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Operaatiosta
Joose Hannula tulkitsi 1920-luvun lopulla, että Karl von Clausewitzin määritelmän mukaiseen
strategiaan (eli nykyisin operaatiotaitoon) kuuluivat ”keinojen hankkiminen taistelua varten” ja ”taistelun määritteleminen paikkaan, aikaan ja voimien toimintasuuntaan nähden”. Hannulan mukaan edellä
kuvatun tarkoituksena oli lyhyesti sanottuna ”mahdollisimman edullisten olosuhteiden luominen taistelua
varten”. Kyseessä näyttäisi olevan (operatiivisen) voima-asetelman luominen ajan, tilan ja voiman
suhteen. Hannulan tulkinta Karl von Clausewitzin käsitteestä strategia sisältää siis sellaisia piirteitä, jotka nykyisin ymmärretään operaatiotaidoksi.
Taistelusta
Taistelu on operaation tärkein osa. Taistelusta muodostuu näin ollen operaation ratkaisuvaihe.
Vaikuttamisen näkökulmasta tarkasteltuna taistelussa on kysymys tasapainoilusta tulen ja liikkeen
suhteen. Koukkaus tiettömien taipaleiden kautta edustaa liikettä parhaimmillaan, mutta tulen kuljettaminen mukana on vaikeaa. Vastaavasti rintamahyökkäys toisena ääripäänä mahdollistaa voimakkaan tulen käytön, mutta liike silti saattaa pysähtyä vihollisen torjuntatuleen. Kyse on siis
paikallisen (tuli)ylivoiman luomisesta osavoiton saavuttamiseksi. Koska laatu kompensoi määrää
ja määrä laatua, on ylivoima näin ollen kummankin funktio ja lisäksi suhteellinen vihollisen määrään ja laatuun.
Taktiikasta
Taktiikkaa Karl von Clausewitz piti suomalaisen käsityksen mukaan oppina sotavoimien käytöstä
taistelussa. Suomalaisessa sotilaskirjallisuudessa asia nähtiin samalla tavalla. Taktiikan ymmärrettiin tarkoittavan pelkistetysti taisteluoppia. Suomalaisen Sotilaskäsikirjan perusteella ”taktiikka on
taito voittaa taistelu”. Hannes Olkkosen mukaan taktiikka oli ”oppi taistelun voittamisesta”.
Alivoimaisen taktiikasta
Alivoimaisen taktiikka ei ole sotataidollinen teoria, eikä se ole vakiintunut käsite. Alivoimaisen
taktiikka on yleiskielen ilmaus, joka kuvaa alivoimaisen osapuolen toimintaa sellaisessa tilanteessa,
jossa määrällistä alivoimaa pyritään kompensoimaan jollakin tavalla.
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Alivoimaisen taktiikan olemusta voi hahmottaa esimerkiksi vanhan kiinalaisen sodankäynnin filosofian kautta. Kiinalaisissa kirjoituksissa tarkastellaan määrällisesti alivoimaisen osapuolen roolia tilanteessa, jossa alivoimaisuus täytyy jollakin tavalla saada kompensoitua. Itsestä voi tehdä
voittajan luomalla taistelukentälle sellaisen asetelman, jossa vihollinen tietyn taistelun kannalta
ratkaisevan ajan ja paikan suhteen tarkasteltuna on heikompi. Tämä on alivoimaisen taktiikan
päämäärä. Keinoja asetelman luomiseksi on monia.
Matti Nojosen tulkinnan mukaan yksi monista sodan ja taistelun voittamisen kannalta tärkeistä
käsitteistä klassisessa kiinalaisessa ajattelussa on shi. Se tarkoittaa sellaista ratkaisevaa voimaa, voimakapasiteettia, jolla taistelu voitetaan. Koska kysymys on lopunperin asetelman luomisesta, voimakapasiteettiin liittyy oleellisesti käsite qüan, joka voidaan ymmärtää abstraktiksi voimatasapainoksi. Voimatasapainon käsitettä voi Nojosen mukaan tarkastella esimerkiksi seuraavasti: ”Kun
puntarin tukipiste sijaitsee keskellä, painavampi puoli painuu alas. Tasapaino voidaan saavuttaa siirtämällä
tukipistettä, ja jos tällöin päihin lisätään yhtä suuret painot, pidempi puoli painuu alas. Tämä johtuu suuremmasta vipuvoimasta (qüan). Tämä asemaan liittyvä etu lisääntyy siirryttäessä kauemmas tukipisteestä. Tätä
kutsutaan vipuvoimaksi.” Näin ollen absoluuttinen voimakapasiteetti (shi) on Nojosen mukaan ymmärrettävä painoksi, jonka todellinen vaikutus riippuu voimatasapainosta (qüan).
