moitteettomasti mukana olleiden suomalaisten, ruotsalaisten, virolaisten ja tanskalaisten
yksiköiden kesken. Vartiolentolaivueen ilma-alusten määrä ja laatu ovat parantuneet. Laivueen toiminta tapahtuu Turun, Helsingin ja Rovaniemen tukikohdista. Merellisten tehtävien lisäksi Vartiolentolaivue osallistuu muuhun etsintä- ja pelastustoimintaan sekä sairaankuljetuksiin unohtamatta laitoksen päätehtävää rajavalvontaa.
Rajavartiolaitos oli vastannut rajanylitysten valvonnasta Neuvostoliiton puolella olleille suurille rakennustyömaille. Raja-Joosepin avauduttua viralliseksi rajanylityspaikaksi
tammikuussa 1967 tuli passintarkastus siellä rajavartioston hoidettavaksi. Vuoden 1989
passilain mukaan passintarkastusviranomaiseksi voitiin määrätä muukin kuin poliisi. Toimintaan tulivat ensin mukaan merivartiostot ja vuodesta 1994 lähtien passintarkastus on
ollut Rajavartiolaitoksen vastuulla. Tehtävä johti rajatarkastus-, rikostutkinta- ja valvontayksikön käsittävän rajatarkastusosaston perustamiseen. Passintarkastustehtävä aiheutti
henkilöstön siirtoja, sillä varoja uusien henkilöiden palkkaamiseen ei osoitettu. Valtion
kannalta ratkaisu oli järkevä. Poliisi pystyi keskittymään omiin varsinaisiin tehtäviinsä rikostorjuntaan ja rikosten selvittämiseen.
Rinnan passintarkastustehtävän aloituksen kanssa rajavartiolaitos uudisti aluksi passintarkastustehtävissä toimivien ja sittemmin koko henkilöstönsä virka-asut. Identiteetin kannalta ratkaisu oli merkittävä. Uuden tehtävän ohella se korosti yhtenäisen rajavartiolaitoksen toimintaa yhtenä keskeisenä valvonta- ja turvallisuusviranomaisena. Samalla se osoitti
selkeästi, että maamme ulkorajoilla toimii Rajavartiolaitos eivätkä sotilasviranomaiset.
1980- ja 90-lukujen talouskriisi asetti rajavartiolaitokselle suuria haasteita. Vaikka laitokselle säädettiin uusia tehtäviä, niin varoja uusien henkilöiden palkkaamiseen ei ollut.
Luopumalla ahtaasta momenttiajattelusta ja jakamalla käyttövarat palkkojen, kulutuksen
ja hankintojen kesken voitiin aloittaa voimakas organisaation muutos. Samalla kun henkilöstön määrää on vähennetty silloisesta noin 3600:sta nykyiseen noin 2800:aan, painopistettä on siirretty Kaakkois-Suomen rajavartiostoon ja Suomenlahden merivartiostoon.
Toimintaa on keskitetty rajakylistä suurempiin yksiköihin kuntakeskuksiin. Vartioasemien
lukumäärä on pudonnut 23:een maapuolella ja 20:een meripuolella. Joukkue- ja komppaniaportaista on luovuttu kokonaan. Partioita johdetaan suoraan vartiostojen johtokeskuksista. Perinteistä partiointia on vähennetty ja tilalle on tullut kiinteä ja siirrettävä tekninen
valvonta, jonka kehitystä ja hankintoja jatketaan määrätietoisesti. Liikkuvuuden merkitys
partioinnissa virallisten rajanylityspaikkojen välisellä ns. vihreällä linjalla on korostunut
ja korostuu edelleen.
Neuvostoliiton romahtaminen 1991 aiheutti Rajavartiolaitoksen toimintaympäristössä
voimakkaan muutoksen. Itse tapahtumien aikana elokuussa rajavaltuutettutoiminta osoitti
toimivuutensa. Tapaamiset oli hoidettu normaalisti. Tiedot raja-alueen tapahtumista olivat
luotettavia ja tilanne pysyi rauhallisena. Olosuhteet olivat kuitenkin muuttuneet. Suomi oli
muuttanut yksipuolisesti ulkopolitiikkansa perustana olleen sopimusjärjestelmän. Samalla
Rajavartiolaitos teki oman aloitteensa pohjalta vuonna 1992 yhteistyöpöytäkirjan Venäjän
federaation kanssa käytännössä kaikissa raja-asioissa ml. harjoittelijavaihto sekä tietojen
vaihto. Suomen ja Neuvostoliiton välinen vuodelta 1960 peräisin ollut rajajärjestyssopimus
oli myös vanhentunut. Uusittu sopimus Venäjän federaation kanssa on ollut voimassa vuodesta 1998. Aikaisempaan sopimukseen verrattuna rajavaltuutettujen asema ja toiminta
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■■ Valmiusosaston
ryhmä harjoituksessa.

