alkoi koko kevään kestänyt suunnitteluprosessi valtakunnallisesta televerkosta, jonka tuli
täyttää kaikkien puolustushaarojen vaatimukset ja vastata käytettävyydelle, tietosuojalle
ja luotettavuudelle asetettuja vaatimuksia. Lisäksi alueellisen kattavuuden tuli ottaa huomioon valvonnan asettamat erityisvaatimukset. Olihan siinä pohtimista, varsinkin kun toimiston henkilöstökin oli luonnollisesti vanhan käsivälitteisen tekniikan asiantuntijoita ja
lukumääräisestikin resurssimme olivat melko vaatimattomat. Saimme myös apua Sähköteknilliseltä osastolta, jonka vastuulle tuli päätettyjen materiaalihankintojen hoitaminen.
Kysymyksiä ilmassa oli paljon – miten ja millä tekniikalla, mistä saadaan pätevät ihmiset,
miten hoidetaan siirtymäkauden tarpeet, onko budjetti oikein mitoitettu ja lukemattomia
muita asiaa sivuavia epävarmuustekijoitä. Silloin tuli toimistomme tunnuslauseeksi kuuluisa tokaisu: ”Eteenpäin sanoi mummo lumihangessa”. Ja eteenpäin mentiin. Ensimmäiseksi
perustettiin vähän ehkä vaivihkaakin Riihimäelle Viestikeskuskorjaamon tiloihin konttori,
johon värvättiin insinöörejä ja teknikoita. Heille tuli vastuu verkon rakentamiseen liittyvästä valvonnasta ja käytännön tarkastuksista. Se oli alku nykyään melko suurelle puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskukselle.
Verkon suunnittelussa ja myöhemmin toteutuksessa ei sitten urauduttukaan tuttuun ja
turvalliseen toteutukseen, joka siviiliviestiverkoissa oli toteutusmalleina. Päädyttiin hyppäämään yhden tekniikan kehitysvaiheen yli. Uusi digitaaliteknikka oli lyömässä itseään
läpi niin keskus- kuin siirtojärjestelmien puolelle. Päätimme lähteä toteuttamaan sitä uudessa järjestelmässä. Myös valtakunnallinen telemiesten lakikirja ”Puhelinverkkojen rakennemääräykset” ei täydellisesti sopinut valitsemaamme konseptiin. Niinpä sitä sitten
hieman muunneltiin, mutta kuitenkin niin, että rajapinnat yleiseen televerkkoon eivät vaarantuneet. Kaukoverkko rakennettiin Nokian silloin kehittämillä tietokoneohjatuilla kaukokeskuksilla ja niihin liittyvät vaihdeverkot Ericssonin ja Nokian keskuksilla. Puolustusvoimat oli yht´äkkiä hypännyt varsin vanhentuneesta puhelunvälitysjärjestelmästä koko
Suomen moderneimman puhelinverkon haltijaksi. Käyttäjän kannalta oli monia hienouksia
esimerkiksi se, että jokaisen kaukokeskuksen takana olevassa vaihdeverkossa numerointi
tietyissä virka-asemissa oli vakio. Ei tarvinnut kuin valita kaukokeskuksen suuntanumero
ja sitten loppu olikin vakio koko maassa. Keskusten väliset siirtoyhteydet haluttiin myös
pitää omassa omistuksessa ja ne toteutettiin pääasiassa laajakaistaisilla digitaalisilla linkeillä. Rannikkotykistöllä ja meripuolustuksella oli myös merkittävä osuus verkon kehityksessä. Valokuitu oli tullut markkinoille ja sen antamia monia etuja verrattuna varsin raskaisiin perinteisiin merikaapeleihin ryhdyttiin ennakkoluulottomasti käyttämään hyväksi.
Rakennettiin koko merikaapeliverkko uudestaan palvelemaan valvontaa, merivoimien tarpeita sekä rannikkotykistön kiinteiden linnakkeiden viestiyhteyksiä. Urakka oli melko mittava ja kaapelialus Putsaari oli työllistetty monen vuoden ajan koko avovesikauden. Tämä
merikaapeliverkko myös toimi varmentavana siirtotienä linkkijärjestelmälle.
