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KANNAKSEN PIONEERITOIMINNAN OPERAATIOLINJAT JA
RATKAISUKOHDAT TALVISODASSA

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo
Esitelmä Suomen Sotahistoriallisen Seuralle 19.2.2020

”Kun punasotilaat vinttaavat valloitetulla alueella vettä kaivosta niin räjähtää
ja kun he ottavat pahaa aavistamatta haitarin seinältä räjähtää sekin,
eikä edes kissan raatoa voi heittää pois polulta, sillä taas räjähtää.”
(Puna-armeijan radion propagandisti ”Tiltu” maaliskuussa 1940)

”Alueella ei ollut ainoatakaan tyhjää paikkaa,
kaikkialla oli linnoitettuja alueita;
joka ainoa metri oli linnoitettu,
ja jokaisen metrin jouduimme ottamaan haltuumme
taistellen ja esteitä voittaen.”
(Armeijakunnankomentaja Mihail Parsegov, 7. Armeijan tykistökomentaja
14.4.1940)

KUVA1: ALOITUSKUVA
Esitelmän aiheena on talvisodan pioneeritoiminnan painopistealueen keskeisimpien
menestystekijöiden ja kehittämiskohteiden esittely. Aihetta lähestytään johtamisen, organisaatioiden,
pioneerimateriaalin, toimintaperiaatteiden ja alueellisten tekijöiden kautta. Pyrin tuomaan esille neljä
merkittävintä operaatiolinjaa ja niiden ratkaisukohdat, joiden kautta pioneeriresursseja pyrittiin
käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla taistelujen voittamiseksi.
Esitys perustuu esitelmän pitäjän laatiman pioneeritaktiikan kehittymisen tutkimuksen talvisotaa
koskevaan osuuteen ja eräisiin sitä täydentäviin selvityksiin.
Operaatiolinja ja ratkaisukohta ovat tämän päivän suomalaiseen sotataidolliseen diskurssiin liittyviä
käsitteitä. Niiden tausta on anglosaksisessa sotataidossa ja Suomeen termit jalkautuivat vuonna 2006,
kun NATO:n käyttämä operatiivisen suunnittelu prosessi Guidelines for Operational Planning
jalkautui Suomeen ja adaptoitiin omaksi kansalliseksi versioksi FINGOP:iksi. Jos keskustelette
nykyään palveluksessa olevien upseereiden kanssa taktiikasta, ette voi välttyä kuulemasta lyhennettä
FINGOP.
Operaatiolinjat koostuvat sellaisista sotilasjoukon suorituskyvyn osatekijöistä, jotka ovat keskeisiä
voimavaroja. Pioneeriaselajissa sellaisiksi voidaan katsoa sellaiset toiminnan lajit, joita varten
pioneerijoukoilla on resursseja ja joissa ne ovat hyviä.
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Ratkaisukohdat ovat puolestaan kunkin operaatiolinjan varrelle sijoittuvia vaatimuksia, esimerkiksi
siitä mikä asia pitää varmistaa, mikä asia on tärkeintä tai millä alueella tai millä hetkellä on oltava
vahvimmillaan. Operaatiolinjat että ratkaisukohdat ovat suunnittelussa etukäteen määritettäviä
asioita.
Voi toki ajatella niin että esityksessä syyllistytään anakronismiin, eli istutetaan eri aikakauden tai eri
kulttuurin käsitteistöä niille täysin vieraaseen ympäristöön. Talvisodan aikana ei tietenkään käytetty
tällaisia käsitteitä, mutta aivan samalla logiikalla talvisotaa edeltäneissä ja sen aikaisissa
suunnitelmissa ja käskyissä annettiin määräykset siitä, miten pioneeriresursseja tulee käyttää, mitä
pitää saada aikaiseksi ja missä pitää erityisesti onnistua.
Lähestymistavan perusteena on ollut, että sen lisäksi että olen valmistellut teille tämän esitelmäni,
olen halunnut samalla tuottaa opiskelijoilleni opetuksen tukimateriaalia siitä, mitä operaatiolinjat ja
ratkaisukohdat voivat käytännössä olla.
Karjalan kannaksen pioneeritoiminnan operaatiolinjoiksi on paikannettavissa taistelun aikainen
pioneeritoiminta, linnoittaminen, panssarintuhoojapartiotoiminta ja suluttaminen. Näistä vain
suluttamista voi pitää ”puhtaana” pioneeritoimintana, koska suluttaminen oli Kannaksella lähes
poikkeuksetta yksinomaan pioneerijoukkojen tehtävänä. Kuten hyvin tiedetään, on linnoittaminen
kaikkien aselajien toimintaa, mutta se on tietenkin yksi talvisodan pioneeritoiminnan laji.
Hyökkäysvaunujen torjuntaan suunnattu tuhoojapartiotoiminta puolestaan ei ole pioneeritoimintaa,
mutta koska pioneereilla oli räjähdysaineita ja perusteellinen taistelukoulutus, oli luonnollista että
pioneerien käyttö tuhoojapartioissa oli varsin yleistä. Taistelun aikainen pioneeritoiminta sisälsi
useimmiten myös taistelua jalkaväen tapaan. Tätä oli jo aiemmin kutsuttu syöksypioneeri- tai
iskupioneeritoiminnaksi ja myöhemmin taistelupioneeritoiminnaksi.
Ratkaisukohtina näitä neljää toiminnan muotoa voi pitää sen vuoksi, että ne toivat joukoille
taistelunkestävyyttä, hidastivat vihollisen hyökkäystä ja aiheuttivat sille merkittäviä tappioita.
KUVA 2: PIONEERITOIMINNAN JOHTO
Kenraalimajuri Unio Sarlin toimi talvisodan aikana Päämajassa ylipäällikön alaisuudessa Päämajan
pioneerikomentajana johtaen pioneerijoukkojen toimintaa, linnoittamista ja koko puolustuslaitoksen
pioneerihuoltoa. Hänen apulaisenaan oli everstiluutnantti Kosti Pylkkänen. Sarlinin alaisuudessa
toimi everstiluutnantti Herman Uimosen johtama pioneeritoimisto sekä majuri Aarne Vansénin
johtamaan suunnittelutoimistoon ja majuri Arvo Lönnrothin johtamaan rakennustoimistoon
jakautunut linnoitustoimisto. Linnoittamisen asiantuntijana toimi 21. joulukuuta 1939 saakka
everstiluutnantti Johan Fabritius. Pioneeritoimiston vastuulle kuuluivat muiden tehtävien ohella
pioneerijoukkojen käyttöön kuuluvat asiat. Joukkojen käyttöön tarvittavan pioneerimateriaalin
hankinnoista vastasi puolustusministeriön teknillinen osasto, jota johti eversti Lauri Stark.
Hankintoihin liittyvät käytännön toimet kuuluivat insinöörimajuri Wilhelm Lindquistin johtamalle
pioneerivälinetoimistolle.