ovat saaneet siinä jonkin verran lisää painoarvoa. Epävarma tilanne 1990-luvun alussa
aiheutti kuitenkin varautumisen pakolaisten saapumiseen. Tämän vuoksi Rajavartiolaitokseen perustettiin erikseen koottava valmiusosasto, jota käytetään tarvittaessa tehtävän
edellyttämällä tavalla erityistä ammattitaitoa vaativissa Rajavartiolaitokselle kuuluvissa
tehtävissä.
Samalla, kun tilanne Suomen rajoilla pysyi rauhallisena, kasvoi huoli itsenäistyneen
Viron ja Venäjän välisen rajan pitävyydestä. Oli olemassa uhka luvattomien henkilöiden
ja rikollisuuden suuntautumisesta Viron kautta Suomeen. Rajavartiolaitos aloittikin mittavan koulutus- ja kalustoavun antamisen Viron raja- ja merirajavalvonnan järjestämiseksi.
Suomalaisten aloitteesta ja ponnisteluista Venäjän kanssa solmittu sopimus laajeni vuonna
1994 Suomen, Viron ja Venäjän väliseksi kolmikantasopimukseksi. Viron lisäksi Rajavartiolaitos antoi koulutusapua Latvian ja Liettuan rajavalvonnan järjestämiseksi. Koko Baltian maiden nykyinen rajaturvallisuus perustuukin suomalaiseen tietotaitoon.
Rajavartiolaitoksen sisäisen kehityksen kannalta keskeistä on ollut kansainvälistyminen. Ensimmäiset rajaupseerit lähtivät YK:n tehtäviin sotilastarkkailijoiksi 1980-luvun alussa. Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta lukien
Rajavartiolaitoksen mielenkiinto kohdistui Venäjän ja Itämeren alueen lisäksi länteen.
Erittäin merkittävä oli Schengen-sopimusjärjestelmä. Yksinkertaistaen Schengen-sopimus tarkoittaa rajavartiointivastuun painottumista jäsenvaltioiden ulkorajoille ja unionin sisärajavalvonnan poistamista. Suomi liittyi Schengen-sopimusjärjestelmään 1996
ja ryhtyi toteuttamaan sitä 2001. Euroopan laajuisesti merkittävä on pitkälti suomalaisten rajaviranomaisten ajamien ajatusten mukaan muodostettu EU:n rajaturvallisuusjär182

jestelmä. Rajaturvallisuuden ylläpitämisellä tarkoitetaan niitä kotimaassa ja ulkomailla
suoritettavia toimenpiteitä, joilla pyritään estämään valtakunnanrajan ja (Schengenin)
ulkorajan ylittämisestä annettujen säännösten rikkominen ja rajat ylittävästä henkilöliikenteestä yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle aiheutuvat uhat sekä varmistamaan rajanylityksen turvallisuus. Se koostuu neljästä kehästä: Euroopan unionin toimet
unionin ulkopuolella, kansainvälinen yhteistyö, ulkorajavalvonta ja operaatiot unionin
sisällä. Yhteinen eurooppalainen rajaturvallisuusvirasto eli Frontex aloitti toimintansa
1.5.2005. Sen pääjohtajana on alusta alkaen toiminut suomalainen rajaupseeri Ilkka
Laitinen. Virasto koordinoi jäsenvaltojen yhteistoimintaa ulkorajojen valvonnassa, avustaa ja järjestää koulutusta, laatii riskianalyysimalleja sekä tukee palautusoperaatioiden
järjestämistä ja muita lukuisia tehtäviä. Rajavartiolaitos osallistuu aktiivisesti Euroopan
Unionin rajaturvallisuusvirasto Frontexin koordinoimiin kansainvälisen kriisinhallinnan
yhteisoperaatioihin henkilöstöllä ja kalustolla.
Rajavartiolaitos on ollut aina tärkeä osa Suomen puolustusjärjestelmää. Laitoksen sisäinen järjestys on sotilaallinen ja se antaa sotilaskoulutusta henkilöstölleen sekä ylläpitää ja
kehittää puolustusvalmiutta yhteistoiminnassa puolustusvoimien kanssa. Sissikoulutus on
aina kuulunut keskeisenä rajavartiolaitoksessa annettavaan sotilaskoulutukseen 1960-luvulta lähtien. Vuonna 1975 kaikkien rajavartiostojen jääkärikomppaniat muutettiin sissikomppanioiksi ja vuonna 1994 rajajääkärikomppanioiksi. Kainuun rajavartioston rajajääkärikomppania lakkautettiin vuonna 2007 ja varusmiesten koulutus keskitettiin Lapissa
Ivaloon, Pohjois-Karjalassa Onttolaan ja Kaakkois-Suomessa Immolaan, jossa aloitettiin
erikoisrajajääkäreiden koulutus. Rajajääkärikomppanioissa annettava koulutus on muuttunut tiedustelupainotteiseksi.
Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö on muuttunut täysin. Vanha, vuodelta 1947 peräisin ollut laki uudistettiin vuonna 1975. Lain ja vuonna 1976 mietintönsä jättäneen toisen
parlamentaarisen puolustuskomitean mietinnön mukaan rajavartiolaitos erotettiin selkeästi
puolustuslaitoksen maa- ja merivoimista. Sille annettiin omat selvät valvontatehtävät. Pelkän
rajavalvontatehtävän lisäksi laitokselle voitiin asetuksella antaa muitakin soveltuvia tehtäviä. Alkoi suuntaus kohti avoimempaa yhteiskuntaa. Lakia rajavartiolaitoksesta uudistettiin
seuraavan kerran vuonna 1999. Tällä hetkellä ovat voimassa lait vuodelta 2005, joita on
täydennetty vuonna 2010. Ne määrittävät rajavartiolaitoksen tehtävät ja toimivallan, virat ja
kelpoisuudet sekä rajavartiolaitoksen henkilörekisterit. Laeissa ovat mukana EU-säännöstöt.
Lain mukaan Rajavartiolaitoksen toiminnan tavoitteena on rajaturvallisuuden ylläpitäminen
yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. Rajaturvallisuus sisältää rajanylityspaikoilla tapahtuvat rajatarkastukset ja rajanylityspaikkojen välisellä alueella tapahtuvan rajavalvonnan. Lisäksi Rajavartiolaitos suorittaa erikseen säädettyjä valvontatehtäviä sekä toimenpiteitä rikosten ennalta estämiseksi, selvittämiseksi ja syytteeseen saattamiseksi yhteistyössä
muiden viranomaisten kanssa. Rajavartiolaitos suorittaa poliisi- ja tullitehtäviä, etsintä- ja
pelastustehtäviä sekä osallistuu sotilaalliseen maanpuolustukseen. Rajavartiolaitoksen tehtävistä meripelastustoimen alalla säädetään meripelastuslaissa.
Keskeisten valvontaviranomaisten poliisin, tullin ja Rajavartiolaitoksen välinen nykyinen yhteistoiminta on määritetty lailla vuonna 2009. Lain mukaan yhteistoiminnalla tarkoitetaan rikostorjuntaan, valvontatoimintaan tai kansainväliseen yhteistyöhön liittyvän
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■■ Käsivarren keväthangilla retkeillessä huulien ja nenän ”sotamaalaus” on tarpeen.
Kasvojen väri on jo
muuttunut jonkin
verran.

toimenpiteen suorittamista toisen PTR-viranomaisen puolesta tai apuna tämän tehtäväalueella sekä toimimista yhteistyössä PTR-viranomaisten yhteisellä tehtäväalueella. Poliisin,
tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminta onkin kehittynyt varsin joustavaksi ja toimivaksi. Toiminta täysivaltaisena lainvalvontaviranomaisena on edellyttänyt ja edellyttää korkeatasoista ja perusteellista koulutusta tehtäviin.
Vuonna 1991 tapahtunut siirtymiseni reserviin merkitsi tietyllä tavalla pehmeää laskua siviiliyhteiskuntaan. Toimin 1990-luvulla neljä vuotta Lapin Reserviupseeripiirin ja Lapin Reserviläispiirin toiminnanjohtajana. Osallistuin lisäksi Maanpuolustuskoulutus ry:n toimintaan
sekä Maanpuolustuksen Tuki ry:n ”Tuemme turvallisuutta”-keräyksiin Rovaniemellä ja koko
Lapin alueella. Reserviläistoiminnassa tarjoutui mielenkiintoinen ja antoisa yhteys Ruotsin ja
Norjan kodinturvajoukkojen toimintaan pohjoismaisen yhteistyön merkeissä Kalottitapaamisissa ja Rosinin viikon hiihtovaelluksilla Ruotsin tuntureilla. Varsinaisista työhuolista vapaa
aika mahdollisti myös mieluisan retkeilyn Käsivarren tunturialueella.
Kertausharjoituksissa säilyi kiinteä yhteys puolustusvoimien Pohjois-Suomessa oleviin
joukko-osastoihin. Hämmästykseni oli suuri saadessani itsenäisyyspäivän edellä vuonna
2000 Lapin Sotilasläänin komentajalta kirjeen, jossa oli tieto everstiksi ylentämisestä. Olen
säilyttänyt virkapukuni, joka sopii vielä ylleni. Pukiessani sitä päälleni tilaisuuksiin, joissa
on oikeus käyttää sotilasvirkapukua, olen tyytyväinen ja ylpeä siitä, että olen saanut palvella isänmaatani Rajavartiolaitoksessa, joka on arvostettu ja hyvämaineinen niin kotimaassa,
naapurimaissa ja koko Euroopassa. Palvelus nykyisessä Rajavartiolaitoksessa on arvostettua ja todellista toimintaa etulinjassa ja jopa sen etupuolella. Globalisaatiosta johtuen
suomalaisen rajamiehen tai -naisen saattaa tavata virkatehtävissä Kiinasta, Intiasta, Nigeriasta, Turkista, Moskovasta, Pietarista, Murmanskista, Kanariansaarilta tai jostain muualta. Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten johdosta Rajavartiolaitoksen sisällä on
myös tapahtunut paljon. Kuitenkin tehtävä on pysynyt samana: Suomen rajojen vartiointi
ja tarvittaessa maanpuolustus.