Tämä kehitys vaati myös luonnollisesti aivan uudenlaisen henkilöstön rakentamaan ja
ylläpitämään saatua tulosta. Henkilöstön määrän lisääminen puolustusvoimissa ei ollut
mahdollista – oli keksittävä jotain muuta. Onneksi meillä oli noin viisisataa puhelunvälittäjän virkaa, joista ainakin neljäsataa voitiin lakkauttaa. Henkilöstöesikunta ja ministeriö
olivat kiivaasti lakkauttamassa näitä virkoja ihmisten eläkkeelle siirtymisen yhteydessä.
Tähän saumaan iskettiin. Neuvottelujen jälkeen sovittiin, että välittäjän virkoja voidaan
191

■■ Pääesikunnan
viestiyhteysosasto lähdössä kuntosuoritukseen
kesällä 1987.

muuttaa teknisiksi viroiksi. Näin sitten kahdesta eläkkeelle siirtyvästä välittäjän virasta
saatiin yksi teknikon virka ja kolmesta yksi insinöörin virka. Sopivan henkilöstön palkkaaminen näin avautuville viroille eteni sopivasti verkon rakentamisen myötä. Todettakoon,
että kukaan virkansa luovuttanut ei joutunut ennenaikaisesti lähtemään talosta.
Pääesikunnan organisaatiomuutos toi oman lisänsä tähän soppaan. Perinteinen viestiosasto jaettiin kahtia ja hankinnoista vastannut sähkötekninen osasto erotettiin pääesikunnasta ja siirrettiin Tampereelle. Viestiosastosta tuli kaksi osastoa, viestiosasto Maavoimaesikunnan osaksi ja viestiyhteysosasto Operaatioesikuntaan. Niinpä sitten siirryin
vahvennetun osastoni kanssa viestipäällikkö-nimikkeellä uuteen esikuntaan. Niin alkoi
urani loppusuora uusine haasteineen.
Uudet vitsaukset kohottivat päätään jo 80-luvun loppupuolella. Pienempi niistä oli kännykkäkulttuurin nopea leviäminen yhteiskunnassa. Se tarttui luonnollisesti myös nopeasti
puolustusvoimiin ja tarpeesta tuli hyvin lyhyessä ajassa monelle henkilölle aivan elinehto.
Ainoa, missä tätä uutta kustannuspaikkaa ei otettu huomioon, oli viestiliikenteeseen saadut
rahat. Oli aluksi melkoista temppuilua, kun jokainen anomus kännykän käyttöoikeudesta
päätettiin pääesikunnassa. Sitä sitten lievennettiin tiettyihin virka-asemiin kohdistuvaksi
ja loppuaikoinani asiaan ei kiinnitetty osastomme toimesta mitään huomiota. Viestiliikennemomentin rahat jaettiin alaspäin ja näin myös vastuu asiasta siirtyi lähemmäs käyttäjää.
Toinen iso asia alkoi nostaa päätään jo 80-luvulla. Pelikone Commodore 64 ilmestyi markkinoille 1982 ja siitä oikeastaan alkoi tietokoneiden leviäminen työpaikoille ja yksityishenkilöiden käyttöön. Puolustusvoimien Automaattinen Tietojenkäsittelylaitos oli tietokonekehityksen uranuurtajia Suomessa ja sillä oli pitkään varsin itsenäinen asema. Se oli alkuaikoina
varsin pitkälle palkanmaksuun ja muihin käytännön järjestelyihin sitoutunut yksikkö ja niin
sen varsinainen työnantajakin oli puolustusministeriö. Muistan, kuinka meillekin sotakorkeakoulun teknikoille opetettiin muun muassa tietokoneiden ohjelmointia Fortran-kielellä.