KUVA 3: YKSIKKÖTYYPIT
Pioneerijoukkojen peruskokoonpanoksi oli jo ennen talvisotaa vahvistettu pioneeripataljoona. Koska
muutosta ei ehditty toteuttaa ennen sotaa, talvisodan pioneerijoukot koostuivat pääosin
pioneerikomppanioista. Poikkeuksen muodostivat kolme sodan aikana perustettua divisioonaa,
joiden kokoonpanoon kuului pioneeripataljoona. Lisäksi sodan kuluessa joissain divisioonissa
pioneerikomppaniat yhdistettiin omin toimenpitein pioneeripataljoonaksi. Normaalisti divisiooniin
kuului kaksi pioneerikomppaniaa ja kolmeryhmäinen työasevarasto-osasto tai teknillinen joukkue.
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Ponttonisiltakuormastoja perustettiin ponttonikalusto m/35:sta kymmenen ja raskaista
venäläisponttoneista yksi erillinen moottoriponttonipataljoona (ei siis komppania kuten tässä kuvassa
virheellisesti lukee). Ponttonisiltakuormastoon kuului 12 ponttonia kansikalustoineen. Sen henkilöstö
koostui neljästä upseerista, 14 aliupseerista ja 45 pioneerista. Kokonaisvahvuus oli 63 miestä. Yhtään
ponttoniyksikköä, joka olisi käyttänyt saksalaista kalustoa m/25, ei perustettu. Kullakin divisioonalla
oli 36 ruuhea käsittävä ruuhikalustonsa, josta voitiin rakentaa 18 lauttaa tai 121metrin pituinen silta.
KUVA 4: KANNAKSEN PIONEERIKOMENTAJAT JA -JOUKOT
Kahdesta armeijakunnasta koostuneen Kannaksen Armeijan pioneerikomentajana toimi eversti Väinö
Vainio. II armeijakunnan pioneerikomentajana toimi everstiluutnantti Otto Bonsdorff ja III
armeijakunnassa majuri Karl Olanti. Kuudella divisioonalla ja U-ryhmällä oli omat
pioneerikomentajansa.
Pioneerikomppanioita perustettiin YH:n aikana Eero-Eetu Saarisen mukaan 29 ”tavallista”
pioneerikomppaniaa, kaksi erillistä pioneerikomppaniaa ja yksi moottoroitu pioneerikomppania.
Tavallisen pioneerikomppanian kokonaisvahvuus oli peräti 280 miestä ja se koostui kolmesta
pioneerijoukkueesta ja toimitusjoukkueesta. Suojajoukkovaiheen päättyessä komppanioiden määrä
oli noussut 30:een.
Talvisotaa ennen laaditut diplomityöt ja sotilasaikakauslehtien artikkelit johtopäätöksineen olivat
edesauttaneet divisioonien pioneerisuunnitteluvoiman lisäämistä, mutta vain auttavasti.
Pioneeritoimisto kuului joidenkin divisioonien esikuntaan, tosin niiden vahvuus rajoittui yleensä vain
yhteen toimistoupseeriin tai vain sotapäiväkirjan ylläpitäjään joka toimi samalla
viestivälinepäivystäjänä. Yksittäisissä divisioonissa saattoi pioneerikomentajan apuna olla kaksi
reservinupseeria. Joissain divisioonissa oli päädytty yhdistämään pioneeri- ja viestitoimisto. Sodan
loppuvaiheessa Kannakselle keskitetyn 23. Divisioonan Pioneeripataljoona 23:n komentaja toimi
oman toimensa ohella myös divisioonan pioneerikomentajana. Sama järjestely oli myös 21. ja 1.
Divisioonassa. Divisioonan pioneeritoiminnan suunnittelu ja johtaminen toteutettiin siis varsin
vaihtelevin järjestelyin.
Talvisodan oloissa tapahtui myös olosuhteiden ja tehtävien vaatimaa improvisaatiota. Ainakin II
Armeijakunnan esikunnassa poikettiin määrävahvuuksista. Armeijakunnan pioneerikomentajana
toiminut Otto Bonsdorff oli koonnut johtoonsa ”melkoisen esikunnan”, joka koostui kaikkien
tarpeellisten alojen asiantuntijoista. Tämän esikunnan tarkempaa vahvuutta eivät sotapäiväkirjat tai
armeijakunnan toimintaa valottavat teokset kerro.
KUVA 5: KANNAKSEN PIONEERIJOUKOT
Kenttäarmeijan perustamista ja keskittämistä suojaisivat Karjalan kannaksella neljä
suojajoukkoyhtymää, Uudenkirkon, Muolaan, Lipolan ja Raudun ryhmät sekä taaemmas ryhmitetyt
II Armeijakunnan johdossa olevat kolme prikaatia. Muolaan ja Lipolan ryhmällä ei ollut
pioneerijoukkoja, mutta kaikilla muilla edellä mainituilla oli. II AK:n suojajoukkoihin kuului lisäksi
syyskuussa Korialla perustettu 27.Pioneerikomppania, joka keskitettiin 13.9. Kyyrölään.
Suojajoukkoihin kuulunut 28.Pioneerikomppania perustettiin sekin Korialla ja keskitettiin 10.10.
Viipuriin. Myös vanhalla raskaalla venäläiskalustolla varustettu Moottoriponttonipataljoona kuului
suojajoukkoihin. Se perustettiin 10.10. mennessä Antreassa.
1.Prikaatiin kuului Korialla perustettu 3.Erillinen pioneerijoukkue, joka keskitettiin 8.10.
Leipäsuolle. 2.Prikaatiin kuului Korialla perustettu 2.Erillinen pioneerijoukkue, joka keskitettiin
9.10. Valkjärvelle. Uudenkirkon ryhmään kuului Kellomäellä perustettu 1.Erillinen
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pioneerikomppania, joka keskitettiin 7.10. Terijoelle. Raudun ryhmään kuului Korialla perustettu
1.Erillinen pioneerijoukkue, joka keskitettiin 9.10. Rautuun.
Raudun ryhmälle alistettiin juuri sodan syttyessä 30.11. kaksi pioneerikomppaniaa lisää. Tällöin
myös Lipolan ryhmä sai pioneerikomppanian ja Muolaan ryhmä pioneerijoukkueen. Sodan alkaessa
II AK:aan kuuluneilla divisioonilla oli kokoonpanoon kuuluneet kaksi pioneerikomppaniaa ja kunkin
divisioonan kolmella jalkaväkirykmentillä omat pioneeri- ja liikennejoukkueensa. 4.Divisioonalla oli
7. ja 8.Pioneerikomppania. 5.Divisioonaan kuului 9. ja 10.Pion.K. 11.Divisioonalla oli 21. ja
22.Pion.K. Armeijakunnan pioneerikomppanioista 27. ja 28.Pioneerikomppania kuuluivat
suojajoukkoihin, samoin 1.Erillinen pioneerikomppania. Muita AK:n pioneerijoukkoja olivat 29. ja
30.Pioneerikomppania ja 2. Pioneerivarasto-osasto, sekä 8., 12. ja 16.Tienkorjauskomppania.