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Esko Rajahalme n Kuvat kirjoittajan kokoelma

Viestimiehen tarina – tekniikka hallussa
Kadetti numero 4801, Esko Rajahalme aloitti Kadettikoulun monen muun varusmiestoverin kanssa syksyllä 1963. Takana
oli varusmiespalvelu Porin Prikaatissa ja lyhyt kesävänrikkikausi
aliupseerikoulun kranaatinheitinlinjan johtajana. Kadettikouluun
marssi siis puhdas jalkaväkimies, tosin heitinkoulutuksen saaneena hieman parempi kuin pelkkä kiväärimies.
Kadettikoulussa tuli sitten aikanaan eteen aselajin valinta.
Näin jälkeenpäin ajateltuna viestilinjan valinnalle ei oikein ole
löytynyt mitään erikoista syytä. Tosin olin kiinnostunut kaikenlaisesta tekniikasta ja hieman kyllästynyt vastimen kantoon. Kurssillamme ei ollut yhtään varsinaisissa viestijoukoissa varusmiespalveluksen suorittanutta veljeä. Kuitenkin rekrytointi kurssin
keskuudessa onnistui hyvin ja sen tuloksena oli neljäntoista kadetin ilmoittautuminen viestiaselajiin. Aselajijakson suoritimme ■■ Kirjoittajan omakuva,
Riihimäellä Viestikoulun tiloissa perehtyen aselajin salaisuuksiin
uudenvuoden vastaanmonen pätevän opettajan johdolla. Ylennys keväällä 1966 luutottajaiset vuonna 2011.
nantiksi ja olimme valmiit ottamaan vastuumme puolustusvoimien
riveissä.
Katsoessani nyt taaksepäin taivaltani viestiupseerina voin jakaa sen kolmeen pääteemaan. Ensimmäistä osaa kuvaa ehkä parhaiten opettajan rooli sisältäen myös eri vaiheissa
suoritetut oppilaana olon pakolliset kuviot. Tämä vaihe käsittää vuodet 1966–85. Toisen
osion muodostaa puolustusvoimien puhelin/tietoverkkojen kehittäminen ja rakennuttaminen käsittäen ajanjakson 1985–97. Kolmas vaihe, joka melko kiinteästi liittyy edelliseen,
on 1997 tapahtunut siirtymiseni sisäasiainministeriön palvelukseen. Siellä tehtäväkseni
määritettiin Viranomaisradioverkon hankinnoista ja rakennuttamisesta vastaaminen. Tämä
tehtäväni päättyi vuoden 2002 lopussa.

Opettajana ja oppilaana
Ilmoittauduimme kadettiveli Kyösti Hyytiäisen kanssa Turkuun 2. Erilliseen Viestikomppaniaan. Muodollisen vastaanoton jälkeen arvoimme tehtävät. Jaossa oli puhelin- tai radiolinjan johtajan vakanssi. Molempien mielenkiinto kohdistui radiopuolen hommiin, mutta
hävinnyt tässä kirjoittaa, ettei se puhelinpuolen tehtävä loppujen lopuksi niin huono ollutkaan. Erona oli, että puhelinlinja harjoitteli pääsääntöisesti ulkona ja radistit sähköttelivät sisätiloissa, ”herrasmiehen hommaa”. Tutustuimme komppanian elämään ja sen
henkilökuntaan. Oli hieman yllättävää todeta, miten koulutus ja muu kasarmielämä oli
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lähes kokonaan aliupseerien varassa. Meitä katsottiin lähes kummajaisina, kun otimme
selvästi viikko-ohjelmissa koulutusvastuuta itsellemme. Toisinaan tuntui siltä, että olimme kuin koirakoulussa, jossa päätetään kuka tässä on isäntä. Nopeasti pääsimme kuitenkin tästä vaiheesta ohi. Sen aikaisten aliupseerien osuus oli kuitenkin nuorten upseerien
jatko-opintojen kannalta hyvin merkittävä. Alan ammattimiehet osasivat asiansa ja olivat
valmiit myös jakamaan tietotaitoaan edelleen. Näin me opimme oikeat tekotavat, viestin
sanaston, jota myös munkkilatinaksi kutsutaan, ja tärkeän faktan ”yhteys joko on tai sitä
ei ole”. Usean eri vaiheen jälkeen sain siirron seuraavana syksynä Reserviupseerikouluun
Haminaan. Tämä puolitoista vuotta 2. Erillisessä Viestikomppaniassa on laskettava tähän
oppilasjaksoon. Se oli kaikilta osiltaan linjanrakennustöiden, sotaharjoituksien ja jokapäiväisten koulutusrutiinien osalta todellinen jatko-opetustilaisuus. Kaikkine tapahtumineen
jäi tästä ”Ollin oppivuoden” jaksosta erittäin positiivinen muisto.