Teimme kukin jonkin pienen ohjelmapätkän, joka sitten lävistettiin reikäkortille ja ajettiin
läpi. Niinpä minunkin ohjelmani tuotti monta kiloa paperia, kunnes operaattori oli väkisin
keskeyttänyt sen. Ohjelman lopusta oli puuttunut piste. Näin ollen kone pyöritti yhä uudelleen samaa tulosta ja pyörittäisi varmaan vieläkin ilman ihmisen puuttumista asiaan. Seuraavan kerran kohtasin laitoksen varsinaisesti sitten 90-luvulla. Yleisen kehityksen mukaisesti
atk-toiminta lisääntyi pikkuhiljaa myös puolustusvoimissa. Laitos rupesi vaatimaan datasiirtoon soveltuvia yhteyksiä eripuolille toimintakenttäänsä. Jonkin aikaa juostuamme perässä
kuin pässi narussa, päätimme, että asialle täytyy tehdä jokin kokonaisratkaisu. Neuvottelu192

jen jälkeen päädyimme siihen, että rakennamme heitä varten oman siirtoverkon. Uusinta
tekniikkaa edusti silloin niin sanottu pakettidataverkko. Verkko rakennettiin, mutta verkon
valmistuttua aika ja uusi tekniikka oli ajanut auttamatta ohi. Niin siirrettiin tämä verkko
heti uutena varajärjestelmäksi ja siirryttiin modemiyhteyksin keskitettyjen toimistokohtaisten
verkkojen kautta valtakunnallisiin yhteysverkkoihin. Kyseinen palveluammatti automaattisten tietojenkäsittely-yhteyksien muodossa alkoi pikkuhiljaa närästää osastoamme, kun mitään varsinaista lyhyen tai vielä lyhyemmän ajan suunnitelmaa ei ollut. Kun sen lisäksi vielä
eri käyttäjien valitsemat järjestelmät eivät olleet mitenkään yhteensopivia keskenään, panin
koko vaatimattoman arvovaltani peliin ja vaadin laitoksen siirtämistä viestipäällikön alaisuuteen. Se ei itsenäisen laitoksen mielestä ollut kovin hyvä ratkaisu. Pitkien neuvottelujen jälkeen se kuitenkin toteutettiin. Se edellytti muun muassa sen, että viestipäällikkönimike muutettiin tietotekniikkapäälliköksi ja viestiyhteysosasto tietotekniikkaosastoksi. Nimen vaihdos
silloin tuntui pelkältä semantiikalta, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna silloin luovuttiin perinteisestä viestisanasta ja samalla osastoa johtavasta viestiupseerin vakanssista. Seuraajani
jälkeen osastoa ovat johtaneet muiden aselajien ja puolustushaarojen upseerit ja nimeäkin
on vaihdeltu tarpeen mukaan. Nykyään se kulkee nimikkeellä Johtamisjärjestelmäosasto.
Tämä kaikki alkoi siis siitä, että Automaattinen Tietojenkäsittelylaitos siirrettiin viestipäällikön alaisuuteen ja perustettiin uusi Tietotekniikkalaitos, johon siirrettiin myös silloiset Riihimäellä toimivat viestiosat. Tämä oli viimeinen taistoni puolustusvoimien palveluksessa. Erosin palveluksesta 1997 keväällä. Yli kolmekymmentäneljä vuotta kestänyt mielenkiintoinen
palvelujakso oli päättynyt.

Siviilinä
Siirryin elokuussa 1997 sisäasiainministeriön palvelukseen. Tehtäväkseni määrättiin viranomaisradioverkon projektipäällikön tehtävät, kestoaika oli viisi vuotta ja budjettivarat
miljardi markkaa. Sekin asia tuli hoidettua, mutta se on taas aivan eri tarina.
Millainen oli sitten ura pähkinänkuoressa. Palveluspaikkakuntina olivat aikajärjestyksessä Turku. Hamina, Helsinki, Riihimäki ja Helsinki. Siis aika etelässä tuli pysyttyä ja suurimmaksi osaksi Helsingissä. Avioliittoon menin jo kadettina, ja perhe pyöri mukana jokaisessa
muutossa. Palvelusaikana vaimoni Tuija laski, että meillä oli kaksikymmentä yhteistä kotia.