Alivoimaisen taktiikan olemus hahmottuu edellä esitetyssä esimerkissä varsin selkeästi. Absoluuttisesta alivoimasta huolimatta voidaan taitavasti toimimalla luoda (operatiivinen) asetelma, jossa
omat joukot ovat suhteellisesti ylivoimaisia ratkaisevalla ajanhetkellä oikeassa paikassa.
Suomalaisen taktisen ajattelun kuva ennen talvisotaa
Suomalaisen taktiikan kehitystyö käynnistyi vapaussodan jälkeen. Korkeammassa asemassa olleet
upseerit ymmärsivät jo 1920-luvun alussa vapaussodan taktiikassa olleet puutteet. 1930-luvulle
tultaessa aikalaisten käsitys vapaussodan taktiikasta oli muuttunut yhä realistisempaan suuntaan.
Tehdyt sotataidolliset virheet ymmärrettiin. Vapaussodan kokemuksia pyrittiin hyödyntämään
suomalaista taktiikkaa kehitettäessä. Taistelujen objektiivinen analysointi on myös osoitus suomalaisten upseerien taktisen osaamisen kehittymisestä.
Ulkomaisilla vaikutteilla oli itsenäisyyden ensimmäisellä vuosikymmenellä suuri merkitys. Tämä
näkyi varsinkin puolustuslaitoksen organisointityössä, mutta se vaikutti myös taktiikkaan ulkomaisten opettajien, ohjesääntöjen ja ulkomaisissa sotakouluissa saadun opetuksen myötä. Vahvimmat vaikutteet saatiin Saksasta ja Ranskasta. Tämä näkyi muun muassa jalkaväkiryhmän kokoonpanosta käydyssä keskustelussa. Kysymys ryhmän kokoonpanosta oli merkittävä. Asian ydin
oli se, yhdistetäänkö tulen ja liikkeen, taistelun peruselementtien, vaikutus ryhmä- vai joukkuetasolla. Ruotsalainen vaikutus osoittaa, että Suomessa ymmärrettiin maaston ja olosuhteiden merkitys ja pyrittiin muokkaamaan saadut opit niihin soveltuviksi.
Vuoden 1928 suomalaisessa sodan kuvassa vihollisen hyökkäys näyttäytyi maa-, meri- ja ilmavoimien yhteisenä sotatoimena. Vuoteen 1936 mennessä sotilaskirjallisuudessa esitetty uhkakuva oli
tarkentunut. Se muodostui kolmesta Neuvostoliiton muodostamasta uhkasta, jotka olivat maahyökkäys Karjalankannaksen kautta, rannikon ja sitä suojaavan saariston valtaus ja kauppamerenkulun yhteyksien katkaiseminen. Ensiksi mainittua uhkaa pidettiin vaarallisimpana, sillä arvioitiin,
että mahdollinen tuleva sota ratkaistaisiin maarintamalla.

2

Kuva 1. Suomalaisen taktisen ajattelun kuva maailmansotien välisenä aikana.
Taktisessa ajattelussa esiintyi ennen talvisotaa kolme keskeistä teemaa. Ne olivat 1) vihollinen, 2)
maasto ja olosuhteet ja 3) tuli ja liike. Vihollisen määrällinen ylivoima määritti suomalaisen taktiikan lähtökohdan. Määrälliseen ylivoimaan pyrittiin vastaamaan laadullisella paremmuudella.
Maasto ja olosuhteet tarjosivat ratkaisun tasoittaa voimasuhteita. Vallitsevien olosuhteiden hyödyntämisestä tulikin omaleimaisin ja suomalaisin osa taktiikkaa. Tulen ja liikkeen vaikutuksen yhdistäminen ymmärrettiin taistelun kannalta keskeiseksi.
