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HELSINGIN YLIOPISTO
Kasvatustieteen laitos

Raimo Moilanen

Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina 1919 - 1939

Tiivistelmä

Tutkimus on kasvatushistoriallinen tutkimus Suomen armeijan moottoriajoneuvo-
alan koulutuksesta itsenäisyyden alkuvuosista 1919 talvisodan syttymiseen 1939
saakka. Tutkimuksessa on tarkasteltu  moottoriajoneuvoalan koulutukseen vaikut-
tavia asioita, joita on tapahtunut niin armeijan piirissä kuin sen siviiliympäristössä.

Tutkimus osoittaa, että Suomen armeijan kuljettajakoulutuksen lähtökohtana
oli runsaasti ulkomaisia esikuvia, joista yhdessä suomalaiskansallisten kokemus-
ten kanssa muodostui kotimainen koulutusperiaate, joka sitten jatkui talvisodan
syttymiseen saakka. Laadullisesti varusmiesten kuljettajakoulutus armeijassa saa-
vutti siviilissä annettavan tason, jopa ylitti sen. Määrällisesti kuljettajien koulutus
täytti lähinnä armeijan rauhanajan kuljettajien tarpeen.

Moottoriajoneuvoalan koulutusta sotilasjohtajat saivat vähän. Moottoriajoneu-
vojen lisääntyessä sotilasjohtajien kurssiohjelmiin lisättiin sekä teknisiä moottori-
ajoneuvoalan tunteja että käytännön harjoituksia.

Moottoriajoneuvoalan kouluttajien ammattitaidon opettamiseen ei armeija
alkuvuosikymmenellä vielä ollut valmistautunut, vaan käytännön ammattitaito
opittiin lähinnä omatoimisella opiskelulla. Myöhemmin kouluttajien ammattitai-
toa saatiin nostettua siviilistä saatavilla moottoriajoneuvoalan kursseilla, joille
komentamista armeijan johto alkoi tukea.

Suojeluskunta aloitti myös moottorijoukkojen koulutuksen, joka laadultaan oli
lähes armeijan koulutukseen verrattavaa. Mutta henkilö- ja kalustopulan vuoksi
koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ei päästy.

Moottoriajoneuvoalan koulutus kokonaisuudessaan nosti armeijan liikkuvuut-
ta, koska monet aselajit oppivat sekä käyttämään että myöskin vaatimaan moottori-
ajoneuvoja niin koulutuksessa kuin harjoituksissa. Laajamittaisimman ja
vastuullisimman moottoriajoneuvojen käytön omaksui huolto erilaisine joukkojen
mukana kulkevine mateteriaalitoimintoineen.

Avainsanat: armeija, moottoriajoneuvoala, autonkuljettajakoulutus,
sotilaskoulutus, moottorointi.
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Abstract

The subject of this dissertationis motor vehicle training in the Finnish Army from
the early years of independence in 1919 to the outbreak of the Winter War in 1939.
Factors affecting motor vehicle training  in the army as well as in the civilian
environment have been examined.

The findings indicate that driver training in the Finnish Army was based on
numerous foreign models, which, in conjunction with Finnish nationwide
experiences, shaped the principles of domestic training up until the outbreak of the
Winter War.  Qualitatively, the driver training of conscripts in the army was up to
civilian standards, and even exceeded them. Quantitatively, driver training satisfied
the peacetime need for drivers in the army.

Military commanders had very little motor vehicle training. As the number of
vehicles grew, more technical lessons and practical instruction were included in
the course programmes for military commanders.

The army was not prepared to teach trainer skills in the field of motor vehicles
in the early decades, so practical skills were mainly acquired on one´s own initiative.
Later on, civilian motor vehicle courses were initiated to improve trainer skills,
and their attendance was supported by the commanders of the army.

The Civil Guards also initiated the training of motor troops, which in qualitative
terms was  nearly comparable to the equivalent training in the army. The goals set,
however, were  not attained due to the short supply of personnel and equipment.

Taken as a whole, training in the field of motor vehicles raised the mobility of
the army, because many branches learned to both use and demand motor vehicles
in training and manoeuvres. Army logistics adopted motor vehicles on a large scale
for reliable supply movements.

Keywords: army, field of motor vehicles, driver training, military training,
motorization.





ESIPUHE

Väitöskirjani Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina 1919 - 1939
on kypsynyt monien vuosien aikana. Kohdalleni on osunut sellaisia henkilöitä,
jotka ovat henkisesti kasvattaneet minua tällaisen tutkimuksen tekemiseen.

Ensimmänen kasvattajani oli isoisäni Juho Heikkinen, monet sodat kokenut
isänmaanystävä. Viime sotien aikana hän oli suuren alueen kodinturvamies
sotatoimialueella. Tällöin vieraillessani hänen luonaan olin mukana alueen val-
vontaan liittyvissä tehtävissä. Näin isoisäni kasvatti minussa isänmaan palvelus- ja
maanpuolustushalua.

Opiskelin Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulussa Oulussa. Autoalan
luokanopettajana oli insinööri, majuri, Veikko Ukkola. Hän oli taitava opettaja ja
kasvattaja. Silloin aloin tiedostaa, että opettajan, insinöörin ja sotilaan työ oli yh-
distettävissä.

Varusmiespalvelukseni suoritin 4.ErAutoK:ssa Hämeenlinnassa. Komppanian
päällikkönä oli kapteeni Kauko Paimela. Hän opetti autokomppanian toimintaan
liittyviä tehtäviä ja kertoi sota-aikana sattuneista tapahtumista. Viimeistään silloin
tunsin, että elämäntyöni tulee olemaan armeijan palveluksessa.

Jatkoin opintojani Tampereen teknillisessä oppilaitoksessa. Autoalan opettaja-
na oli diplomi-insinööri, armeijassa palvellut insinöörikapteeni, Niilo Laine. Hän
vahvisti käsitystäni, että maanpuolustus tarvitsee tekniikkaa tuntevia henkilöitä, ja
niin hakeuduin armeijan palvelukseen moottori-insinööriksi Panssariprikaatiin.
Siellä läheisin työkaverini oli sotilasteknikko Eino Walli. Hän opetti minut käytän-
nössä toimimaan armeijan moottoriajoneuvoalan tehtävissä.

Sotilasalalla siirrytään uusiin toimipaikkoihin. Oulussa Pohjois-Suomen sotilas-
läänin esikunnassa läheisin työkaverini oli sotilasteknikko Oiva Ahtisaari. Häneltä
sain opetusta esikuntatyöhön, jota tietoa tarvitsin tehtävien hoitamisessa.

Seuraava toimipaikkani oli Huoltokoulutuskeskus Lahdessa. Siellä olin sekä
opettajana että  oppilaana armeijan huoltoalaan liittyvissä tehtävissä. Muutaman
vuoden kuluttua sain siirron pääesikunnan kuljetusosastoon, jossa työni kautta tu-
tustuin koko puolustusvoimien moottoriajoneuvoalan toimintaan.

Eläkkeelle päästyäni minua alkoi kiinnostaa yhä enemmän, kuinka armeijan
moottoriajoneuvoalan koulutus erilaisine toimintoineen oli syntynyt ja kehittynyt.
Armeijaa koskevissa historiankirjoituksissa ei juuri kerrota mainitusta koulutus-
työstä. Siksi aloitin tutkimukset.

Tutkimukseen tekemiseen tarvitaan välineitä. Niitä olen saanut Lahden yhteis-
koulun iltalinjan opettajilta. Samanaikaisesti aloitin opiskelun avoimessa korkea-
koulussa, jossa opettajina oli Helsingin yliopiston opettajakuntaa.

Jatkoin opiskelua Helsingin yliopistossa. Kasvatustieteen laitoksessa opetus on
ollut korkealaatuista. Väitöskirjaani on ohjannut professori Martti T. Kuikka. Hä-
nen kanssaan käytyjen keskustelujen ja hänen antamien ohjeiden mukaan olen
väitöskirjani tehnyt.

Everstiluutnantti Stig Roudasmaa on lukenut käsikirjoitusvaiheessa olevan työni
ja antanut asiallisia lisäyksiä sekä muutosehdotuksia.



Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat vuosien kuluessa kasvattaneet minua si-
ten, että olen voinut aloittaa ja saattaa loppuun väitöskirjani. Lausun heille kaikille
parhaimmat kiitokseni.

Kiitän kasvatustieteen laitoksen esimiestä, dosentti Marja Martikaista, joka on
hyväksynyt väitöskirjani julkaistavaksi laitoksen julkaisusarjassa. Työni
viimeistelyssä painettavaksi on avustanut amanuenssi Tuomo Aalto. Hänen am-
mattitaitonsa ansiosta vanhan tietokoneohjelman tiedostoista on saatu
painokelpoinen teos. Kiitokset siitä hänelle.

Henry Fordin Säätiö ja everstiluutnantti Vilho Wäiniön huoltoupseerisäätiö ovat
rahallisesti tukeneet väitöskirjatyötäni. Tämä on merkittävästi auttanut työni lop-
puun saattamista.

Omistan väitöskirjani sotavammoihin menehtyneen isäni ja suuren perheen yksin-
huoltajana kasvattaneen äitini muistolle.

Lahdessa 11.09.2002

Raimo Moilanen
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1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT

1.1 Aikaisemmat tutkimukset

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan
koulutus vuosina 1919 - 1939. Moottoriajoneuvoalan koulutus oli yksi osa tuona
aikana vuonna 1918 perustetun armeijan koulutus- ja kehittämistyöstä.

Puolustusvoimien moottoriajoneuvoalan koulutusta on tutkittu vähän. On kui-
tenkin muutamia julkaisuja, joissa koulutustakin on tarkasteltu. Näitä ovat mm.
“Helsingin Autokomppania 1919 - 1939” ja “Autopataljoona 1919 - 1959” -julkai-
sut. Sotilasaikakauslehdessä oli vuosina 1922 - 1939 julkaistu kirjoituksia, joissa
oli otettu kantaa armeijan moottoriajoneuvoliikenteen ja sen koulutuksen
tarpeellisuuteen. Useimmat näistä kirjoituksista ovat kirjoittajien henkilökohtaisia
mielipiteitä. Kirjoitusten joukossa oli myös lyhennelmiä Sotakorkeakoulussa teh-
dyistä tutkimuksista.

Autojoukkojen historiaa on tarkasteltu muutamissa teoksissa, joista mainitta-
koon “Suomen puolustuslaitos 1918 - 1939” (1988) ja “Puolustusvoimien huolto
1918 - 1968” (1988). Nämä antavat kuvan koulutuksesta ajallisina tapahtumina,
mutta varsinaisiin koulutus- ja kasvatuskysymyksiin niissä ei ole puututtu.

Muutamissa väitöskirjoissa ja teoksissa on sivuttu puolustusvoimien  moottori-
ajoneuvoalan kysymyksiä. Väitöskirjoja ovat  Vesa Tynkkysen tutkimus “Hyökkä-
yksestä puolustukseen” (1996) ja Jorma Juottosen tutkimus “Millainen materiaali-
nen puolustuskyky?” (1997). Martti V. Terä ja Vilho Tervasmäki ovat kirjoittaneet
teoksen “Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918 - 1939” (1973).
R. Arimo on kirjoittanut kolmiosaisen teoksen “Suomen puolustussuunnitelmat
1918 - 1939” (1986).

1.2 Tehtävä ja tutkimusongelmat

Armeijan moottoriajoneuvoliikenne alkoi kansalaissodan aikana, mutta auto-
joukkojen perustaminen ja koulutus aloitettiin muutama vuosi myöhemmin. En-
nen kansalaissotaa ulkomaisten armeijoiden moottoroinneissa oli tapahtunut kehi-
tystä, jolla oli vaikutusta myös  Suomen armeijan moottoriajoneuvoliikenteen syn-
tymiseen ja kuljettajakoulutuksen aloittamiseen. Myöhemmin tällaisia ulkomaisia
viitteitä, joilla oli merkitystä niin moottoroinnin kuin koulutuksen esikuvina, on
saatu lisää.

Vaikka on kysymys armeijan alkuvaiheen moottoriajoneuvoalan koulutukseen
liittyvästä tutkimustyöstä, niin samalla on tarkasteltava samanaikaisesti siviilissä
tapahtunutta moottoriajoneuvoalan koulutusta ja sen kehittymistä. Siviilimoottori-
ajoneuvoliikenne, josta syntyi ja kehittyi tielainsäädäntö asetuksineen ja
päätöksineen, koski myös armeijan vastaavaa moottoriajoneuvoliikennettä. Siviili-
liikenteeseen vaikuttivat moottoriajoneuvojen kehitys, teiden rakentaminen,
moottoriajoneuvoliikenne, moottoriajoneuvolainsäädäntö jne. Kun tutkimuksen
kohteena on armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus, niin  tutkimuksen nimeksi
on otettu Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina 1919 - 1939.
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Tutkimuksen selvittämiseksi sille on asetettu seuraavat tutkimusongelmat:
1. Miten armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus syntyi?
2. Miten laadullisesti ja määrällisesti armeijan moottoriajoneuvoalan

koulutus kehittyi?
3. Mistä moottoriajoneuvoalan kouluttajat saivat työssään tarvittavan

ammattitaidon?

1.3 Tutkimuksen rajaaminen

Moottoriajoneuvojen kehitys alkoi 1800-luvun lopulla, mutta varsinaisesti se lähti
liikkeelle 1900-luvun alussa. Kuljettajakoulutus aloitettiin samalla vuosisadalla,
kun moottoriajoneuvojen määrät kasvoivat niin suuriksi, että liikenneturvallisuus
sitä vaati. Samalla alkoi myös moottoriajoneuvojen rakenteen koulutus. Kun sivii-
lissä moottoriajoneuvoalan koulutus alkoi jo 1910-luvulla, niin sen esittely kuuluu
tämän tutkimuksen alkutapahtumiin.

Tämän työn varsinainen puolustusvoimien moottoriajoneuvoalan koulutuksen
tutkiminen kohdistuu vuosiin 1919 - 1939. Tässä keskitytään maavoimiin sillä
perusteella, että meri- ja ilmavoimien moottoriajoneuvoalan koulutus annettiin
pääasiassa maavoimien autokomppanioissa. Tosin pienehköjä moottoriajoneuvo-
alan koulutustilaisuuksia pidettiin ilmavoimissa, mutta ne tapahtuivat
autokomppanioissa laadittujen kurssivaatimusten mukaisesti.

Tutkimuksen alkulähtökohta on vuosi  1919, koska autojoukot perustettiin sil-
loin. Päättymisajankohta on vuoden 1939 marraskuu, jolloin talvisota alkoi. So-
dan alkaminen muutti moottoriajoneuvoalan koulutusta merkittävästi.

1.4 Tärkeimmät lähdeaineistot

Sota-arkisto, josta pääosa sotilaslähteistä on saatu, sisältää esikuntien ja joukkojen
asiakirjoja: kirjelmiä, muistioita ja niihin verrattavia. Sota-arkistossa ovat myös ne
eri sotakoulujen opinnäytteet, armeijan ohjesäännöt, erilaiset julkaisut jne., joita
tässä tutkimuksesa on käytetty. Ammattienedistämislaitoksen arkistosta on saatu
tiedot moottoriajoneuvoalan kursseista ja kurssilaisista. Sotilasaikakauslehdestä
ja muutamasta autoalan julkaisusta on saatu moottoriajoneuvoalaan liittyviä kir-
joittajien kuvauksia menneistä tapahtumista ja ajatuksia tulevasta kehityksestä.
Tutkimuksen eri asiayhteyksiin liittyvät lait, asetukset ja päätökset ovat yhtenä
keskeisenä lähdeaineistona.

1.5 Selvitys tutkimustyössä käytetystä terminologiasta

Tutkimus perustuu pääosin Sota-arkiston lähteisiin, joissa oli käytetty runsaasti
erilaista sotilassanastoa. Sanasto oli muuttunut tämän tutkimuksen aikajaksolla,
sillä armeijaa perustettaessa ei ollut olemassa omaa vakiintunutta suomalaista
sotilassanastoa. Myös siviilisanasto oli muuttunut. Siksi tässä työssä on ollut peri-
aatteena, että kirjoitettaessa tekstiä lähdetiedoista  sanonnat on muutettu mahdolli-
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suuksien mukaan nykykielelle. Poikkeuksena on muutamia sanontoja, jotka eivät
ole nykykielen mukaisia. Teknillinen  ja  taktillinen -sanoja ei ole muutettu tekni-
seksi ja taktiseksi silloin, kun ne sanat ovat lähteessä  esiintyneet. Kuitenkin tutki-
muksen tekijän tekstissä teknillinen ja taktillinen -sanat on ilmaistu sanoilla tekni-
nen ja taktinen.

Tutkimuksen luettavuutta on pyritty usein helpottamaan käyttämällä samaa asiaa
ilmaisevista monista ilmaisuista yhtä. Armeijasta, sotaväestä, puolustuslaitoksesta
ja puolustusvoimista on käytetty pääasiassa nimeä armeija. Samoin on sotaväen
päälliköstä, puolustusvoimain komentajasta ja armeijan komentajasta käytetty pää-
asiallisesti nimeä sotaväen päällikkö, manööveristä sanaa harjoitus jne. Ehdoton
sääntö on kuitenkin ollut se, että nootit ja lainaukset on kirjoitettu aina niillä sanon-
noilla ja merkinnöillä, jotka ovat lähteissä.

1.6 Tutkimuksen rakenne

Armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus alkoi autojoukkojen perustamisvuonna
1919. Mutta ennen perustamisajankohtaa oli niin siviili- kuin sotilasmoottori-
ajoneuvoliikenteessä tapahtumia, joilla oli merkitystä autojoukkojen syntymisel-
le. Siksi ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaan näitä asioita.

Seuraavat viisi päälukua käsittelevät varsinaista armeijan moottoriajoneuvo-
alan koulutusta. Niistä ensimmäisessä selvitetään autojoukkojen syntyminen ja
kuljettajakoulutuksen aloittaminen. Toisessa käsitellään moottoriajoneuvoalan
koulutuksen vakiintumista ja kolmannessa autojoukkojen siirtymistä koulutuksineen
yhtymien vastuulle.  Neljännessä pääluvussa on esitetty armeijan uudelleenjärjes-
telyn vaikutusta moottoriajoneuvoalan koulutukseen ja viimeisessä  moottoriajo-
neuvojen käytön lisääntymistä kiristyvässä maailmantilanteessa.
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2 MOOTTORIAJONEUVOKOULUTUKSEN
PERUSTEET

2.1 Siviilimoottoriajoneuvoliikenne ja -koulutus

2.1.1 Moottoriajoneuvojen lukumääräinen kehitys

Moottoriajoneuvojen lisääntyminen ja tiestön parantuminen olivat yhtenä niin vaa-
timuksena kuin edellytyksenä armeijan moottoriajoneuvokoulutuksen aloittami-
selle. Siviilissä se oli alkanut jo ennen autojoukkojen perustamista. Sotilasmoottori-
ajoneuvoliikenne ja liikennekoulutus oli ulkomailla aloitettu jo ennen toisen maa-
ilmansodan syttymistä. Myös meillä oli osittain sotilaallisesti johdettua  moottori-
ajoneuvoliikennettä kansalaissodan aikana mutta ei varsinaista koulutusta. Kaikki
nämä seikat vaikuttivat armeijan moottoriajoneuvokoulutuksen aloittamiseen.

Maassamme oli vuonna 1912 n. 1000 autoa.1  Ensimmäisen maailmansodan
syttyessä  liikennepalveluja oli suorittamassa n. 1000 autoa.2  Samansuuruiseen
tulokseen oli päästy tielaitoksen kehittämistä ja sen rahoitusta koskevassa komi-
teamietinnössä.3

Erilaisten maakuljetusmuotojen liikennepalvelujen keskinäiset suhteet muut-
tuivat 1900-luvulla. Autojen liikennepalvelujen osuus kasvoi vuosittain. Tästä au-
tojen suorittamasta liikennepalveluosuudesta on laskettu autojen lukumäärät vuo-
desta 1900 lähtien (ks.  liite 1). Laskelmien lähtökohtana on pidetty vuoden 1912
tuhannen kappaleen automäärää.4  Vuodesta 1922 lähtien autot ja moottoripyörät
alettiin rekisteröidä maassamme, joten niiden vuosittaiset lukumäärät ovat rekisteri-
tietojen mukaiset.5

2.1.2 Tiestön merkitys moottoriajoneuvoliikenteelle

Kyläyhteisöillä on aina ollut merkitystä maantieverkoston ja kulkuneuvojen kehit-
tymisessä. Toisaalta maanteillä kulkevilla ajoneuvoilla ja niiden kehittymisellä on
ollut vaikutusta sekä yhteisöjen syntymiseen että yleisen viljelyn ja asutuksen edis-
tymiseen. Kuitenkin myös monet ulkopuoliset tekijät ovat olleet vaikuttamassa
kulkuneuvoihin ja maanteiden rakentamisiin. Tällaisia vaikuttavia tekijöitä ovat
olleet mm. valtiolliset, sotilaalliset, hallinnolliset ja taloudelliset seikat, jotka ovat
havaittavissa maanteitä koskevassa lainsäädännössä. Sotilaallisilla tarpeilla on ol-
lut omat vaatimuksensa teiden rakentamisesta ja sitä kautta maanteitä koskevasta

1 Viitaniemi & Mäkelä 1978, 26-27.
2 Kiiskinen 1954, 90.
3 Komiteamietinnön mukaan ensimmäinen auto oli tuotu maahamme vuoden 1900 paikkeilla

ja autokanta oli ennen ensimmäistä maailmansotaa noussut tuhanteen kappaleeseen.
Tielaitoksen kehittäminen ja sen rahoitus 1954, 9.