Muutto Haminaan sujui vanhalla kuplavolkkarilla matkan varrella olevia sairaaloita ja
terveysasemia seuraten. Vieressäni istui vaimoni Tuija, jonka synnytyksen laskettu aika
sattui juuri matkapäiväksi. Selvisimme kuitenkin tulevaan kotikaupunkiin asti ilman kommelluksia. Marssin ja majoittumisen jälkeen ilmoittauduin palvelukseen. Ilmoittautuminen tapahtui koulun johtajan eversti Setälän virkahuoneessa. Meitä seisoi siellä rivissä
melkoinen joukko kadettikurssi 50:n kadettiveljiä. Meille esitetty tärkein kysymys oli: ”
Oletteko tulleet tänne vapaaehtoisesti ”. Eräs meistä vastasi totuudenmukaisesti eli kieltävästi. Reaktio, joka tästä seurasi, oli mieleenpainuva. Eversti Setälä soitti välittömästi
Pääesikunnan henkilöstöosastolle ja kertoi varsin mieleenpainuvin sanakääntein käsityksensä siitä, että tänne komennetaan henkilöitä vasten tahtoaan. Kadettiveli sai välittömästi
lipun takaisin vanhaan joukko-osastoonsa. Me muut ilmoitimme luonnollisesti olleemme
halukkaita kyseiseen siirtoon. Näin alkoi elämä kouluttajana Reserviupseerikoulun Viestikomppaniassa.
Viestikomppanian koulutusupseerina vastuulleni tulivat kolmannen joukkueen johtajan
tehtävät. Ensimmäisen kurssini numero oli 125. Joukkueet muodostuivat komppaniassa
siten, että ensimmäisessä ja toisessa joukkueessa oli varsinaisista viestijoukoista tulleita
oppilaita ja kolmannessa ja neljännessä joukkueessa oli jalkaväen ja tykistön yksiköistä
tulleita upseerioppilaita. Komppanian varapäällikkö Jokinen oli muokannut koulutusohjelmaa siten, että maastoharjoituksia oli lisätty huomattavasti sisätiloissa tapahtuvan teoreettisen osion kustannuksella. Tämä johtui osittain siitä, että sekä Viestiohjesääntö että
Viestiliikenneohje olivat auttamatta vanhentuneet. Näin otimme lähes omatoimisesti vastuun viestitoiminnan kehittämisestä vastaamaan senhetkisiä taktisia ja jopa operatiivisia
vaatimuksia. Viestijoukoille oli toki olemassa uudet harjoitusvahvuudet, mutta ei niille
soveltuvaa taktista toteutusta. Näin me sitten hioimme lukemattomissa maastoharjoituksissa pataljoonan viestijoukkueen, tykistön eri viestijaosten, prikaatin viestikomppanian
ja armeijakunnan viestipataljoonan eri joukkueiden tehtäviä. Painopiste oli luonnollisesti
joukkueen johtajan tehtävien opettamisessa, mutta oppilaille annettiin myös raamit, joissa
kulloinkin toimittiin. Siinä sitten oppi itsekin arvokasta tietoa tulevia tehtäviä varten. Joskus tuli myös masentavia takaiskuja. Sellainen oli esimerkiksi tapaus, jolloin Pääesikunnan viestitarkastaja tuli tutustumaan viestikomppanian koulutukseen. Kaikki oli trimmattu
viimeisen päälle ja oma tehtäväni oli esitellä pataljoonan viestijoukkueen toimintaa. Tar186

kastajan seurue saapui lumiseen metsään pysähtyen kenttäkeskus VPK 10:n taakse ”lähtöorsille”, josta parikaapelilinjat lähtivät eri toimipisteisiin. Sieltä onnettomasta lähtöhirrestä
puuttui joku osoitelappu ja siinä sitten pähkäiltiin, mihin kukin linja mahtoi mennä. Puolen tunnin lumen potkiskelun jälkeen todettiin, että tämä on tässä, kiitos ja näkemiin. Että
siinä meni koko hieno idea kertoa ja näyttää uutta ajattelua joukon toiminnasta. Oivallisina
opetuskohteina olivat myös yhteistoimintaharjoitukset kenttätykistön kanssa. Niistä yksi
patteristoharjoitus huipentui aina kapteeni Rairaman komentoon: ”Tuokaa se neljänkymmenen tilaajan kenttäkeskus VPK 40 tänne patteristoupseerin telttaan, niin minä opetan
miten puhelu välitetään tykistön vaatimalla nopeudella”. Tämä näytös tapahtui aina pimeällä ja mieluimmin korkeissa lumikinoksissa. Mieliin painuva harjoitus katkaisi kaikki
yhteydet vähintään 2-3 tunniksi, mutta saivathan pojat ”koulutusta”, joka kuului lähinnä
alokasaikaan. Monta muutakin hauskaa sattui ja tapahtui, muun muassa kiista koulun johtajan kanssa siitä, onko keskusvälittäjällä taisteluvyö päällä päivystysvuorollaan vai ei. Sen
väittelyn voitin, koska eversti Setälä sai siirron uusiin vaativiin tehtäviin.