Olosuhteiden arveltiin aiheuttavan viholliselle niin suuria haasteita, että taitavasti maastoa hyödyntämällä olisi mahdollista aikaansaada suhteellinen ylivoima ratkaisukohdassa. Suomalainen
taktiikka oli ennen kaikkea taitoa liikkua metsässä kesällä, talvella ja yön pimeydessä.
Suomalaisen taktiikan tärkein perusta oli maaston ja olosuhteiden hyödyntäminen. Se puolestaan
voidaan jakaa kolmeen osatekijään, jotka ovat talvi, metsä ja pimeys. Näitä kolmea osatekijää
hyödyntämällä arvioitiin päästävän yllätykseen. Yllätyksen kautta oli tarkoitus tasoittaa voimasuhteita määrällisesti ylivoimaista vihollista vastaan. Tärkeänä osana tässä yhtälössä oli koulutuksella
luotu taito. Vain koulutukseltaan riittävän joukon katsottiin kykenevän toimimaan vaikeissa olosuhteissa vihollista taitavammin ja kykenevän absoluuttisesta alivoimasta huolimatta voittamaan
taistelun luomalla ratkaisukohtaan suhteellisen ylivoiman.
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Alivoimaisen taktiikka siis ammensi elinvoimansa paukkuvasta pakkasesta, upottavasta lumihangesta, synkästä, tiettömästä korvesta ja sateisen syysyön pimeydestä. Suomalaiset upseerit näkivät
haasteellisen toimintaympäristön tasoittavan voimasuhteita määrällisesti alivoimaisen mutta mainituissa olosuhteissa toimimaan tottuneen ja yllätystä hyödyntävän, paremmin koulutetun ja taitavamman joukon hyväksi. Ajattelun taustalla on tunnistettavissa suomalaisia tulkintoja Karl von
Clausewitzin ajatuksista puolustukseen ja hyökkäykseen liittyen sekä niiden suhteesta toisiinsa.
Suomalainen ajattelu nojasi defensiivi–offensiiviin, mikä tarkoitti sitä, että lyhyen puolustusvaiheen jälkeen piti siirtyä aktiiviseen vastahyökkäysvaiheeseen.
Tuli ja liike olivat taistelun keskeiset elementit, toimintavälineet. Liikkeen avulla tulivaikutus piti
viedä oikea-aikaisesti ratkaisukohtaan. Painopisteajattelun kautta eli luomalla suhteellinen ylivoima ratkaisukohtaan absoluuttisesta alivoimasta huolimatta piti päästä voitokkaaseen lopputulokseen. Taistelussa tarjoutuva hetki, mahdollisuus, piti osata hyödyntää. Oli siis hahmotettava
ajan ja aikautuksen merkitys taistelukentällä.
Suomalaisen taktiikan menestystekijät ennen talvisotaa olivat siis talvi, metsä, pimeys, yllätys ja
taito. Alivoimaisen taktiikan ylivoimaisuutena pidettiin taitoa viedä joukon tulivaikutus vaikeiden
olosuhteiden myötävaikutuksella yllätyksellisesti ratkaisukohtaan suhteellisesti ylivoimaisena.
Aikalaisten arvioita suomalaisesta talvisodan aikaisesta taktiikasta
Talvisodassa Suomussalmella divisioonan komentajana toiminut Hjalmar Siilasvuo kuvasi varsin
yksityiskohtaisesti taisteluja ja suomalaista taktiikkaa kirjassaan Suomussalmen taistelut. Liki kaksisataasivuinen kirja oli ensimmäinen lajiaan, ja se julkaistiin lokakuun alussa vuonna 1940. Kirja läpäisi sensuurin yllättävän helposti, mutta Mannerheim ei ollut tyytyväinen siihen, että Siilasvuo
kirjoitti rintamakokemuksistaan avoimesti. Siilasvuon kirjasta tuli kuitenkin myyntimenestys.
Taistelujen ratkaisevaksi tekijäksi Siilasvuo nosti suomalaisen sotilaan rohkeuden ja sitkeyden.