4 Leppänen 1973, 60.
5 Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta

18.5.1922/117, Leppänen 1973, 76 ja Tielaitoksen kehittäminen ja rahoitus 1954, 54.
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lainsäädännöstä.6  Kyytilaitos oli vie-
lä voimassa 1900-luvun alkupuolel-
la. Yleishyödyllisyytensä vuoksi se
on vaatinut kyytiverkostoa ja maan-
teihin liittyvää lainsäädäntöä.7

Laki teiden rakentamisesta ja
kunnossapitämisestä maalla annet-
tiin  vuonna 1918. Se kumosi kaikki
vanhat rasitteet teiden ja siltojen ra-
kentamisesta sekä määräsi,  että
maanteiden rakentaminen ja kunnos-
sapitäminen kuuluvat valtiolle ja
paikallistiet taas niiden ylläpidet-
täviksi, jotka teitä tarvitsevat.8  Tämä
laki luokitteli tiet maanteiksi ja

paikallisteiksi. Maanteitä olivat yleiset kesä- ja talvitiet läänien, kaupunkien ja
kuntien välillä ja paikallisteitä kylien väliset yhteydet. Merkittävä oli pykälä, jon-
ka mukaan “maantie on tehtävä sinne, missä se on tarpeellinen ja mihin se voidaan
tasaisimmin ja sopivimmin tehdä”.9

Tielainsäädännön kehitys mahdollisti tärkeimpien kulkuväylien muuttumisen
valtion tuella ylläpidettäviksi maanteiksi. Tämä taas antoi merkittävän avauksen
niin moottoriajoneuvojen käytölle kuin niiden rakenteiden kehittämisille. Myös
kyytilaki antoi mahdollisuuden käyttää automobiiliä hevosten sijasta ja näin luoda
pohjaa moottoriajoneuvoilla suoritettavalle henkilö- ja tavavaraliikenteelle.10

6 Wallin 1983, 20.
7 Kallio 1916, 15 ja 30-31.
8 Laki teiden tekemisestä ja kunnossapitämisestä maalla 11.10.1918/147, 14, 15 ja 59 §.
9 Ibidem, 1 ja 2 §.
10 Pyöräpelit, rattaat ja vaunut tulivat maassamme suhteellisen myöhään käyttöön; tosin jo

vuonna 1633 kestikievareita oli käsketty pitämään ajopelejä matkustavien tarpeeksi.
Wallin, 23. Mutta vielä 1900-luvun alkupuolella kyytiverkosto kestikievareineen ja
ajopeleineen oli muiden hevoskuljetusten ohella tärkeä tieliikenteen käyttömuoto. Tätä
korosti annettu kyytilaki, jossa käskettiin pitämään kyytilaitoksia matkustajien ja postin
kuljetuksia varten. Tällaisia olivat kestikievarit, kyytiasemat ja -pysäkit. Tässä laissa
korostettiin sitä, että jos jossakin kyytilaitoksessa käytetään automobiiliä, sovelletaan
siihen hevoskyydistä annettuja säädöksiä. Tämä kyytilaki kumosi 1800-luvulta peräsin
olevaan kyytilakiin liittyvät rasitukset. Kyytilaki 11.10.1918/140, 1, 47 ja 50 §.

Kuva 1.  Tiet olivat 1900-luvun
alkupuolella keväisin ja syksyisin
tällaisia. Sotamuseo.
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2.1.3 Kuljettajakoulutus

Moottoriajoneuvojen tultua 1900-luvun alussa silloisille teille ajokorttia ei tarvittu
moneen vuoteen eikä virallista kuljettajakoulutustakaan. Varsinainen kuljettajia
koskeva lainsäädäntö autojen ajamiseen annettiin vasta 1920-luvun alussa, jolloin
tarkemmin määritettiin ajokortin saamisen ehdot.11  Kuitenkin ensimmäiset auto-
koulut olivat toimineet 1910-luvun alusta saakka. Tarkemmin asiakirjoihin
määrittelemätöntä kuljettajakoulutusta oli annettu Helsingissä vuonna 1910, Vii-
purissa 1912, Vaasassa 1914.12  Myös ylipäällikön joukoille vuonna 1918 lähettä-
mästä kyselykäskystä ilmeni, että autonohjaajakursseja oli pidetty siviilissä. Tässä
kyselyssä tiedusteltiin moottoriajoneuvoja omaavilta joukoilta, missä ja milloin
niiden autonkuljettajina toimivat henkilöt olivat suorittaneet autonohjaajakurssin.13

Tarkempien tietojen saaminen autonkuljettajakoulutuksen alkuajoilta on vähäistä.
Autokoulut olivat antaneet neuvoja ja ohjeita lähinnä auton käsittelemisestä “kä-
destä käteen menetelmänä”, koska tuolloin ei ollut moottoriajoneuvoja koskevaa
lainsäädäntöä eikä paljon kalustoa koskevaa kirjallisuuttakaan.

2.2 Kokemukset sotilasmoottoriajoneuvoliikenteestä

2.2.1 Moottoriajoneuvojen käyttö ensimmäisessä maailmansodassa

Moottoriajoneuvojen käyttäminen hyödyllisinä kulku- ja kuljetusvälineinä tuli esille
dramaattisella tavalla ensimmäisessä maailmansodassa jo sodan alkuvaiheessa
syyskesällä 1914. Saksalaiset joukot hyökkäsivät Pariisia kohti Marnen suunnalla
ja ranskalaisilla oli vaikeuksia pääkaupunkinsa puolustuksessa. Monet sota-
historioitsijat mm. Tuchman (1964) ja Horne (1966) kiinnittivät asiaan huomiota.
Moottoriajoneuvojen käyttäminen joukkojen ja materiaalin kuljettamisessa oli niin
hyödyllistä ja ratkaisevaa, että Pariisi saatiin pelastetuksi autojen avulla. Puhutaan
ns. “Marnen ihmeestä”.14  Tämän tapahtuman voidaan sanoa olevan suurimittaisen
autojen käytön ja organisoitujen moottoriajoneuvojoukkojen perustamisen lähtö-
kohtana.

Marnen taistelua tarkastellessaan Tuchman kertoo, että eräälle ranskalaiselle
upseerille annettiin täydet valtuudet ottaa käyttöönsä  nopeasti jokainen Pariisin
vuokra-auto. Näistä aikaansaadulla n. 600 ajoneuvon  muodostelmalla kuljetettiin
6000 miestä n. 50 kilometrin päässä olevalle uhanalaiselle lohkolle. Nämä miehet
muodostivat toimivan joukko-osaston, josta tuli ratkaisevan tärkeä koko
puolustustaistelulle.15

Marnen taistelujen antamat kokemukset johtivat siihen, että maanteitä alettiin
leventää kaksisuuntaisiksi jo vuonna 1915. Verdunin suunnalla käytiin ankaria tais-

11 Asetus automobiililiikenteestä 14.10.1922/237, 11 §.
12 Autojoukot 1918, kansio 1. SArk/Au.
13 Ylipäällikön käsky nro 73, Helsinki 2.10.1918. SArk/Au.
14 Tuchman 1964, 531 ja Horne 1966, 190-191.
15 Tuchman 1964, 533.
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teluja, jolloin kuorma-autoilla ruvettiin kuljettamaan ampumatarvikkeita tykistölle.
Tämä antoi ranskalaisille mahdollisuudet jatkaa menestyksellistä puolustustaiste-
lua.16

Moottoriajoneuvojen käyttöä ja soveltuvuutta armeijan toimintaan suunnitel-
tiin ja kokeiltiin jo ennen ensimmäistä maailmansotaa. Saksassa autojen soveltu-
vuutta tutkittiin erilaisissa harjoituksissa aina vuodesta 1901 lähtien, mutta ajo-
neuvojen lukumäärät olivat suhteellisen vähäisiä verrattuna armeijan kokoon. Vuon-
na 1901 harjoituksissa oli 12 autoa ja vuonna 1904 henkilöautoja oli 22 ja mootto-
ripyöriä 34. Vuonna 1907 autojen ja moottoripyörien rinnalla oli jo kuorma-autoja,
jotka kuljettivat materiaalia. Saksan armeijaan perustettiin vuonna 1908 auto-osasto,
josta 1.10.1911 muodostettiin autopataljoona: siinä oli neljä komppaniaa.17

Moottoriajoneuvojen ja joukkojen lukumääräinen kehitys oli nopeaa ensim-
mäisen maailmansodan aikana. Sodan jatkuessa varsinkin ammushuolto vaati li-
sää joustavuutta ja nopeampaa toimitusta. Huollon järjestämiseksi oli tällöin kehi-
tettävä lukuisia automuodostelmia.18  Sodan syttyessä saksalaisilla oli n. 4000 ajo-
neuvoa ja sodan päättyessä 40 000.19  Liittoutuneiden puolella, joihin kuuluivat
ranskalaiset, englantilaiset ja amerikkalaiset, vastaavat luvut olivat muutama tuhat
sodan alussa ja 165 000 sodan lopussa.20  Näin moottoriajoneuvoista oli tullut
armeijoille merkittävä kuljetusväline.

2.2.2 Jääkäripataljoona 27:n moottoriajoneuvoalan kokemukset

Vuosina 1914 - 1918 oli n. 2000 Suomen kansalaista saamassa sotilaskoulutusta
Saksassa. Koulutusta antavien tavoitteena oli sotilastietojen ja -taitojen opettami-
nen, mutta opetusta annettiin jääkärikoulutuksen ohella mm. tykistö-, viesti-, pio-
neeri-, lääkintä-, huolto- ja kuljetusaloilla, jotka kuuluvat sotilaiden
erikoiskoulutukseen. Tällöin yhdeksän jääkäriä komennettiin viiden viikon pitui-
selle moottoriajoneuvojen käyttö- ja kuljettajakurssille   Schauleniin.21

Jääkärikoulutuksesta poikkeava erikoiskoulutus vaati muitakin taitoja kuin
sotilaskoulutuksen. Kuljettajakurssille komennettujen valintatavasta ei ole tietoa,
mutta valittujen siviiliammatti osoittaa sen, että koulutukseen oli pyritty löytä-
mään teknisen ammattitaidon omaavia henkilöitä: insinöörejä 2, teknikkoja 2,
koneasentajia 1, koneenkäyttäjiä 1, autonkuljettajia 1, kirjaltajia 1 ja liikemiehiä 1.22

Edellä oleva erittely osittaa, että seitsemällä yhdeksästä oli teknistä yleistietoutta,
jonka saksalaiset kurssille valitsijoina ja kouluttajina lienevät asettaneet
pääsyvaatimukseksi. Toisaalta n. 2000 miehen joukossa on ollut valinnan varaakin,

16 Horne 1966, 189.
17 Grigorff, K. 1925. Moottoriajoneuvojen käyttö Saksan armeijassa. SAL 1925, 1 ja Catan,

P. 1931. Moottoriajoneuvojen käyttö maailmansodassa Saksan armeijassa. SAL 1931, 26.
18 Hannula 1938, 70-72.
19 Catan, P. 1931. Moottoriajoneuvojen käyttö maailmansodassa Saksan armeijassa. SAL

1931, 96.
20 Ahto 1985, 143.
21 Lauerma 1966, 591.
22 Lauerma 1975, 591 ja Heikinheimon paperit. SArk.
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sillä noin suuressa määrässä sotilaskoulutukseen hakeutuneilla oli monenlaista
ammattikoulutusta.

Saksassa suomalaiset jääkärit joutuivat rintamatehtäviin vuonna 1916 Misse-
ja Aa-joen talvitaisteluihin.23  Tällöin he joutuivat näkemään ja kokemaan saksa-
laisten joukkojen niin miehistö- kuin materiaalikuljetuksia, joita sodan siinä vai-
heessa tehtiin myös moottoriajoneuvoilla.

Palattuaan Suomeen vuoden 1918 alussa jääkärit joutuivat mittaviin armeijan
johto- ja kehitystehtäviin. Näin käytännössä Saksassa nähty armeijan moottoriajo-
neuvojen käyttö kuin myös Schaulenin käyttö- ja kuljettajakurssin kokemukset
olivat esimerkkinä Suomen armeijan moottoroinnin kehittämistyölle. Varsinkin
Schaulenin kurssille valittujen teknisellä sivistyksellä ja kurssin opetuksen tasolla
tuli olemaan huomattava vaikutus moottoriajoneuvokuljettajakoulutuksen aloitta-
miseen.

2.2.3 Kansalaissodan aikainen etappiliikenne

Kansalaissodan aikana helmikuussa vuonna 1918  perustettiin salainen Helsingin
etappi -niminen järjestö, jossa yhtenä osastona toimi autokomennuskunta. Autoja
oli kymmenen kappaletta ja kuljettajina autonkuljettajataidon osaavia kansalaisia.
Osaston johtajana toimi filosofian maisteri Toivo Tarjanne. Helsingin valtauksen
jälkeen autokomennuskunta sai sotasaalisajoneuvoja, jolloin autojen määrä nousi
hieman yli kahdenkymmenen.24  Autojen merkkien määrä oli laaja ja kunto kirja-
va. Kuljettajien oli ajotehtävien ohella pystyttävä korjaamaan ja huoltamaan
ajoneuvonsa, koska tuohon aikaan ei ollut korjaamoita.25

Autokomennuskunta siirtyi 1.5.1918 armeijan Uudenmaan insinööripiirin ja
1.7.1918 lähtien yleisesikunnan autokomennuskunnaksi. Yleisesikunnan kulku-
laitos- ja etappiosasto perustettiin 1.8.1918, jolloin autokomennuskunta siirtyi sen
alaiseksi autovarikoksi. Seuraavan vuoden helmikuussa autovarikko siirtyi
henkilöineen sotaministeriön insinööriosaston alaiseksi.26

Kun autojoukot myöhemmin virallisesti perustettiin, niin suuri osa auto-
komennuskunnan henkilöstöstä siirtyi perustettuun armeijan autojoukko-osastoon.27

Kokemuksia, joita näillä henkilöillä oli moottoriajoneuvojen käytöstä, korjauksis-
ta, huollosta jne., käytettiin uuden joukko-osaston perustamisessa ja toiminnan
aloittamisessa. Vaikka kansalaissodan autokomennuskunta oli pieni, niin sillä on
ollut huomattava merkitys armeijan moottoriajoneuvoliikenteen ja -koulutuksen
aloittamisessa.28  Helsingin etapin autokomennuskunnan ja myöhemmin yleisesi-
kunnan kulkulaitos- ja etappiesikunnan autovarikon todetaan olleen Suomen ar-
meijan ensimmäinen  moottoriajoneuvomuodostelma.

23 Lauerma 1966, 353-398 ja 473-537.
24 Rahunen, E. 1939.  Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi.  HAK 1919-1939, 6.
25 Leinonen, J. 1959. Historiallinen katsaus autopataljoonan vaiheisiin. AP 1919-1959, 9.
26 Rahunen, E. 1939. Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi. HAK 1919-1939, 6 ja

yleisesikunnan kuljetustoimiston historiikki 1918-1927. Kansio 1928. SArk/Kulj.
27 Rahunen, E. 1939. Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi. HAK 1919-1939, 6.
28 Ibidem.
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3 KOULUTUKSEN ALOITTAMINEN

3.1 Autojoukkojen perustaminen

3.1.1 Johtoesikuntien syntyvaiheet

Suomen senaatti, joka oli kansalaissodan syttymisen vuoksi Vaasassa, antoi
18.2.1918 Vaasan julistuksen: “Hallituksella täytyy vapaaehtoisesti syntyneiden
suojeluskuntien ohella olla käytettävissään riittävä määrä kiinteämmin järjestetty-
jä joukkoja, jotka milloin hyvänsä voidaan siirtää sinne, missä ylipäällystö katsoo
niitä isänmaan pelastamiseksi tarvittavan.”29  Tämän julistuksen antamisen jälkeen
syntyi  Suomen armeija, jolle myöhemmin perustettiin tarvittavat esikunnat ja jou-
kot.

Vaasan senaatti antoi  jo 16.1.1918 kenraaliluutnantti Carl Gustaf Emil Man-
nerheimille tehtäväksi päämajan perustamisen.30  Mannerheim julkaisi ylipäällik-
könä jo helmikuun alkupäivinä 1918 ensimmäisen päiväkäskynsä, jossa esitettiin
päämajan kokoonpano.31  Tässä ensimmäisessä esikunnassa oli seitsemän esikunta-
virkailijaa, joista yksi oli liikennepäällikkö vastuualueenaan kuljetusalan tehtävi-
en hoitaminen. Päämajan tehtävien hoitaminen edellytti edelleen johto-organisaa-
tion kehittämistä.

Päämaja laajeni 15.2.1918 neljäksi osastoksi: yleisesikunnaksi, ase-esikunnaksi,
etappiesikunnaksi ja joukkojen koulutuksen ylitarkastusvirastoksi. Etappiesikunnan
tehtäviin kuuluivat liikenne- ja kulkulaitosasiat.32   Päämajan yhteys valtiolliseen
hallintoon kytkettiin kesäkuussa 1918 annetulla asetuksella, jossa senaatin talous-
osastoon perustettiin sota-asiaintoimikunta.33  Asetuksessa määrättiin myös ne
tehtäväalueet, jotka sota-asiaintoimikunnan tuli hoitaa. Yksi näistä tehtäväalueista
oli sotilasopetuslaitosten perustaminen.34   Sota-asiaintoimikunnan nimi muutet-
tiin 27.11.1918 sotaministeriöksi ja vuodesta 1922 lähtien puolustusministeriöksi.35

Kansalaissodan päättymisen jälkeen päämajan etappiosaston tehtävät siirret-
tiin kesällä 1918 everstiluutnantti Torsten I. Aminoffin johtamalle sotilaskuljetus-
osastolle. Myös muualla maassa tapahtuneet etappitoiminnan liikenne- ja kulku-
laitosasioita koskevat tehtävät koottiin ja  siirrettiin sotilaskuljetusosastolle. Tämä
osasto siirrettin 12.7.1918 yleisesikuntaan ja siitä muodostettiin 1.8.1918 yleisesi-
kunnan kulkulaitos- ja etappiosasto. Edelleen vuoden 1919 alussa nimi muutettiin
yleisesikunnan osasto II:ksi  ja seuraavana vuonna 1920 yleisesikunnan toimisto

29 Suomen senaatin julistus Suomen kansalle vuoden 1878 asevelvollisuuslain uudelleen
voimaansaattamisesta 1918/65.

30 Pääesikunta 60 vuotta 1978, 12.
31 Ylipäällikön päiväkäsky nro 1, Vaasa 2.2.1918. SArk.
32 Päämajakäsky nro 14, Vaasa 15.1.1918. SArk.
33 Asetus sota-asiaintoimikunnan perustamisesta Suomen senaatin talousosastoon 14.6.1918/56, 1 §.
34 Ibidem, 2 §.
35 Puolustusvoimien huolto 1918-1986, 373.
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II:ksi.36  Tosin nimi osasto II ilmeni muutamissa asiakirjoissa jo vuoden 1918 puo-
lella. Sotaministeriön ja yleisesikunnan liikenne- ja kuljetustehtäviä hoitavan osasto
II:n tehtäviin  kuului autojoukkojen perustaminen ja toiminnan aloittaminen.

3.1.2 Moottoriajoneuvojen käyttötarve

Pääkaupungin vapauduttua vuoden 1918 alkupuolella Helsingin etapin auto-
komennuskunta suoritti sellaisia ajotehtäviä, joita silloisissa oloissa voitiin tehdä.
Tilanteen vakiinnuttua autokomennuskunnasta tuli 1.5.1918 armeijan Uudenmaan
insinööripiirin autovarikko ja 1.8.1918 lähtien yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappi-
osaston autovarikko. Tämän jälkeen autovarikon moottoriajoneuvoja alettiin laa-
jemmin pyytää suorittamaan armeijan erilaisia kuljetuksia.37

Joukot ja niiden esikunnat käyttivät moottoriajoneuvoja jo kesällä 1918. Se
ilmenee 3.Divisioonan esikuntapäällikkön kirjelmässä sota-asiaintoimikunnalle,
kun hän pyysi bensiiniä lainatun polttoaineen tilalle virkatehtävien hoitamiseksi.38

2.Divisioonan esikuntapäällikkö lähetti samansisältoisen kirjelmän myös yleisesi-
kunnan kulkulaitos- ja etappiosastolle ja pyysi lähettämään ensi tilassa polttoai-
netta kahta autoa varten.39

Joukko-osastojen komentajat tarvitsivat autoja. Kuvaava autotarve ilmeni  Sa-
von Jääkärirykmentin komentajan tehtävien hoitamisessa. Hänellä oli valvottavan-
aan kaikki rajavartiot Suomenlahdelta Laatokkaan. Rykmentin komentajan esi-
mies, 2.Divisioonan komentaja, lähetti yleisesikunnan osasto II:lle kirjelmän, jos-
sa hän  ilmoitti, että Savon Jääkärirykmentin komentajalle on aivan välttämätöntä
saada automobiili virkatehtävien suorittamiseen.40

Kaikki saatavilla olleet autot eivät olleet sopivia armeijan käyttöön. 3.Divisioo-
nan esikunta ilmoitti yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiesikunnalle, että Punai-
sen Ristin kuorma-auto oli jouduttu ottamaan tarvittavien virkatehtävien suoritta-
miseen. Divisioonan oma auto ei sopinut suuren painonsa takia kyseiseen tehtä-
vään.41

Lisäksi polttoainepula esti tarvittavaa moottoriajoneuvojen käyttämistä. Vaik-
ka päämajan päiväkäskyssä toukokuussa 1918 ja myöhemmin ylipäällikön käskyssä
marraskuussa 1918 määrättiin, että vain ylipäällikön ja päämajan autot saavat lii-
kennöidä42 , silti divisioonien esikunnat tekivät polttoainepyyntöjä yleisesikunnan
kulkulaitos- ja etappiosastolle saadakseen edes yhden auton toimittamaan tarpeel-
liset ajotehtävät. Jotta edes välttämättömät ajotehtävät voitaisiin suorittaa, sota-

36 Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 152 ja yleisesikunnan kuljetustoimiston historiikki
1918-1927. Kansio 1928. SArk/Kulj.

37 Rahunen, E. 1939. Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi. HAK 1919-1939, 6
ja yleisesikunnan kuljetustoimiston historiikki 1918-1927. Kansio 1928. SArk/Kulj.