Kesken Hamina-jakson sain komennuksen 1969 Riihimäelle viestikapteenikurssille. Siihenkin liittyi hämminkiä, maksetaanko minulle kurssirahaa vai ei. Pääesikunnan
Viestiosaston tulkinta oli, että ei makseta. Valituksen kautta se sitten kumottiin ja rahaa
rupesi virtaamaan. Kurssi sujui mukavasti ja siellä tapahtui varsinainen Haminan viestioppien epävirallinen hyväksyntä. Kurssimme johtaja majuri Hemmo Kohtamäki aloitti
ensimmäisen viestitaktiikan oppitunnin lukemalla voimassaolevaa viestiohjesääntöä. Pari
riviä tavattuaan hän sulki kirjan ja totesi, että ei tässä ole ehkä mitään opittavaa. Siirrymme
käyttämään Reserviupseerikoulun oppeja. Tämä tietysti suosi meikäläistä. Viestitaktiikan
kokeista tuli aina täydet pisteet. Muistan yhdenkin tapauksen, kun kokeen palautuksen
jälkeen yliluutnantti Yrjö Viitasaari, sittemmin kenraali, pyysi nähdä minun kokeeni ja
vertasi sitä omaansa. Hyvin tuohtuneena hän sitten marssi Kohtamäen puheille ja ihmetteli, kuinka Rajahalme on saanut kiitettävän ja hän, aivan samanlaisesta ratkaisusta, on
saanut tyydyttävän. Kurssimme johtaja piirsi lukujanan, josta todisti kaikkien muiden numeroiden jo olevan käytössä, joten sinulle jäi tämä tyydyttävä.
Viestikapteenikurssilta takaisin RUK:n viestikomppaniaan ja nyt linjanjohtajan tehtävään. Muutosta ei oikeastaan tapahtunut, linjan muodostivat kolmas ja neljäs joukkue.
Uutena piirteenä tuli kuitenkin sotakorkeakouluun pyrkimisen tuska. Meitä oli melkoinen
joukko väkeä Haminassa, jotka tavoittelivat paikkaa Liisankadulla. Innostavin puheenaihe
oli tapaamisten yhteydessä kuulla, kuinka monta ohjesääntöä ja taktiikan karttaharjoitusta
kukin oli lukenut ja tehnyt. Olin pyrkimässä tekniselle linjalle ja ihmettelin valmennuskurssien aikana sitä, millä ilveellä meikäläisen taidoilla sinnekin mennään. En nimittäin
ymmärtänyt veli Koposen matematiikan opetuksesta niin mitään. Tuurilla kai siitä pääsykokeesta selvittiin ja niin alkoi kolmivuotinen opiskelu ”Liisankadun lyseossa”. Sen
aikana teknisten aineiden teorian ja käytännön soveltamisen harjoitukset antoivat todellisen pohjan myöhemmälle uralle. Opettajat olivat teknisellä linjalla ensimmäisenä opintovuonna pääsääntöisesti yliopiston ja muiden korkeakoulujen parhaita asiantuntijoita, jotka
sovelsivat meihin täsmälleen samoja opintovaatimuksia kuin omissa opinahjoissaankin.
Teknillisessä korkeakoulussa suoritimme ns. pikkudiplomin, joka antoi yhdistettynä viestilinjalla suoritettujen muiden teknisten opintojen kanssa mahdollisuuden jatkaa suoraan
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lisensiaattityöhön ja kymmenen vuotta myöhemmin olisi voinut jatkaa suoraan tohtorin väitöskirjan tekemiseen. Tuliko jatkettua? Vastaus oli ehdoton ei. Lasten Aku Ankka tuntui
koulun jälkeen juuri sopivalta tieteisteokselta. Koulu oli vaativa, mutta siitä saatu hyöty
jatkoa ajatellen oli kuitenkin erittäin palkitseva.
Koulun jälkeen sain siirron Riihimäelle Viestikouluun. Tehtäväkseni tuli toimia kapteenikurssin johtajana ja viestitaktiikan pääopettajana. Viestitaktiikka käsitteli viestitoimintaa perusyhtymän ja yhtymän taktisiin kuvioihin liittyen. Vanhentuneen ja puutteellisen
viestikaluston avuksi tutkittiin ja kehitettiin erilaisia ratkaisuja kiinteästä televerkosta.
Elettiin kuitenkin vielä seitsemänkymmentälukua, ja puhelinlaitosten järjestelmät olivat
vielä fyysisesti kosketeltavissa. Niinpä varsinkin yhtymäportaan viestijärjestelyt tukeutuivat melko runsaasti yleisen televerkon hyödyntämiseen. Tämä kehitti luovaa ajattelua ja
yhteistoimintaa silloisten yksityisten puhelinlaitosten ja valtakunnallisen Posti- ja Telelaitoksen kanssa. Omalle osalleni syntyi laaja verkosto ihmissuhteita siviiliteleverkoissa ja
teollisuuslaitoksissa työskenteleviin ihmisiin. Oli avattu pää ymmärtämään valtakunnallista teletoimintaa käytännön tasolla ja hyödyntämään sotakorkeakoulussa saatuja oppeja.