Päämajan reserviksi varattu 6.Divisioona keskitettiin lokakuun lopussa Luumäen–Taavetin–Simolan
alueelle ja siihen kuuluivat 11. ja 12.Pioneerikomppania. Päämajan reserviyhtymäksi tarkoitettuun
III Armeijakuntaan kuului 31. ja 32.Pioneerikomppania, 3.Pioneerivarasto-osasto, 9. ja
10.Ponttonikuormasto sekä 6. ja 7.Tienkorjauskomppania. III AK:n joukoista 8.Divisioonalla oli 15.
ja 16.Pioneerikomppania. 10.Divisioonaan kuuluivat 19. ja 20.Pioneerikomppania.
Suojajoukkojen pioneerijoukot liitettiin myöhemmin II AK:n armeijakuntajoukkoihin tai ne jatkoivat
oman prikaatinsa osana.
Kenttäarmeijan tultua perustetuksi jokaisella toiminta-alueelleen
keskitetyllä yhtymällä oli kokoonpanoonsa kuuluneet pioneeriyksikkönsä – osa tosin
vajaavahvuisina.
Kenttäarmeijan pioneerijoukkojen käytön painopiste noudatteli yleisjoukkojen painopistettä.
Kannaksen Armeijan alueella työskenteli ja taisteli suojajoukkotaisteluvaiheen päätyttyä ja
torjuntataisteluiden alettua 14. joulukuuta 1939 16 pioneerikomppaniaa, yksi erillinen
pioneerikomppania ja 21 muuta pioneeriyksikköä. Muilla rintamanosilla oli vain murto-osa tästä.
Kannaksen Armeijan painopistesuunnassa toimineessa II Armeijakunnassa oli yhteensä 11
pioneerikomppaniaa ja III Armeijakunnassa kuusi. Pioneerijoukkojen kokoonpanomuutosten jälkeen
IV Armeijakunnalla pioneerikomppanioita oli seitsemän. Uusien yksiköiden perustamisen jälkeen
Päämajan johdossa oli yhteensä yhdeksän pioneerikomppaniaa.
Pioneerijoukkojen suorituskykyä arvioitaessa on niiden heikon erikoismateriaalitilanteen vuoksi
otettava huomioon myös se, että erillisiä pioneerikomppanioita ja -joukkueita lukuun ottamatta
joukkoihin sijoitetut kuuluivat vanhempiin ikäluokkiin ja vain osa oli suorittanut
varusmiespalveluksensa pioneeriaselajissa. Kotitäydennysjoukkojen kolmeen täydennysdivisioonaan
kuului kuhunkin pioneeritäydennyspataljoona.
KUVA 6: MATERIAALITILANNE
Pioneerijoukkojen käytössä olivat ennen sotia hankitut ylimenokalustot, joita tosin käytettiin pääosin
vain YH:n aikana ja silloinkin vain rajoitetusti. Ennen talvisotaa ja sen aikana tehtyihin
pikahankintoihin ei kuulunut merkittäviä määriä suurempaa pioneerikalustoa.
Pioneerijoukkojen käyttöön ei ennen talvisotaa ollut hankittu suuria määriä työkoneita.
Hankintamäärärahojen vähyys ei ollut ainoa selittävä tekijä. Joukkojen kokoonpanot edustivat hevosja käsityövaltaista työskentelykulttuuria, kuten aikakauden suomalaisyhteiskunta muutenkin.
Yhteiskunta ei vielä ollut koneistumassa. Työkoneita ei ollut hankittu puolustuslaitokselle myöskään
käytännöllisyyssyistä. Puolustusvoimien rauhanaikainen tarve ei ollut suuri, ja olisi ollut varojen
hukkakäyttöä hankkia suuri määrä kalliita työkoneita, jotka olisivat vain olleet varastoituna.
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Talvisodan joukkoja perustettaessa oli jo käytäntönä, että maanrakennusalan yritykset joutuivat
luovuttamaan työkoneita ja ajoneuvoja puolustusvoimille. Myös suuri osa urakoitsijoiden
ammattimiehistä siirtyi liikekannallepanon myötä pioneeri- tai työmuodostelmiin. Tämän vuoksi
siviilityömaiden urakat olivat talvisodan ajan keskeytyksissä.
Jalkaväkimiinoja ei ennen sotaa ollut valmistettu teollisesti. Joukot joutuivat itse rakentamaan
Hävitystyöt-kirjasen ja Hävitysohjesäännön ohjeiden mukaisia laatikkomiinoja ja putkimiinoja.
Ensisijaisesti hyökkäysvaunujen torjumiseen tarkoitetut laatikkomiinat olivat jalkaväen torjumiseen
turhan järeitä, koska räjähdysainetta neuvottiin käyttämään yhdestä kolmeen tai jopa viiteen kiloon
kussakin miinassa. Nimikkeistössä sanaa miina käytettiin ajoittain sekä vihollisen jalkaväkeä että
ajoneuvoja vastaan tarkoitetuista sytyttimellä varustetuista panoksista, kunnes sodan kuluessa sana
ansa yleistyi jalkaväkeä vastaan tarkoitettuihin panoksiin. Metallikuorista hyökkäysvaunumiina
m/36:ta ja paranneltua m/39:ää oli ehditty valmistaa vain 5 000 kappaletta ennen ylimääräisten
harjoitusten alkamista. Niiden lisäksi ennen sotaa kyettiin toimittamaan vielä hieman yli 2 000
miinaa. Koska hyökkäysvaunumiinan rakenne oli haluttu pitää salaisena, sitä ei ollut koulutettu edes
omille pioneereille. Valmiiden miinojen vähäinen määrä johti itse valmistettujen miinojen laajaan
käyttöön. Sytytysvälineitä ja räjähdysaineita oli riittävästi kymmenien tuhansien miinojen
valmistamiseen.
Talvisodassa käytetyt miina- ja ansatyypit olivat pioneerien kokemusten mukaan kahta poikkeusta
lukuun ottamatta toimivia. Puukuorisen hyökkäysvaunumiina m/S 39 sytyttimen kanssa oli ollut
ongelmia. Jäykkä sokka ei toiminut kuten piti ja niitä vaihdettiin pehmeämmästä metallista
valmistettuihin. Vanhaan polkumiinaan ei myöskään oltu tyytyväisiä. Latumiinoja pidettiin niin
hyvinä, että niiden massamaista käyttöä suositeltiin. Mielipiteet ja kokemukset vaihtelivat. IV
Armeijakunnan pioneerikomentaja, majuri Oinonen piti rautakuorista hyökkäysvaunumiina m/39:ää
hyvänä, mutta toista rautakuorista miinaa, hyökkäysvaunumiina m/36:ta liian kalliina, raskaana ja
monimutkaisena käyttää.