Lapsia siunaantui kolme, yksi tyttö ja kaksi poikaa. Kaikki ovat eri kymmenluvulla syntyneitä, joten meillä oli käytännössä yksi alle kymmenvuotias yrittäjä kotona koko palvelusuran
ajan. Kun sitten jäin pysyvästi eläkkeelle muutimme Espoosta Paraisille, hiljaiseen saaristokaupunkiin. Saa sitten nähdä mihin ehditään. Harrastuksia on kuitenkin riittävästi, joten
ikävystymisestä ei ole toistaiseksi pelkoa. Aika kuluu liikunnan, golf-peluun, mökkeilyn,
veneilyn ja nyt uusimpana matkailuautoilun merkeissä liiankin nopeasti, eikä tietenkään
pidä tässä tasavertaisuuden yhteiskunnassa unohtaa imurointia ja muita kotitöitä, joihin on
kunnia osallistua.
Lopuksi toivotan kaikille, jotka ovat jaksaneet tänne asti lukea, mahdottoman hyviä eläkepäiviä: ”Me olemme ne ansainneet”!
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Kari Suvanto n Kuvat kirjoittajan kokoelma ja puolustusvoimat

Huoltomiehen kertomus –
huolto kaiken perusta
NO EI HELVETISSÄ. HUOLTOON – ja vielä paikkauspuolelle! Siinä oli nuoren reippaan
ratsuväen luutnantin ensimmäinen ajatus kuullessani siirrostani Hämeen Ratsujääkäripataljoonasta Lääkintäkouluun.
Lähtökohdaltani olin tamperelaisen porvarisperheen kolmas poika. Partiolaisena tykkäsin koluta hyvien kavereitteni kanssa kesät-talvet metsiä eikä majoittuminen talvella
laavuun ollut mitenkään kauhistuttava asia – päinvastoin. Vaelluksilla ja partiotaitokilpailuissa kehittyi hyvä suunnistustaito, ja kun hankin vielä itselleni tarkkuusammuntaa varten pienoiskiväärin, olivat sotilaalliset perustaidot omasta mielestäni kohtuullisen hyvässä
kunnossa. Olin nimittäin viisitoistavuotiaana päättänyt alkaa upseeriksi.
Lukiossa suuntauduin humanistiksi. Valitsin kielilinjan, johon sisältyi lisäksi taidehistoriaa, filosofiaa ja psykologiaa. Harrastin sotahistoriaa ja osasin II MS:n taistelutapahtumat kuin vettä vaan.
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Varusmiespalveluksen aikana usko sotilaselämän järkevyydestä horjui, mutta kokelasaika ja varsinkin kesä vänrikkinä saivat nuoren miehen suuntaamaan Santahaminaan syksyllä 1963. Valmistuin Kadettikoulusta hyvillä arvosanoilla ja pääsin haluamaani joukkoosastoon Hämeen Ratsuväkipataljoonaan takaisin.

Nuorena upseerina Lahdessa
Tulo pataljoonaan oli varsin ratsuväkihenkinen. Tuoreet luutnantit Kuittinen, Nyqvist, Suvanto, Vainikka ja Volanen ilmoittautuivat käskettynä aikana komentajalleen, sodankäyneelle everstiluutnantti Mauno Roihalle. Hän piti meille leppoisanhenkisen puhuttelun
ja määräsi meidät sitten komppanioihin mainiten lopuksi haluavansa nähdä meidät kaikki päivällisellä upseerikerholla. Näin tapahtui. Päivällisen jälkeen siirryttiin kabinettiin,
jossa nautittiin kahvit alkoholipitoisen juoman kera. Samalla komentaja kertoi ratsuväen
tavoista ja perinteistä päästen pikkutuntien puolella jo sotamuistoihinsa. Ilta oli pitkä ja
kostea. Viimeisiksi sanoikseen ennen eroamistamme komentaja totesi haluavansa nähdä
meidät seuraavana päivänä päivällisellä upseerikerholla. Sama toistui sitten neljä kertaa
peräkkäin. Ne meistä, joilla oli vaimot, saivat kuulla kunniansa kotonaan ja kaikki aamuisin komppanioiden päälliköiltä. Miten nuoret luutnantit kehtaavat tulla palvelukseen viinalta tuoksuen!