Uskon, että silloisten kapteenikurssien kanssa, toimin kahden vetäjänä, luotiin pohjat sille
kehitykselle, joka tänä päivänä on liikkuvien ja kiinteiden viestijärjestelmien osalta edelleen hurjaa vauhtia menossa eteenpäin. Täytyy kuitenkin muistaa, että silloin tekniikka oli
nykyaikaan verrattuna aivan lapsenkengissä. Edes nykypäivän sanastoa ei ollut olemassa,
oli vain taitavia relemiehiä, jotka osasivat hoitaa tavattoman suuria ja monimutkaisia releistöjä yhteyksien aikaansaamiseksi.
Vuonna 1978 sain siirron Sotakorkeakouluun. Tehtäväni oli toimia yleisen linjan vies-

■■ Viestitaktiikan opettajana vuosina 1975–1985 Viestikoulussa ja Sotakorkeakoulussa.
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titaktiikan opettajana ja teknisen opintosuunnan viestilinjan johtajana. Alkoi noin kuusi
vuotta kestänyt opettajaura arvostamassani talossa. Aika oli erittäin antoisaa sekä viestitoiminnan sanan levittämisessä tulevien komentajien tietoisuuteen että itsensä kehittämisen kannalta ymmärtämään yhä paremmin kokonaisuuksia ja eri puolustushaarojen ja
aselajien erityisvaatimuksia. Viestitaktiikan opetuksen painopiste oli saada oppilaat ymmärtämään se, mitä taktinen tilanne kulloinkin vaati johtamisjärjestelmältä ja sen yhdeltä
osakokonaisuudelta, viestijärjestelmältä. Toki piti osata ja tuntea viestitoiminnan mahdollisuudet, mutta ei välttämättä kaikkia desibelejä ja nepereitä, joilla kuvataan yhteyden hyvyyttä eli kuuluvuutta, ja muita hienouksia. Tärkeintä oli osata esittää johtamistoiminnan
taktiset vaatimukset yhtymän viestipäällikölle. Kohokohtina olivat vuosittaiset esikunta- ja
viestiharjoitukset, jolloin myös varsinaiset viestiyksiköt toimivat oppilaiden käskyttäminä
todellisten yhteyksien rakentajina. Näissä harjoituksissa saatiin ”jonkinlainen” käsitys,
mitä johtaminen eri johtoportaiden välillä todellisuudessa on. Kovin usein todettiin, että
viestijärjestelmä aiheutti hankaluuksia ja hidastuksia taktiseen tai operatiiviseen toimintaan karttaharjoituksiin verrattuna. Mitähän olisivatkaan todellinen vihollinen ja toimivat
omat joukot aiheuttaneetkaan. Nämä harjoitukset pitivät kuitenkin aikalaskelmia realistisilla lukemilla. Aika Sotakorkeakoulussa kului nopeasti. Jossain vaiheessa rupesi tuntumaan jo siltä, että olin Sampo Ahdon tavoin saanut elinkautisen talon palvelukseen.
Kunnes sitten vuonna 1985 kohtalo puuttui peliin ja erään upseeritoverin ennenaikaisen
poismenon johdosta avautui paikka pääesikunnan viestiosastolta.

Kehittäjänä
Siirryin helmikuun pakkasilla viestiosastoon, joka oli silloin ”maanpaossa” Katajanokalla.
Vähän vaille kaksikymmentä vuotta kestänyt opettaja/oppilasvaihe oli ohi ja karu todellisuus käveli vastaan kolkossa Katajanokan kasarmissa. Viestitarkastaja eversti Raimo Penttinen toivotti tervetulleeksi joukkoon ja määräsi tehtäväkseni viestiyhteystoimiston päällikön tehtävät. Käytännössä se tarkoitti puolustusvoimien puhelinlaitoksen johtajan tehtäviä.
Toimisto koostui lisäkseni kolmesta esiupseerista, kolmesta insinööristä, yhdestä toimiupseerista ja luvasta käyttää osaston yhteisiä konekirjoituspalveluja. Työnkuvaa selvittäessäni
totesin toimiston vastaavan myös viestiliikenteen salaamistoiminnan koordinoinnista, johon
myöhemmin keskitettiin koko elektronisen sodankäynnin toiminta ja puolustusvoimien taajuushallinnasta vastaaminen. Lisäksi alaisuuteeni kuului pääesikunnan viestitystoimisto,
jonka kautta sanomaliikenne kulki ja noin 500 puhelunvälittäjää eri puhelinkeskuksissa
ympäri Suomen. Sen lisäksi oli erilainen määrä sotilaslääneissä ja joukko-osastoissa olevia
insinöörejä, teknikoita ja viestiupseereja, joiden kanssa asioita hoidettiin päivittäin. Yllättäen huomasin olevani tekemisissä kentän kanssa. Siellä asia koski ihmistä eikä tussikynää
kartalla. Oli siinä vähän aikaa nieleskeltävä tyhjää ja yritettävä jatkaa edeltäjän viitoittamaa tietä ilman suurempia möhläyksiä. Asian teki vielä hankalammaksi se, että puolustusvoimien koko valtakunnallisen viestijärjestelmän uudelleen järjestelystä oli olemassa päätös ja rahat seisoivat budjetissa toteuttamista odottaen. Siitä hieman enemmän seuraavaksi.
