
Puolustusvoimien materiaalihankinnat 1950-luvun lopulla 

 

Suomessa oli toisen maailmansodan jäljiltä runsaasti maavoimien aseistusta, joka vielä 
1950-luvulla oli pääosin käyttökelpoista. Sen sijaan meri- ja ilmapuolustuksen kalustot 
olivat vanhentuneita ja myös määrältään riittämättömiä. 

Merivoimien hankinnat aloitettiin vuonna 1955 päätetyllä laivanrakennusohjelmalla, joka 
kuitenkin eteni hitaasti. Puolustusneuvosto hyväksyi ohjelman tarkistettuna maaliskuussa 
1959, ja valtioneuvosto teki päätökset jatkohankintojen toteutuksesta. Ohjelmaan kuului: 
miinalaiva, 4 vartiolaivaa, 16 nopeaa vartiovenettä, 16 raivaajaa, 12 kalustolauttaa tai -
venettä ja yksi koululaiva. Perusteluna esitettiin puolueettomuuden suojaamisen tehtävät, 
Ahvenanmaan puolustus ja yya-sopimusvelvoitteet. Samana vuonna puolustusneuvosto 
hyväksyi suunnitelman varastoitujen järeiden rannikkotykkien sijoituksesta Isosaareen, 
Kuivasaareen ja Russaröön. 

Ilmapuolustuksen kohentaminen oli käynnistynyt 1950-luvun alkupuolella tutkaverkon 
rakentamisella ja yhteensä 15 Vampire-suihkukoneen hankinnalla, mutta tuloksia saatiin 
vielä odottaa. Vuosikymmenen puolivälissä ilmavoimien suorituskyky oli melkein olematon. 

Vuonna 1958 ostettiin Englannista ensimmäiset äänennopeuden ylittävät torjuntahävittäjät, 
12 Folland Gnatia. Niiden taisteluteho arvioitiin kuitenkin heikoksi. Merkittävä hankinta oli 
kaikkiaan 80 ranskalaista Fouga-Magister -harjoitushävittäjää vuosina 1958 - 1964. 
Ilmavoimille valmisteltiin kalustopulasta huolimatta mittavaa tukikohtaohjelmaa. Vuonna 
1957 tehdyn suunnitelman mukaan piti rakentaa suojatiloihin pääjohtokeskukset 
Heinolaan, Kuopioon, Jyväskylään ja Kauhavalle sekä pienemmät johtopaikat Helsinkiin, 
Turkuun ja Ouluun. Todettakoon, että tämä suunnitelma muuttui sittemmin 
toteutusvaiheessa huomattavasti. Rakentaminen lähti kuitenkin hyvin käyntiin, ja vähitellen 
johtokeskus- ja tukikohtaverkko alkoi vastata laajenevien ilmavoimien tarpeita. 

Puolustusneuvosto hyväksyi suunnitelman ilmavalvonnan kehittämisestä marraskuussa 
1958, mutta toteutus pääsi alkamaan verraten hitaasti. Amerikkalaisen U-2 -
tiedustelukoneen alas ampumisen jälkeen keväällä 1960 myös Suomen ilmavalvontakyky 
joutui tarkkailun kohteeksi. Silloiset, jo lähes koko maan kattaneet tutkat ulottuivat 
havaintokyvyltään vain 12 kilometrin korkeuteen, joten niillä ei ollut suurtakaan merkitystä 
strategisten ilmavoimien ja tiedustelukoneiden lentojen valvonnassa. Puolustusneuvosto 
hyväksyi nopeutetun suunnitelman kolmen suurtehotutkan hankinnasta lokakuussa 1960. 

Vuonna 1960 oli tarkastelussa myös torjuntahävittäjien hankintasuunnitelma. 
Pääesikunnassa heinäkuussa laaditussa muistiossa todettiin, että pelkällä tykillä 
varustetulla torjuntahävittäjällä (esim. Gnat) ei ollut juuri mitään tehoa, vaan olisi tarvittu 
kaksinkertaisen äänennopeuden saavuttavia ohjushävittäjiä. Paras olisi ollut ruotsalainen 
Draken, mutta siihen ei näyttänyt riittävän varoja. Ilmavoimien komentaja piti kuitenkin 
koulutuksellisista syistä mahdollisena myös tykeillä varustettujen MiG 19 -koneiden 
hankintaa tavaraluoton puitteissa. Muistiossa todettiin, että se osoittaisi 
puolueettomuusasennetta, mutta "jos itse joudumme sotaan on pari 12-koneista 
taistelulaivuetta meidänkin oloissamme nykyaikana täysin riittämätön, vaikka koneissa olisi 
ohjusten asentamismahdollisuuskin.” 

Maavoimien kalustohankinnoissa oli ilmatorjunnan ohella kiireellisimpänä ollut 
panssarintorjunta. Kotimaisia 55 ja 95 millimetrin sinkoja hankittiin jonkin verran jo 1950-



luvulla. Erityisen merkittävä oli päätös kevytasetyypin valinnasta vuonna 1960, kun 
Valmetin muunnelma 7.62 millimetrin Kalashnikov-rynnäkkökivääristä ja vastaava kevyt 
konekivääri hyväksyttiin käyttöön. Panssarintorjuntaohjuksia yritettiin ostaa Englannista jo 
vuonna 1961, mutta rauhansopimukseen sisältynyt kielto esti kaupan. Pari vuotta 
myöhemmin, rauhansopimuksen uuden tulkinnan jälkeen Vigilant-ohjuksia hankittiin pieni 
erä, mutta malli osoittautui käytännössä epävarmaksi. Kysymys olikin silloin lähinnä 
hankintojen tasapainottamisesta idän ja lännen välille. 