38 3.Divisioonan esikunnan os. IV:n kirj. nro 994, Sortavala 30.8.1918. SArk/Kulj.
39 2.Divisioonan esikunnan os. II:n kirj. nro 2955, Viipuri 19.10.1918. SArk/Kulj.
40 Ibidem, nro 3120/13, Mikkeli 9.12.1918. SArk/Kulj.
41 3.Divisioonan esikunnan os. II:n kirj. nro 1944, Mikkeli 17.10.1918. SArk/Kulj.
42 Päämajan päiväkäsky 22.5.1918 ja ylipäällikön käsky nro 84, Helsinki 13.11.1918. SArk.
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asiaintoimikunta antoi yleiset ohjeet korvaavan polttoaineen käytöstä loppuvuonna
1918 yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiesikunnalle.43  Polttoainetta jouduttiin
ottamaan armeijan käyttöön  myös teollisuuslaitoksilta. Yhtenä kohteena oli Oy
Attila Tampereella.44  Polttoaineesta oli niin suuri pula, että armeijan korkein johto
joutui rajoittamaan moottoriajoneuvojen käyttöä.

3.1.3 Moottoriajoneuvomäärät 1918

Sota-asiaintoimikunta julkaisi heinäkuussa 1918 joukko-osastojen sodan- ja rau-
hanajan määrävahvuudet armeijan kokoonpanoa varten. Määrävahvuuksien mu-
kaan esikuntiin ja joukko-osastoihin  oli sijoitettu moottoriajoneuvoja seuraavat
määrät:

Taulukko 1.  Armeijan joukko-osastojen sodan- ja rauhanajan määrävahvuudet
1918

Joukko-osasto/vastaava Moottoriajoneuvoja

Divisioonan esikunta 2 Mp, 2 Ka

Vuoristoprikaatin esikunta 1 Mp, 2 Ka

Armeijan kipinälennätinosaston esikunta 1 Ka

Lentopäällikön esikunta 1 Mp, 1 Ha

Maa- tai merilentokoulu 1 Ha

Lentokoneenohjaajakoulu 1 Ha

Telakkakomppania 1 Ka

Kenttälento-osasto 1 Mp, 2 Ka

Lähde: Armeijan joukko-osastojen sodan- ja rauhanaikaiset vahvuusmäärät 1918.
Sota-asiaintoimikunta 29.7.1918. Mv-kirja 8-23. SArk/Mv.

Niin sodan- kuin rauhanajan joukkoihin moottoriajoneuvoja oli sijoitettu vain
muutamiin suurimpiin esikuntiin ja erikoisjoukko-osastoihin. Maavoimien jouk-
ko-osastoille ei vielä ollut määrätty moottoriajoneuvokalustoa. Kokonaisuudes-
saan sijoitettujen moottoriajoneuvojen määrä oli vähäinen. Kuljettajanimikettä ei
myöskään ollut määritelty, vaan käytettiin nimeä lähetti, moottoripyöräilijä, hen-
kilöauto jne.

43 Sota-asiaintoimikunnan kirj. nro 722.18.T..5, Helsinki 15.11.1918.  SAr/Kulj.
44 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro E3. 749, Helsinki 15.11.1918. SArk/

Kulj.
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 Moottoriajoneuvoja yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston autovarikolla
oli vuoden 1918 lopulla seuraavan taulukon mukaisesti:

Taulukko 2. Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston moottoriajoneuvot
1.12.1918

Moottoriajoneuvoja Kappalemäärä

     Henkilöautoja 14

     Pakettiautoja 2

     Kuorma-autoja 6

     Moottoripyöriä 16

Lähteet: Autokomennuskunnan autovarikon autoluettelo 1.12.1918/SAA. Kansio
1 a. SArk/Kulj. ja Autokomennuskunnan autovarikon  moottoripyöräluettelo
9.12.1918/SAA. Kansio 1A. SArk/Kulj.

Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston hallussa olevien moottoriajoneu-
vojen lukumäärä oli vähäinen lähdettäessä kehittämään armeijan moottoriajoneuvo-
alaa. Kuitenkin armeijan moottoriajoneuvojen kokonaislukumäärä oli vuonna 1918
huomattavasti suurempi kuin mitä edellä on esitetty. Tämä ilmeni polttoaine-
pyynnöistä, joita joukot tekivät yleisesikunnalle.

3.1.4 Kuljettajatilanne 1918

Autovarikon päällikkö ilmoitti kesällä 1918 kirjelmässään yleisesikunnan kulku-
laitos- ja etappiosastolle, että autonkuljettajien määrä oli vähentynyt ja pyysi sa-
malla  varusmieskuljettajien siirtämistä autovarikolle.45  Hieman myöhemmin au-
tonkuljettajien määrä autovarikolla oli yhdeksän ja he kaikki olivat silloin siviili-
miehiä.46

Varusmiesautonkuljettajien siirtymistä autovarikolle sekä siviilikuljettajien
määrää seurattiin tarkoin. Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston sekä
järjestelyosaston kesken tehdyn sopimuksen mukaan tilastot oli laadittava viikoit-
tain.47  Kuljettajatilanne oli loppuvuonna 1918 kulkulaitos- ja etappiosaston laati-
mien luetteloiden mukaan seuraava:

45 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiesikunnan autokomennuskunnan kirjelmä 1918/SAA,
Helsinki 12.8.1918. Kansio 1a. SArk/Kulj.

46 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston autokomennuskunnan kirjelmä 1918/SAA,
Helsinki 18.9.1918. Kansio 1a. SArk/Kulj.

47 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappioaston kirj. nro E3. 741, Helsinki 10.10.1918. Kansio
1. SArk/Kulj.
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Taulukko 3. Autovarikon kuljettajatilanne loppuvuonna 1918

Aika Siviilikuljettajia Varusmieskuljettajia

12.10.1918 11 3

19.10.1918 11 4

2.11.1918 11 4

8.11.1918 13 4

15.11.1918 13 3

22.11.1918 13 3

30.11.1918 12 3

Lähteet: Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiesikunnan autokomennuskunnan kirj.
1918/SAA, Helsinki 12.8.1918. Kansio 1 a. SArk/Kulj. ja Yleisesikunnan kulku-
laitos- ja etappiesikunnan kirj. 1918/SAA, Helsinki 18.12.1918. Kansio 1a. SArk/
Kulj.

Kuljettajien määrä autovarikolla ei juuri muuttunut syksyn 1918 kuluessa.
Varusmieskuljettajia toki saatiin, mutta niiden määrä pysyi vähäisenä. Joukko-osas-
tojen kuljettajatilanne oli vuoden 1918 loppupuolelle saakka valvomaton ja seka-
va. Niinpä ylipäällikkö antoi käskyn, jossa kaikkia armeijan esikuntia ja joukko-
osastoja pyydettiin ilmoittamaan yleisesikunnan osasto II:lle tiedot kaikista auton-
kuljettajista.48  Vastausten perusteella yleisesikunnan kuljetus- ja etappiosasto laati
yhteenvedon, jonka mukaan autonkuljettajia oli yhteensä 56. Autonohjaajakurssin
oli suorittanut 36 kuljettajaa ja autonohjaajataidon tavalla tai toisella oli hankkinut
20 henkilöä. Heidän tehtävänsä armeijassa vaihtelivat erilaisten moottorilaitteiden
käyttäjistä autonkuljettajiin. Koulusivistys vaihteli myös kansakoulun käyneistä
tekniikan ylioppilaisiin. Sotilasarvojakauma oli seuraava: 3 upseeria, 15 aliupseeria
ja 38 miehistöön kuuluvaa.49  Koulutuksen, tehtävien ja sotilasarvojen mukaan ar-
meijan kuljettajien joukko oli hyvin kirjava.

3.1.5 Autojoukkojen perustamiskäsky

Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosasto lähetti kirjelmän elokuussa  1918 yleis-
esikunnan päällikölle ja pyysi valtuuksia yleisesikunnan Autokomennon muodos-

48 Ylipäällikön käsky nro 73, Helsinki 2.10.1918. SArk.
49 Yhteenveto ylipäällikön käskyyn nro 73, Helsinki 2.10.1918 vastanneista kirjelmistä.

Kansio 1918. SArk/Kulj.
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tamiseksi.50  Kirjelmän mukana seurasi esitys Autokomennosta, jossa henkilökun-
nan määrä oli  94 ja moottoriajoneuvoja 84 sekä lisäksi autovarikko. Esitys sisälsi
myös kuljettajakoulutuksen järjestelyt ja menosäännön.  Kuljettajakoulutuksen
järjestelyt tarkoittivat koko armeijan kaikkien kuljettajien koulutusta. Tämä esitys
oli yhtenä lähtökohtana autojoukkojen perustamiselle.

Ylipäällikkö antoi joulukuussa 1918 käskyn, jossa armeijan  autojoukkojen vt.
komentajaksi määrättiin 1.1.1919 lähtien jääkärikapteeni Lennart Nordensvan.51

Siinä oli velvoitus, että Nordensvanin oli yleisesikunnan osasto II:n valvonnan
alaisena heti ryhdyttävä muodostamaan autojoukkoja. Hänen tuli noudattaa sota-
ministeriön tätä varten vahvistamaa menosääntöä ja vahvuusmäärää.

Sotaministeriö teki päätöksen 19.1.1919 Autokomennuskunnan perustamisesta
(ks. liite 2 lisäliitteineen). Perustamiskäskyssä oleellista oli se, että Autokomennus-
kunta alistettiin suoraan sotaministeriön alaiseksi. Sille vahvistettiin tietty kokoon-
pano kalustoineen ja armeijan päällikköä pyydettiin siirtämään sinne sopivia up-
seereita, alipäällystöä sekä miehistöä.

Jääkärikapteeni Lennart Nordensvan52  oli määrätty 1.8.1918 palvelukseen yleis-
esikunnan kulkulaitos- ja etappiosastolle, jossa hoidettiin myös moottoriajoneu-
vojen käyttöön liittyvät  asiat.53  Työssään hän joutui pohtimaan autojoukkojen
perustamiseen liittyviä kysymyksiä. Yleisesikunnan päällikkö lähetti tammikuus-
sa 1919 armeijan esikunnille kirjelmän, jossa pyysi henkilökuntaa antamaan se-
lonteon sotalaitoksen työstä ja kehityksestä 1.7.1918 lähtien.54  Jääkärikapteeni
Lennart Nordensvan vastasi tähän kyselyyn seuraavaa:

“Astuin elokuun lopussa 1918 Kulkulaitos- ja Etappiosaston palvelukseen,
viime mainitun  E3. b. osaston moottoriajoneuvot päälliköksi. Kävi kuiten-
kin heti selville, että Sotalaitoksen  moottoriajoneuvot täytyi asettaa suo-
raan Armeijan alaisiksi muodostamalla niistä erityisen Automobiilijoukon.
Tämän vuoksi teki Yleisesikunta ehdotuksen Autojoukkojen vahvuudeksi, mikä
kuitenkin on käynyt Armeijalle liian kalliiksi, ja sen vuoksi hylättiin. Sen

50 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro 531, Helsinki 23.8.1918. Kansio
16. SArk/Kulj. Kirjelmässä mainittu Autokomento muuttui autojoukkojen perusta-
miskirjelmässä Autokomennuskunnaksi.

51 Ylipäällikön käsky nro 98, Helsinki 27.12.1918. SArk.
52 Nordensvan, Carl, Lennart, synt. 17.10.1892 Kuopiossa. Tuli ylioppilaaksi Helsingin

ruots. normaalilyseosta 1912, opiskeli Teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosastossa
1912-1915. Liittyi Pfadfinder-kurssiin 13.5.1915 ja kuului sen 2.Komppaniaan. Siirrettiin
31.8.1915 Pioneerikomppaniaan. Otti osaa taisteluihin. Osallistui Libaussa pidettyihin
autokursseihin. Toimi 1917 Polangenin erikoiskursseilla räjähdystekniikan ja
moottoripyöräkurssien opettajana. Osallistui vapaussodassa moniin taisteluihin. Oli
19.6.1918 lähtien Vaasan Rykmentin komentajana rykmentin hajottamiseen saakka.
Siirrettiin 8.8.1918 yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosastolle valmistelemaan ja
suunnittelemaan moottorijoukkojen perustamista. Suomen jääkärien elämänkerrasto 1938,
510.

53 Yleisesikunnan kuljetustoimiston historiikki 1918-1927. Kansio 1928. SArk/Kulj.
54 Yleisesikunnan päällikön kirj. nro 179/19, Helsinki 25.1.1919. SArk/Au.
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jälkeen teki Yleisesikunnan Kulkulaitos- ja Etappiosasto uuden ehdotuksen,
joka myöskin liian kalliina hylättiin. Sama virasto teki silloin uuden huo-
mattavasti supistetun ehdotuksen käsittäen kaikkiaan 100 miestä. Tämä lä-
hetettiin Sotaministeriöön ja se saapui sieltä hyväksyttynä mutta vieläkin
supistettuna kuluvan kuun 19. päivänä.”55

Jääkärikapteeni Lennart Nordensvan oli virkapaikassaan yleisesikunnan kulku-
laitos- ja etappiosastossa tehnyt suunnitelmia autojoukkojen perustamisesta. Hä-
net määrättiin jo ennen Autokomennuskunnan perustamista sen vt. johtajaksi ja
perustamisen jälkeen päälliköksi. Autokomennuskunnan kokoonpano käsitti esi-
kunnan, korjauspajan, varikon varastoineen ja ohjaajakoulun (ks. liite 2:n lisäliite).

3.2 Kuljettajakoulutuksen aloittaminen

3.2.1 Kouluttajahenkilöstö

Autojoukot,  jonka nimi perustamiskäskyssä oli Autokomennuskunta, aloitti
20.1.1919 niin ohjaajakoulun kuin koko joukko-osaston vahvuuteen kuuluvan hen-
kilöstön rekrytoinnin. Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiesikunta oli aloittanut
jo kesällä 1918 sopivien henkilöiden etsimisen perustettavaan autojoukko-osas-
toon. 1.Divisioonan Esikunta esitti syksyllä 1918 luettelon joukko-osastoissaan
palvelevista henkilöistä, joilla oli teknillinen koulutus. Tällaisia henkilöitä oli 74.
Heidän ammattinsa vaihtelivat diplomi-insinööristä viilariin. Joukossa oli vain yksi
automekaanikko.56  Tässä joukossa ei ollut riittävästi moottoriajoneuvoalaa tuntevia,
joten sopivien henkilöiden etsintää jatkettiin.

Ylipäällikkö määräsi syksyllä 1918, että armeijan kaikkien joukko-osastojen
oli ilmoitettava ennen lokakuun loppua yleisesikunnan osasto II:lle palvelukses-
saan oleva moottoriajoneuvojen kuljettajahenkilöstö.57  Vastausten pohjalta laadit-
tiin kuljettajista luettelo, jonka mukaan upseereita oli 3, aliupseereita 15 ja miehis-
töön kuuluvia 38.58  Näistä perustettavan Autokomennuskunnan tuleva päällikkö,
jääkärikapteeni Lennart Nordensvan, valitsi sopivaksi katsomansa henkilöt, joista
oli aliupseereja 6 ja miehistöön kuuluvia 19.  Nordensvan lähetti luettelon yleisesi-
kunnan päällikölle ja pyysi, että henkilöt siirrettäisiin pikaisesti  perustettaviin auto-
joukkoihin.  Hän perusteli siirtoa sillä, että saksalaisilta saatu kalusto vaati välittö-
mästi huoltamista.59

Ennen kuin valitut henkilöt siirrettiin autojoukkoihin, yleisesikunta suoritti ky-
selyn niissä joukko-osastoissa, joista henkilöt siirrettäisiin autojoukkoihin. Saatu-
aan vastaukset yleisesikunnan päällikkö lähetti sotaväen päällikölle kirjelmän, jonka

55 Autojoukkojen Esikunnan kirj. nro 68/19, Helsinki 27.1.1919. SArk/Au.
56 1.Divisioonan esikunnan os. IIb:n kirj. nro 2144, Helsinki 30.9.1918.  SArk/Kulj.
57 Ylipäällikön käsky nro 73, Helsinki 2.10.1918. SArk.
58 Yhteenveto ylipäällikön käskyyn nro 73, Helsinki 2.10.1918 vastanneista kirjelmistä.

Kansio 1918. SArk/Kulj.
59 Autokomennuskunnan kirj. nro 310, Helsinki 27.12.1918. Kansio 39/19.  SArk/Kulj.
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liitteinä olivat joukko-osastojen siirtoa rajoittavat vastaukset.60   Sotaväen päällik-
kö määräsi helmikuussa 1919, että autojoukkoihin siirretään 8 aliupseeria ja 12
miehistöön kuuluvaa. Tähän siirtoon Nordensvan ilmoitti tyytyvän, mutta samalla
vastasi tarvitsevan lisää henkilöstöä.61

Sopivien henkilöiden etsintä autojoukkoihin oli alkanut jo vuoden 1918 loppu-
puolella. Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosasto esitti yleisesikunnan
päällikolle, että automobiiliteknikkö Aleksander Niemi siirrettäisiin perustettavan
automobiilikoulun johtajaksi.62  Etsintää jatkettiin, ja seuraavaksi Autokomennus-
kunta esitti yleisesikunnan päällikölle, että   jääkärivänrikki Edvin Lundell63  siir-
rettäisiin autojoukkojen palvelukseen.64  Perusteluna tälle pyynnölle oli Lundellin
ammattitaito, sillä hän oli koulutukseltaan insinööri ja käynyt autonohjaajakurssin
Mainzissa vuonna 1914. Lisäksi hän oli suorittanut moottoriajoneuvojen käyttö-
ja kuljettajakurssin vuonna 1917 Schaulenissa ja ollut auto- ja moottorikurssilla
vuonna 1917  Libaun päälaivaveistämöllä. Vähän myöhemmin, kun autojoukot oli
jo perustettu, autojoukkojen komentaja jääkärikapteeni Lennart Nordensvan teki
ehdotuksen sotaväen päällikölle, että jääkärivänrikki Edvin Lundell komennettaisiin
autojoukkojen esikuntaan suunnittelemaan autonkuljettajakurssin ohjelmia.65  Tämä
toiminta tuotti tuloksia, ja Lundell siirrettiin huhtikuussa 1919 autojoukkoihin.66

Ammattilaisten etsintää jatkettiin edelleen. Nordensvan lähetti kirjelmän Viipurin
Kenttätykistörykmentille, josta Arvid Kronströmiä pyydettiin taitavana ammatti-
laisena kouluttajaksi autojoukkoihin.67  Vähitellen autojoukkojen alaa tuntevan
henkilöstön vahvuus kasvoi ja käsitti toukokuussa 1919 kaikkiaan 3 upseeria, 17
aliupseeria ja 58 miehistöön kuuluvaa.68  Tällä joukolla aloitettiin kuljettajien kou-
luttaminen kesällä 1919.

60 Yleisesikunnan päällikön keskusosaston kirj. nro 114/19, Helsinki 15.1.1919. Kansio 39/19.
SArk/Kulj.

61 Suomen armeijan päällikön kirj. II b nro 837, Helsinki 5.2.1919. Kansio 39/19. SArk/Kulj.
62 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro E.3..974, Helsinki 21.12..1918. SArk/

Kulj.
63 Lundell, Edvin Aleksander, synt. 13.9.1889 Turussa. Tullut ylioppilaaksi Pietarsaaren ruots.

reaalioppilaitoksesta 1910. Opiskeli Teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosastossa 1910-
1911 ja Saksassa Darmstadin teknillisessä korkeakoulussa 1911-1914. Liittyi 27.
Jääkäripataljoonan täydennysjoukkoon 10.5.1916 ja palveli 1. Konekiväärikomppaniassa.
Osallistui taisteluihin. Oli moottorikurssilla Libaussa ja autokurssilla Schaulenissa 1917. Otti
osaa vapaussodassa moniin taisteluihin. Palveli sodan jälkeen monissa joukkko-osastoissa.
Siirrettiin 20.3.1919 Sotaministeriön insinööriosastoon, 6.6.1919 autojoukkoihin ja 24.10.1919
3.Autokomppanian päälliköksi. Suomen Jääkärien elämäkerrasto 1938, 434-435.

64 Autokomennuskunnan kirj. nro 19, Helsinki 1.1.1919.  SArk/Kulj.
65 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 113/19, Helsinki  9.2.1919. SArk/Au.
66 Autojoukkojen päiväkäsky nro 53, Helsinki 3.4.1919. SArk.
67 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 515/19, Helsinki 19.4.1919. SArk/Au.
68  Ibidem, kirj. nro 614/19, Helsinki 7.5.1919.  SArk/Au.
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3.2.2 Koulutus- ja majoitustilat

Helsingin etapin aikainen autokomennuskunta oli sijoitettu 1.8.1918 saakka Haka-
salmenkadun, nykyisen Keskuskadun, varrelle Palokunnan taloon. Täältä se muut-
ti yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston alaisena Kampin kasarmialueelle
Runeberginkatu 3:een, jossa oli muitakin joukkoja, kuten Rakuunarykmentti. “Auto-
tallit tässä uudessa paikassa ovat huonot ja Rakuunarykmentin miesten käytös on
epäsopivaa”, kirjoitti silloinen autokomennuskunnan johtaja Toivo Tarjanne yleis-
esikunnan kulkulaitos- ja etappiosastolle.69  Tällainen tilanne ei tyydyttänyt yleis-
esikunnan kulkulaitos- ja etappiosastoa. Se lähetti sota-asiaintoimituskunnan
intendenttiosaston asumustoimistolle kirjelmän, jonka mukaan autokomennus-
kunnan perustamiseen ei voida ryhtyä, jollei sopivaa autovarikkoa ole saatavissa.
Samassa esitettiin asumustoimistoa mahdollisimman pian vuokraamaan tilat kol-
melle kuorma-autolle ja 15 henkilöautolle.70

Suomen senaatin sota-asiaintoimikunta vastasi kulkulaitos- ja etappiosastolle
ilmoittaen, että autovarikko saa tilat Keskusliike Hankkijalta Arkadiankatu 2:n
kellareista ja korjaustilat Salomoninkatu 5:stä.71  Nämäkään tilat eivät olleet sopi-
vat yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosastolle, ja se lähetti yleisesikunnan pääl-
likölle kirjelmän, jossa esitettiin saksalaisilta sotilailta vapautuvia kasarmitiloja
autokomennuskunnan käyttöön.72  Tiloja vapautui jo vuoden 1918 lopulla mutta
varsinaisesti vuoden 1919 aikana, jolloin autojoukot pääsivät muuttamaan uusiin
tiloihin. Osa autojoukoista siirtyi Turun kasarmille, esikunta Maneesinkadulle,
varikko Fleminginkadulle, autohallit Mariankadulle ja bensiinivarastot Seurasaaren-
tien varrelle. Myös korjauspaja muutti Maneesinkadun kasarmialueelle. Lisäksi
Kaartin maneesia saatiin käyttää autohallina.73  Nyt autojoukoilla oli niin
henkilöstölle kuin moottoriajoneuvoille tilat mutta ne olivat sangen hajallaan eri
puolilla Helsinkiä.