Palvelus pataljoonassa oli varsin tervehenkistä ja reipasta. Eräs erikoisuus on jäänyt
mieleeni. Talvella joka lauantai oli 15 km:n ampumahiihtokilpailu, johon osallistuivat pataljoonan ampumahiihtovalmennettavat ja kaikki luutnantit. Kilpailuihin osallistui myös
varsin usein Veikko Hakulinen. Hän oli hyvin kohtelias mies. Anteeksi saisinko latua –
kiitos. Tämä oli juuri sitä reipasta elämää, jota olin itselleni suunnitellut. Tutustuin myös
upseerikokelaina palvelleisiin lahtelaisiin nuoriin miehiin, joiden kanssa sitten ystävystyin
heidän palveluksensa päätyttyä. Meitä oli eri ammatteihin valmistuneita nuoria miehiä
20–30 kappaletta, jotka hyvin viihdyimme yhdessä Lahden yössä. Sama joukko perusti
myös jalkapallojoukkueen nimeltä Mukkulan Pallo, jonka nimissä treenasimme fyysistä
kuntoamme viikoittain. Poikamieselämää parhaimmillaan.
Runsaan vuoden palveluksen jälkeen pataljoonassa tuli siirto Lääkintäkouluun. Se oli
kova pala nuorelle luutnantille. Onneksi siirtomatka oli lyhyt, vain noin 400 metriä. Reippaasta yleisjohtajasta tehtiin yhden huoltolajin kouluttaja. Kun ilmoittauduin koulun johtajalle, sodan käyneelle ja taisteluissa haavoittuneelle everstiluutnantti Niemelle, osasi hän
omiin kokemuksiinsa vedoten hyvin perustella lääkintähuollon tärkeyden ja siten motivoi
minut tulevaan tehtävääni – RAUK:n johtamiseen.
Puolitoista vuotta Kadettikoulun jälkeen olin luutnanttina aliupseerikoulun johtaja. Minulla oli 5–6 kouluttajaa ja vääpeli sekä noin 140 varusmiestä koulutettavana aiheesta,
josta en paljoakaan tiennyt. Onneksi kouluttajat olivat kokeneita ja lääkintäpuolelle peruskoulutettuja. Lääkäri piti kurssille 40–50 oppituntia lähinnä anatomiasta. Voidaan sanoa,
että minä opin yksikön päällikön hommat todella kantapään kautta. Maastossa oltiin noin
puolet kurssin ajasta – seitsemän viikkoa. Harjoitukset olivat fyysisesti melko raskaita ja
niitä kehitettiin koko ajan vastaamaan voimassa olevaa taistelutapaa. Jotenkin tuntui mu195

kavalta, kun sodan käynyt sotilasmestari sanoi: nyt aliupseerikoulun harjoitukset alkavat
näyttää siltä kun pitääkin.
Huoltokoulutuskeskus perustettiin 1968 Lahteen. Se oli tietenkin minun kannaltani
hyvä. Ei tarvinnut siirtyä. Itse lääkintähuollon koulutukseen keskuksen perustamisella ei
ollut suurta merkitystä, mutta heti seuraavasta vuodesta lähtien alettiin pitää kaikkia huoltolajeja koskevia varsin suuria harjoituksia. Niissä tulivat tutuiksi muiden huoltolajien
toiminta ja päästiin harjoittelemaan eri huoltolajien yhteistoimintaa ja huollon johtamista.
Suvannostakin alkoi hiljalleen kehkeytyä huoltomies eikä se enää tuntunutkaan mitenkään
pahalta. Ymmärsin huollon keskeisen roolin sodankäynnissä.
Kapteenikurssin jälkeen oli aika pyrkiä Sotakorkeakouluun. Meitä oli Huoltokoulutuskeskuksessa kolme 50. kadettikurssin yliluutnanttia – Runoinen, Suvanto ja Vaismaa.
Huoltokoulun johtajana toimiva everstiluutnantti Savolahti järjesti meille hyvän preppauskurssin taktiikassa ja tutkielmien kirjoittamisessa. Pääsimme kaikki laakista sisään, mitä
tiettävästi hämmästeltiin kovastikin eri esikunnissa.

Perheelliseksi
Juhannuksen alla 1970 rakentelin itselleni ahkerasti saunamökkiä Tampereella Hervantajärven rannalla. Äitini morkkasi minua: ”On siinäkin nuori upseeri, kun ei ole edes juhannusheilaa”. Aaton aattona kävin etsimässä kaupungista nuoren viehättävän naisen, joka oli
samoissa tarkoituksissa liikkeellä isänsä kehotuksesta. Tyttö rupesi sitten rakennukselle
hantlankkariksi sillä seurauksella, että meidät vihittiin juuri ennen seuraavaa Juhannusta.
