaroille. Niitä 

 ■ kuvissa kaikkia puolustushaaroja koskevan, valmiusyhtymiin pohjautuvan organisaatiouudis-

tuksen periaatteet. Uudistuksen tavoitevuosi on 2015. kuvat Puolustusvoimat
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suunnattiin niin itään kuin länteenkin ja myös kotimai-
nen puolustusmateriaalin valmistus saatiin käyntiin. 
Merivoimat saivat miinalaivan ja raivaajia. Ilmavoimat 
saivat ensimmäiset Gnat Folland -torjuntahävittäjät.  
Myös maavoimille hankittiin uutta materiaalia niin ul-
komailta kuin kotimaasta, esimerkkinä kevyt ja raskas 
sinko.

Puolustusmateriaalihankinnat käynnistyivät laajasti 
1960-luvun alussa, kun Neuvostoliitosta hankittiin Mig 
21 -hävittäjät, panssarivaunuja, tykistöä, jalkaväen asei-
ta ja laivastolle saattajat. Tämän jälkeen käynnistyivät 
puolustusmateriaalin hankinnat myös länsimaista, josta 
esimerkkinä panssarintorjuntaohjukset Englannista ja 
Ranskasta. Myös kotimainen puolustusmateriaalin ke-
hitys ja valmistus alkoi näkyä. Taistelijan varustus mm. 
parani oleellisesti kun kotimainen rynnäkkökivääri, ke-
vyt konekivääri, singot, miinat ja taistelijan asu tulivat 
käyttöön.

Puolustusvoimien kehittämisen turvaamiseksi halut-
tiin 1970-luvulle siirryttäessä luoda toimintamalli, joka 
takaisi pitkäjänteisen toiminnan. Käynnistettiin parla-
mentaariset puolustuskomiteat, joissa asiantuntijoiden 
lisäksi olivat mukana edustajat kaikista kulloinkin edus-
kunnassa edustettuina olevista puolueista. Ne vaikutti-
vat monella tavalla puolustusvoimien kehittämiseen. 
Määräraha- ja hankinta-asioiden lisäksi toimikunnat ot-
tivat kantaa myös muuhun puolustusvoimien kehittämi-
seen niin omassa roolissaan kuin yhteiskunnan osana.

Ensimmäinen parlamentaarinen puolustuskomitea 
asetettiin 1970. Vaikka määräraha-asiat eivät edenneet 
puolustusvoimien toivomalla tavalla, sen suositukset 
antoivat aikaisempaa selvästi paremman pohjan mm. 
hankintasuunnitelmille. Tämän ensimmäisen komite-
an ehkä suurin merkitys oli kuitenkin siinä, että se loi 
silloin vallinneessa vaikeassa yhteiskunnallisessa ti-
lanteessa – mm. passinpolttajat, Sadankomitea, ajatus 
siviilivastarinta aseellisen sijaan – maallemme puolus-
tuspolitiikan perustan. Kommunisteja lukuun ottamatta 
kaikki puolueet asettuivat silloin kannattamaan yleistä 
asevelvollisuutta ja koko maan kattavaa alueellista puo-
lustusratkaisua.

Tämän jälkeen asetettiin viiden vuoden välein vielä 
kaksi parlamentaarista puolustuskomiteaa. Niiden eh-
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 ■ Mig 21 -hävittäjä otettiin NL:ssa palveluskäyttöön 1959 ja meillä jo 1963. 

Viimeiset poistuivat käytöstä vuonna 1989.

 ■ 23 mm:n ilmatorjuntatykki ”Sergei” häikäisee tulinopeudellaan.

 ■ Panssarikalustoa ylimenoharjoituksessa.

 ■ Uuutta suomalaista kasarmiarkkitehtuuria kainuun Prikaatissa Hoikankan-

kaalla 1960-luvun alkupuolelta.

 ■ Rannikkotykistön pääkalustoa 1950-luvulta alkaen edusti tampellan Canet-

tykistä modernisoima 150 50 t-tykki. Se korvattiin 1980 luvulla tärkeimmillä 

linnakkeilla modernilla 130 53 tk-tornitykkikalustolla. 

 ■ Riga-luokan fregatit, saattajat Hämeenmaa ja Uusimaa palvelivat meri-

voimissa 1964–1989. kuvassa Hämeenmaa jo miinalaivaksi luokiteltuna 

1980-luvulla. kuvat Puolustusvoimat
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 ■ Ohjusaikaan. idänkaupan myötä tuli uutta maavoimien 

taisteluvälineistöä mm. panssarivaunuja ja raketinheit-

timiä. kuvissa ilmatorjuntaohjus 78 (Strela 2M), merivoi-

mien ohjusvene tuuli on laukaissut meritorjuntaohjuk-

sen MtO 66 (Styx) ja kenttätykistön raketinheitinpatteri 

ampuu (122 RakH 76 (BM 21)). kuvat Puolustusvoimat.

 ■ Vasemmalla neuvostovalmisteinen ilmatorjuntaohjus 

79 (Petshora) aluetorjuntaan. (kuva kalervo Sipi, kirjas-

ta ilmatorjuntaohjukset Suomen puolustuksessa, ahti 

Lappi)