3.2.3 Kuljettajien pikakoulutus ja autojoukkojen laajeneminen

Perustettuun Autokomennuskuntaan kuului ohjaajakoulu (ks. liite 2:n lisäliite). Jo
ennen Autokomennuskunnan perustamista vt. autojoukkojen komentaja jääkäri-
kapteeni Lennart Nordensvan oli esittänyt yleisesikunnan päällikölle, että aikai-
semmin ylipäällikön määräyksen perusteella joukoista ilmoitetut autonkuljettajat
koulutettaisiin viikon pituisella kurssilla. Tällöin armeijan kuljettajilla olisi yhden-
mukainen koulutus.74   Nordensvan kirjoitti yleisesikunnan päällikölle ja esitti uu-

69 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston autokomennuskunnan kirj. nro 202, Helsinki
31.8.1918. SArk/Au.

70 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. E.3. 837, Helsinki 5.11.1918. SArk/Kulj.
71 Suomen senaatin sota-asiaintoimikunnan kirj. nro 232, Helsinki 20.11.1918. SArk/Kulj.
72 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro 2024, Helsinki 7.12.1918. SArk/

Kulj.
73 Rahunen, E. 1939. Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi. HAK 1919-1939, 7-8.
74 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 18/19, Helsinki 9.1.1919. SArk/Au.
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delleen, että joukko-osastojen autonkuljettajat komennettaisiin viikon pituiselle
kurssille, jonka jälkeen he saisivat todistuksen suoritetusta kurssista.75  Kuljettaja-
koulutuksen aloittamisen toteuttamiseksi Nordensvan kääntyi vielä sotaväen pääl-
likön puoleen ja kiirehti komentamaan koulutushenkilöstöä autojoukkoihin, jotta
1.3.1919 voitaisiin aloittaa sellainen ohjaajakoulutus, joka kestäisi harjoituksineen
kolme kuukautta.76

Autojoukkojen päiväkäskyn mukaan Autokomennuskunnan koko henkilömää-
rä 1.2.1919 oli 3 upseeria, 7 aliupseeria ja 25 miehistöön kuuluvaa. Miehistössä oli
21 asevelvollista ja neljä vapaaehtoista.77  Verrattaessa edellä olevaa henkilömäärää
koko Autokomennuskunnan vahvuuteen nähdään (ks. liite 2:n lisäliite), että
aliupseeristoa ei ollut riittävästi, minkä vuoksi ohjaajakoulutuksen aloittaminen
oli mahdotonta. Niinpä Nordensvan joutui kiirehtimään vuoden 1918 puolella yleis-
esikunnan päällikölle lähetettyä esitystä autoammattilaisten komentamisesta auto-
joukkoihin.78  Hän pyysi sotaministeriön insinööriosastoa nopeasti komentamaan
jääkärivänrikki Edvin Lundellin autojoukkoihin suunnittelemaan kurssiohjelmia.79

Jääkärivänrikki Edvin Lundell siirrettiinkin huhtikuussa 1919 autojoukkoihin.80

75 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 35/19, Helsinki 14.1.1919. SArk/Au.
76 Ibidem, kirj. nro 113/19, Helsinki 9.2.1919. SArk/Au.
77 Autojoukkojen päiväkäsky nro 1, Helsinki 1.2.1919. SArk.
78 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro 310, Helsinki 27.12.1918. SArk/Au.
79 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 278/19, Helsinki 12.3.1919. SArk/Au.
80 Autojoukkojen päiväkäsky nro 53, Helsinki 3.4.1919. SArk.

Kuva 2.  Sotilaskuljettajan puku oli
kylmän ja lämpimänkin sään pitävä.
Sotamuseo.
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Kuljettajakoulutuksen aloittaminen ei sujunut siinä aikataulussa, jonka Norden-
svan ylemmille esimiehilleen oli ilmoittanut. Esiin tulleiden materiaalisten puut-
teiden korjaamiseksi hän pyysi sotaministeriön insinööriosastolta rahaa ohjaaja-
koulun tarpeisiin.81  Sotaministeriölle hän ilmoitti, että vain muutamia kuljettajia
voidaan kouluttaa työn ohessa.82  Yhdeksän oppilasta oli ohjaajakoulussa, joka toi-
mi vain aamupäivisin.83  Vain neljä oppilasta oli ohjaajakoulun moottoripyörä-
osastolla, joka sekin toimi vain aamupäivisin.84

Kuljettajakoulutuksen käyntiinlähdön nopeuttamiseksi autojoukkojen komen-
taja Nordensvan lähetti kirjelmän ylipäällikön esikunnalle ja pyysi, että ylipäällik-
kö määräisi kustakin divisioonasta 10, jääkäriprikaatista 5 ja raskaasta tykistöstä 3
miestä eli yhteensä 38 oppilasta 1.7.1919 alkavalle kurssille.85  Näin tapahtui ja
kurssi pääsi alkamaan. Kouluttajahenkilökuntaa kurssilla oli silloin seuraavasti: 1
upseeri kurssin johtajana, kouluttajina 1 vääpeli, 2 alikersanttia, 2 korpraalia ja 4
sotamiestä.  Kurssi käsitti pääasiassa oppilaiden ajotaidon toteamisen sekä jonkin
verran kouluajoa. Koska kurssi kesti viikon, niin ajoneuvon rakennetta ja huoltoa
ei ennätetty opettaa.86  Autontarkastaja otti tutkinnot vastaan ja hyväksyi kurssilaiset
armeijan kuljettajiksi.87

Vuoden 1919 aikana autojoukkojen eli Autokomennuskunnan toiminta laajeni.
Kesällä 1919 muodostettiin ohjaajakoulusta kaksi komppaniaa.88  Koska autojoukot
sijaitsivat Helsingissä, ne  eivät pystyneet tyydyttämään koko armeijan moottori-
ajoneuvotarvetta. Sotaministeriön määräyksestä perustettiin 10.10.1919 kolmas
komppania, joka siirrettiin Viipuriin ja majoitettiin hevossairaalaan.89  Koulutus-
olot tuollaisessa sijoituspaikassa eivät olleet otolliset ja komppanian henkilöstön
mielialalle suotuisat. Siispä Viipuriin sijoitetun komppanian päällikkö luutnantti
Edvin Lundell kirjoitti esimiehelleen autojoukkojen päällikölle Helsinkiin, että heiltä
puuttuivat sairastupa, majoitustilaa, pöytiä, tuoleja, kaappeja jne.90

Kuitenkin ohjaajakoulutus pääsi alkamaan kesällä 1919. Ensimmäisen kurssin
tarkkaa opetusohjelmaa ei ole käytettävissä. Syy tähän voidaan ymmärtää, sillä
ensimmäisen toimintavuoden alkukuukausina ei ehditty kaiken kiireen ja henkilö-
pulan keskellä sellaista laatia. Koulutus oli tällä ensimmäisellä kurssilla lähinnä
opettajan ja oppilaiden välistä henkilökohtaista opetusta.

Autojoukoilla oli monenlaisia vaikeuksia kuljettajakoulutuksen aloittamisessa.
Majoitus ja koulutustilat olivat  puutteellisia niin Helsingissä kuin Viipurissa. Monen

81 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 693/19, Helsinki 14.5.1919. SArk/Au.
82 Ibidem, kirj. nro 694/19, Helsinki 15.5.1919. SArk/Au.
83 Autojoukkojen päiväkäsky nro 91, Helsinki 21.5.1919. SArk.
84 Ibidem, nro 92, Helsinki 22.5.1919. SArk.
85 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 761/19, Helsinki 2.6.1919. SArk/Au.
86 Rahunen, E. 1939. Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi. HAK 1919-1939,

13-14.
87 Autojoukkojen päiväkäsky nro 135, Helsinki 16.7.1919. SArk.
88 Puolustusvoimien huolto 1918-1986, 398.
89 Autojoukkojen päiväkäsky nro 221, Helsinki 24.10.1919. SArk ja Puolustusvoimien huolto

1918-1986, 475.
90 Autojoukkojen 3. komppanian päällikön kirj. nro 100/19, Viipuri 29.10.1919. SArk/Au.
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ammattitaitoisen kouluttajan vaikeudet muodostuivat jopa niin suuriksi, että he
erosivat armeijan palveluksesta. Yksi eronneista oli jääkärivänrikki Edvin Lun-
dell. Silloisissa oloissa se oli suuri menetys armeijan kuljettajakoulutuksen ja
moottoriajoneuvoliikenteen kehittämiselle.
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4 KOULUTUKSEN VAKIINTUMINEN

4.1 Moottoriajoneuvokoulutuksen tarpeen lisääntyminen

4.1.1 Armeijan moottoriajoneuvojen ja kuljettajien määrät

Kuljettajakoulutus aloitettiin autojoukkojen Autokomennuskunnassa
perustamisvuoden kesällä 1919. Aluksi kuljettajia koulutettiin määrältään vähän
ja heille opetettiin lähinnä ajotaitoa. Opettajina ensimmäisillä kursseilla olivat pää-
asiassa Helsingin etapin autonkuljettajat. Muutaman alkukurssin jälkeen auto-
joukoissa päästiin kehittämään ja rakentamaan opetusohjelmia, joiden mukaan to-
teutettiin moottoriajoneuvoalan koulutusta. Niin armeijassa kuin siviilissä mootto-
riajoneuvojen ja niiden käytön lisääntyminen loi tarpeita ja perusteita moottori-
ajoneuvoalan koulutukselle ja sen kehitykselle.

Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston autokomennuskunnalla oli vähän
yli 20 moottoriajoneuvoa kesällä 1918.91   Samanaikaisesti sotaväen luettelon mu-
kaan armeijan esikuntien ja joukkojen käytössä oli 12 moottoripyörää, 93 henkilö-
autoa, 30 kuorma-autoa ja 12 sairasautoa.92   Senaatin sota-asiaintoimikunta mää-
räsi elokuussa 1918 sotaväen käyttöön  moottoriajoneuvoja: 16 henkilöautoa, 5
kuorma-autoa, 1 sairasauton ja 40 moottoripyörää.93   Määräyksen mukaan “kaikki
muut Suomen valtiolle kuuluvat sotasaaliina saadut taikka ostetut sota-autot ja
moottoripyörät siirretään taisteluvälineosaston varastoihin, eikä niitä saa käyttää
ilman sota-asiaintoimikunnan lupaa”.

Joukoilla oli moottoriajoneuvoja, jotka tavalla tai toisella olivat joutuneet nii-
den haltuun. Kun tilanne erilaisten luettelojen mukaan oli epäselvä, ylipäällikkö
lähetti käskykirjeen joukoille saadakseen moottoriajoneuvotilanteen ratkaistuksi.
Siinä pyydettiin kaikkia joukko-osastoja ja vastaavia lähettämään tiedot hallus-
saan olevista moottoriajoneuvoista yleiskunnan osasto II:lle eli kulkulaitos- ja
etappiosastolle 10.10.1918 mennessä.94  Tätä määräystä ei täysin noudatettu, mikä
ilmeni 2. ja 3.Divisioonan vastauskirjelmistä. Joukot eivät ilmoittaneet kaikkia
moottoriajoneuvojaan, joita heille oli sodan aikana kertynyt.95

Kun armeijan moottoriajoneuvojen luettelointi tuotti vaikeuksia, sotaministeriön
insinööriosasto määräsi autojoukkojen päällikön jääkärikapteeni Lennart
Nordensvanin tarkastamaan koko maan ja luetteloimaan ne moottoriajoneuvot, jotka
eivät olleet vielä kirjoissa.96  Ennen sotaministeriön määräystä Nordensvan oli jo
sopinut  yleisesikunnan osasto II:n kanssa, että tehtävän laajuuden vuoksi Norden-
svan tarkastaisi Kouvolan - Kuopion radan länsipuolen ja luutnantti J. Ellman ra-
dan itäpuolen.97

91 Rahunen, E. 1939. Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi. HAK 1919-1939, 6.
92 Puolustusvoimien huolto 1918-1986, 395.
93 Suomen senaatin sota-asiaintoimikunnan käskylehti nro 8, Helsinki 3.8.1918. SArk.
94 Ylipäällikön käsky nro 67, Helsinki 26.9.1918. SArk.
95 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro 246, Helsinki 12.10.1918. SArk/Au.
96 Sotaministeriön insinööriosaston kirj. nro 121/19. Ins. 3/I, Helsinki 28.2.1919. SArk/Au.
97 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 89/19, Helsinki 4.2.1919. SArk/Au.
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Autojen luettelointia häiritsi moottoriajoneuvojen käyttötarve, sillä sotaminis-
teri oli jakanut tarkastusmatkoillaan autoja joukoille, vaikka luettelointi ja järjestelyt-
yöt olivat vielä kesken.98  Tarkastuksessa moottoriajoneuvojen kokonaismäärä ei
juuri muuttunut kesän 1918 sotaväen ilmoittamasta määrästä. Autokomennus-
kunnalle tuli kuitenkin lisää moottoriajoneuvoja, sillä se ilmoitti toukokuussa 1919
käytössään olevan 39 henkilöautoa, 23 kuorma-autoa ja 13 sairasautoa.99  Mootto-
riajoneuvojen määrä ylitti jo Autokomennuskunnalle perustamiskäskyssä määrä-
tyt vahvuudet (ks. liite 2:n lisäliite).

Ensimmäinen sodan- ja rauhanaikainen määrävahvuusluettelo julkaistiin jo
vuonna 1918. Siinä kuljettajia ja moottoriajoneuvoja oli sijoitettu vain muutamaan
esikuntaan ja erikoisjoukko-osastoon.100  Uusi sodanaikainen määrävahvuusluettelo
julkaistiin seuraavana vuonna. Tässä moottoriajoneuvoja oli jo sijoitettu maavoi-
mien erilaisiin esikuntiin ja joukko-osastoihin, joissa niitä ei aikaisemmin ollut.
Lisäyksen määrävahvuuteen aiheuttivat esikuntien ja joukko-osastojen tottumus
ja tarve käyttää moottoriajoneuvoja.

98 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 40/19, Helsinki 17.1.1919. SArk/Au.
99 Ibidem, kirj. nro 736/19, Helsinki 23.5.1919. SArk/Au.
100 Esikuntien ja joukko-osastojen tai vastaavien henkilöt ja materiaalit merkittiin luetteloon,

josta käytettiin nimeä määrävahvuusluettelo. Määrävahvuusluettelossa olevien
henkilöiden ja materiaalien määriä tai niiden muutoksia sanottiin sijoituksiksi. Armeijan
joukko-osastojen sodan- ja rauhanajan määrävahvuudet 1918. Sota-asiaintoimikunta
29.7.1918. Kansio 8-23. SArk/Mv.

Kuva 3.  Moottoriajoneuvojen säilytys halleissa oli sotilaallisen täsmällistä. Sotamuseo.
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Taulukko 4. Armeijan sodanaikaiset kuljettajien ja moottoriajoneuvojen sijoituk-
set joukko-osastoihin/vastaaviin 1919

    Joukko-osastot/vastaavat        Kuljettajia: Mp/Auto     Moottoriajoneuvoja
Divisioonan esikunta 4 / 3 2 Mp, 2 Auto
Jääkäriprikaatin esikunta 4 / 3 2 Mp, 2 Auto
Ratsurykmentin esikunta 8 / - 3 Mp
Pyöräilijäeskadroona - / 2 2 Ka
Jääkäriprikaatin pyöräilijäosasto - / 2 2 Ka
B-ratsueskadroona - / 2 2 Ka
Päämajan tiedonantovälineosasto - / 3 3 Ka
Sotajoukkojen tiedonantovälineosasto - / 2 1 Ka
Kipinälennätinlaitoksen esikunta - / 1 1 Ha
Kenttätykistörykmentin esikunta 6 / 1 2 Mp, 2 Ha
Kenttä- tai Rs-tykistöpatteriston esikunta 6 / - 2 Mp
Jääkäritykistö tai B-patteriston esikunta 6 / -  2 Mp
Kokeilupatteri - / 1 1 Ka

                                                                                                                                                                                                                                                                

Lähteet: Sotaministeriön kirj. nro 210. 19. Y. I, Helsinki 2.5.1919; Sotaministeriön
kirj. nro 302. 19. Y. I, Helsinki 2.5.1919; Sotaministeriön kirj. nro 421. 19. Y. I,
Helsinki 19.6.1919; Sotaministeriön kirj. nro 440. 19. Y. I, Helsinki 25.6.1919 ja
Sotaministeriön kirj. nro 997. 19. Y. I, Helsinki 27.10.1919. SArk/Mv.

Ennen 1920-lukua niin kuljettaja- kuin moottoriajoneuvomäärät olivat
epätarkasti ilmaistu ja moottoriajoneuvojen sekä kuljettajien nimikkeet olivat vie-
lä vakiintumattomia joukkojen määrävahvuusluetteloissa. Kuljettajasta käytettiin
myös nimikettä lähetti tai auto. Autot sijoitettiin lähinnä joukkojen esikuntiin ja
erikoisjoukko-osastoihin.101  Vasta 1920-luvun puolivälissä moottoriajoneuvoja alet-
tiin sijoittaa runsaammin armeijan joukko-osastoihin ja liikekannallepanossa
perustettaviin joukkoihin.

Sotaväen esikunnan yleisesikuntaosasto arvioi suojajoukkojen perustamisessa
tarvittavat moottoriajoneuvo- ja kuljettajamäärät 1920-luvulla.  Vuonna 1926 yleis-
esikunnan liikekannallepanotoimisto ilmoitti, että autojoukkoihin määrättävien
kuljettajien lukumäärän tulisi perustua suojajoukkojen tarpeisiin. Laskelmien mu-
kaan liikekannallepanossa tarvittaisiin noin 2000 moottoriajoneuvoa ja 3200 kul-
jettajaa, joista 1200 olisi varakuljettajia. Kun autojoukoissa vuosittain koulutettiin
270 kuljettajaa, niin laskelmien mukaan olisi vuoteen 1928 mennessä siirtynyt
reserviin 1750 kuljettajaa, joista 20 %:n poistuma olisi pienentänyt kuljettajamäärän

101 Sodanajan määrävahvuudet 1919. V-osa. Järj-os/PE 1919-1950. Kansio Hh 76. SArk/
Mv.
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n. 1400 henkilöön.102  Tämän kuljettajamäärän laskuperusteina oli käytetty seuraa-
van taulukon moottoriajoneuvolukuja.

Taulukko 5. Luettelo liikekannallepanossa tarvittavista moottoriajoneuvoista 1926

   Armeijat       Ha      Ka    Saira      Tr  Mp

Kenttäarmeija 160 863 432 62 402

Kotiarmeija 16 55 - 3 13

Armeija yhteensä 176 918 432 65 415

Lähde: Sotaväen esikunta. Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto. Helsinki
3.2.1926. Lkp-Tsto 1926-1930. Kansio Hh. SArk/Lkp.

Liikekannallepanossa tarvittavien erilaisten moottoriajoneuvojen lukumäärä oli
2006 kappaletta. Ensisijaisesti armeijan käyttöön olisi otettu sen omat moottori-
ajoneuvot. Vuonna 1926 Suomen moottoriajoneuvorekisterissä oli 17230 autoa
(ks. liite 1). Valtakunnallisesti moottoriajoneuvoja olisi ollut riittävästi liikekan-
nallepanon suorittamiseen. Reserviin koulutettujen kuljettajien määrä sen sijaan
olisi ollut riittämätön.

Armeijan sodanajan joukkojen moottoriajoneuvomäärät muuttuivat käyttö-
tarpeiden mukaan. Vuonna 1927 julkaistiin uudet sodanajan määrävahvuudet:
moottoriajoneuvoja oli sijoitettu joukkoihin huomattavasti enemmän kuin edelli-
sen vuoden määrävahvuuksissa.

