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Jalkaväen taktiikan kehittämisen
ensimmäiset vuosikymmenet

SA-kuva

Hannu Liimatta

Itsenäisyyden uhkana Venäjä/Neuvostoliitto
”Ei kuitenkaan ole perusteltua syytä
olettaa Venäjän suuren valtakunnan
lopullisesti ja kaikiksi ajoiksi luopuneen
toiveista voittaa takaisin alueet, joita se
yli vuosisadan ajan on hallinnut ja jotka
sille soivat monessa suhteessa
erinomaisen suotuisan aseman
Itämeren vesistöjen rannoilla”.
”Vallankumouksen seurauksista
toivuttuaan Venäjällä ja sen tekniikan
läpitunkemalla miljoona-armeijalla on
sekä sotilaallista kykyä että halua
valloittaa Suomi ja liittää se omaan
vaikutuspiiriinsä.”
”Uhkan torjumiseksi on rakennettava
ennaltaehkäisevä puolustuskyky ja
edellytykset torjua ensimmäiset
hyökkäykset ilman ulkopuolista apua.”
Puolustusrevision mietintö 1926

Venäjän hyökkäyssuunnitelma
1930-luvulta

Kuva: Manninen, Ohto: Talvisodan salatut taustat
WSOY, Porvoo 1994.

Suunnitelmien toteutuminen talvisodassa

Kuva: Raunio, Ari, Kilin, Juri: Talvisodan taisteluja,
Karisto, Hämeenlinna 2009.

Kehittämisen lähtökohtana alivoimaisen taktiikka
”Sellaisten taktisten keinojen,
kokoonpanojen, varusteiden ja taitojen
luominen, joilla alivoimainen puolustaja voi
pärjätä taistelussa materiaalisesti ja
lukumääräisesti ylivoimaista vihollista
vastaan.”
Pyrkimys omaperäiseen suomalaiseen
taktiikkaan:
Kuva: SA-kuva.

-

Miten saarrostava hyökkäys saadaan
vaikuttamaan tiestöön sitoutuneen
vihollisen sivustaan ja selustaan
mahdollisimman tehokkaasti?
-> liikkuvuus ja tulivoima

-

Miten puolustus saadaan niin
aukottomaksi, että se mahdollistaa
läpimurtoon pyrkivän vihollisen
torjumisen?
-> tulivoima

1920-luku – suuren innostuksen aika
”…että talvisota meikäläisissä olosuhteissa ei ollut ainoastaan mahdollinen, vaan siitä voisi kehittyä vahvin
puolemme, joka hyvin suuressa määrin voisi tasoittaa niitä voimien epätasaisuuksia, joita me viholliseen
nähden omaamme, ja että talvisotamme siihen erikoista huomiota kiinnittäen kehityttyään voisi astua
näyttelemään tärkeää osaa koko sodan tuloksia ratkaistaessa.”
Kenraalimajuri Paul Wetzer, 2. DE, 6.6.1923

Kuva: SA-kuva.

Kuva: SA-kuva.

1930-luku – sodan uhkaan herätään liian myöhään?
Paljon hankkeita jäi kesken:
- Ohjesääntöjen ajantasaistaminen, mm.
metsätaisteluohjeet, panssarintorjunta,
jalkaväen ilmatorjunta
- Sodan ajan kokoonpanojen uudistukset jäivät
suunnittelupöydälle
- Isoja sotaharjoituksia jouduttiin perumaan
- Jalkaväkiasehankkeet myöhästyivät
ratkaisevasti:
- sotilaskiväärin uusiminen
- pienoisheitin ja raskas kranaatinheitin
- kevyt yleiskonekivääri
- panssarin lähitorjunta-aseet
Ase

Suunn.

Tot.

Raskas heitin

4

-

Kevyt heitin

26

6

6

Pienoisheitin

54

-

80

Jv/Pst-tykki

6

4

12

Pst-kivääri

81

-

Konekivääri

36

36

Suunniteltuja ja toteutuneita jalkaväkirykmentin aseistushankkeita

Kuvat: SA-kuva.

Venäl.