Pioneerimateriaali tai sen käyttö ei noussut Kannaksen pioneeritoiminnan operaatiolinjaksi.
Hyökkäysvaunumiinojen tekniikka haluttiin salata – siksi joukot eivät olleet tottuneet niiden
käyttöön. Hankintoja ei ollut saatu käyntiin riittävän nopeasti ja laajasti – siksi teollisesti valmistettuja
miinoja oli mitätön määrä tarpeeseen nähden ja jouduttiin turvautumaan epävarmoihin itsetehtyihin
laatikkomiinoihin.
KUVA 7: Operaatiolinja 1: TAISTELUN AIKAINEN PIONEERITOIMINTA
Ylimääräisten harjoitusten alettua pioneerijoukkojen koulutuksessa todettuja puutteita ryhdyttiin
korjaamaan ja parantamaan yksiköiden pioneeriteknillistä ja taistelutaidollista tasoa. Painopisteeksi
määritettiin taistelun yhteydessä tapahtuva pioneeritoiminta. Päämajan 21. lokakuuta antama ohje
pioneerien aselajiteknillisestä koulutuksesta kuvaa hyvin myös talvisodan alla olevaa näkemystä siitä,
miten joukkoja tuli pioneeritaktillisesti käyttää. Ensimmäisenä tehtäväalueena mainittiin
hyökkäysvaunumiinojen
käyttö
tiealueen
sulutuksessa.
Toinen
koulutuskohde
oli
hyökkäysvaunumiinojen käyttö maaston miinoituksissa. Priorisointi on helposti ymmärrettävissä.
Hyökkäysvaunumiinojen käyttöä ei ollut koulutettu aiemmin oikeastaan yhtään. Perusteluna
esitettyjä salaamissyitä taas on jälkikäteen vaikea ymmärtää. Talvisotaa edeltäneinä kolmena vuotena
sulutuksista ja niiden yhteydessä asennettavista hyökkäysvaunumiinoista oli kirjoitettu useita
artikkeleita sotilasaikakauslehdistössä ja muissa julkaisuissa.
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Kolmas koulutuskohde oli ansapanosten asettaminen muun muassa esteisiin, murroksiin, maastoon
ja rakennuksiin. Neljäntenä mainittiin tien hävittäminen, viidentenä rautatien hävittäminen,
kuudentena siltojen hävittäminen ja vasta viimeisenä kenttäsillan rakentaminen. Kuudesta
koulutuskohteesta viisi liittyi suluttamiseen.
Talvisota muutti pioneeritaktiikan painotuksia tai oikeammin vahvisti jo muutama vuosi aiemmin
tehdyn muutoksen. Jo 1930-luvun puolivälissä kenttävarustustyöt oli siirretty taka-alalle ja tietöiden
ymmärrettiin muodostavan suuren osan pioneerijoukkojen tehtäväkentästä. Hyökkäyksellisen
taktiikan painottuminen on ilmeinen. Mutta talvisodan tilanne oli toinen. Vuodesta 1937 alkaen
tietöiden rinnalle oli nostettu sulkutyöt, mutta selkeä priorisointijärjestys puuttui. Miinoittaminen
ymmärrettiin yhdeksi parhaimmista tavoista sulkea hyökkääjän tie. Suluttaminen on muodostanut
talvisodasta lähtien suomalaisen pioneeritaktiikan tärkeimmän osa-alueen.
KUVA 8: Operaatiolinja 2: LINNOITTAMINEN
Vaikka Mannerheimlinja on saanut myyttisiäkin piirteitä, väitän että Karjalan kannaksen linnoitteet
olivat merkittävä voimanlähde Kannaksen joukoille. Huonolla linnoittamisella läpimurto olisi
tapahtunut jo sodan ensi viikkoina.
Tässä kuvan keskellä näkyvän Kannaksen halki kulkevan mutkittelevan viivan kohdalla sijainneet
teräsbetoniset linnoitteet ja kenttävarustukset eivät muodostaneet Mannerheim-linjaa. Mannerheimlinjan muodostivat ne kymmenet tuhannet sitkeät soturit, jotka pureutuivat asemiinsa ja taistelivat
viimeiseen asti niissä. Ihminen oli talvisodassakin sodankäynnin ratkaisevin tekijä.
Karjalan kannaksella tehdyt linnoitustyöt, sekä 1920-luvulta alkaen tehdyt teräsbetoniset laitteet että
kesällä 1939 vapaaehtoisien muodostelmien linnoitustyöt eivät muodostaneet mitään yhtenäistä tai
täydellisesti rakennettua kokonaisuutta. Osa kestolaitteista oli myös jäänyt osittain keskeneräiseksi.
Linnoitustöitä jouduttiin jatkamaan Ylimääräisten harjoitusten aikana. Tämä olikin tarkoitus, koska
ei kestolaitteita ollut ajateltu sellaisenaan riittäviksi. Niitä oli joka tapauksessa tarkoitus täydentää
kenttävarustuksilla.
Kun suojajoukot oli ryhmitetty, ne aloittivat kenttävarustustyöt ensin piikkilankaesteitä ja
sirpaleenkestäviä majoituskorsuja rakentamalla. Teräsbetoniset laitteethan olivat päävastarintaasemaan liittyviä rakenteita. Osa suojajoukoista aloitti linnoittamisen viivytysalueensa takarajalta.
Kuten tästä Talvisodan historian ykkösosan kuvasta sivuilla 216–217 ilmenee, ovat lähes kaikki
suojajoukkoryhmien asemat ja esteet vuonna 1939 ennen sodan syttymistä rakennettuja
KUVA 9: Kannaksen kestolinnoitteet
Karjalan kannaksen teräsbetonisia kestolinnoitteita rakennettiin lähes kahden vuosikymmenen aikana
neljässä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe Kannaksen kestolinnoitteiden rakentamisesta alkoi vuonna
1920. Niin sanotun Enckellin linjan työt kestivät vuoteen 1924 asti. Rakennetuista 168 betonikorsusta
painopisteeksi määritetylle Römpötin ja Summajärven väliselle alueelle sijoitettiin 53
konekiväärikorsua, 19 majoituskorsua ja yhdeksän tulenjohtokorsua. Muolaan ja Mälkölän alueelle
rakennettiin 27 korsua ja yksi 120 millimetrin tykkiasema. Vuoksen–Suvannon vesistölinjalle
rakennettiin viisi tukikohtaa sisältäen kukin 75 millimetrin tykkiaseman ja pari konekiväärikorsua.
Nuoraan–Säiniön–Heinlahden alueelle päätiestön varrelle Viipurin etelä- ja itäpuolella rakennettiin
21 konekivääripesäkettä ja kolme majoituskorsua.