Puhelinverkko, jonka silloin sain käsiini, muodostui eri esikunnissa ja joukko-osastois189

sa olevista puhelinkeskuksista ja niiden välisistä yhteyksistä. Oli olemassa tietty hierarkia
eri keskusten välissä, mutta käyttäjän kannalta kaukopuhelun saanti ja siinä asian selvittäminen oli monesta syystä hankalaa. Ensinnäkin puhelu piti tilata keskusneidiltä ja, jos et
omannut mitään viestiliikenneohjesäännön määrittämää kiireysluokkaa, puhelun tuloaika
oli arvaamaton. Puhelun kuuluvuus yli sadan kilometrin yhteyksillä oli kyseenalainen ja
usein täytyi turvautua keskusneidin välitysapuun. Että se siitä puhelusalaisuudesta. Hyvänä puolena tässä järjestelmässä oli se, että keskusneiti tiesi yleensä, missä kyseessä oleva henkilö oli ja näin turhien puhelujen määrä oli yleensä pieni. Puhelunvälittäjien suuri
lukumäärä selittyy sillä, että Posti- ja Telelaitoksen puhelinverkon automatisoinnin myötä
he siirsivät kaikki vapautuvat välittäjät vakansseineen puolustusvoimiin. Tämä tuntui ensiksi turhana rasituksena, mutta osoittautui myöhemmin siunauksena verkon kehityksen
myötä. Viestiliikenteen salaamisen osalta jaettiin joka kuukausi uudet salaamisasiakirjat
sotilaslääneille. Melkoinen työmäärä sekin. Taajuushallinnan osalta oli rauhallisempaa,
eihän meillä silloin ollut oikeastaan Topi- ja Tyko- radioiden sekä muutamien linkkien lisäksi paljoakaan vaatimuksia valtakunnallisesta taajuuspotista. Siinä oli lähtökohta, jonka
kehitystä sain seuraavat kaksitoista vuotta seurata ja olla mukana.
Mieleeni muistuu vieläkin selvästi ensimmäinen päivä uudessa tehtävässäni. Ilmoittautumisen jälkeen menin minulle osoitettuun huoneeseen, istuin päällystakki päälläni
kovalle toimistotuolille ison Billnäsin tekemän kirjoituspöydän ääreen ja katselin ikkunan
verhoja, joita voimakas itätuuli heilutteli. Silloin ajattelin kaihoisasti Sotakorkeakoulussa
olleen työhuoneeni kalteri-ikkunoita kellarikerroksessa – niin mieli muuttuu. Tunnelmointi
loppui kuitenkin lyhyeen, sillä ovesta asteli varovaisesti sisään vanhempi toimistoesiupseeri kapteeni Ruotsalainen ja asetti eteeni perehdyttämislistan. Se sisälsi toimiston eri
henkilöiden esittelyt, missä ollaan menossa ja mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Perehdyttäminen alkoi seuraavana aamuna klo 08.00. Kotimatkalla mietin, että mihin ihmeessä nyt olen itseni työntänyt. Olihan tähän mennessä päälajini ollut vahvasti sidottu sodan
ajan viestitoiminnan kehittämiseen. Nyt tehtäväkuva muuttui rauhanajan puolustusvoimien
viestijärjestelmin rakentamiseen ja ylläpitoon. Vaikka ne ovatkin käytännössä samaa asiaa,
ne eroavat kuitenkin toisistaan kuin yö ja päivä.
Olin siis saanut edellisenä päivänä viestitarkastajalta ilmoittautumisen yhteydessä lyhyen katsauksen tulevaisuuden näkymistä edustamani toimiston tehtävistä. Päällimmäisenä
niissä oli suunnitelma koko puolustusvoimien puhelinverkon uudelleen rakentamisesta.
Budjettiin oli varattu varat tätä varten ja toteutuksen piti tapahtua seuraavan viiden vuoden
aikana. Eihän se silloin noin ohimennen sanottuna niin pahalta kuulostanut. Suunnitelman
sitä varten piti löytyä kassakaapista.
Sitten alkoivat asiantuntijoiden esitykset, kuten oli sovittu. Vaikka olin tottunut alamme munkkilatinaan, totesin kuitenkin esittelyn aikana, että sanavaraston kasvattaminen oli
tarpeen. Uusi sanasto pohjautui pääasiassa englannin kielestä tehtyihin sanoihin, joilla ei
ollut siihen aikaan suomalaista vastinetta. Useimmat niistä jäivätkin elämään sellaisina ja
niistä tuli pikkuhiljaa suomalaisia sanoja. Esittelyt menivät sujuvasti ja oli aika ottaa esiin
varsinainen työkalu, suunnitelma uudesta televerkosta. Suunnitelma ei sivumäärältään ollut kovin mittava ja se oli tähdännyt ainoastaan rahojen saamiseen budjetista. Miten verkko teknisesti toteutetaan ja ylläpidetään, oli vapaasti suunnittelijoiden käsissä. Siitä sitten
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