102 Suojajoukkoja olivat ne joukot, jotka perustettiin varusmiespalvelusta suorittamassa
olleista henkilöistä lisättynä sopimushenkilöillä, jotka olivat reservissä ollessaan tehneet
sopimuksen tulla tarvittaessa armeijan palvelukseen. Yleisesikunnan liikekan-
nallepanotoimiston kirj. nro mv, Helsinki 3.2.1926. Kansio Hh 77, 1926-1930. SArk/
Lkp.
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Taulukko 6. Moottoriajoneuvot ja kuljettajat armeijan sodanajan määrävah-
vuuksissa 1927

   Joukko-osasto/       Kuljetta- Moottoriajoneuvoja
   vastaava jia Mp      Ha      Ka     Saira       Ea

  KENTTÄARMEIJA
Divisioona 62 23 11 9 9 -
Jv.Rykmentti 9 3 3 - - -
Kv.KenttätykistöR 10 8 1 - - -
Rs.KenttäkanuunaR 8 6 1 - - -
Rs.KenttähaupitsiR 10 8 1 - - -
Mt.Rs.KenttäkanR 163 6 4 142 2 33
Valomittauspatteri 1 1 - - - -
Äänenmittauspatteri 1 1 - - - -
Er.HyökkäysvaunuK 23 3 1 7 - 17
Pm.Viestikomppania 24 2 - 11 - -
AK.Viestikomppania 8 2 - 3 - -
Div.Viestikomppania 4 2 - 1 - -
Div.LääkintäK 22 1 1 3 6 -
RatsuPr.LääkintäK. 25 4 1 3 6 -
Kenttäsairaala 16 - 2 1 3 -
KuormastoK 1 1 - - - -
Kv.AutoK”A” 114 2 3 49 - 16
Kv.AutoK”B” 134 2 3 59 - 4
Rs.AutoK 104 2 3 44 - 4
Kuljetusjoukkue 1 84 - 2 40 - -
Kuljetusjoukkue 2 100 - 2 48 - -
Kuljetusjoukkue 3 76 - 2 36 - -
Sairasautojoukkue 41 1 1 3 25 -

KOTIARMEIJA
AutotäudennysP - 41 21 64 - -
- AutoK 121 10 5 16 - -
AutotäydennysK 96 10 5 16 - -

ILMAVOIMAT
Maalentoeskaaderi 4 7 5 12 3 3
Maatiedustelulaivue 23 3 2 6 1 2
Hävittäjäeskaadeeri 13 1 2 2 1 2
Er.Merilentolaivue 20 2 2 3 1 -
KiinteäItPatteri 1 1 - - - -
LiikkuvaItPatteri 15 1 2 11 - 4
Ilmailukoulu 20 2 2 2 1 -

Lähde: Suomen sodanajan määrävahvuudet 1927. Kenttäarmeija, kotiarmeija ja
ilmavoimat. Helsinki 2.9.1927.  Kansio Hh.104 b. SArk/Mv.
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Moottoriajoneuvojen ja kuljettajien lukumäärät olivat kasvaneet runsaasti sodan-
ajan joukko-osastoissa 1920-luvun alkupuolella verrattuna vuoden 1919
määrävahvuuksiin. Taulukosta nähdään, että joukko-osastoihin oli sijoitettu hen-
kilö- ja kuorma-autojen lisäksi  erikoisajoneuvoja, joita sodanajan tehtävissä tar-
vittiin. Siksi vuonna 1927 julkaistuissa  määrävahvuuksissa moottoriajoneuvoja
oli sijoitettu kaikkiin armeijan joukkoihin, runsaimmin tykistöön ja teknillisiin
aselajeihin ja vähiten jalkaväkijoukkoihin. Lisäksi kotiarmeijalla oli
autotäydennysjoukkoja, joista moottoriajoneuvoja voitiin siirtää niitä tarvitseville
joukoille.

Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto laski koko armeijan sodanajan
moottoriajoneuvotarpeen. Laskentaperusteina tässä oli käytetty samana vuonna
taulukossa 6  julkaistuja sodanajan joukkojen määrävahvuuksia.

Taulukko 7. Armeijan sodanajan moottoriajoneuvotarve 1927

Moottoriajoneuvotyyppi         Lukumäärä

Moottoripyörä 419
Henkilöauto 176
Kuorma-auto 1481
Sairasauto 365
Erikoisauto 56
Traktori 59

Yhteensä moottoriajoneuvoja 2556

Lähde: Sodanajan moottoriajoneuvotarve 1927. Yleisesikunnan liikekannallepano-
toimisto. Kansio Hh 77. 1926-1930. SArk/Lkp.

Yleisesikunnan liikekannallepanotoimiston laskelman mukaan vuoden 1928
alkupuolella autonkuljettajia oli koulutettu reserviin 1674 henkilöä. Luvussa oli
otettu huomioon 20 %:n kuolleisuus- ja varmuusprosentti.103   Kuljettajareservin
lukumäärä oli huomattavasti pienempi kuin sodanajan 2556 moottoriajoneuvon
tarve. Liikekannallepanotoimisto oli jo vuonna 1926 ollut huolissaan siitä, että
autojoukkojen reserviin kouluttama kuljettajien määrä oli riittämätön sodanajan
kuljettajatarpeen täyttämiseen. Sen vuoksi moottoriajoneuvojen kuljettajia tulisi
kouluttaa vuosittain huomattavasti enemmän.104

103 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto 28.4.1928. Taulukko, joka osoittaa reservin
riittävyyttä sodanajan armeijan perustamiseksi. Kansio Hh 77, 1926-30. SArk/Lkp.

104 Yleisesikunnan liikennekannallepanotoimiston kírj. mv. Helsinki 3.2.1926. Kansio Hh
77, 1926-1930. SArk/Lkp.
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4.1.2 Joukkojen moottoriajoneuvojen käyttötarve

Moottoriajoneuvojen käyttötarve ilmeni armeijassa jo ennen autojoukkojen perus-
tamista. Mutta silloin saatavilla olevan kaluston käyttöä rajoitettiin ankaran poltto-
ainepulan vuoksi jopa niin runsaasti, että vain 20 armeijan vastuullisinta päällik-
köä tai esikuntaa sai oikeuden käyttää moottoriajoneuvoja.105  Vuoden 1918 loppu-
puolella rajoituksia laajennettiin niin, että kaikki aikaisemmin annetut moottori-
ajoneuvojen käyttöluvat peruttiin ja uudet luvat käskettiin anomaan yleisesikun-
nan osasto II:lta.106

Vuoden 1919 aikana ja sen jälkeen polttoainepula alkoi helpottaa ja moottori-
ajoneuvoja voitiin käyttää niin autojoukoissa kuin joukko-osastoissa. Eri aselajien
ja joukko-osastojen toiminta alkoi vakiintua rauhanajan koulutustoimintaan ja eri-
laisten harjoitusten pitämiseen. Vuonna 1920 moottoriajoneuvoja haluttiin käyttää
entistä runsaammin erilaisiin tarkoituksiin, joihin lupa piti hakea sotaväen päälli-
költä. Ilmavoimien komentaja lähetti sotaväen päällikölle kirjelmän, jossa hän pyysi
harjoituksiin yhden kuorma-, henkilö- ja sairasauton.107  Sotaväen esikunta totesi
ratkaisussaan, että henkilöauto on tarpeeton, mutta muut pyydetyt ajoneuvot anne-
taan.108  Lappeenrannan ja Perkjärven yhdistetty komendanttivirasto pyysi autoa
sotaväen esikunnalta komendantin käyntiin Perkjärven leirialueella.109  Sotaväen
päällikkö vastasi, ettei autoa voida antaa, koska niitä on liian vähän.110

Armeijan erilaiset leirit ja harjoitukset lisäsivät kuljetustarpeita. Eri aselajit
pyysivät  moottoriajoneuvoja leirikäyttöön 1920-luvun alkupuolella. Tykistö oli
ensimmäisiä moottoriajoneuvojen käyttäjiä ja kokeilijoita niin ampumatarvikkeiden
kuin  tykkien kuljettamisessa.  Tykistön tarkastaja lähetti sotaväen päällikölle kir-
jelmän, jossa pyysi leirikäyttöön 14 kuorma-autoa.111  Asia meni sotaministeriön
ratkaistavaksi. Sieltä annettiin lupa kahden kuorma-auton komentamiseen.112  Moot-
toriajoneuvojen vähyydestä huolimatta tykistö tottui käyttämään moottoriajoneuvoja
leiri- ja maastokäytössä, ja niinpä Perkjärven leirialueelle pyydettiin vähän myö-
hemmin kahden kuukauden ajaksi seuraavaa kalustoa: 5 kuorma-autoa, 1 henkilö-
auto ja 1 sairasauto sekä 4 moottoripyörää.113  Sotaväen esikunta toteutti tykistö-
leirin tarpeen sellaisenaan ja antoi pyydetyt ajoneuvot.114

105 Lyhennysote Suomen sotajoukkojen ylipäällikön toukokuun 22 pnä 1918 allekirjoittamasta
päiväkäskystä/SAAk 1a. Päämajan päiväkäsky nro 42, joka koskee automobiilien  käytön
rajoittamista. SArk/Au.

106 Ylipäällikön käsky nro 84. Helsinki 13.11.1918. SArk.
107 Ilmavoimien komentajan esikunnan kirj. nro 1256/944 , Helsinki 31.5.1920. SArk/Koul.
108 Sotaväen esikunnan I a:n kirj. nro 1256/985, Helsinki 10.6.1920. SArk/Koul.
109 Lappeenrannan ja Perkjärven komendanttiviraston kirj. nro 691/20, Lappeenranta 31.5.1920.

SArk/Koul.
110 Sotaväen esikunnan I a:n kirj. nro 2891/990, Helsinki 4.6.1920. SArk/Koul.
111 Tykistöupseerien täydennyskurssin johtajan kirj. nro 669/20, Helsinki 14.5.1920. SArk/

Koul.
112 Sotaministeriön kirj. nro 3141/20. Ins. 2.,Helsinki 3.6.1920. SArk/Koul.
113 Sotaväen esikunnan tykistöntarkastajan kirj. nro 313/22, Helsinki 24.4.1922. SArk/Koul.
114 Sotaväen esikunnan osasto I a:n kirj. nro 1032/262/sal., Helsinki 5.5.1922. SArk/Koul.
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Tykistö kokeili ja tutki moottoriajoneuvojen käyttöä laajemminkin. Kenttä-
tykistön moottoroinnin kehitystä tykistön tarkastaja analysoi vuonna 1923 seuraava-
asti:

”Ollaan sitä mieltä, että talvis- että kesäaikaan tykistön liikkuminen ei vielä
ole sellainen, mutta teknillisesti sellainen on mahdollinen tulevaisuudessa.
Lähitulevaisuudessa divisioonien tykistöä ei vielä motorisoida, vaan ras-
kaan tykistön, tykkien ja ammuskuormien siirtäminen konevoimalla tulisi
järjestää.”115

Polkupyöräjoukot liikkuvat nopeasti paikasta toiseen. Tällaisten joukkojen huol-
lon tulisi kulkea samalla nopeudella. Polkupyöräpataljoona 2:n komentaja piti tär-
keänä vuonna 1923, että autokuormastot ovat ehdottoman välttämättömiä
polkupyöräjoukoille. Hevoskuormasto, jonka mukana huolto kulkee, on liian hi-
das seuraamaan joukkojen liikkumista. Tämän vuoksi polkupyöräjoukkojen toi-
minnassa ei saavuteta niille asetettuja vaatimuksia.116

Sotaväen esikunta lähetti loppuvuonna 1923 kaikille joukko-osastoille kyselyn
moottoriajoneuvojen käyttömahdollisuuksista sotaharjoituksissa.117  Vastauksien
mukaan tuohon aikaan moottoriajoneuvot olivat vielä osalle joukkoja sellaisia, joi-
den käyttöä ei osattu arvioida, mutta suurelle osalle tarpeellisia ja käyttöön sopi-
via, kun tiet olivat tulleet ajokelpoisiksi. Tosin ei tarkasti osattu määritellä, millai-
set moottoriajoneuvot olisivat sopivia, mutta valtaosa  uskoi autojen käyttö-
mahdollisuuksiin erilaisissa kuljetustehtävissä.118

Moottoriajoneuvojen käyttö lisääntyi vuosi vuodelta. Eri aselajit pyysivät
moottoriajoneuvoja monenlaisiin  käyttötarkoituksiin. Moottoriajoneuvoja  käy-
tettiin jopa niin runsaasti, että niiden käytöstä vastaava teknillisten joukkojen esi-
kunta lähetti sotaväen päällikölle sanoman pyytäen vähentämään autojen käyttöä.
Yksi vähennyskohde oli sotaharjoitukset.119

4.2 Esikuvat ja viitteet sotilasmoottoriajoneuvokoulutukselle

4.2.1 Ulkomainen sotilasmoottoriajoneuvoala esikuvana

Jääkärien saksalainen sotilaskoulutus ja moottoriajoneuvoalan koulutus
käyttökokemuksineen olivat ensimmäiset ulkomaiset viitteet Suomen armeijan

115 Motorisoimisella tarkoitettiin moottoriajoneuvojen sijoittamista joukkojen
organisaatioihin.  Tykistön tarkastajan vuosikertomus kenttätykistön tilasta vuonna 1923.
Salainen. Kansio Hh 22. SArk/Järj.

116 Polkupyöräpataljoona 2 os. II:n kirj. nro 118/23 sal., Raivola 14.9.1923. SArk/Koul.
117 Sotaväen esikunnan osasto Ep. I a:n kirj. nro 5491/508/3, Helsinki 19.12.1923. Kansio

82. SArk/Koul.
118 Vastaukset sotaväen esikunnan kyselyyn nro 5491/508/3, Helsinki 19.12..1923. Kansio

82. SArk/Koul.
119 Teknillisten joukkojen esikunnan puhelinsanoma sotaväen päällikölle 9.8.1925. Kansio

91. SArk/Koul.
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moottoriajoneuvokoulutusta aloitettaessa. Tarkemmin tämä asia tulee esille
kuljettajakurssien opetusohjelmia koskevassa kappaleessa.

Euroopan sotilaspoliittinen tilanne muuttui ensimmäisen maailmansodan päät-
tymisen jälkeen. Suomen armeijan yhteydet muihin Euroopan valtioihin avautui-
vat. Yksi tällainen maa oli Ranska. Vuonna 1921 Suomen ja Ranskan hallitusten
välillä tehdyn sopimuksen mukaan sotilashenkilöitä voitiin lähettää sopimusmaihin
puolin ja toisin. Niinpä teknillisten joukkojen esikuntaan tuli teknillisten asioiden
asiantuntijaksi kapteeni A. Devaulx.120  Lisäksi hänen asiantuntemustaan käytettiin
mm. puolustusrevisiokomitean työssä.121

Kapteeni A. Devaulx oli palvellut ranskalaisen autokomppanian päällikkönä
ensimmäisessä maailmansodassa, joten hänen asiantuntemuksensa moottoriajo-
neuvojen käytöstä ja koulutuksesta oli laaja ja käytännönläheinen. Hän laati ope-
tusohjelman Autopataljoonan alokkaiden koulutusta varten.122  Opetusohjelmassaan
hän korosti, että

 ”autopataljoonan teknillinen opetus ansaitsee erikoisaseman niissä ylei-
sissä perusteissa, jotka koskevat teknillisten joukkojen koulutusta, koska ta-
vallisesti käytettyjä opetusmenetelmiä ei niissä voida sovelluttaa ilman eri-
näisiä toimenpiteitä”.

Devaulx´n laatima opetusohjelma sisälsi sotilaskuljettajalle ja kuljettaja-
koulutukselle asetettuja tavoitteita. Kuljettajakoulutukselle asetettuja tavoitteita
tarkastellaan lähemmin asevelvollisten kuljettajakoulutusta käsittelevässä luvus-
sa. Mutta sotilaskuljettajan toiminnalle Devaulx  piti tärkeänä sitä, että sotilas-
kuljettaja tarkoin oppisi opetettavat asiat. Hänen tulisi olla pohjakoulutukseltaan
mieluummin talonpoika kuin oppinut, jolloin hän olisi alttiimpi opetukselle ja te-
kisi tarkoin opetuksen mukaan. Siviilikuljettaja voi olla vapaampi ajotehtävässään
kuin sotilaskuljettaja, jonka tulee noudattaa siviililakien lisäksi sotilaalle kuuluvia
sääntöjä. Erityisesti hän korosti sitä, että sotilaskuljettajan tulisi olla hyvin taitava
käyttämään sotilasajoneuvoja ja olla ehdottoman kurinalainen ja totella käskyjä.

Devaulx toi julki myös lumen vaikutuksen moottoriajoneuvojen liikkuvuuteen
talven aikana. Hänen mukaan armeijan moottoriajoneuvojen oli pystyttävä liikku-
maan vuodenajoista riippumatta. Teknillisenä upseerina hän piirroksin esitteli suun-
nitelmia, joissa lumen pyörälle aiheuttamat vastukset voitettaisiin.123  Muutamat

120 Suomen ja Ranskan hallitusten välillä tehtiin 25.6.1921 sopimus, jonka mukaan
sotilasneuvonantajia voidaan komentaa eli lähettää sopimusmaihin puolin ja toisin. Tämän
sopimuksen perusteella saapui  insinööriupseeri, kapteeni  A. Devaulx, vuonna 1921 teknillisten
joukkojen asiantuntijaksi. Kapteeni A. Devaulx´n komennus päättyi Suomessa 11.7.1925.
Puolustusministeriön kirj. nro 334 G 1., Helsinki 27.5.1925. Kansio 81. SArk/Koul.

121 Sotaväenesikunnan osasto I a:n kirj. nro 5798/626/3, Helsinki 23.9.1924. Kansio 81.
SArk/Koul.

122 Kapteeni A. Devaulx´n kirjoitus nro 20. Ohjelma autopataljoonan alokkaiden koulutusta
varten. Kansio 39. SArk/Koul.

123 Kapteeni A. Devaulx´n kirjoitus nro 22. Automobiili-liikenne lumisena aikana. Kansio
24. 1921.  SArk/Koul.
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hänen esittämistään ratkaisuista olivat käyttö- ja sovellutuskelpoisia Suomen oloi-
hin, kuten lumiauran ja ketjujen käyttäminen. Jotkut esitykset olivat sopimatto-
mia. Yksi tällainen oli hiekan pudottaminen ajon aikana lumessa kulkevan pyörän
alle. Tärkeintä näissä Devaulx´n esityksissä oli liikkuvuus, sillä jo 1920-luvun al-
kupuolella hän kiinnitti huomiota moottoriajoneuvojen mahdollisuuksiin kulkea
Suomen talvisissa oloissa.

Devaulx esitti suunnitelmissaan myös moottoriajoneuvojen käyttöä sota-
harjoituksissa. Yhdessä tällaisessa harjoitussuunnitelmassaan hän esitti, miten
moottoriajoneuvoilla kuljetetaan Pohjois-Suomessa taistelevan armeijan huolto-
materiaali. Hän korosti, että auto on kuljetusväline, joita riittävyyden takia ei voi-
da jakaa suuria määriä divisiooneille. Suurin hyöty autoista saadaan silloin, kun
niitä käytetään toimivuuden mukaisesti kuljetusvälineinä ja ylimmän johdon hal-
linnassa eikä yksittäisinä välineinä. Kaiken autopalveluksen tulee olla järjestettyä
ja johdettua vaikeissakin tilanteissa. Moottoriajoneuvoista tulee muodostaa sellai-
nen käsitys, että niitä voidaan käyttää monissa erilaisissa kuljetuksissa.124

Devaulx laajensi moottoriajoneuvojen käyttöä ja suunnitteli autoliikenteen jär-
jestelyä armeijassa.125  Hän tutki autoilla suoritettavaa Karjalan kannaksen armei-
jan päivittäistä huoltamista talvioloissa. Toiminta-ajaksi hän otti kolme kuukautta
ja huoltomatkaksi keskimäärin 70 kilometriä. Suunnitelma oli hyvin laaja, ja se
sisälsi päämajan kuljetusjohtajan toiminnan, moottoriajoneuvojen oton, lastaus- ja
purkausalueiden järjestelyn varikkoineen sekä tiestön käytön. Tällaiset Devaulx´n
moottoriajoneuvojen käyttöä koskevat suunnitelmat olivat Suomen armeijassa ai-

124 Kapteeni A. Devaulx´n kirjoitus nro 30. I.  Automobiilipalveluksen järjestely. Kansio
24. 1923. SArk/Koul.

125 Kapteeni A. Devaulx´n kirjoitus nro 30. III. Automobiilipalveluksen järjestely armeijoissa.
Kansio 24. 1923. SArk/Koul.

Kuva 4.  Ajaminen tällaisilla renkailla oli hidasta ja tietä kuluttavaa. Sotamuseo.
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kaansa edellä, mutta ne antoivat viitteitä ja ajatuksia silloiselle armeijan johdossa
olevalle upseerikunnalle.

Ranskalaiseen moottoriajoneuvoalan ohjekirjallisuuteen tutustuttiin yleisesikun-
nan kulkulaitos- ja etappiosastossa. Sen käytössä oli ranskalainen ”Yhteenveto
miehistön autokuljetusten toimenpiteistä”126  -ohjesääntö ja sen  kolmas luku
”Puolustuskuntoisen jalkaväkidivisioonan kuljettaminen”.127  Divisioonan kuljet-
taminen esitettiin tapahtuvaksi autoilla ja hevosilla. Divisioonan autokomppanian
yhden auton kapasiteetti oli joko 12 henkilöä tai 5 tonnia materiaalia. Samasssa
yleisesikunnan osastossa oli myös  ranskalainen moottoriajoneuvojen takavari-
kointiorganisaation malli ”Ohjesääntö sotilastakavarikoimisista annettujen lakien
mukaan joka vuosi toimitettavaa autojen luetteloimista varten” taulukkoineen.128

Malli oli esikuva yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosastolle, jossa alettiin
tilastoida käytettävissä olevat moottoriajoneuvot  jo vuonna 1921.129  Virallinen
moottoriajoneuvojen rekisteröinti alkoi Suomessa vuonna 1922, mutta se  ei kos-
kenut kuitenkaan armeijan moottoriajoneuvoja.130

Ranskalaisen sotilasasiantuntijan kapteeni A. Devaulx´n lisäksi myös muut ul-
komaille tapahtuneet opintomatkat lisäsivät ja avarsivat sotilasmoottoriajoneuvo-
alan tuntemusta. Vuonna 1924 Autokomennuskunnan muuttuessa Autopataljoonaksi
sen komentaja majuri  J. L. Knaapi komennettiin Englantiin tutustumaan auto-
joukkojen upseerien koulutukseen, moottoriajoneuvojen rauhanaikaiseen käyttöön
ja korjauspajan työskentelyyn.131  Teknillisten joukkojen komentaja teki esityksen
sotaväen päällikölle, että ulkomaille komennettaisiin upseereita tutustumaan sotilas-
teknilliseen koulutukseen, jotta heillä olisi valmius myöhemmin toimia opettajina
Suomessa. Yhden komennettavan upseerin tulisi perehtyä kuljetuksiin ja erityises-
ti autokuljetuksiin sekä moottoriajoneuvotekniikkaan.132  Teknillisten joukkojen
komentaja teki myös esityksen, että Viron autojoukkojen toimintaan käytäisiin tu-
tustumassa, mutta varojen puuttuessa tämä matka ei toteutunut.133

Yleisesikunnassa seurattiin Neuvostoliiton moottoriajoneuvoalan kehitystä.
Puna-armeijan tykistössä moottorialaa tunteville miehille oli avattu traktorikoulu,
jossa opetettiin kevyiden tykkien vetämistä moottoriajoneuvoilla.134  Esillä oli myös
laaja ja monipuolinen muistio ”SSSR:n autokulkuneuvot ja puna-armeija”.135  Pää-

126 Re´sumant les dispositions a’ prendre pour les Transports de Troupes en Automobiles.
Kansio 21. 1919. SArk/Kulj.

127 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosasto I. E. A:n muistio nro 950, Helsinki 30.10.1920.
Kansio 21. 1919. SArk/Kulj.