Kannaksen linnoittamisen toinen vaihe käynnistyi vuonna 1932. Vuosina 1932–1934 rakennettiin
Kipinolanjärven ja Kuolemanjärven kannakselle Inkilän alueella kuusi korsua. Näistä kaksi oli
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kokonaan teräsbetonisia ja neljä osittain panssarilevyistä koostuvia. Vuosina 1936–1938 rakennettiin
kolme suurta linnakemaista korsua, Sk. 10 Summan kylään, Sj. 4, joka talvisodassa tunnettiin
Poppiuksena päällikkönsä mukaan, Summajärven seudulle ja Ink. 6 Kuolemajärven ja
Kipinolanjärven kannakselle. Linnakkeiden betonityöt valmistuivat juuri sotaan mennessä ja
rakenteet saatiin suojajoukkovaiheessa suurella kiireellä muutenkin tyydyttävään taistelukuntoon.
Viimeinen linnoittamisvaihe alkoi vuonna 1938 ja se ulottui osittain vielä talvisodan ajallekin. Tämän
vaiheen linnoitteet olivat siipimuurin takaa sivustatulta ampuvia konekiväärikorsuja. Suurimpia
olivat Sj. 5 (”Miljoonakorsu”) ja Sk. 11 (Peltola). Niitä selvästi pienempiä olivat mm. Muolaan Mu.
13, 14 ja 20 sekä Mälkölän (Salmenkaitajoen) Mä 24 ja 36. Kahden siipimuurin korsuja olivat Mä.
11, 15, 16 ja 29 sekä Mu. 15 ja Sk. 18. Rakennuskohteina oli myös pelkkiä majoituskorsuja, kuten
joukkueen miehistökorsut Sk. 2 ja pataljoona komentopaikka majoitustilalla Sk. 16. Viimeisessä
linnoitusvaiheessa muutettiin myös 1920-luvulla rakennettuja tulikorsuja majoituslinnoitteiksi, kuten
Sk. 1 ja 4 sekä varustettiin siipimuurilla, kuten Mu. 2. Summankylän vanha korsu muutettiin uuden
Sk. 5-pesäkkeen majoitustilaksi uudet rakenteet sen yhteyteen rakentaen.
KUVA 10: Kannaksen kestolinnoitteet (Mannerheimlinjan ”linja” ja määrät)
Puna-armeija totesi Karjalan kannaksen ”Mannerheim-linjalla” sijainneiden teräsbetonisten
linnoitteiden olleen erittäin vaikeita kohteita tuhota. Kannaksen puolustusasemat saivat punaarmeijan upseereiden sodanjälkeisissä arvioissa hämmästyttävän suuren estearvon. Mannerheim-linja
nousee toistuvasti esille Stalinin läsnäollessa 14.–17.4.1940 järjestetyissä kokouksissa. Niihin
osallistuivat puna-armeijan ylin sotilaallinen ja poliittinen johto sekä eri tason komentaja- ja
aselajipäällikkötehtävissä toimineet upseerit. Kokousten tavoitteena oli tuoda esiin saatuja
sotakokemuksia ja löytää tarvittavat jatkotoimenpiteet.
Neuvostoliittolaisen näkemyksen mukaan linnoitejärjestelmän katsottiin sisältäneen 285
teräsbetonista ja 2 026 hirsistä, maasta sekä kivestä rakennettua varustusta. Leningradin sotilaspiirin
komentajana ja Kannakselle hyökänneen 7. Armeijan komentajana toimineen 2. luokan
armeijankomentaja Kirill Meretskovin mukaan Kannaksen linnoitusvyöhyke oli 90 kilometriä syvä
ja monimutkainen puolustusjärjestelmä. Se koostui pääpuolustusaseman etupuolisesta alueesta,
pääpuolustuslinjasta, toisesta puolustuslinjasta, selustan puolustusasemasta ja Viipurista viimeisenä
linnoituksena. Pääpuolustuslinjan etualueeseen sisältyi kahdeksan perättäistä ja toisiinsa tulella
yhdistettyä tulipesäkelinjaa, estekaivantoja ja muita esteitä, laajoja murrosvyöhykkeitä sekä
miinakenttiä. Etualuetta pidettiin sellaisenaan jo lähes itsenäistä puolustusvyöhykettä vastaavana
kokonaisuutena. Pääpuolustuslinjaan sisältyivät estevyöhyke, voimakkaat etuasemat, itse
pääpuolustuslinja ja kaksi sulkuasemaa.
Meretskovin mukaan koko 90 kilometrin syvyisellä puolustusvyöhykkeellä rajalta alkaen aina
Viipuriin asti ulottuen oli pääsuuntiin rakennettu laajat miinakentät. Suomalaiset olivat räjäyttäneet
kaikki sillat, mihin Karjalan kannaksella toimineet puna-armeijan joukot eivät olleet varautuneet.
Pelkästään Viipurin linnoitusalueen katsottiin olleen 80 kilometriä leveän ja 30 kilometriä syvän
kokonaisuuden, jonka sisältämien esteiden vakuutettiin olleen lujempitekoisia kuin
venäläisjoukkojen ensimmäisessä maailmansodassa kohtaamat Siegfried-linjan esteet.
Meretskovin kuvaus Mannerheim-linjasta noudattelee Luoteisrintaman teknillisten joukkojen
päällikön, prikaatinkomentaja Arkadi Hrenovin edellä mainitun kokouksen ensimmäisessä istunnossa
pitämää puheenvuoroa. Hrenovin kuvauksesta on aistittavissa tarkoitushakuista liioittelua, jolla
haluttiin selittää sodan nihkeää alkua ja sodan loppuun saakka jatkuneita vastoinkäymisiä. Stalinin ja
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koko NL:n ylimmän johdon edessä oli suuri houkutus selittää suomalaisten erittäin tehokkaan
linnoittamisen olleen pääsyynä hyökkäysten kohtaamiin odottamattomiin vastoinkäymisiin.
Suomalaisten teräsbetonisia linnoitteita pidettiin teknillisesti lujina. Puna-armeija päätyi käyttämään
suurikaliiperista tykistöä linnoitteiden murtamiseen. Esimerkiksi Muolaan–Ilveksen suunnalla
linnoitteiden tuhoamisessa käytettiin jopa 203 millimetrin haupitseja suorasuuntauksella vain noin
200 metrin etäisyydeltä linnoitteesta. Tällöinkään linnoitetta ei onnistuttu tuhoamaan, mutta koska
tulitus ajoi linnoitteen suomalaismiehistön pakoon, saatiin bunkkeri vallatuksi.
KUVA 11: Operaatiolinja 3: PIONEERIT TANKINTUHOOJINA
Talvisodan taistelutilanteiden vaihteluiden ja muiden rintamanosien vähäisen pioneerivoiman vuoksi
pioneerijoukkoja jouduttiin käyttämään myös muissa kuin pioneeritehtävissä ja irrottamaan omasta
pioneerijoukostaan muualla käytettäväksi. Vaikka panssarintorjuntaa pidettiin kaikkien aselajien
yhteisenä tehtävänä, pioneerit oli helppo koulutuksensa ja kalustonsa vuoksi määrätä tehtävään
etenkin nopeissa tilanteissa.