Taktiselta kannalta tarkasteltuna nousivat esille maaston ja olosuhteiden hyväksikäyttö tukeutumalla vesistöesteisiin ja hyödyntämällä talven, metsän ja pimeyden tuomia etuja. Lähes jatkuvalla
sivustapartioinnilla ja sissitoiminnalla vihollisen sivustassa ja selustassa Siilasvuo oli kuluttanut
vihollisen voimia. Myös suomalaisen taktiikan perusteet näkyivät Siilasvuon kirjoituksessa. Niistä
tärkeimpinä voidaan mainita sivustaan suunnatut hyökkäykset, sitkeä viivytystaistelu ajan voittamiseksi, painopisteen luominen, reservien varaaminen ja yllätyksellinen, aloitteellinen toiminta.
Omaa johtamistoimintaansa Siilasvuo piti ilmeisen kaukonäköisenä. Muutama virhe hyvin johdettuihin taisteluihin oli kuitenkin päässyt livahtamaan: Välillä kuormastot olivat jääneet jälkeen
ja joukot olivat joutuneet yöpymään taivasalla. Toisinaan taas viimeisetkin reservit olivat sitoutuneet taisteluun, lähinnä voimien vähyyden vuoksi. Yhteenvetona voidaan silti todeta, että Siilasvuon kirjan mukaan suomalainen taktiikka oli talvisodassa hyvällä tasolla. Myöhemmän tiedon
perusteella Siilasvuon kirjan antama kuva suomalaisen taktisen osaamisen tasosta oli kuitenkin
turhan myönteinen.
Huomattavasti pidättyvämpi taktisten tarkasteluiden suhteen oli Tapio Peitsara Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1941 julkaistussa artikkelissaan Yleistajuinen katsaus Suomen ja Venäjän sotaan 1939–
1940. Peitsaran kirjoitus oli kokonaiskuvaus käydystä sodasta. Taktiikkaa siinä käsiteltiin lähinnä
rivien välissä. Peitsaran mukaan maaston ja olosuhteiden vaatimukset oli huomioitu sotaa
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edeltäneessä koulutuksessa. Puolustus olikin perustunut aktiiviseen ja joustavaan toimintaan kaikkialla, missä oli ollut tilaa operoida. Vain Karjalankannaksella oli ollut pakko turvautua kulutussodan kaltaiseen, jäykän torjuvaan puolustukseen. Viivytykset, väijytykset, vastaiskut ja tehokas
sissitoiminta olivat tuottaneet viholliselle suuria mies- ja kalustotappioita. Suomalaisen taktiikan
menestystekijöinä Peitsara piti taitavaa johtoa, sotilaiden sitkeyttä, fyysistä kuntoa ja hiihtotaitoa.
Nämä olivat mahdollistaneet suomalaisten joukkojen liikkumisen tiettömissä erämaissa ja sitä
kautta aloitteen tempaamisen aktiivisella toiminnalla. Artikkelin perusteella julkaistiin myös kirja
myöhemmin samana vuonna.
Talvisodan päätyttyä annettiin ohje sotakokemusten keräämisestä ja lähettämisestä Päämajan
koulutusosastolle. Keväällä 1941 talvisodan aikaiset havainnot vihollisen taktiikasta ja omista vastatoimenpiteistä koottiin Puolustusvoimain Pääesikunnassa salaiseksi asiakirjaksi. Raportin mukaan talvisodan kokemukset osoittivat, että puolustustaistelussa ja erityisesti panssarintorjunnassa
korostui maaston hyväksikäyttö. Puolustusaseman sijoittaminen metsän sisään oli ollut metsän
reunaa tai aukeaa selvästi parempi vaihtoehto, kunhan joukoilla oli ollut riittävästi ampuma-alaa.
Kokemukset osoittivat myös puolustuksen syvyyden, tykistötulen ja aktiivisen puolustustaistelun
tärkeyden. Hyökkäystaistelussa olivat puolestaan korostuneet pimeyden, suojasavujen käytön ja
hajaryhmityksen merkitys, suunnitelmien yksinkertaisuus, joukkojen liikkuvuus, saarrostaminen
ja riittävä tulivalmistelu.
Vuonna 1942 julkaistiin toinen painos siihen mennessä laajimmasta sotahistoriallisesta talvisotaa
käsittelevästä kokonaisesityksestä, Viljo Tuompon ja Väinö Karikosken toimittama Kunnia – Isänmaa. Suomen ja Neuvostoliiton sota 1939–40. Ensimmäinen painos oli julkaistu vuonna 1941 nimellä
Kunnia – Isänmaa. Miten Suomi taisteli. Ensimmäistä painosta jaettiin aluksi keväällä 1941 salaisina,
vain virastokäyttöön tarkoitettuina numeroituina kappaleina.