128 Ibidem.
129 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro 751/21, Helsinki 1.12.1921. SArk/Kulj.
130 Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja

katsastuksista 1922/117, 2 §.
131 Sotaväen esikunnan koulutusosaston kirj. nro 68.K.24, Helsinki 19.11.1924. SArk/Koul.
132 Teknillisten joukkojen esikunnan osasto Eu:n kirj. nro 7677/370/2, Helsinki 27.10.1925.

SArk/Koul.
133 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 592/X/26, Helsinki 9.11.1926. SArk/Koul.
134 Yleisesikunnan kirj. nro 18/V/24 sal, Helsinki 4.1.1924. SArk/Kulj.
135 Yleisesikunnan toimisto II:n muistio nro 112/II/25 sal, Helsinki 14.11.1925. SArk/Kulj.
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teemana tässä muistiossa oli se, että Neuvostoliitto suhtautui hyvin vakavasti moot-
toriajoneuvojen tulevaan käyttöön, jolloin autot tulevat syrjäyttämään kapearaiteisia
junia ja hevoskuljetuksia.

4.2.2 Kotimainen lainsäädäntö ja moottoriajoneuvojen liikkuvuus

Moottoriajoneuvojen määrä lisääntyi Suomessa nopeasti 1920-luvulla. Se aiheutti
tarpeita lainsäädösten muutoksille ja lisäämiselle. Valtioneuvoston päätöksessä
vuonna 1922 määrättiin rekisteriin merkittäväksi kaikki Suomessa käytössä olevat
moottoriajoneuvot lukuun ottamatta sotaväen omistamia.136  Päätöksen mukaan
ajoneuvot oli vuosittain katsastettava ja katsastuksen suoritti poliisiviranomainen
katsastusmiehen avustamana.  Moottoriajoneuvon tuli täyttää määrätyt ehdot, jot-
ka autoliikenteestä annetussa asetuksessa ajoneuvon rakenteesta määriteltiin. Pai-
non tuli olla vähintään 350 kiloa, ja ajoneuvon piti kulkea omalla moottorilla eteen-
ja taaksepäin, eikä se saanut rikkoa tietä. Lisäksi rakenteen eri osille annettiin yk-
sityiskohtaisen tarkkoja määrityksiä.137

Merkittävä yhteys moottoriajoneuvon rakenteelle ja tiestölle annettiin vuonna
1924 autoliikenteen asetusmuutoksessa, jossa määriteltiin ajoneuvon renkaan tien
pintaan aiheuttama kuormitus.138  Tässä asetusmuutoksessa tärkeä mitta oli ren-
kaan kulutuspinnan leveys, joka määritti tiehen kohdistuvan pintapaineen. Pinta-
paineen mukaan laskettiin erilaisille ajoneuvoille sallittu bruttopaino. Lisäksi asetus-
muutoksessa määriteltiin myös yleisellä tiellä kulkevan auton suurin leveys, joka
sai olla 2,10 m kuormineen. Määritykset sallivat myös armeijan erilaisille ajoneu-
voille mahdollisuuksia sekä kulkea yleisillä teillä että kehittää ajoneuvoja parem-
min sotaväen käyttöön sopiviksi.

Moottoriajoneuvoliikenteestä annetussa asetuksessa vuonna 1926 määriteltiin
moottoriajoneuvoksi jokainen maassa voimakoneella kulkeva ajoneuvo, joka ei
kulje kiskoilla. Asetuksen mukaan moottoriajoneuvot olivat ennen käyttöön ottoa
rekisteröitävä. Tämä ei koskenut armeijalle tai suojeluskunnalle kuuluvia moottori-
ajoneuvoja tai erityisiin sotilastarkoituksiin rakennettuja moottoriajoneuvoja.139

Näin asetus salli armeijan hoitaa  moottoriajoneuvojen rekisteröimiseen kuuluvat
asiat itsenäisesti, vaikka asetuksessa siitä ei ollut suoranaista mainintaa. Toisaalta
asetus salli armeijan tarkoituksiin rakennetun ja rekisteröidyn moottoriajoneuvon
kulkemisen yleisillä teillä.

Siviilissä moottoriajoneuvot kehittyivät rakenteeltaan yhä merkittävämmiksi
kuljetusvälineiksi. Armeija oli kiinnostunut tästä kehityksestä, koska suuri osa krii-
siajan kuljetuksista oli suunniteltu tapahtuvan tiekuljetuksina. Kapteeni K.
Grigorkoff kirjoitti vuonna 1926 Sotilasaikakauslehdessä sodanaikaisen joukon

136 Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja
katsastuksesta 18.5.1922/117, 2 ja 9 §.

137 Asetus automobiililiikenteestä 14.10.1922/237, 3-7 §.
138 Asetus automobiililiikenteestä 14. päivänä lokakuuta 1922 annetun asetuksen

muuttamisesta 26.4.1924/110,  4, 13 ja 27 §.
139 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157, 1, 22 ja 75 §.
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kuljetustarpeista ja korosti, että armeija tulee liikekannallepanossa turvautumaan
siviiliautoihin, jotka otetaan sotilaskäyttöön. Yksi tällainen ottotoimintaan sopiva
kuorma-auto oli Ford, joka oli rakenteeltaan yksinkertainen, vahva ja helppokäyt-
töinen. Tällaiset ominaisuudet lähestyivät sotilasauton liikkuvuudelle asetettuja
vaatimuksia.140

Liikenteen kasvaessa tiet oli muutettava vastaamaan liikennettä. Vuonna 1918
annetussa laissa teiden tekemisestä ja kunnossapidosta annetut teiden luokitukset
ja määrittelyt olivat niin ylimalkaiset, että ne pian vanhenivat. 1920-luvun alussa
annettiin asetus, jossa määriteltiin tarkemmat säännökset tielautakunnasta, maan-
teistä ja paikallisteistä.141  Kehittyvä maantieliikenne ja moottoriajoneuvojen ra-
kenne vaativat yhä tarkempia ja käyttökelpoisempia teiden luokituksia. Valtioneu-
vosto antoi vuonna 1921 päätöksen, jossa määriteltiin uudet luokitukset ja ohjeet
teiden tekemisestä ja kunnossapidosta maalla.142  Tämän päätöksen mukaisesti
yleisinä kulkuväylinä olevat tiet luokiteltiin seuraavasti: 1. luokan maantiet keski-
raskaalle liikenteelle, 2. luokan maantiet kevyelle liikenteelle ja paikallis- sekä
polkutiet jalan ja ratsain kulkeville. Vuoden kuluttua edellisestä annettiin asetus
autoliikenteestä.143  Sen mukaan autoliikenne oli sallittua yleisillä teillä, joita oli-
vat maantiet, paikallistiet, kadut ja toripaikat. Moottoriajoneuvojen painot näillä
teillä saivat olla seuraavat: viertotiellä, joka oli päällystetty maantie, 6 tonnia, 1.
luokan maanteillä 4,5 tonnia ja 2. luokan maanteillä tai paikallisteillä 3 tonnia. Jos
ajoneuvoissa oli kumipyörät, painot sai ylittää yhdellä tonnilla. Vuoden 1926 ase-
tus määritteli yleisiksi teiksi maantiet, kunnantiet, kylätiet sekä lisäksi kadut ja
torit sekä muut yleiset paikat, jotka sisältyvät tähän asetukseen tai sen nojalla an-
netaan.144  Asetus antoi luvan käyttää moottoriajoneuvoja hyvin laajalla alueella.
Tällainen nopeasti muuttuva teiden luokitus oli seurausta moottoriajoneuvojen lu-
kumäärän lisääntymisestä, auton painojen kasvusta ja rakennemuutoksista.

Armeijalle maantiet ja niiden kunto kulkemismahdollisuuksineen tulivat tär-
keäksi kysymykseksi jo 1920-luvun alkupuolella. Reservikapteeni Arvo Lönnroth
kirjoitti Sotilasaikauslehdessä, että tiet ovat  yhtä välttämättömiä ja tärkeitä kuin
rautatiet. Erityisesti hän painotti, että Suomessa maanteillä on strateginen merki-
tys ja koko sodan onnistuminen riippuu siitä, missä kunnossa tiet ovat ja kuinka
nopeasti niillä voidaan hoitaa elin- ja ampumatarvikkeiden kuljetukset.145  Teknil-
listen joukkojen komentaja eversti Unio Sarlin piti esitelmän yleisesikunnan up-
seereille vuonna 1925 maantiekysymyksestä, jota hän tarkasteli laajasti.146  Joh-
dannossa hän korosti:

 ”Meillä ei olla selvillä teiden tarkoituksesta ja merkityksestä, sillä jos me
todellakin olisimme niistä selvillä, seuraisi siitä oikea tiepolitiikka ja oikea

140 Grigorgoff, K. Ford sotilasautona. SAL 1926, 132-135.
141 Tieasetus 9.4.1920/87.
142 Valtioneuvoston päätös teiden tekemisestä ja kunnossapidosta 31.5.1921/170.
143 Asetus automobiililiikenteestä 14.10.1922/237, 1 ja 13 §.
144 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157, 2 §.
145 Lönnroth, A. 1922. Sotilasteiden kunnossapito. SAL 1922, 40.
146 Yleisesikunnan toimisto II:n diaario 10.2.1925 salainen. SArk/Kulj.
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tieohjelma, joka helposti ja täsmällisesti voisi määritellä ne teknilliset vaa-
timukset, joita teiden tulee täyttää.”

Esitelmän keskeisimpiä teemoja olivat kaupankäynti, sivistyksen leviäminen ja
maanpuolustus. Maanpuolustusosuudessaan hän painotti sitä, ettei

”mikään armeija voi olla joka paikassa vahva rintamalla, mutta pienikin
armeija, joka nopeasti voi liikkua pitkiäkin matkoja, voi ratkaisevalla het-
kellä ja ratkaisevassa paikassa olla voimakkaampi kuin vihollinen.  Erit-
täinkin autojen halpuuden ja nopeuden vuoksi liikenne autoilla tulee edulli-
semmaksi kuin rautateillä. Suoritetut automanoveerit ovat osoittaneet, että
sodassa voidaan jälkikuljetukset suorittaa autoilla.”

Teknillisten  joukkojen komentaja oli vakavasti kiinnittänyt huomiota liikku-
vuuteen, joka on yksi tärkeimpiä tekijöitä armeijan toiminnassa.

Talviliikenne oli asia, joka askarrutti sotilasjohtajia. Asiasta käytiin keskuste-
lua upseeriston keskuudessa ja kirjoiteltiin Sotialasaikakauslehdessä. Kapteeni L.
Knaapi esitteli sellaisen moottoriajoneuvon rakenteen, jossa etupyörät olivat
jalaksien päällä ja takapyörien etupuolelle laitettiin apupyörät, joiden päällä olivat
telat.147   Reservikapteeni Arvo Lönnroth tarkasteli artikkelissaan moottori-
ajoneuvoja, niiden valmistusta, huoltamista ja liikkuvuutta erityisenä kohteena talvi-
liikkuvuus.148  Hän painotti, että Pohjoismaiden armeijoiden moottoriajoneuvojen
talviliikkuvuus riippuu teknillisestä ratkaisusta, joka on edelleen ratkaisematon
kysymys.

Moottoriajoneuvojen talviliikenne oli niin tärkeä asia, että se otettiin esille ar-
meijan ylimmässä johdossa. Teknillisten joukkojen komentaja otti vuonna 1924
kirjallisesti yhteyttä sotaväenpäällikköön ja pyysi, että upseereja lähetettäisiin
Ruotsiin ja Norjaan tutkimaan siellä tapahtuvaa moottoriajoneuvojen talvi-
liikennettä.149  Hän totesi, että näissä maissa oli jo saatu kokemuksia talvi-
liikkuvuudesta. Esitystään hän perusteli sillä, että maamme puolustuksen tehok-
kuuden turvaamiseksi talvisodankäynnissä oli välttämätöntä, että  moottoriajoneu-
vojen talviliikennekysymys armeijassamme ratkaistaan pikaisesti. Seuraavana vuon-
na teknillisten joukkojen komentaja esitti käytännön toimenpiteitä. Hän ehdotti
kirjelmässään yleisesikunnan päällikölle, että jos auraukset  aloitetaan syksyllä ja
kalustona käytetään raskaita traktoreita kaksisiipisine auroineen, niin silloin olisi
mahdollista kulkea maanteitä pitkin koko talven. Tällaisia aurauskokeita Auto-
pataljoona sitten suorittikin seuraavan talven aikana.150

Yleisesikunnan päällikkö lähetti kirjeen  Suomen sotilasasiamiehelle Ruotsiin
vuonna 1925. Hän ilmoitti, että teknillisten joukkojen komentajan johdolla Suo-

147 Knaapi, L. 1922. Moottoriajoneuvo kulku- ja kuljetusvälineenä talvella. SAL 1922,
181-185.

148 Lönnroth, A. 1923. Tekniikasta ja sen kohtalosta sotalaitoksissa. SAL 1923, 7.
149 Teknillisten joukkojen esikunnan osasto III:n kirj. nro 596/110/119, Helsinki 4.2.1924.

SArk/Tjouk.
150 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 613/112/24, Helsinki 8.1.1925. SArk/Kulj.
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messa suoritetaan talviliikennekokeita, joiden tuloksia voitaisiin verrata vastaavi-
en ruotsalaisten tulosten kanssa. Kirjeessä oli tietoja yksityiskohtaisesti kokeiden
niin taktillisista kuin teknillisistä seikoista.151  Suomen sotilasasiamies vastasi kir-
jelmään ja lähetti Ruotsin yleisesikunnalta saamansa muistion vastaavanlaisista
talviliikennekokeiluista.152  Muistion mukaan tulokset olivat Ruotsissa lähes sa-
manlaiset kuin Suomessa saadut, joten aurauskysymys ei vielä selvinnyt  tätä kautta.

Armeijan johto yritti toden teolla ratkaista talviliikenneongelmaa. Yleisesikun-
nan kuljetustoimisto näyttää  kiinnittäneen huomiota ruotsalaiseen sanomalehteen
Norbottens- Tidningen, Luleå 1.10.1926, jossa oli kirjoitus ”Vinterbiltrafik och
snöplogning”.153  Tämän kirjoituksen sanoma teiden auraamisesta ja edellisen tal-
ven suomalaisista aurauskokeiluista olivat niin asiallisia, että teknillisten joukko-
jen komentaja lähetti kiireellisesti kirjelmän Viipurin läänin maaherralle ja pyysi
lupaa suorittaa aurauskokeiluja tulevan talven aikana Viipurin - Rokkalan välisellä
tiealueella.154  Lupa saatiin ja Autopataljoonalle annettiin käsky suorittaa aurauksia
koko talven ajan mainitulla tieosuudella. Lisäksi käskettiin kokeilemaan sydän-
talvella uusmallisia traktoriauroja ja sälelumiaitoja aukeilla paikoilla lumikinosten
estämiseksi.155

Niin maantiekysymys kuin liikkuminen talvisilla teillä osoittivat sen, että ar-
meijan korkeimmassa johdossa oltiin kiinnostuneita ja huolestuneita moottoriajo-
neuvojen talviliikenteestä 1920-luvun alkupuolella. Monet tehdyt aurauskokeilut
kuitenkin tuohon aikaan näyttivät, että niin moottoriajoneuvojen rakenne kuin
aurausvälineet eivät silloin olleet vielä tarpeeksi kehittyneitä, jotta armeijan talvi-
liikenne olisi saatu riittävän toimivaksi..

4.3 Koulutukseen vaikuttaneet organisaatiomuutokset

4.3.1 Teknilliset joukot perustetaan

Kansalaissodan jälkeen Suomen armeija koostui monista erilaisista ja eritasoisista
joukko-osastoista. Niin divisioonien kuin rykmenttien komentajilla oli hallussaan
useita erilaisia joukkoja. Yleisesikunnassa katsottiin, että tällainen kokoonpano ei
ollut koulutuksen kannalta  edullinen. Sotaväen uudelleenjärjestelyä varten asetet-
tiin 1920-luvulla komitea, jonka johtajaksi määrättiin kenraalimajuri Oscar Paul
Enckell.156  Komitea tarkasteli mietinnössään koko sotaväkeä ja esitti muutoksia
sen kokoonpanoon. Siinä esitettiin teknillisten aselajipataljoonien perustamista ja

151 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston kirj. nro 13/II/25 sal, Helsinki 20.1.1925. SArk/Kulj.
152 Suomen Tukholman sotilasasiamiehen kirj. nro 82/24 sal, Tukholma 25.4.1925. SArk/Kulj.
153 Vinterbiltrafik och snöplogning. Norbottens- Tidningen. Luleå. 1.10.1926. Kansio 49.

SArk/Kulj.
154 Teknillisten joukkojen esikunnan osasto III:n kirj. nro 7472/548/119/26, Helsinki

27.10.1926. SArk/Tjouk.
155 Teknillisten joukkojen esikunnan osasto III:n kirj. nro 7673/548/117/26, Helsinki

2.11.1926. SArk/Tjouk.
156 Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 160-161.
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niiden kokoamista erityisen teknillisten joukkojen esikunnan alaisuuteen. Sota-
ministeriö käsitteli ehdotukset ja laati suunnitelman tarvittavista muutoksista. Uu-
delleenjärjestelyt toteutettiin vuodenvaihteessa 1920 - 1921. Teknilliset aselajit
koottiin  ja niistä muodostettiin viisi erillistä joukko-osastoa: Pioneeripataljoona,
Rautatiepataljoona, Kenttälennätinpataljoona, Radiojoukot ja Autojoukot.157

Vuoden 1920 lopulla Autojoukkojen sekä nimi että kokoonpano muuttuivat.
Tasavallan presidentin antamalla käskyllä 5.11.1920 määrättiin perustettavaksi
Autopataljoona.158  Tämä käsitti esikunnan, 2 autokomppaniaa ja 2 autovarikkoa,
joista toinen toinen oli Helsingissä ja toinen Viipurissa. Autopataljoona teki muutos-
esityksen sotaministeriölle, joka hyväksyi sen. Tämän  mukaan Autopataljoona
käsitti esikunnan, johon kuului pataljoonan komentaja, teknillinen toimisto ja 2
autokomppaniaa. Nyt näillä kummallakin autokomppanialla oli autovarikko. Vii-
puriin aikaisemmin siirretty komppania sai nimekseen 2.Komppania ja Helsingis-
sä ohjaajakoulusta muodostuneet kaksi komppaniaa yhdistettiin ja nimettiin
1.Komppaniaksi. Tämä muutos astui voimaan vuoden 1921 alusta. Edellisen vuo-
den aikana Viipuriin siirtynyt komppania sai myös korjauspajan.159

Uudelleenjärjestelyn yhteydessä perustettiin 1.12.1920 teknillisille joukoille oma
esikunta. Joukkojen komentaja ja esikunta saivat presidentin määräyksellä itsenäi-
seen prikaatiin verrattavan aseman. Tällaista järjestelyä pidettiin nuoressa armei-
jassa tarpeellisena, sillä oli todettu, että pienet teknilliset aselajit tarvitsivat keski-
tetyn johdon saadakseen erikoiskoulutuksen yhtenäistetyksi ja erikoismateri-
aalihankinnat käynnistetyiksi. Näkemysten mukaan teknilliset joukko-osastot oli-
vat olleet toisarvoisessa asemassa kuuluessaan divisioonien alaisuuteen armeijan
perustamisen jälkeen. Ensimmäiseksi komentajaksi teknillisille joukoille määrät-
tiin everstiluutnantti Onni Hämäläinen, mutta jo vuoden 1921 alkupuoliskolla uu-
deksi komentajaksi tuli majuri Unio Sarlin160  everstiluutnantti Onni Hämäläisen
tultua nimitetyksi sotaministeriksi.161

 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosastolle - eri vaiheiden kautta vuodesta
1925 lähtien itsenäiselle kulkulaitostoimistolle ja vuodesta 1927 lähtien kuljetus-

157 Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 161-162.
158 Suomen armeija 1930, 49.
159 Leinonen, J. 1959. Historiallinen katsaus autopataljoonan vaiheisiin. AP 1919-1959, 10;

ja Puolustusvoimien huolto 1918-1986, 398-400.
160 Sarlin, Unio Bernhard, synt. 6.1.1893 Helsingissä ja tullut ylioppilaaksi Tampereen

suomalaisesta reaalilyseosta 1912. Hän osallistui Pladfinder-kurssille 1915, jonka jälkeen
palveli 27. Jääkäripataljoonan pioneerikomppaniassa. Palattuaan Suomeen hän astui
Suomen armeijan palvelukseen kapteenina ja otti osaa kansalaissodan taisteluihin.
Kansalaissodan jälkeen hän palveli armeijan eri tehtävissä ja määrättiin 23.9.1919
Suojeluskuntain yliesikunnan sotilaallisen osaston ja sen ohella Suojeluskauntain
moottorijoukkojen päälliköksi, josta tehtävästä siirtyi 23.3.1921 teknillisten joukkojen
esikuntapäälliköksi ja 14.6.1921 teknillisten joukkojen komentajaksi. Vuonna 1914 hän
suoritti Teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosastossa diplomi-insinöörin I osan
tutkinnon ja tutkinnon tierakennuksessa 1921. Diplomi-insinööriksi hän valmistui
Teknillisessä korkeakoulussa 1922. Suomen Jääkärien elämäkerrasto 1938, 699-700.

161 Suomen puolustuslaitos 1918-1939, 165.
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toimistolle - kuuluivat yleisesikuntapalveluun liittyvät moottoriajoneuvoalan
toimintavalmiusasiat.162  Autojoukkojen siirryttyä teknillisiin joukkoihin moottori-
ajoneuvojen koulutusasiat kuuluivat teknillisten joukkojen komentajalle, joka oli
suoraan sotaväen päällikön esikunnan alainen. Armeijan moottoriajoneuvoalan
kokonaisvaltaista kehitystä ajatellen tällainen kahtiajakautunut järjestelmä ei ollut
kovin onnistunut, sillä kitkaa aiheutti toimintavalmiusasioihin kuuluvien tehtävien
hoitaminen.