Alku oli varovainen. Asuimme ammateista ja osin minun opiskeluistani johtuen ensimmäiset neljä vuotta eri paikkakunnilla. Sittemmin olemme pysyneet saman katon alla. Yhteiseloa on nyt kestänyt yli 40 vuotta.
Meillä on poika, joka valitsi isänsä tapaan upseerin ammatin. Tällä hetkellä hän on Tykistöprikaatissa. Pojan ollessa teini-iässä kuuluivat meidän jokakesäisiin harrastuksiimme
pitkät vaellukset reppu selässä pitkin Lapin selkosia. Saipa hän houkuteltua minut vielä
muutaman kerran talvilaavullekin ja äitinsäkin kertaalleen.

Uudestaan Lahdessa ja sitten Golanille
Sotakorkeakoulun jälkeen palasin koulutustoimiston päälliköksi Huoltokoulutuskeskukseen.
Siinä ei varmaankaan katsottu olevan tarpeeksi hommia, koska minut määrättiin myös Lahteen perustetun RUK:n lääkintälinjan taktiikan opettajaksi. Oppilasaines, 40–50 lääketieteen
kandia tai lisensiaattia, olivat tasokkainta joukkoa , mitä maasta löytyi. He olivat myös innokkaita oppimaan sodan ajan tehtävänsä. Upseerioppilaille laadittiin kolme karttaharjoitusta ja
niihin liittyvät luennot ja maastoharjoitukset. Työ oli minun kokemuksellani mielenkiintoinen
ja mukava. Se oli kuin verryttelyä tulevaa opetustehtävää ajatellen.
Alueellinen sissitoiminta oli siihen aikaan kovassa kurssissa. Tähän liittyen minut oli
määrätty SKK:ssa taustoihini vedoten tekemään diplomityöni vihollisen selustassa toimivi196

en joukkojen lääkintähuollon järjestelyistä. Vuotta myöhemmin sain kehotuksen laatia esityksen, jossa lääkintäeverstiluutnantti Tikka ja kapteeni Suvanto ilmaisivat halunsa tutkia
sissilääkintää ja sen järjestelyjä. Esitys hyväksyttiin ja niin me sitten Tikan kanssa teimme
työtä käskettyä. Pidimme Evon alueella pari kokeiluharjoitusta ja laadimme suuntaviivat,
joiden mukaisesti asioita sitten vietiin eteenpäin tekemällä organisaatiomuutoksia ja hankkimalla materiaalia. Myöhemmin pidettiin Juuassa suuri sissitoimintaharjoitus, mutta olin
silloin jo Golanilla enkä päässyt osallistumaan harjoitukseen.
Kesäkuussa 1976 sain määräyksen huoltoesiupseerikurssin taktiikan opettajaksi, jolle
senaikaisen tavan mukaan lankesi koko kurssin käytännön junailu. Juuri ennen kurssin
alkua minut ylennettiin majuriksi. Onneksi, koska muuten olisin ollut kurssilla opetettaviani nuorempi kapteeni. Oppilaat olivat pääosin 49. kadettikurssin käyneitä vanhuksia.
Kaksi seuraavaa kurssia olivatkin sitten oman 50. kadettikurssin kavereita. Varmaan elämäni työntäyteisin rupeama sattui ensimmäisen kurssin aikana. Uudistin taktiikan opetusta Taistelukoulun opetuksen mukaiseksi ja samanaikaisesti johdin prikaatin esikunnan ja
sen erillisyksiköiden kertausharjoituksen. Tähän liittyi myös puolustusvoimien pääsotaharjoitus, jossa tämä esikunta oli myös tiiviisti mukana harjoituksen ensihetkistä lähtien. Itse
toimin operaatiopäällikkönä. Nukuin viiden vuorokauden kuluessa noin neljä tuntia. Tämä
päättyi siihen, kun kuuntelin operaatiotoimistossa jonkun puhuvan ihan päättömiä, kunnes
huomasin itse olevani se joku. Siinä oli hyvä opetus työn rytmittämisestä.