Noin nelisataasivuisessa teoksessa keskityttiin toki enemmän tapahtumahistorian tarkasteluun
kuin taktiikkaan, mutta koska kirjoittajat kuuluivat korkeimpaan sodan johtoon, sotataidollisetkin
näkemykset ilmenevät tekstissä ajoittain. Materiaaliset puutteet taktisia ratkaisuja vaikeuttavina
tekijöinä nostettiin selkeästi esille. A. F. Airon mukaan talvivarusteiden puute oli tehnyt hankalaksi, usein jopa mahdottomaksi, talvikoulutuksen mahdollistamien oppien hyödyntämisen.
Omaa taktista vapautta olivat pahimmin rajoittaneet hyökkäysvaunumiinojen, panssarintorjuntaaseiden ja tykistön ampumatarvikkeiden puute. Puutteita varsinaisessa taktisessa toiminnassa kirjoittajat eivät kuitenkaan nostaneet esille.
Vuonna 1944 jatkui upseerien kirjoittamien talvisotaa käsittelevien teosten julkaisu. Niistä mainittakoon Hjalmar Siilasvuon Kuhmo talvisodassa ja Joose Hannulan Neuvostoliitto hyökkää pohjolaan.
Suomen–Venäjän talvisota 1939–1940. Siilasvuo pitäytyi kirjassaan pitkälti samoissa teemoissa kuin
Suomussalmen taisteluista kertoneessa teoksessaan. Hänen mukaansa suomalaisen taktiikan ytimessä olivat olleet metsän ja pimeyden suojassa tehdyt koukkaukset, iskut vihollisen sivustaan ja
väijytykset. Reservejä oli joukkojen vähyydestä huolimatta varattu lähes kaikissa tilanteissa, ja
sissi- ja partiotoiminta oli ollut vilkasta ja tuloksellista.
Joose Hannula käsitteli omassa kirjassaan hieman Siilasvuota analyyttisemmin suomalaisen sotataidon ja taktiikan olemusta. Hannulan mukaan rauhan aikana oli onnistuttu kehittämään omaperäinen taktiikka, joka talvisodassa oli osoittautunut pääosin toimivaksi. Tärkeimmiksi tekijöiksi
suomalaisessa taktiikassa Hannula nosti liikkuvuuden ja maaston hyväksikäytön. Niillä oli kyetty
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hänen mukaansa tasoittamaan voimasuhteita metsiä karttaneita, hiihtotaidottomia vihollisjoukkoja vastaan.
Poikkeuksellista Hannulan teoksessa oli se, että kirja sisälsi myös jonkin verran kritiikkiä talvisodan aikaista taktiikkaa kohtaan. Hannula totesi suoraan, että ”puolustusasemilta puuttui myöskin syvyyttä”. Mannerheim-linjan kestävyys olikin perustunut lähinnä yksittäisten valiosotilaiden urhoollisuuteen, suomalaiseen sisuun. Hannula oli ensimmäisiä upseereita, jotka julkisesti uskaltautuivat
kritisoimaan talvisodan aikaista taktista osaamista. Voidaan siis todeta, että aikalaisten käsitykset
sotavuosien taktisen osaamisen tasosta alkoivat muuttua julkisten kirjoitusten perusteella analyyttisemmiksi ja jälkikäteen arvioituna myös realistisemmiksi jo vuodesta 1944 alkaen.
Y. A. Järvisen vuonna 1948 julkaistu Suomalainen ja venäläinen taktiikka talvisodassa oli ensimmäinen
kattava tutkimus talvisodan taktiikasta. Järvinen piti Karjalankannaksen taisteluja tyypillisenä esimerkkinä materiaalitaisteluista ja vastaavasti Laatokan pohjoispuolisen alueen erämaataisteluja
niiden täydellisenä vastakohtana. Hänen mukaansa pääteillä oli hallinnut tekniikka ja metsissä
taktiikka. Joulukuun 23. päivänä Karjalankannaksella toteutetun II Armeijakunnan vastahyökkäyksen, hölmön tölväyksen, Järvinen arvioi perusteellisesti. Hänen mukaansa se oli muodollisesti
toteutettu kaikkien ohjeiden mukaisesti.
