
Puolustuksen inventaario vuonna 1990 

 

Parlamentaarinen puolustuspoliittinen toimikunta, puheenjohtajana Jaakko Iloniemi, selvitti 

mietinnössään joulukuussa 1990 poikkeuksellisen laajasti ja avoimesti puolustusvoimien 

suorituskykyä ja organisaatiota. Selvityksen mukaan: 

- Alueellisen puolustuksen periaatteen mukaisesti vastuu oli jaettu seitsemälle 

sotilasläänille, joita tukivat ilma- ja merivoimat. Sotilasläänit oli edelleen jaettu 

paikallispuolustusta ja liikekannallepanoa varten 23 sotilaspiirin alueiksi. 

Puolustusjärjestelmään sisältyvä, jatkuvasti toimintavalmis hajautettu johtamisjärjestelmä 

oli tarkoitettu takaamaan sen, ettei puolustusta kyetä lamauttamaan. Järjestelmä 

mahdollisti kaikkien kriisinhallintatoimenpiteiden johtamisen maan eri osissa, 

liikekannallepanon suorittamisen sekä hyökkäyksen torjunnan. 

- Sotilasläänit sekä merivoimat ja ilmavoimat valmistautuivat käyttämään perusvalmiudesta 

alkaen joukko-osastojaan aluevalvontaan, kohteiden suojaamiseen ja erilaisten 

kriisitilanteiden hallintaan. Joukkoja oli määrä täydentää tarvittaessa reserviläisillä. Kaikilla 

rauhanajan joukoilla oli siis kaksi päätehtävää: puolustusvalmiuden ylläpito ja 

koulutustehtävä. 

- Sodan aikaa varten liikekannallepanossa perustettavat joukot jaettiin toimeenpanon 

kiireellisyyden mukaan kanta-, suoja- ja pääjoukkoihin. Operatiivisen käytön mukaan 

joukot jaettiin yleisjoukkoihin ja paikallisjoukkoihin. 

- Alueellinen puolustusjärjestelmä nojautui suureen koulutettuun reserviin, jonka 

kokonaismäärä oli noin miljoona miestä. Sodan ajan joukkojen vahvuudeksi oli suunniteltu 

noin puoli miljoonaa sotilasta. Sitä varten ylläpidettiin varattuna noin 700 000 reserviläistä. 

- Kiireellisimpiin kantajoukkoihin oli varattu noin 60 000 miestä, suojajoukkoihin 270 000 ja 

vasta myöhemmin valmistuviin pääjoukkoihin runsaat 200 000. 

-Yllätyshyökkäyksen torjuntaa varten kanta- ja suojajoukot oli parhaiten varustettuja ja 

koulutettuja. Paras, kansainvälistä tasoa vastaava sotamateriaali oli rauhanajan joukkoja 

täydentämällä perustettavilla kantajoukoilla. Pääjoukkojen materiaali arvioitiin 

puutteelliseksi ja taisteluarvoltaan vain välttäväksi, joten puutteiden poistamiseen olisi 

liikekannallepanossa tarvittu runsaasti aikaa. 

- Maavoimien sodan ajan vahvuuteen kuului 490 000 miestä, jolla vahvuudella voitiin 

perustaa 27 prikaatia, joista kaksi oli panssariprikaateja (pääkalustoina ensimmäisellä T 72 

ja toisella T 55 -panssarivaunut), 10 suojajoukkotehtäviin tarkoitettuja ja varustukseltaan 

kehitettäviä jääkäriprikaateja sekä 15 lähinnä paikallisiin puolustustehtäviin soveltuvia 

prikaateja (prikaati 80). 

- Merivoimien sodan ajan vahvuus oli noin 12 000 miestä. Kalustona oli mm. ohjusveneitä, 

raivaajia ja miinalaivoja, yhteensä noin 30 alusta. 

-Ilmavoimien sodan ajan vahvuus oli noin 30 000 miestä. Kokoonpanoon kuului kolme 

lennostoa, joilla oli käytössään torjuntahävittäjiä, tiedustelu- ja kuljetuskoneita sekä 

helikoptereita. Taistelukoneita oli yhteensä noin 60. 

- Rajavartiolaitos kuului rauhan aikana sisäasiainministeriön alaisuuteen, mutta se voitiin 

liittää puolustusvoimiin tilanteen vaatiessa. Sodanajan joukkojen vahvuus oli noin 25 000 



miestä, ja tehtävänä aluevalvonnan lisäksi taistelu erityisesti sissitoiminnan keinoin. 

- Maavoimien materiaalista toimikunta totesi, että puolustusvoimilla oli yhä hallussaan 

runsaasti toisen maailmansodan aikaista varustusta. Esimerkiksi uudenaikaisia 

rynnäkkökiväärejä riitti vain noin puolelle perustettavista joukoista, ja panssarintorjuntaan 

käytettävä sinkokalusto 1960-luvulta oli myös uusimisen tarpeessa, kun taas 

panssarimiinoja oli riittävästi. Kantajoukoilla ja osaksi suojajoukoilla oli uudempaa 

materiaalia, ja tarkoitus oli jatkaa niiden kehittämistä. Tykki- ja kranaatinheitinkalustosta 

puolet oli yhä toisen maailmansodan ajalta, joten se osa oli välttämättä uusimisen 

tarpeessa. 

- Ilmapuolustuksen alalla nykyaikaisia ilmatorjuntatykkejä ja -ohjuksia oli liian vähän, ja 

torjuntahävittäjät oli uusittava 10 - 15 vuoden kuluessa. Ilmavalvontaa oli juuri tehostettu 

uusimalla tutkakalustoja. 

- Ampumatarvikkeiden puute vakava oli lähes kaikilla asetyypeillä, ja huoltokalusto oli 

yleisesti vanhentumassa. 

- Yhteenvetona todettiin, että henkilöstön määrä ja laatu oli pääpiirtein riittävä, mutta 

kertausharjoitusten vähäisyys heikensi reservin käyttökelpoisuutta. 

 

Lähde: Parlamentaarinen puolustuspoliittinen neuvottelukunta, Arvio Puolustusvoimien 

tämänhetkisestä tilasta ja suorituskyvystä sekä kannanotto Puolustusvoimien kehittämisen 

suunnitelmiin ja puolustusmäärärahoihin 1990-luvulla, Helsinki 19.12.1990. 

 