69

Talvisodan taktikkaa

Olosuhteiden hyväksikäyttö, aloitteen tempaaminen, pienten
osastojen yllättävät ja häikäilemättömät iskut, vihollisen
pilkkominen osiin ja taistelujärjestyksen rikkominen.
Suomussalmi

Laatokan Karjala

Epäedulliset olosuhteet, kiireinen valmistelu, tiedustelun
laiminlyönti, painopisteen puuttumisesta johtunut voimien
hajoaminen, ylioptimistiset aikalaskelmat, panssarintorjunnan
vähyys, huono johtaminen. Johtajien ja joukkojen
tottumattomuus suurten joukkojen operaatioon.

II AK:n hyökkäysyritys Karjalankannaksella joulukuussa 1939

Talvisota osoitti, että suomalainen jalkaväki oli kehittynyt varsin taitavaksi niin sanotussa pikkutaktiikassa
eli rykmentin ja sitä pienempien yksiköiden taistelutoiminnassa. Sen sijaan rykmenttiä suurempien
joukkojen operoinnissa oli harjaantumattomuudesta johtuvaa kokemattomuutta.
Yläkuvien kuvalähteet: Raunio - Kilin (2009) ja Aarnio, Matti: Talvisodan ihme, Gummerus Jyväskylä 1979.

Onnistunut jatkosodan hyökkäysvaihe
Onnistumisen taustalla:
- Taktiikkaan tehdyt korjaukset, mm.
etenemismuodot
- Tarkistukset sodan ajan kokoonpanoihin
- Lisääntyneen aseistuksen tuoma tulivoiman kasvu
- Joukkojen ja päällystön koulutus sodan ajan
kokoonpanoissa
- Komentajien ja joukkojen talvisodasta saama
sotakokemus
- Puna-armeijan tilapäisen heikkouden
hyödyntäminen
-> ”Korpidivisioonien onnistunut koukkaustaktiikka”

Kuvat: SA-kuva.

Raunio, Ari: Sotatoimet. Suomen sotien
1939-45 kulku kartoin, Karttakeskus,
Print Best 2013.

Ase

TS

JS

Raskas heitin

-

3

Kevyt heitin

6

12

Pienoisheitin

-

sotasaalisaseet

Jv/Pst-tykki

4

6

Pst-kivääri

-

30

Konekivääri

36

36

Konepistooli

72

181

Pikakivääri

72

144

Kivääri

2 500

2 250

Asemasotavaihe – taktinen ajattelu taantuu

Aloitteet eivät johda konkreettisiin toimenpiteisiin
Esimerkkejä:
-

elokuu 1942, eversti Martti Vihma: sotakokemusten analysointi sekä ohjesääntöjen, koulutusohjelmien ja
koulutusmenetelmien uudistaminen
tammikuu 1943 ja marraskuu 1943, kenraaliluutnantti Hugo Österman: taktisten ohjesääntöjen uusiminen
marraskuu 1941, PEjärjestelyosasto ja kesäkuu 1943, PEkoulutusosasto: sodan ajan kokoonpanojen
uudistaminen
marraskuu 1939, toukokuu 1944: yleisesikuntaupseerikoulutuksen jatkaminen
vuodet 1941-1943: kevyt yleiskonekivääri L-41, MG-42 –konekivääri, panssarin lähitorjunta-aseet
kevät 1944: Nihtilän tarkastuskertomukset

Kuva: SA-kuva.

Valkeasaari 1944

Kuka johtaa taktiikan kehittämistä?

Loppusanat
”Armeija, joka ei jatkuvasti mukaudu uusiin
olosuhteisiin, on jo ennakolta tuomittu häviämään.

Kuva: SA-kuva.

Niinollen on sekä kulloinkin mahdollisen vihollisen että
oman armeijan kehityksen seuraaminen ja
menettelytapojen määrätietoinen ohjaaminen
vihollisen uusia välineitä ja menetelmiä sekä kaikkia
olosuhteita vastaavaksi aivan ensiarvoisen tärkeä
seikka.
Jonkin työn onnistuminen riippuu aina oleellisesti siitä,
että tästä työstä on joku vastuussa.
Niinollen on oltava täysin selvää, kuka vastaa siitä,
onko armeijan taktiikka ja yleensä menettelytavat
sekä siltä pohjalta katsoen myös aseistus ja muu
varustus ajan tasolla ainakin niin suuressa määrin
kuin olosuhteet sallivat.”
T. V. Viljanen 1946

Kiitos