Neuvostoliiton vuonna 1959 myöntämä tavaraluotto käytettiin pääasiassa 
panssarivaunujen, helikopterien ja ampumatarvikkeiden hankintoihin, kun 
puolustusvoimain komentajan puoltama torjuntahävittäjä MiG-19 arvioitiin 
puolustusministeriössä liian vanhanaikaiseksi. Asiasta syntyi puolustushallinnon sisällä 
kiistaa, jolloin ministeriön näkemys voitti, vaikka presidentti Kekkonenkin asettui kenraali 
Simeliuksen kannalle suosittamaan MiG-hankintaa. 

Simelius piti koko hankintakiistan aikana tärkeänä saada ilmavoimille edes vaatimaton 
kyky valvoa ilmatilaa ja torjua alueloukkauksia. Tähän liittyi tarve varmistaa koulutus 
mahdollisimman modernilla kalustolla. Kävi kuitenkin ilmi, että puolustusministeriö kannatti 
lentokoneiden hankintaa nimenomaan lännestä, kun sen sijaan maavoimien materiaali 
olisi ollut edullista ostaa idästä. 

Hankintojen käynnistäminen Neuvostoliitosta vuonna 1959 oli tärkeä päänavaus, mutta 
materiaalimäärät jäivät vaatimattomiksi. Ensimmäinen hankintaerä käsitti (yhteensä 
miljardilla markalla) 12 panssarivaunua T-54, kevyen pommikoneen Il-28, jota käytettiin 
maalinhinaukseen, sekä jonkin verran tykistön vetäjiä, meridieseleitä, ampumatarvikkeita 
ja varaosia. 

Neuvostoliiton vuonna 1959 myöntämästä tavaraluotosta valtioneuvosto antoi 
toukokuussa 1960 puolustusmateriaalin hankintoihin 8 miljardia markkaa. Tuona vuonna 
siitä käytettiin 5,5 miljardia. Hankintaan sisältyi pataljoonan kalusto (31 kpl) 
taistelupanssarivaunuja T-54, komppania (12 kpl) ilmatorjuntapanssarivaunuja SU-57, 7 
helikopteria, kevyt pommikone Il-28, käsiaseita, raskaita ponttoneja ja ampumatarvikkeita. 
On huomattava, että käsiaseita (rynnäkkökivääri ja kevyt konekivääri) ostettiin 21 000 
kappaletta (735 miljoonalla markalla) ja käsiasepatruunoita suuri määrä (1 540 miljoonalla 
markalla), jolloin mahdollistettiin koulutus ja suojajoukkojen varustaminen uusilla aseilla. 
Käyttämättä jäi toistaiseksi 2,5 miljardia markkaa, kun suunniteltua MiG 19 -laivueen 
hankintaa ei toteutettu. Toimitukset tapahtuivat pääasiassa vuonna 1961. Luoton 
loppuerällä päätettiin vuonna 1961 ostaa 130 millimetrin kenttätykkejä 
ampumatarvikkeineen. 

Keväällä 1960 hankittiin Englannista pataljoonan kaluston verran (35 kpl) käytettyjä 
Charioteer-panssarivaunuja, jotka olivat heikohkoja maastoliikkuvuudeltaan ja suojaltaan 
mutta soveltuivat hyvän tykkinsä ansiosta edelleen panssarintorjuntatehtäviin. 
Koulutuskäyttöön ostettiin pian sen jälkeen romun hinnalla myös 40 kappaletta vanhoja 
Comet-vaunuja. Näitä kauppoja arvosteltiin pääesikunnassa lähinnä hankinnan 
menettelytapojen vuoksi, mutta koulutukseen kalusto sopi kohtalaisen hyvin. 

Vuosina 1955 - 1961 puolustusvoimien perushankintoihin käytettiin yhteensä noin 25 
miljardia markkaa varsinaisista valtion budjeteista ja noin 8 miljardia tavaraluotosta. 
Summia on vaikea verrata ostoarvon vaihtelujen vuoksi, mutta suuruusluokasta antaa 
kuvan vertailu Ruotsiin, joka käytti varustehankintoihin vastaavana aikana noin 600 
miljardia markkaa. Ei ole siis mitään perusteita puhua Suomen "suurista hankinnoista" 



noina vuosina. Ne sallivat kuitenkin Suomen puolustusmateriaalin vähittäisen 
modernisoinnin aloittamisen ja kohottivat nimenomaan rauhanajan joukkojen valmiutta. 

Puolustusbudjeteista vuosina 1955 - 1959 käytettiin ylläpitoon ja koulutukseen 65 - 75 % ja 
varsinaisiin perushankintoihin 13 - 25 %. Vuosina 1960 - 1961 ylläpitomenot laskivat jo alle 
60 prosentin ja perushankinnat nousivat 25 - 32 prosenttiin. Uudisrakennuksiin ja 
työllisyyden hoitoon käytettiin 10 - 18 %. Puolustusmenojen prosenttiosuus BKT:sta 
vaihteli vuosina 1955 - 1961 rajoissa 1,4 - 1,9. 

Lähteenä mm: Pekka Visuri, Puolustusvoimat kylmässä sodassa (1994), s. 172 - 178. 

 