Varsin pian vapaussodan jälkeen oli ymmärretty varsinaisten pioneeritöiden lisäksi myös
panssarintorjunnan kuuluvan pioneerien tehtäviin. Se oli luonnollista, koska pioneereilla oli parhaat
materiaaliset edellytykset räjähdysaineiden ja työaseittensa ansiosta. Panssarimiinojen ja
panssariesteiden myötä pioneerien rooli hyökkäysvaunujen torjumisessa kasvoi entisestään.
Ensimmäisten ohjeiden mukaan miinat tuli sijoittaa panssarimiinoitteissa shakkiruudukkoa
muistuttavaan rivistöön kahdesta viiteen metrin etäisyyksin. Panssarimiinojen vähäisyyden vuoksi
miinoitteita tuli asentaa teille ja tärkeimpiin etenemissuuntiin.
Panssarimiinojen ja erilaisten panssariesteiden ohella pioneeriaselajissa kehitettiin muitakin välineitä
hyökkäysvaunujen torjumiseksi ja tuhoamiseksi. Pioneeripataljoonassa kehitettiin jo vuonna 1936
kasapanosta. Tuolloin todettiin 800 grammaa räjähdysainetta sisältävän, lautaan kiinnitetyn ja
aikatulilankasytytyksen sisältävän panoksen olevan riittävän tehokas. Kapteeni Kaarlo Tuurnan
innovaatio ei kuitenkaan ollut ainutkertainen. Jo 1920-luvun suomalaisessa sotilaskirjallisuudessa oli
viitteitä räjähdyspanosten käytöstä hyökkäysvaunujen tuhoamiseen. Kasapanosten käyttö osoittautui
tehokkaaksi, mutta käyttäjilleen usein kohtalokkaaksi menetelmäksi. Talvisodasta tunnetaan lukuisia
tapauksia, joissa kasapanoksen heittäjä haavoittuu tai menehtyy heiton jälkeen vihollistulituksessa,
räjähdyspaineen, syntyneiden sirpaleiden tai liian aikaisin tapahtuneen räjähdyksen vuoksi. Vielä
enemmän tunnetaan todellisia ”läheltä piti” -tapauksia.
Panssarintorjuntatehtäviä varten pioneereista muodostettiin liikkuvia partioita, joita tarpeen mukaan
suunnattiin uhanalaisille suunnille. Toinen käytetty menetelmä oli panssarintorjuntapoteroihin
(”panssarintorjuntakolot”) ryhmittyminen. Pioneereja sijoitettiin noin puolentoista metrin syvyisiin
panssarintorjuntapoteroihin, joihin oli varattu kasapanos, polttopulloja, puupölli ja pistimellä
varustettu ladattu kivääri. Toimintaohjeena oli, että puupölli tuli työntää vaunun teloihin kiilaamaan
vetopyörä kiinni, sitten polttopullot moottoritilan päälle tai vaunun kylkeen ja lopuksi kasapanos
tornin juureen. Jos vaunuja oli tulossa useampia, kannatti puupölliä käyttää viimeisenä ajavan vaunun
pysäyttämiseksi, jolloin muodostui este ja eteen ajaneet vaunut ovat muiden poteroiden miehistöjen
tuhottavissa ja kärki vielä kenties olisi ajanut panssarimiinoitteeseen. Puupöllien käyttöä
panssarintorjunnassa pidetään osana talvisodan myyttiä, mutta esimerkiksi talvisodassa
pioneeriupseerina palvelleen Osvald Eelan mukaan Summan lohkolla edellä kuvattujen välineiden
käytön yhdistelmällä onnistuttiin yhdelle ainoalle tieosuudelle tuhoamaan kahdeksan panssarivaunua.
Ja koska menetelmä oli vielä ohjeistettu jokaiselle sotilaalle varusmiehenä jaetussa Sotamiehen
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käsikirjassa, voidaan talvisodan panssarintorjunnan ”koivupöllimyytti” unohtaa – se oli virallinen
torjuntamenetelmä.
KUVA 12: Operaatiolinja 4: SULUTTAMINEN
Talvisodassa oli käytössä vain rajallinen määrä hyökkäysvaunumiina m/36:ta. Yksinkertaisemmin ja
nopeammin valmistettavan Hyökkäysvaunumiina m/S-39:n tuotanto käynnistettiin 8. marraskuuta
1939 ja ensimmäisen viikon päätyttyä oli saatu 20 000 miinaa valmiiksi. Sodan aikana valmistettiin
yhteensä noin 275 000 hyökkäysvaunumiinaa, joista noin 133 000 ehdittiin jakaa joukoille.
Joulukuussa 1939 arvioitiin, että kenttäarmeijan laskennallinen vuorokausitarve oli 3 000
hyökkäysvaunumiinaa. Sodan alkaessa pääosa pioneerijoukoista joutui kuitenkin turvautumaan itse
valmistettuihin hyökkäysvaunumiinoihin, jotka eivät aina olleet luotettavia ja turvallisiakaan.
Sotakorkeakoulun pioneeritaktiikan opettaja majuri Matti Oinonen oli keskeisin henkilö suluttamisen
määrittämisessä pioneeritoiminnan keskeisimmäksi lajiksi. Hän luki uusimpia eurooppalaisia
suluttamista käsitteleviä artikkeleita, käänsi itse ja käännätti niitä opiskelijoilla, käytti niitä ensi
opetusmateriaalina, teetätti tutkielmia, laati itse tutkielmia, kirjoitti suomalaisiin julkaisuihin aiheesta
ja vei ajattelunsa lopulta juuri talvisotaa ennen julkaistuun Kenttätyöoppaaseen.
Luutnantti Alpo Kullervo Marttinen Y 13:lta laati diplomityönsä vuonna 1938 aiheesta Sulutus
voimasuhteitten tasoittajana Kannaksella ja Karjalan operaatioalueella. Marttisen tutkielmassa
heijastuu hänen käyttämiensä lähteiden johtopäätökset sulutuksien tarpeen kasvamisen yhteydestä
moottoroitujen sekä motomekanisoitujen joukkojen yleistymiseen, liikenopeuden kasvamiseen ja
hyökkäyksen tavoitteen aiempaa syvempään sijoitukseen. Hän toistaa jo aiemmin esitetyn
määritelmän sulutuksista. ”Sulutukset ovat operatiivisiin ja taktillisiin toimintoihin liittyviä ja niitä
avustavia töitä, joiden tarkoituksena on hidastaa tai kokonaan estää vastustajan liikkeet, tehdä
tärkeiden maastokohtien hyväksikäyttö vastustajalle vaikeaksi samoin huoltokuljetukset.” Marttinen
näkee sulutukset kiinteästi panssarintorjuntaan liittyvänä toimintana ja sijoittuen nimenomaan
passiivisten torjuntakeinojen ryhmään. Sulutuksilla hidastettiin tai pysäytettiin vaunujen liike, jolloin
aktiivisilla torjuntakeinoilla hoidettiin tuhoaminen. Marttisen tekstissä korostuvat erityisesti
hävitykset, murrokset ja keinotekoiset tulvat. Miinoitukset mainitaan sulutuskeinona, mutta niiden
käyttöesimerkkejä hän ei kohdetarkasteluissa ota esille kuin yhdessä yksityiskohdassa. Myös
Marttinen pitää sulutuksia voimasuhteita tasoittavana toimintana. Hän pitää tärkeimpinä sulutettavina
kohteina teitä ja siltoja. Marttisen mielestä sulutuksien tulee liittyä erityisesti rajajoukkojen taisteluun
ja aivan rajalta alkaen. Marttisen maastoanalyysissä korostuu luonnonesteisiin tukeutuvien
sulutuslinjojen löytyminen.