Eräs vaikeus huoltoesiupseerikurssin opetuksessa oli armeijakuntatason opetusmateriaalin puute. Ratkaisin asian hieman hävyttömällä tavalla. Kaikki kurssilaiset joutuivat
laatimaan huoltoalan tutkielman. Määräsin viidelle kadettikurssikaverilleni armeijakunnan
esikunnan huolto-osaston toimintaa käsittelevät tutkielmien aiheet, vaikka he olivat tulleet
kurssille saamaan oppia armeijakunnasta. Kaikki työt olivat eriomaisen hyviä ja huollon
ohjesääntötoimikunta käytti niitä hyväkseen laatiessaan myöhemmin erilaisia oppaita.
Esiupseerikurssien vetäminen oli työntäyteistä puuhaa. Kun sitten kolmannen kurssin
loppupuolella Pääesikunnan huoltotoimiston päällikkö everstiluutnantti Ahonen kysäisi:
mitäs mieltä olisit siirrosta Hämeenlinnaan Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan huoltotoimiston päälliköksi, niin vastasin siltä sijoiltaan: mikäpäs siinä. Kyllä olisi pitänyt käydä neuvottelukierros kotona. Tekstiiliopettajavaimoni oli saanut töitä Lahdesta eikä ollut
mitenkään halukas lähtemään uudesta kodistamme Hämeenlinnaan. Niinpä aloin reissata
Lahden ja Hämeenlinnan väliä, mutta vain kuuden kuukauden ajan. Sitten siirryimme Israeliin, minä Golanille pataljoonan huoltopäälliköksi ja vaimo pikkupojan kanssa Tiberiakseen muiden suomalaisperheiden seuraan.
Esimieheni eversti Savolahden vastustelusta huolimatta olin päässyt käymään UNLOGkurssin Stavangerissa. YK-pataljoonan huoltopäällikön tehtävät olivat tervetullut vaihtelu
opetustehtävien jälkeen. Niin kuin muidenkin YK-palveluksessa olleiden mielestä myös
minusta tuo vuosi Israelin ja Syyrian rajalla oli tosi opettavainen. Parasta oli se, että nähdessäni muiden maiden maavoimien toimintaa opin kunnioittamaan Suomen puolustusvoimien selkeätä ja tehokkaan yksinkertaista järjestelmää. Golanilla oli silloin menossa
vilkas rakentamisen kausi, joten puuhaa riitti aamusta iltaan. Mukava oli kiertää vartioasemat kerran kuussa ja huomata kuinka olosuhteet paranivat kohisten. Siinä ei tarvinnut
odottaa muiden apuja. Pataljoonasta löytyi ammattimiehiä joka lähtöön. Autolla tapahtu197

■■ Heitinammunnoissa Santahaminassa kesällä 1965, Edessä kadetit Hellsten
ja Haapalainen, takana Suvanto, Ohra-aho ja Hintikka.
■■ Huoltopäällikön tehtäviin kuului Golanilla vuonna 1981 tarkastaa myös
huoltoteiden kunto. Olinkohan ymmärtänyt jotakin väärin.
■■ Kirjoittaja vaeltelemassa Lapissa vuonna 1995 Inarinjärven itäpuolitse Näätämöstä Nellimiin Eino Lehtovirran ja poikani kanssa. Olimme päässeet jo
Piilolan autiotuvalle

neen kotimatkan alkajaisiksi olimme vaimon ja pikkupojan kanssa vähällä kuolla jo ennen
Damaskosta. Normaalille valtatielle hyppäsi auton eteen yhtäkkiä arabisotilas, vetäisi rynnäkkökiväärin liikkuvat taakse ja osoitti minua silmien väliin. Tie olikin katkaistu panssarirykmentin siirtoa varten. Puhumalla siitä sitten selvittiin.

Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa
Olin ensin viisi vuotta huoltotoimiston päällikkönä ja sitten viisi vuotta huoltopäällikkönä.
Alku oli hiukan hankala. Silloinen huoltopäällikkö everstiluutnatti Visamo ei tietenkään
pitänyt siitä, että hänen lähin apulaisensa livahti häneltä lupaa pyytämättä vuodeksi vieraille maille. Kovalla työn teolla siitä selvittiin.