Taktisia virheitä sen sijaan löytyi Järvisen mukaan useita. Tiedustelu oli laiminlyöty, painopistettä
ei ollut muodostettu ja voimien käytössä oli arasteltu. Valmisteluihin oli Järvisen mukaan varattu
liian vähän aikaa, jolloin suunnitelmat olivat jääneet vajavaisiksi, eikä joukkoja ollut ehditty varustaa. Pakkanen oli kiristynyt hyökkäyspäivän aikana lähelle –20 ºC:tta ja sää oli samalla kirkastunut.
Hyvä näkyvyys oli mahdollistanut vihollisen tähystyksen ja tulen käytön syvälle suomalaisjoukkojen selustaan asti. Viestiyhteyksiä ei ollut saatu toimimaan, eikä johtaminen näin ollen ollut onnistunut. Kahdesta viimeksi mainitusta asiasta oli seurannut se, ettei tulitukea ollut kyetty järjestämään iskuportaalle. Myös tiedustelun, panssarintorjunnan ja huollon toteutuksessa oli ilmennyt
huomattavia puutteita. Toisaalta Järvisen mukaan myös ase- ja taistelutekniikan heikkoudet olivat
aiheuttaneet sen, ettei taktisia voittoja ollut saatu silloin, kun niitä olisi tarvittu.
Wolf Halsti tiivisti myöhemmin osuvasti Järvisen ajatukset ja puki sanoiksi suomalaisen talvisodan aikaisen taktisen osaamisen tason. Hänen mukaansa suomalaiset olivat talvisodassa ”pikkutaktikkoja ja tällä alalla he olivat taitureita. Rykmenttiin saakka he käsittelivät joukkoja hyvin, siitä ylöspäin
kömpelösti. Näin täytyi ollakin, sillä harjoittelematta ei luontainenkaan kyky kehity mestariksi, ja juuri harjoittelemisen mahdollisuudet heiltä oli sodan edellisinä vuosikymmeninä jotensakin tyystin kielletty.” On todettava, että Järvisen ja Halstin analyysit ovat varsin oikeaan osuvia. Varsinkin Halstin luonnehdinta
suomalaisen taktisen osaamisen tasosta talvisodassa on kuvaava.
Harald Öhquist, joka oli toiminut II Armeijakunnan komentajana talvisodassa, oli Y. A. Järvisen
kanssa samaa mieltä siitä, että armeijan manööverikelpoisuus oli talvisodassa ollut riittämätön.
Joulukuun 23. päivän hyökkäystä hän sen sijaan piti taktisesti välttämättömänä ja siitä saatuja
kokemuksia hyödyllisinä. Öhquist kehui myös tykistöupseerien ammattitaitoa talvisodassa ylivoimaiseksi viholliseen verrattuna. Samansuuntaisia näkemyksiä esittivät myös muut kirjoittajat.
Suomalainen tykistö oli tukenut jalkaväen taistelua tehokkaasti vähistä ampumatarvikkeista huolimatta. Talvisota olikin osoittanut oikeaksi tykistön käyttämän tulenkeskittämisperiaatteen.
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Suomalaisen taktiikan heikkoutena talvisodassa voidaan pitää puolustusaseman syvyyden ja joukkojen tulivoiman puutetta sekä johtajien vähäistä kokemusta suurten joukkojen johtamisesta.
Myös aselajien yhteistoiminnassa oli näkynyt harjaantuneisuuden puute.
Vahvuutena puolestaan on nähtävä joukkojen kyky liikkua vaikeissakin olosuhteissa maastossa.
Koukkauksesta muodostui suomalaisen taktiikan tavaramerkki. Koukkaustaktiikka oli looginen
seuraus sotia edeltäneen ajan koulutuksesta. Sen haasteeksi muodostui raskaan tulen järjestäminen koukkaavan osaston tueksi. Taktiikan johtoajatuksena oli omaan aloitteelliseen toimintaan
perustuva suhteellisen ylivoiman hankkiminen ja sitä kautta ratkaisuun pääsy. Oikeaan taktiseen
näkemykseen perustunut koulutus osoittautui suomalaisiin olosuhteisiin tarkoituksenmukaiseksi.

7