Marttisen kiittäen hyväksytty diplomityö ei päätynyt artikkeliksi Tiede ja Ase -julkaisuun tai
Sotilasaikakauslehteen, mutta syyt ovat selvät. Tutkielmassa on kuvattu talvisotaa edeltäneen
suluttamistaktiikan pääkohdat ja liitteinä ovat luettelot sekä Karjalan kannaksen että Karjalan
operaatioalueen maantie- ja rautatiesilloista. Karjalan kannaksella oli Marttisen mukaan 77
erikokoista maantiesiltaa ja 33 rautatiesiltaa.
Suomalaisen sotia edeltäneen sulkutyö- ja hävitystyötaktiikan eräänlaisena huipentumana voidaan
pitää Karjalan kannaksella vuosina 1936–1938 toteutettuja hävitysvalmisteluja. Ne osoittivat, ettei
ohjesäännöissä mainittu vaatimus hävitystöiden perusteellisesta tiedustelusta, suunnittelusta ja
valmistelusta jäänyt vain teoriaksi, vaan toteutui myös käytännössä. Valmisteluiden tavoitteena oli
nopean hävittämisen mahdollistaminen kriisitilanteessa. Valmisteluissa rakennettiin ja asennettiin
runsaasti panostamista nopeuttavia laitteita määritettyihin hävityskohteisiin. Esikuvina pidettiin
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Hollannissa ja Belgiassa toteutettuja valmisteluja. Rakennetut laitteet olivat kohteen rakenteen
mukaisia. Siltojen maatukiin ja tiestöön upotettiin betonirenkaista koottavia panoskaivoja jopa viiden
metrin syvyyteen. Terässiltoihin kiinnitettiin rautaisia panoskaappeja. Muita rakenteita olivat
panoslavat, panostuskäytävät ja panostustikkaat. Laadittujen hävityssuunnitelmien mukaisten
panosten numerot maalattiin sillan rakenteisiin ja valmisteltuihin panostamista helpottaviin
rakenteisiin. Kukin hävityskohde oli numeroitu ja kohteen mukaiset etukäteen valmistellut panokset
sekä muu materiaali varastoitiin kohteen numerolla merkittyihin kuljetuslaatikoihin. Myös
aikatulilangat ja räjähtävät tulilangat oli leikattu suunnitelman mukaisesti ja nallitettu. Valmistelut
tehtiin salaamissyiden ja liikenteen vähäisyyden vuoksi pääasiallisesti öisin. Hävitysvalmisteluja
täydennettiin syyskuusta 1939 alkaen. Talvisodan sytyttyä hävitteet kyettiin toimeenpanemaan
nopeasti ja ne onnistuivat menestyksellisesti.
KUVA 13: Toiminnalliset ratkaisukohdat
Jo talvisotaa ennen oli koulutettu ja harjoiteltu syöksypioneeritoimintaa. Sotakokemukset todistivat,
että asetettu vaatimus siitä, että pioneerien tuli hallita jalkaväkitaistelu ja sen päälle vielä osata
erikoisalansa tehtävät, oli oikein asetettu. Pioneerit osasivat taistella Kannaksen avoimissa oloissa ja
hyödyntää esimerkiksi pimeyttä. Taistelupioneeritoiminta tuli jäädäkseen osaksi suomalaista
pioneeritoimintaa.
Linnoittamisessa opittiin nopeasti, että teräsbetonilinnoitteetkaan eivät ole ikuisia, ellei niiden
kärsimiä pyritä korjaamaan. Yksinkertaisetkin kenttävarustukset tukivat taistelua riittävästi ja
täydensivät kestolinnoitteiden taisteluarvoa.
Pioneerien tankintuhoojataidot olivat arvostetut, oli sitten kyse liukumiinojen käytöstä,
panssarintorjuntakolosta käsin polttopullon tai kasapanoksen heittämisestä tai linjojen väliin
soluttautuen tehdystä retkestä.
Vaikka materiaalia oli vähän, onnistuttiin suluttamisessa hyvin. Pieniäkin miinoittajapartioita
käytettiin etenkin helmikuun puolessa välissä pääpuolustuslinjan murtuessa.
Suojajoukkovaiheessa tehdyt laajat ansoitukset, eli jalkaväkimiinoitukset ja rakennusten
ansoittaminen, aiheutti todellista miinakauhua puna-armeijalaisissa. Se söi jalkaväen hyökkäysintoa.
Kannaksella käytettiin menestyksellä myös patoamisia, mutta ei laajemmin. Niitä oli ainakin
Muolaan suunnalla ja U-ryhmän viivytyslohkolla
KUVA 14: Alueelliset/ajalliset ratkaisukohdat
Suojajoukkovaiheen toteutukseen kohdistunut kritiikki liittyy komentajien päätöksiin, ei joukkoihin
jotka omilla lohkoillaan toimivat. Menestyksellisesti tapahtunut suluttaminen olisi kyllä tarjonnut
eväitä sitkeämpäänkin taistelutoimintaan.
Sodan alkuvaiheen iskujen rauhoituttua todettiin asemasotavaiheessa, että rakennetut linnoitteet
toimivat. Kannaksen maasto ei kylläkään toiminut puolustajan, vaan hyökkääjän eduksi. Koska
rakenteet olivat esillä, ne kyettiin maalittamaan ja käyttämään tulta niitä vastaan. uusimmat rakenteet
todettiin hyvinkin taistelunkestäviksi.
Helmikuun suurhyökkäys oli suurvalta-armeijan kuluttavaa ja jauhavaa tulenkäyttöä. Kun niin
valtava voima kokeillee pitkin pääasemaa, missä linja taipuu, niin kyllähän se paikka jossain
vaiheessa löytyy. Kun Murto tapahtui lähteen lohkolla, käynnistettiin pioneerienkin vastatoimet.
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Nopeat, pienet miinoittajapartiot onnistuivat oman aikansa estämään panssarisyöksyt, mutta
yleistilanteen muututtua oli pakko siirtää pääaseman paikkaa.
Sodan loppuvaiheen torjunta oli kaikkien aselajien yhteistä selviytymistä. Siinä ei katsottu minkä
koulutuksen joku oli saanut, vaan taisteltiin sen mukaan, mitä tarve vaati. Miinoittaminen oli vaikeaa,
mutta sitäkin vielä tehtiin.