Silloinen Etelä-Suomen sotilaslääni oli joukkojen määrässä mitaten noin kolmannes
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puolustusvoimista. Huoltoalaisia oli alussa liki 60 joukko-osastoa tai laitosta. Näitä pyrittiin vuosien kuluessa niputtamaan järkeviksi kokonaisuuksiksi suurempien joukko-osastojen johtoon. Muistini mukaan pienimmillään alaisten määrä oli 37. Suuri luku sekin.
Sotilasläänin esikunnan huolto-osasto oli varsinainen suunnittelu- ja syynäysvirasto.
Käytettävissä olevasta ajasta kului varmaankin noin kolmasosa alaisten huollon tarkastuksiin ja paimentamiseen. Tuntui, ettei alaisten ammattitaitoon saati huolellisuuteen juurikaan luotettu. 80-luvun loppupuolella tarkastuksia vähennettiin ja niihin otettiin opastavampi ote. Kirjoitettiin pitkiä kertomuksia ja luvattiin tulla kolmen vuoden kuluttua
uudestaan. Samassa veneessä siinä oltiin.
Sotilasläänin huoltopäällikkö oli varsin itsenäinen töissään. Komentaja ja esikuntapäällikkö eivät juurikaan puuttuneet asioihin. Kuvaavaa oli, kun kenraaliluutnantti Valtanen
vaihtoi tehtäviä kenraalimajuri Tuomisen kanssa Valtanen totesi: ”Sotilasläänin esikunnassa
huoltomiehet osaavat hommansa”. Lyhyen hetken tauon jälkeen hän lisäsi hieman happa199

masti: ”ja he tietävät sen”. Esimiehet vaihtuivat kohtalaisen nopeaan tahtiin, mutta karavaani kulki.
Huollon johtamisessa minulle muotoutui vuosien kuluessa oma johtamistyylini, joka
voitaisiin tiivistää seuraaviin teeseihin:
– tee niin kuin hyvä tulee – oli kirjaviisaus mikä hyvänsä
– pidä jalat maassa
– mene paikan päälle katsomaan
– alaiset täytyy saada sitoutumaan hommaan
– opettele pitämään suusi kiinni
Kiinteistöasiat herättivät jatkuvaa keskustelua. Huolto-osastossa koottiin huoltopäällikön johdolla vuosittain uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen PTS. Sotilasläänikohtaista listaa laadittaessa puntaroitiin eri alajohtoportaiden tarpeita ja kiireitä. Varsinkin
operatiivisella osastolla oli tapana pitää oman alansa hankkeita muita tärkeämpinä. Sen
vuoksi heillä oli taipumuksena koettaa jyrätä muut maan rakoon. Viime kädessä komentaja sitten ratkaisi kiistat. Useimmiten huoltomiesten suunnitelma kelpasi sellaisenaan,
mikä ajoittain aiheutti pientä napinaa. 80-luvun loppupuolella alkoi ns. kiinteistöjalostaminen. Pyrittiin yhteistoiminnassa puolustusministeriön edustajien kanssa muuttamaan
maaomaisuutta rakennuksiksi tai vaihtomaaksi. Näyttävin esimerkki tästä oli Helsingissä
Viikin ampumarata-alueen kauppa. Helsingin kaupunki halusi ampumarata-alueen itselleen tonttimaaksi ja oli valmis antamaan vaihdossa Sipoosta hankkimaansa metsää. Maan
vaihtosuhde oli 1:360. Siinä puolustusvoimat saivat runsaasti harjoitusmaastoja, ison varastoluolaston ym. Lisäksi kaupunki rakensi valtiolle nykytaiteen museon Kiasman.
Ehdottomasti parasta ja näyttävintä sotilasläänin toiminnassa olivat suuret sotaharjoitukset. Vuosittain oli ainakin yhdet suuret harjoitukset, joihin osallistui reippaasti yli
10 000 miestä ja 2 000 ajoneuvoa. Harjoitukset pidettiin yhteistoiminnassa KSSl:n ja/tai
LSSl:n kanssa. Hyvissä ajoin ennen harjoitusta kokoonnuttiin yhteistoimintaneuvottelui-
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