KUVA 15: Missä epäonnistuttiin?
Ennen talvisotaa saadun pioneerikoulutuksen vähäisyys ja teollisesti valmistettujen miinojen
vähäisyys sodan alkuvaiheessa olivat leimallista kaikille pioneerijoukoille sekä rintamanosille.
Räjähdysaineita oli kuitenkin runsaasti, samoin iskusytyttimiä. Niiden ansiosta pioneerijoukot
kykenivät valmistamaan suuria määriä tilapäismiinoja. Niiden rinnalla ja itsenäisestikin rakennettiin
suuria määriä murrosteita, joista muodostui ”köyhän miehen sulutuksia”. Murrosteiden raivaaminen
oli hidasta, koska vihollinen tiesi suomalaisten myös miinoittavan panssarivaunuja sekä jalkaväkeä
vastaan ja olevan erityisen aktiivinen ansoittaja.
Karjalan kannaksen suunnalla miinoituksien, ansoituksien ja piikkilankaesteiden rakentaminen oli
tyypillisintä pioneeritoimintaa linnoittamisen ohella. Pioneeritaktiikassa painottui vihollisen
hidastaminen hävittein sekä miinoituksin ja omien joukkojen suojan lisääminen. Vesistöjen
ylimenotoimintaa ei talvisodan taisteluiden aikana juurikaan tapahtunut tai ainakaan niin, että
pioneerijoukkojen tukea siihen olisi yksittäistapauksia lukuun ottamatta tarvittu. Laatokan
koillispuolella rakennettiin suojajoukkojen taistelusuunnitelmaan liittyviä polkusiltoja.
Ohjesäännöissä kuvattu vesiesteen arvon lisääminen patoamalla jäi sekin vain yksittäisten tapausten
varaan.
Pioneeriaselaji oli pioneeritaktisesti ja miinateknillisesti pari vuotta myöhässä. Viimeisille talvisotaa
edeltäneille Sotakorkeakoulun ja Sotateknillisen koulun kursseille oli ehditty opettaa suluttamiseen
liittyvät periaatteet ja toimintatavat. Aihepiiriin liittyvien artikkeleiden avulla myös laajemmille
piireille oli levitetty ajatukset tästä uudesta tavasta hidastaa tai jopa estää moottoroidun ja
mekanisoidun vihollisen eteneminen. Kolme tärkeätä asiaa jäi kuitenkin puuttumaan.
Sulutuksia ei ollut ”lyöty läpi” etenkään Karjalan kannaksella vanhemmalle päällystölle, joka toimi
talvisodassa yhtymän komentajatehtävissä ja asetti yhtymänsä pioneeripäällikölle vaatimukset
pioneeritoiminnalle. Jos tällainen uusi menetelmä ei ollut tuttu, komentajaa oli vaikea sen taakse
taivutella, vaikka pioneerikomentaja oli velvollinen antamaan suosituksensa. Talvisodan
suojajoukkojen vetäytyminen tapahtui lisäksi taktisesti siten, että suluttamisesta ei parasta
mahdollista tehoa olisi saatukaan irti. Joukkoyksiköt ja joukko-osastot irtautuivat liian nopeasti ja
jopa ilman taistelukosketusta. Sulutteet olisi pitänyt valvoa tulella.
Toinen puuttuva rengas talvisodan suluttamisen ketjusta oli miinojen kohdentaminen etulinjan
joukoille. Kun edes harjoitusvälineitä ei salaamissyistä YH:n aikana yhtymille ja niiden
pioneerijoukoille jaettu, ei välineiden käyttöä voitu kouluttaa eikä miinoitteita suluttamistaktiikan
mukaisesti rakentaa. Käytössä ollut aika olisi kyllä mahdollistanut valtakunnan rajalta alkavat,
vaikkapa sitten vain pääteiden suuntiin suojajoukkojen ryhmityksen eteen, sisälle ja syvyyteen
rakennetut sulutukset ja niiden tulella valvomisen.
Kolmas, tärkein, samalla ensimmäinen ja molempiin edellä mainittuihin ”puuttuviin lenkkeihin”
vaikuttanut yhdistävä tekijä on riittävän yksityiskohtaisen ohjesäännön puuttuminen. Kun virallinen
suluttamisohjesääntö puuttui, ei komentajia voitu velvoittaa ohjesäännössä kuvatun uuden
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toimintatavan laajaan käyttämiseen. Suluttamisen osakokonaisuuksien kuten miinoitteiden
rakentamiseen ja sen kouluttamiseen ei ollut perusteita. Kun nämä perusteet puuttuivat, ei
miinojakaan voitu ainakaan nopeasti joukoille toimittaa.
Edellä mainittuja ”puuttuvia lenkkejä” ainakin osaksi korvasi yhtymien pioneerikomentajina
toimineiden pioneeriupseereiden aselajiammattitaito ja soveltamiskyky. Koska pioneerikomentajan
velvollisuutena oli tehdä esityksiä komentajalleen pioneerijoukkojen tarkoituksenmukaisimmasta
käytöstä ja muutoinkin tarvittavista pioneeritöistä ja koska hänen alaistensa pioneerikomppanioiden
päälliköt tekivät hänelle esityksiä yksikölleen käskettävistä tehtävistä, pioneerikomentajalla oli
mahdollisuus itse luoda kyseiselle rintamanosalle parhaiten soveltuva pioneeritaktiikka.
Omatekoisilla miinoilla ja ansoilla voitiin tilapäisesti vähentää materiaaliongelmaa.
Talvisodan alkuvaiheen taisteluiden tueksi kyettiin valmistelemaan ja toimeenpanemaan hävitteitä ja
vain improvisoiden miinoittamaan. Ylimääräisten harjoitusten muodostama puolentoista kuukauden
etsikkoaika menetettiin suurelta osin tämän vuoksi. Talvi ei toki suluttamisen kannalta ollut paras
mahdollinen olosuhdetekijä, ja puna-armeija lähes rajattomine ampumatarvikkeineen olisi kyennyt
aikaa myöten tulella valvotutkin miinoitteet raivaamaan. Kaikesta huolimatta improvisoiduillakin
miinoilla ja ansoilla sekä vähillä teollisesti valmistetuilla miinoilla saatiin aiheutetuksi tappioita ja
joissain tapauksissa suurta epävarmuutta puna-armeijan miehistössä. Laajemman miinakauhun
istuttaminen puna-armeijan panssarimiehiin ja jalkaväkeen olisi todennäköisesti johtanut lähes
samanlaisiin vaikutuksiin kuin esimerkiksi Moskovan Tiltun valittelu ansoittamisesta kertoi
maaliskuussa 1940 olleen. Voi vain jossitella tällaisen pelon heijastusvaikutuksia taktisella tasolla.
Talvisodan ihme olisi saanut vielä yhden voimanlähteen lisäkseen.