4.3.2 Koulutus teknillisten joukkojen komentajan alaisena

Majuri Unio Bernhard Sarlin ryhtyi työhön ja esitti kaikkien teknillisten joukkojen
koulutus- ja harjoitussuunnitelmat sotaväen esikunnan vahvistettavaksi keväällä
1921. Sotaväen esikunta palautti nämä suunnitelmat takaisin sotaväen päällikön
käskystä. Palautuskirjeen mukaan tarpeellista huomiota ei ollut kiinnitetty soti-
laalliseen koulutukseen paitsi autojoukkojen suunnitelmassa. Autojoukkojen suun-
nitelman oli oltava mallina muidenkin teknillisten joukkojen suunnitelmien
laadinnassa.163  Teknillisten joukkojen esikunta lähetti uudestaan laaditut harjoitus-
suunnitelmat sotaväen esikunnalle ja esitti kirjelmässään, että nämä suunnitelmat
vahvistettaisiin väliaikaisesti.164

Sotilaskoulutuksen lisääntyminen teknillisten joukkojen harjoitussuunnitelmissa
aiheutti sen, että teknillinen koulutus jäi vähäiseksi sotilaskoulutuksen ohella. Tä-
män teknillisten joukkojen komentaja huolestuneena totesi ja lähetti joukoille kierto-
kirjeen ohjeineen asian korjaamiseksi.  Sotilaskoulutuksen tärkeydestä huolimatta
teknillistä koulutusta ei saanut laiminlyödä, vaan molemmat oli pyrittävä koko-
naisvaltaisesti yhdistämään. Hän kehotti joukko-osastojen komentajia suunnittele-
maan sopivia sotilaskoulutuksen mukaisia komentosanoja, jotka voitaisiin liittää
kaavamaiseen teknilliseen koulutukseen.165

Teknillisten joukkojen komentaja Unio Sarlin oli kiinnostunut  teknillisten alo-
jen kehittämisestä. Tämä ilmeni mm. haluna päästä opiskelemaan vastaavia soti-
laallisia taitoja ulkomaille. Hän  pyysi komennusta päästäkseen tutustumaan Rans-
kan teknillisiin joukko-osastoihin.166  Viitteen tällaisen asian esittämiseen Sarlinille
oli antanut ranskalainen kapteeni A. Devaulx, joka oli asiantuntijana yleis-
esikunnassa Suomen armeijan syntymisen alkuaikana.

Teknillisten joukkojen käytöstä ja niille kuuluvan kaluston toiminnasta alettiin
saada kokemusta. Teknillisten joukkojen esikunta lähetti autojoukkojen ja muiden
joukko-osastojen moottoriajoneuvojen käyttökustannuksia koskevan kirjelmän
sotaväen esikunnalle. Tässä kirjelmässä kritisoitiin autojen käyttökustanuksia ver-
rattuna hevosten käyttökustannuksiin. Laskelmissa oli tarkasteltu vuosikustannuksia

162 Yleisesikunnan kuljetustoimiston historiikki 1918-1927. Kansio 1928. SArk/Kulj.
163 Sotaväen esikunnan osasto Ia: kirj. nro 2215/399/12, Helsinki 26.5.1921. SArk/Tekn.
164 Teknillisten joukkojen esikunnan, osasto Ia:n kirj. nro 5496/2965/21, Helsinki 18.7.1921.

SArk/Tekn.
165 Ibidem, kirj. nro 6158/269/23, Helsinki 7.12.1923. SArk/Tekn.
166 Ibidem, osasto Ip:n kirj. nro 3152/1120/32, Helsinki 14.6.1923. SArk/Tekn.
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markkoina kuljettua tonnikilometriä kohti. Hevosia käytettäessä kustannukset oli-
vat n. 30 % autojen käyttökustannuksista. Teknillisten joukkojen komentaja esitti,
ettei autoja enää käytettäisi muihin kuin suurempiin harjoituksiin ja polkupyörä-
pataljoonien taistelu- ja marssiharjoituksiin. Samalla hän huomautti sotaväen
esikunnalle, että kantahenkilöstöä jouduttiin käyttämään autojen kuljettajina mo-
nissa erilaisissa komennustehtävissä, jolloin autojoukkojen koulutus kärsi koulut-
tajien puutteesta. Siksi autojoukkojen henkilöstömäärää olisi nostettava, jotta mah-
dollisiin komennustehtäviin olisi riittävästi kantahenkilökuntaa.167

Teknillisten joukkojen komentaja everstiluutnannti Unio Sarlin seurasi huoles-
tuneena moottoriajoneuvojen käyttökustannuksia. Hän lähetti sotaväen esikunnalle
vuonna 1925 kirjelmän, jossa hän uusin laskelmin korkokustannukset huomioiden
osoitti, että moottoriajoneuvojen käyttö hevosajoneuvoihin verrattuna oli n. 55 %
kalliimpaa. Tämän laskelman perusteella hän suoraan ilmoitti, että ei ”enää tule
joukko-osastoihin komentamaan ainoatakaan kuorma-autoa ilman nimenomaista
käskyä”.168  Komentosuhteissa teknillisten joukkojen komentaja oli sotaväen pääl-
likön alainen, joten moottoriajoneuvojen komennuskäskyjen oli tultava sieltä.
Moottoriajoneuvojen komennuskäyttöön ja samalla niiden koulutuskäyttöön täl-
laisella tiukalla - joskin taloudellisesti ymmärrettävällä - johtamisella on ollut hei-
kentävä vaikutus.

Kriisiajan kuljetusten suunnittelua ja autojoukkojen käskynalaisuutta kohtaan
armeijassa esiintyi ristivetoa. Yleisesikunnan kulkulaitostoimisto laati muistion,
jossa puututtiin siihen, ettei yleisesikunnalla ollut rauhanaikana kosketusta niihin
elimiin, jotka kriisiaikana joutuvat suorittamaan tarvittavat kuljetukset yleisesi-
kunnan johdossa. Siksi olisi jo rauhanaikana kaikkien niiden elimien ja tehtävien,
jotka kuljetuksissa tulevat kysymykseen, kuuluttava yleisesikunnan kulkulaitos-
toimiston valvontaan, jotta se voisi vaikuttaa näiden järjestelyyn, kokoonpanoon
ja koulutukseen. Tällöin olisi mahdollista toteuttaa armeijan nopea toimintakuntoon
saattaminen ja kriisialueen vaatimat kuljetussuunnitelmat. Samalla muistiossa esi-
tettiin, että yleisesikunnassa tulisi olla rauhanaikana kulkulaitososasto, jonka pääl-
likön alaisuudessa olisivat kaikki valtakunnan kuljetustoiminnot.169

4.4 Kuljettajakoulutus

4.4.1 Kouluttava joukko-osasto ja koulutettavien määrät

Autojoukkojen Autokomennuskunta muutettiin vuoden 1920 lopussa
Autopataljoonaksi, joka aloitti varsinaisen koulutustoiminnan teknillisten joukko-
jen alaisuudessa vuonna 1921. Muutosjärjestelyjen jälkeen Autopataljoonan orga-
nisaatiossa oli  esikunta, jossa oli pataljoonan komentaja, komentotoimisto, teknil-

167 Teknillisten joukkojen esikunnan, osasto III:n kirj. nro 514/91/20, Helsinki 30.1.1924.
SArk/Tekn.

168 Ibidem, osasto III:n kirj. nro 20/4/120, Helsinki 2.1.1925. SArk/Tekn.
169 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston kirj. nro 108/II/25 sal. Erittäin salainen. Helsinki

1.10.1925. SArk/Kulj.
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linen toimisto ja taloustoimisto. Henkilöitä  esikunnassa oli yhteensä 17, joista 4
kuului päällystöön, 3 virkamiehistöön, 7 alipäällystöön ja 3 miehistöön.  Koulut-
tavia autokomppanioita oli kaksi, joissa kummassakin oli komppanian päällikkö,
toimisto,  henkilöautojoukkue, kuorma-autojoukkue, moottoripyöräjoukkue ja
autovarikko. Henkilöitä yhdessä komppaniassa oli yhteensä 178, joista 4 kuului
päällystöön, 16 virkamiehistöön, 23 alipäällystöön ja 135 miehistöön. Ensimmäi-
nen komppania oli Helsingissä ja toinen komppania Viipurissa. Vuonna 1923 kum-
pikin autokomppania sai autontarkastajan toimen, ja vuonna 1924 Helsinkiin pe-
rustettiin toinen autokomppania. Tämän jälkeen Autopataljoonassa oli kolme
kouluttavaa autokomppaniaa.170

Koulutettavia asevelvollisia otettiin vuosittain Helsinkiin 170 ja Viipuriin 100
eli yhteensä 270. Yleisesikunnan liikekannallepanotoimiston mukaan reserviä las-
kettaessa kuolleisuus- ja varmuusprosenttina käytettiin 20:tä %. Näin vuodesta
1924 lähtien voitiin vuosittain sijoittaa reserviin 216 koulutettua kuljettajaa. Tätä
määrää liikekannallepanotoimisto piti suojajoukkovaiheessa huolestuttavan vähäi-
senä ja riittämättömänä ja esitti, että koulutettavien määrä korotettaisiin 320:een.171

Tätä korotusta ei kuitenkaan tehty, vaan koulutettavien määrä pysyi edelleen 270:nä.
Todellisuudessa koulutettujen kuljettajien määrät poikkesivat yleisesikunnan

liikennekannallepanotoimiston luvuista. Teknillisten joukkojen esikunta ilmoitti auto-
joukkojen  koulutetuista asevelvollisista sotaväen päällikölle tarkat lukumäärät.

Taulukko 8. Autojoukoissa koulutettujen asevelvollisten määrät 1919 - 1925

Vuosi Asevelvolli- Vapautettu Koulutetta-   Koulutettu Apuhenki-
sia vissa löstö

1919 107 - 107 60 47

1920 113 16 97 40 57

1921 318 37 281 186 95

1922 297 15 282 192 90

1923 241 44 197 156 41

1924 213 24 189 155 34

1925 273 27 246 200 46

Lähde: Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 1487/80/3, Helsinki 24.2.1926.
SArk/Koul.

170 Puolustusvoimien huolto 1918-1986, 398-400 ja Armeijan rauhanaikaiset määrävah-
vuudet 1921, autopataljoonan ja autokomppanian organisaatiot, 37-38. Kansio 149-156.
SArk/ Mv.

171 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimiston kirj. nro mv, Helsinki 3.2.1926. Kansio Hh
77. SArk/Lkp.
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Taulukon sarake ”koulutettu” sisältää aliupseerit, henkilö- ja kuorma-autojen
kuljettajat, traktorien ja moottoripyörien kuljettajat sekä mekaanikot. Näistä
kuljettajareserviin siirtyivät vain kuljettajina toimineet. Sarake ”apuhenkilöstö”
koostuu kirjureista, suutareista, räätäleistä, lääkintähenkilöistä ja asesepistä. Ase-
velvollisuudesta vapautettujen osuus oli huomattavan suuri, mikä johtui pääosin
varusmiesaikana todetuista sairauksista. Vapautettujen ja apuhenkilöstön luvut
vähensivät suoraan  reserviin koulutettavien määrää. Vuonna 1925 palvelukseen
tulevien määrä oli hieman yli 270 henkilöä. Tätä lukua yleisesikunnan
liikekannallepanotoimisto piti kuljettajareservin laskemisen perustana. Tähänkin
lukuun sisältyivät vapautettujen ja apuhenkilöstön määrät. Vuosittain autojoukkojen
kuljettajareserviin siirrettyjen koulutettujen kuljettajien määrät jäivät pienemmik-
si kuin yleisesikunnan liikekannallepanotoimistossa lasketut määrät..

4.4.2 Kuljettajaa koskeva lainsäädäntö ja opetusmateriaali

Yleisillä teillä kulkevien armeijan moottoriajoneuvojen kuljettajien tuli noudattaa
samoja sääntöjä kuin siviilikuljettajien. Siksi armeijan kuljettajien tuli tietää ja
tuntea armeijan omien erikoissääntöjen lisäksi kaikki ne säännöt ja ohjeet, jotka
siviililainsäädössä oli säädetty kaikille kuljettajille.

”Automobiilikuljettajaksi hyväksytään ainoastaan henkilö, joka katsastusmiehen
antamalla todistuksella on osoittanut olevansa täysin perehtynyt automobiilin ra-
kenteeseen, hoitoon ja ohjaukseen ja on 18 vuoden ikäinen”, määräsi autoliikenteestä
vuonna 1922 annettu asetus.172  Ennen asetuksen antamista Suomi oli hyväksynyt
moottoriajoneuvoliikennettä koskevan kansainvälisen sopimuksen. Sopimuksessa
kuljettajan alaikärajaksi oli määrätty 18 vuotta.173  Edellä mainitun asetuksen mu-
kaan kuljettajalla tuli olla auton rakenteeseen, hoitoon ja ohjaamiseen liittyvät tai-
dot. Kuitenkaan ei ole mainintaa, missä ja millaisessa opetuksessa nämä taidot oli
saavutettu. Riitti, kun asetuksen mukaan kuljettajaksi aikova oli vain perehtynyt
kuljettajalle asetettuihin vaatimuksiin.

Kirjallista tietoa 1920-luvun siviiliautokoulutuksesta on hieman olemassa. Kot-
kan autokoulu julkaisi vuonna 1923 kirjasen,  jossa on 16 sivua tietoa auton raken-
teesta, ajamisesta ja liikennesäännöistä.174  Kirjanen antoi ohjeita ajon aikana
syntyviin tilanteisiin ja siihen, miten niissä oli toimittava. Tavoitteena on ollut, että
kuljettaja osaisi ajaa autoa kaikissa tilanteissa. Kirjasta oli käytetty Kotkan alueel-
la ja se on sopinut varsin hyvin silloiseen kuljettajakoulutukseen.

172 Asetus automobiililiikenteestä 14.10.1922/237, 11 §.
173 Ulkoasiainministerin esittelyssä 27.3.1922 hyväksyttiin asetus 1922/84 moottoriajo-

neuvoliikennettä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa.
Tämä asetus astui voimaan 1.4.1922. Asetuksen 2:ssa artiklassa sanotaan, että ”auton
ohjaajalla tulee olla sellaiset ominaisuudet, jotka tarjoavat riittävästi takeita yleiselle
turvallisuudelle. Lupaa älköön annettako 18 vuotta nuoremmalle henkilölle.”

174 Kirjasessa on 16 sivua. Sisältö on laadittu kysymys ja vastaus muotoon. Opettajan
kysymykseen mitä, mksi ja milloin jotain on tehtävä tai tiedettävä oppilaan on siihen
vastattava. Vastauksen tarkistamiseksi kirjasessa on oikeat tiedot jokaisen kysymyksen
perässä. Kotkan autokouluohjeita 1923. Kotka: Kotkan kirjapaino-osakeyhtiön jälk.
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Eri toimialat ja yhdistykset toimittivat julkaisuja, jotka sisälsivät moottori-
ajoneuvoalan tietoja.  Suomen Moottorilehti julkaisi vuonna 1925 Käytännöllisen
auto- ja moottorikalenterin.175  Suomen automobiilikauppiaiden yhdistys ry. toi-
mitti vuonna 1926 kirjasen Autonäyttelykäsikirja automobilhandbok.176  Näissä
julkaisuissa oli moottoriajoneuvojen rakenteeseen, käyttöön, huoltoon ja
liikennöimiseen liittyviä tietoja. Nämä julkaisut sopivat opetusmateriaaliksi niin
itseopiskeluun kuin autokouluihin.

Erland Bratt julkaisi vuonna 1924 monipuolisen ”Autonohjaajan käsikirjan”.
Kirjassa oli laajasti selostettu auto- ja moottoriurheilua harrastaville auton raken-
ne, ajaminen, liikennesäännöt ja silloin voimassa olleet lakisäännökset. Tämä kä-
sikirja täytti varsin hyvin niin opettajien kuin itseopiskelijoiden vaatimukset.177

Vuonna 1926 tiukennettiin määräyksiä moottoriajoneuvojen kuljettajista. Täl-
löin annetun lain mukaan ”älköön kukaan kuljettako moottoriajoneuvoa tai
ammattimaisesti antako opetusta sen kuljettamisessa, ellei ole saanut siihen asian-
omaista lupaa”.178  Saman vuoden asetus tarkensi määräyksiä, sillä ”moottori-
ajoneuvon kuljettamiseen antakoon opetusta sellainen henkilö, jolla on voimassa
oleva ajokortti ja joka on sitä varten tutkintolautakunnan antamalla todistuksella
osoittanut olevansa pätevä tällaista opetusta antamaan”.179  Ajokortin saadakseen
kuljettajakokelas joutui suorittamaan kuljettajatutkinnon katsastusmiehelle.180  Niin
opettaja- kuin katsastusmiestutkinto tuli suorittaa kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriön asettamalle tutkintolautakunnalle, jonka puheenjohtajan tuli olla pe-
rehtynyt lainsäädäntöön ja kaksi muuta jäsentä moottoriajoneuvon rakenteeseen ja
käyttöön.181  Vuosi 1926 oli merkittävä armeijan autojoukkojen antamalle kuljettaja-
koulutukselle. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ilmoitti puolustusmi-
nisteriölle, että autojoukoissa suoritettu kuljettajatutkinto antaa oikeuden siviilissä
ammattimaiseen kuljettajatutkintoon.182  Tämä asia vahvistettiin myös samana vuon-
na moottoriajoneuvoliikenteestä annetussa asetuksessa.183  Tällainen merkintä siviili-
lainsäädännössä oli osoituksena siitä, että armeijassa annettu kuljettajakoulutus
rinnastettiin vastaavaan siviilikuljettajakoulutukseen ja se täytti ammattimaiselle
moottoriajoneuvonkuljettajalle asetetut vaatimukset.

175 Suomen autokalenteri 1926.
176 Autonäyttely automobilutställningen 1926.
177 Autonohjaajan käsikirjassa on sivuja 213. Siinä on esitetty moottoriajoneuvojen eri osien

rakennetta ja toimintaan sekä huoltoon liittyviä tehtäviä. Autolla ajaminen lainsäädän-
töineen on esitetty erilaisissa olosuhteissa. Kirjaa voi käyttää niin opetukseen kuin
itseopiskeluun. Bratt, Erland. 1924.  Autonohjaajan käsikirja.

178 Laki moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/156, 3 §.
179 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157, 36 §.
180 Ibidem, 38 §.
181 Ibidem, 36 §.
182 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirj. nro 2331, Helsinki 25.5.1926. SArk/

Tekn.
183 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157, 38 §.
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4.4.3 Asevelvolliset ja vapaaehtoiset kuljettajat

Ensimmäiset autojoukkojen Autokomennuskunnassa kuljettajiksi koulutettavat
valittiin  eri joukko-osastoissa palvelevista henkilöistä. Koulutus annettiin näille
henkilöille vajaalukuisella Autokomennuskunnan henkilöstöllä. Kouluttajien vä-
häisyyden oli tiedostanut sotaväen päällikön esikuntapäällikkö, kun hän kysyi
Autokomennuskunnalta, voiko se jatkaa koulutusta. Autojoukkojen päällikkö vas-
tasi tulevansa toimeen siihen saakka, kunnes kutsunnan kautta saapuu uusia kul-
jettajiksi koulutettavia.184  Vastaus viittasi siihen, että sillä hetkellä kuljettajiksi
koulutettavien sivistystaso oli niin korkea, että vähäiselläkin kouluttajahenkilöstöllä
saatiin opetustehtävät hoidettua. Sen sijaan uusille kutsunnassa saapuville olisi
saatava lisää kouluttajia. Suomen väliaikainen asevelvollisuuslaki annettiin 8.2.1919.
Tämän lain mukaan kutsuntaan tulevan piti henkilötietojensa ohella antaa tiedot
myös ammatistaan ja peruskoulutuksestaan.185  Kutsunnan jälkeen jokaiselle oli
ilmoitettava, oliko hänet hyväksytty asepalvelukseen ja mihin joukko-osastoon.186

Vapaaehtoiseksi pyrkivän piti olla sopiva kyseiseen aselajiin ja joukko-osaston
varusmiesmäärässä  tuli olla tilaa vapaaehtoisille.187

Asetus Suomen väliaikaisen asevelvollisuuslain  soveltamisesta julkaistiin hie-
man myöhemmin samana vuonna 1919. Erikoisjoukot, joihin autojoukotkin
teknillisenä aselajina kuuluivat, saivat asetuksen mukaan ottaa vapaaehtoisia enem-
män kuin 50 %, mikä oli varsinaisten joukkojen vapaaehtoisten yläraja.188  Auto-
joukkojen päiväkäskyjen mukaan  ensimmäisessä kutsunnassa syksyllä 1919
koulutuskomppaniaan oli tullut 131 vaapaaehtoista ja 102 määrättyä asevelvollis-
ta.189  Autojoukot teknillisenä aselajina herätti kiinnostusta, joten sinne hakeutui
joko moottoriajoneuvoalalla palvelevia tai tekniseen koulutukseen haluavia henki-
löitä. Asetuksen mukaan vapaaehtoisia voitiin ottaa muinakin aikoina kuin virallisina
palvelukseenastumispäivinä.190  Asetuksen sallimaa poikkeusta voitiin käyttää sil-
loin, kun asevelvollisilla oli palvelusta ennen armeijaan tuloa. He myös kotiutuivat
ennen virallista kotiuttamispäivää, jos palvelusaika tuli täyteen ennen sitä. Tällöin
oli otettava uusia vapaaehtoisia kotiutuneiden tilalle. Autojoukoissa tällaiseen ti-
lanteeseen jouduttiin  kesällä 1920, jolloin 23 kotiutuneen kuljettajan tilalle oli
saatava sama määrä autonkuljettajaksi koulutettavia vapaaehtoisia. Luvan tällai-
seen vapaaehtoisten palvelukseen ottamiseen antoi sotaväen päällikkö.191

Asevelvollisuuslaki uudistettiin vuonna 1922. Tämän lain mukaan yleinen
palvelusaika vakinaisessa väessä palvelevilla oli yksi vuosi ja erikoisjoukoissa,

184 Suomen armeijan päällikön II b:n kirj. nro 837, Helsinki 5.2.1919. Kansio 39/19. SArk/
Kulj..

185 Suomen väliaikainen asevelvollisuuslaki 8.2.1919/11, 5. luku 30 §.
186 Ibidem, 6. luku 42 §.
187 Ibidem, 7. luku 46 §.
188 Asetus Suomen väliaikaisen asevelvollisuuslain soveltamisesta 25.2.1919/20, 4. luku 3 §.
189 Autojoukkojen päiväkäskyt nrot 259-265, Helsinki 23.-25.10.1919. SArk.
190 Asetus Suomen väliaikaisen asevelvollisuuslain soveltamisesta 25.2.1919/20, 4. luku 2 §.
191 Suomen armeijan autojoukkojen kirj. nro I 1122. 3645/20, Helsinki 12.6.1920. SArk/

Kom.
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joihin autojoukotkin kuuluivat, yksi vuosi ja kolme kuukautta.192  Uuden ase-
velvollisuuslain soveltamisesta annettiin asetus seuraavana vuonna, jolloin
rekrytointiin tuli uusia määräyksiä. Kun aikaisemmin  kutsunnassa asevelvolliset
sijoitettiin joukko-osastoihin, niin tässä uudessa asetuksessa puolustusministeriö
määrättiin suorittamaan jako joukko-osastoihin kutsunnassa tehtyjen merkintöjen
perusteella.193   Jakoa puolustusministeriössä helpotti ja paransi samana vuonna
annetun uuden asetuksen määräys asevelvollisten lääkärintarkastuksesta ja kelpoi-
suudesta eri aselajeihin. Tämä asetus määräsi uudet palvelukseen otettavien
kelpoisuusehdot, jotka olivat perusteellisemmat verrattuina aikaisemmin annettui-
hin. Autojoukkoihin sijoitettavan tuli terveyden lisäksi täyttää seuraavat ehdot:

- yleisvaatimuksena ruumiillinen ja henkinen kestävyys ja hyvä reaktiokyky
- erikoisvaatimuksena hyvä kuulo ja näkö
- sopivuusvaatimuksena auton- tai moottoripyöränkuljettaja, auton- tai

moottoripyöränkorjaaja,  moottorikorjaaja, moottoritehdas- tai moottoriverstas-
mies.194

Asevelvollisuuslain soveltamisesta annetun asetuksen mukaan yli vuoden
palvelevista varusmiehistä tuli valita upseeriksi tai aliupseeriksi koulutettavat hen-
kilöt.195  Tämä asia aiheutti myöhemmin autojoukkoihin pääsemisessä
rekrytointiongelmia, koska palvelusaika oli siellä yli vuoden ja sinne hakeutui tai
määrättiin keskimääräistä korkeammin koulutettuja henkilöitä. Näissä oli runsaas-
ti johtajakoulutukseen sopivia miehiä, joita myös muut joukko-sastot olisivat ha-
lunneet kouluttaessaan sotilasjohtajia.

Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosastossa autojoukkojen perustamista suun-
nitteleva jääkärikapteeni Lennart Nordensvan ehdotti vuonna 1918 yleisesikunnan
päällikölle, että uuteen autojoukkojen joukko-osastoon komennettavien koulutta-
jien tulisi olla ammattilaisia, jotta kuljettajien kouluttaminen ei veisi kohtuutto-
masti aikaa.196  Lisäksi ehdotuksessa tuli esille sellainen toivomus, että tulevien
varusmiesten tulisi olla koulutukseltaan oppineita. Tällöin annettava opetus
moottoriajoneuvon teknillisistä ominaisuuksista olisi helpompaa, koska heillä on
hyvä pohjakoulutus.

Teknillisen korkeakoulun ylioppilasyhdistys lähetti kirjelmän syksyllä 1918
Suomen senaatin sota-asiaintoimituskunnalle esittäen, että vuosikausia kestänees-
sä maailmansodassa tekniikalla on ollut suuri vaikutus sodankäyntiin. Siksi Suo-
men sotaväen tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa teknillisen korkeakoulun
oppilaat heidän siviilikoulutustaan vastaaviin sotilasjoukko-osastoihin, jolloin täs-
tä hyötyisivät molemmat osapuolet. Samalla he esittivät, että lähellä loppututkintoa
olevat saisivat erivapauden suorittaa tutkintonsa loppuun varusmiespalveluksen
aikana.197  Myös Teknillisen korkeakoulun opettajakollegio lähetti sota-asiain-

192 Asevelvollisuuslaki 11.11.1922/270, 7. luku 46 §.
193 Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 14.4.1923/102, 60 §.
194 Asetus asevelvollisten lääkäritarkastuksesta ja heidän kelpaavaisuudestaan eri aselajeihin

14.4.1923/103, 11 §, taulukko II.
195 Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 14.4.1923/102, 3. luku 76 §.
196 Yleisesikunnan kulkulaitos- ja etappiosaston kirj. nro 310, Helsinki 27.12.1918. SArk/Au.
197 Teknillisen korkeakoulun ylioppilasyhdistyksen kirjelmä, Helsinki 30.9.1918. SArk/Kom.
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toimikunnalle kirjelmän, jossa se puolsi ylioppilaskunnan esittämää asiaa ja pai-
notti, että korkeakoulun opiskelijat saisivat palvella sellaisissa erikoisjoukoissa ja
tehtävissä, jotka vastaavat heidän siviilialojaan.198

Autojoukkoja vuoden 1919 puolella koottaessa Teknillisen korkeakoulun oppi-
laita tuli  vapaaehtoisina autojoukkojen Autokomennuskuntaan. Siellä he saivat
iltaisin opiskella siviiliopintoja heille tähän tarkoitukseen varatussa luokassa.199

Tenttipäivät tuli ilmoittaa vääpelille.200  Näin he saivat varusmiespalveluksen ohel-
la suorittaa siviiliopintoihin liittyviä tutkintoja omissa opiskelupaikoissaan.

Autojoukkojen päällikön jääkärikapteeni Lennart Nordensvanin aikaisemmin
tekemän ehdotuksen mukaan autojoukoissa vallitsi sellainen käsitys, että kuljetta-
jalla tuli olla hyvä peruskoulutus. Autojoukot joutuivat kouluttamaan kuljettajat
myös niihin joukko-osastoihin, joissa oli moottoriajoneuvoja. Näille joukko-osas-
toille hän lähetti kirjelmän, jonka mukaan koulutettaviksi tulevien oppilaiden tuli
olla teknillisesti koulutettuja ammattilaisia, korkeakoulun tai teknillisten opistojen
oppilaita jne.201   Moottoriajoneuvoja pidettin tuohon aikaan niin vaativina, että
niiden kuljettamiseen ajateltiin tarvittavan insinööritaitoja omaava henkilö.

Vertailtaessa koko sotaväen ja autojoukkojen vuoden 1919 koulutusta todetaan,
että autojoukkojen moottoriajoneuvojen kuljettajiksi koulutettavillla oli huomatta-
vasti parempi pohjakoulutus kuin muilla asevelvollisilla.

Taulukko 9. Sotaväen ja autojoukkojen koulusivistys 1919

   Koulutus Koko sotaväki % Autojoukot %
   Ylioppilas tai enemmän   1,8 28,0
   Keskikoulu tai vastaava   3,6 13,7
   Kansa- tai ammatillinen koulu   4,1 18,7
   Kansakoulu 45,1 39,6
   Kansakoulua vähemmän 45,4 -

Lähteet:  Sotaväen päällikön muistio sivistystasosta 1919, Kansio 1920,  SArk/
Kulj. ja Autojoukkojen kirjelmä nro I 663.1789/20, Helsinki 16.3.1920. SArk/Koul.

Autojoukot olivat asettaneet koulutettaville kuljettajille korkean pohjakoulutus-
vaatimuksen. Tämä toteutuikin ensimmäisinä koulutusvuosina. Niinpä auto-
joukkojen päällikkö pyysi sotaväen esikunnalta helpotusta yleissivistykseen kuu-
luvien oppituntien pitämisestä.202  Tähän sotaväen esikunta suostui ja vähensi muu-
tamalla tunnilla viikoittaista yleissivistävää opetusta.203

198 Suomen teknillisen korkeakoulun kirj. nro 110, Helsinki 3.10.1918. SArk/Kom.
199 Autojoukkojen päiväkäsky nro 13, Helsinki 15.2.1919. SArk.
200 Ibidem nro 85, Helsinki 14.5.1919. SArk.
201 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 761/19, Helsinki 2.6.1919. SArk/Au.
202 Autojoukkojen kirjelmä nro I 663. 1789/20, Helsinki 16.3.1920. SArk/Koul.
203 Sotaväen esikunnan I a:n kirj. nro 1449/539, Helsinki 13.9.1920. SArk/Koul.
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Armeijan ylijohdolla ja sotaministerillä oli toisenlainen käsitys varusmiesten
koulutustasosta kuin autojoukoilla. Sotaministeri lähetti ylipäällikön esikunta-
päällikölle kirjelmän, jonka mukaan koulusivistystä saaneiden varusmiesten mää-
rät olivat jakautuneet epätasaisesti armeijan eri joukko-osastoissa. Sellaiset
erikoisaselajit, kuten autojoukot, saivat liikaa hyvän koulusivistyksen saaneita ase-
velvollisia. Tällainen kehitys ei voinut olla eduksi koko sotaväelle,  koska muissa
joukoissa koulusivistyksen saaneita asevelvollisia oli liian vähän luomassa positii-
vista kansallishenkeä tavallisten asevelvollisten keskuudessa. Muutos voitiin saa-
da aikaan siten, että koulutettujen vapaaehtoisten määrää erikoisaselajeihin rajoi-
tetaan.204

 Muutaman vuoden kuluttua ilmeni toisenlainen huoli koulusivistyksen saanei-
den epätasaisesta jakautumisesta. Kun uusi asevelvollisuuslaki vuonna 1922 ja sen
asetus vuonna 1923 olivat astuneet voimaan, puolustusministeriö suoritti asevel-
vollisten jakamisen joukko-osastoihin, kun aikaisemmin sen olivat tehneet
kutsuntaviranomaiset.205  Tällöin korkeamman koulusivistyksen saaneita asevel-
vollisia ei kyetty jakamaan siten, että joukko-osastojen reserviupseerien ja -ali-
upseerien koulutustarve olisi tullut tyydytetyksi. Tämän jako-ongelman aiheutti
se, että kutsunnassa saadut koulutustiedot eivät riittäneet johtaja-aineksen tasa-
puoliseen jakamiseen eri joukko-osastoille.206  Parannuskeinona edellä mainittuun
ongelmaan puolustusministeriö esitti sotaväen esikunnalle, että 15 kuukautta pal-
velevissa joukko-osastoissa sai  vapaaehtoisten määrässä olla kolmasosa ylioppi-
laita, keskikoulun käyneitä tai niihin verrattavia.207  Tämän määräyksen jälkeen
autojoukkoihin hakeutuvien vapaaehtoisten koulutustaso laski.

4.4.4 Asevelvollisten kuljettajakoulutus

Autojoukkojen Autokomennuskunnan autoammattihenkilöstön rungon muodosti
Helsingin etapin autokomennuskunnan henkilöstö, josta suuri osa siirtyi auto-
joukkojen perustamisen jälkeen Autokomennuskunnan palvelukseen. Kokemuk-
sia, joita näillä henkilöillä oli moottoriajoneuvojen käytöstä, korjauksista ja huol-
losta hyödynnettiin uuden joukko-osaston toiminnan aloittamisessa ja jatkamises-
sa.208  Muilla eri joukko-osastoista Autokomennuskuntaan komennetuilla
kouluttajiksi tulevilla henkilöillä tuli olla moottoriajoneuvoalan tuntemus, joka oli
yksi siirtämisen perusvaatimus.209

 Autokomennuskunnan henkilöstömäärä toukokuussa 1919 oli seuraava: 3 up-
seeria, 17 aliupseeria ja 58 miehistöön kuuluvaa.210  Kesällä 1919 Autokomennus-

204 Puolustusministeriön kirj. nro 795, Helsinki 23.7.1919. SArk/Kom.
205 Asevelvollisuuslaki 11.11.1922/270 ja asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta

14.4.1923/102, 2. luku 60 §.
206 Puolustusministeriön kirj. nro 597. G5, Helsinki 14.2.1925. SArk/Kom.
207  Ibidem, kirj. nro 1195 G3, Helsinki 24.3.1925. SArk/Kom.
208 Rahunen, E. 1939. Helsingin etapista Helsingin autokomppaniaksi. HAK 1919-1939, 6.
209 Yhteenveto ylipäällikön käskyyn nro 73, Helsinki 2.10.1918 vastanneista kirjelmistä.

Kansio 1918. SArk/Kulj.
210 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 614/19, Helsinki 7.5.1919. SArk/Au.
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kunnalla oli jo sellainen henkilöstö, joka saattoi aloittaa kuljettajakurssien ohjel-
man suunnittelun ja toteuttamisen. Varsinaisia kuljettajakoulutukseen liittyviä niin
siviilien kuin armeijankaan koulutusohjelmia ei ollut käytettävissä, mutta
suunnittelijoilla oli Saksan jääkäriajalta kokemuksia, joiden pohjalle vuosien 1919
- 1920 kuljettajakurssien opetusohjelma rakennettiin.

Saksassa  Schaulenissa 27.8. - 1.10.1917  pidetyllä moottoriajoneuvojen käyt-
tö- ja kuljettajakurssilla oli yhdeksän jääkäriä., joista yksi oli jääkärivänrikki Ed-
vin Alex Lundell.211  Opettajina kurssilla olivat saksalainen luutnantti ja kaksi ali-
upseeria.212  Kurssille oli komennettu myös Aarne Silvio Heikinheimo213 , joka oli
tehnyt kurssista muistiinpanot.214  Muistiinpanojen perusteella on rakennettavissa
kurssilaisten opetusohjelman ajankäytöstä taulukko, josta nähdään viikot,
päivittäiset aamu- ja iltapäiväharjoitukset sekä illalla pidetyt oppitunnit.

211 Lauerma 1966, 591 ja Lauerma 1975, 385.
212 Lauerma 1966, 591.
213 Heikinheimo, Aarne Silvio, synt. 20.3.1894. Tuli ylioppilaaksi Oulun suom. yhteiskoulusta

1913, opiskeli Teknillisen korkeakoulun koneinsinööriosastossa 1913-1914. Liittyi
Pladfinder-kurssiin 25.2.1915, kuului myöhemmin Jääkäripataljoonan 1.Komppaniaan,
otti osaa taisteluihin. Osallistui moottoriveneenkuljettaja- ja konekivääriasemes-
tarikursseihin Libaussa kesällä 1917, autokursseihin Schaulenissa elokuussa 1917 ja
räjäytyskurssiin Libaussa syksyllä 1917. Suomeen palattuaan osallistui vapaussodan
taisteluihin.  Määrättiin 1.7.1918 1.Divisioonan adjutantiksi ja palveli myöhemmin
monissa armeijan tehtävissä, viimeksi jalkaväen tarkastajana. Kuoli tapaturmaisesti
24.1.1938. Suomen jääkärien elämäkerrasto 1938, 142-143.

214 Heikinheimon paperit. SArk.
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Taulukko 10. Ajankäyttökaavio moottoriajoneuvojen käyttö- ja kuljettajakurssilla
27.8.- 1.10.1917 Schaulenissa Saksassa

Viikko Ajokoulutus Ajoharjoitus Korjaus- Huolto- Rakenne ja
harjoitus harjoitus liikenne-

oppitunnit

I ap ip i
ap ip i
ap ip i
ap ip i
ap ip i
ap ip ip i

II ap ip i
ap ip
ap ip
ap ip
ap ip
ap ip

III               ap      ip
              ap      ip

ap ip
ap ip
                   ap       ip
ap ip

IV ap ip ip kertaus
ap            ap       ip ip ap kertaus

ap                 ap
ap ip tutkinto
                   ap      ip

ip

Selitykset: ap = aamupäivä. ip = iltapäivä ja i = illalla
Lähde: Heikinheimon paperit. SArk.

Schaulenissa pidetyssä moottoriajoneuvojen käyttö- ja kuljettajakurssin ajan-
käyttöohjelmassa kaksi viimeistä viikkoa olivat ohjelmaltaan epäsäännöllisemmät
kuin ensimmäiset viikot. Tämä viittaa siihen, että kurssilaisia oli valmisteltu vii-
meisellä viikolla pidettävään tutkintoon, jonka kaikki kurssilaiset olivat läpäisseet.
Kurssipäivälle voidaan myös laatia kaavio ajankäytöstä. Kurssipäivän ohjelma oli
vaihteli eri koulutusviikkoina.
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Taulukko 11. Päiväohjelmakaavio moottoriajoneuvojen käyttö- ja kuljettajakurssilla
27.8. - 1.10.1917 Schaulenissa Saksassa

Aika Aihe
        Klo 07.00 - 09.00 Ajokoulutus

“   09.00 - 09.20 Tauko
“   09.20 - 11.30 Ajoharjoitus
“   11.30 - 14.00 Tauko
“   14.00 - 16.00 Korjaamotyöskentely
“   16.00 - 17.00 Tauko
“   17.00 - 18.00 Oppitunti

Lähde: Heikinheimon paperit. SArk.

Moottoriajoneuvojen rakenneoppitunnit olivat hyvin teknillisiä ja teoreettisia.
Tämä tulee esille Heikinheimon muistiinpanoissa, juoiden mukaan kurssilaisille
oli opetettu mm. moottorin tehon laskeminen.215  Tällaisella korkeatasoisella ope-
tuksella on ollut autojoukoissa koulutettavien valintaan merkitystä. Tämä ilmenee
autojoukkojen päällikön joukkojen esikunnille lähettämässä kirjelmässä. Sen mu-
kaan autonkuljettajiksi koulutettavien tuli olla teknillisen korkeakoulun oppilaita,
teknillisten opistojen oppilaita tai vastaavan kokemuksen omaavia.216

Autojoukkoihin siirretyt kaksi saksalaisen sotilaallisen koulutuksen saanutta
upseeria, jotka olivat jääkärikoulutuksen ohella saaneet myös moottoriajoneuvo-
alan koulutuksen, laativat vuosille 1919 - 1920 viikoittaiset kurssiohjelmat ja jopa
tuntiohjelman jokaiselle kurssipäivälle. Tämä tuli esille autojoukkojen
päiväkäskyissä, joissa on nähtävissä ohjaajakoulun toiminta ja sen päivittäiset
aikajaksottelut.217  Kuljettajille annettu koulutus on ollut ensimmäisillä kursseilla
lähinnä “kädestä käteen” opettamista, sillä opettajina olivat Helsingin etapin auto-
komennuskunnan ammattitaitoiset kuljettajat, joilla ei ollut opettajakoulutusta.
Autokomennuskuntaan siirretyllä kantahenkilöstöllä ei myöskään alkuaikoina ol-
lut moottoriajoneuvoalan ammattiaineiden opettajakokemusta, joten
henkilökunnallekin ensimmäiset kurssit olivat opettelun aikaa. Kokonaisuutena
voidaan kuitenkin havaita, että vuosien 1919 - 1920 kuljettajakurssien opetusoh-
jelmat olivat suunnitelmallisesti tehtyjä. Perustana niissä oli saksalainen kuljettaja-
koulutus. Opetus päättyi kullakin kurssilla kuljettajatutkintoon, jonka auton-
tarkastaja otti vastaan.218

Autojoukot siirrettiin teknillisten joukkojen alaisuuteen vuoden 1921 alussa.219

Tällöin  koulutussuunnitelmien tekeminen ja koulutusvastuu siirtyivät teknillisten
joukkojen esikunnalle ja sen komentajalle majuri Unio Bernhard Sarlinille. Tek-

215 Heikinheimon paperit. SArk.
216 Autojoukkojen päällikön kirj. nro 761/19, Helsinki 2.6.1919. SArk/Au.
217 Autojoukkojen päiväkäskyt nrot 91 ja 92, Helsinki 21. ja 22.5.1919. SArk.
218 Autojoukkojen päiväkäsky nro 135, Helsinki 16.7.1919. SArk.
219 Suomen puolustuslaitos, 161-162.
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nillisten joukkojen esikunta lähetti erikoisjoukkoihin kuuluvien auto-, lennätin-,
pioneeri- ja radiojoukkojen koulutusohjelmat keväällä 1921 sotaväen esikunnan
hyväksyttäväksi. Esitykseen vastattiin, ettei sotaväen päällikön käskystä huolimatta
sotilaallisen koulutuksen osuutta ollut otettu huomioon muissa kuin autojoukkojen
koulutusohjelmissa. Autojoukkojen opetusohjelmaa mallina käyttäen oli tehtävä
uudet esitykset kaikkien erikoisjoukkojen opetusohjelmista.220

Teknillisten joukkojen esikunta lähetti uudet opetusohjelmat kesällä 1921 sota-
väen esikunnan hyväksyttäviksi ja esitti, että ne otettaisiin väliaikaisesti käyttöön,
kunnes tulevat harjoitukset osoittaisivat niiden käyttökelpoisuuden.221  Autojoukoille
laadittu palvelusohjelma oli laadittu 12 kuukauden palvelusajalle.

Taulukko 12. Autojoukkojen palvelusohjelma 1921 - 1923

Kuukausi Sotilaskoulu- Moottoriajo- Moottoriajo- Ajokoulutus Moottoriajo-
tus neuvojen ra- neuvojen lii- ja -palvelu neuvojen

kennekoulu- kennekoulu- huoltopalve-
tus tus lu

I S

II S H

III S O

IV S O H

V S O H

VI S O H

VII S O T P

VIII S K A P

IX S O A P

X S O A P

XI S O A P

XII S T A P

Selitykset: S = sotilaskoulutus, O = oppitunti, K = kertaus, T = tutkinto, H = harjoi-
tus, A = ajopalvelu ja P = työpalvelu
Lähde: Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. Ia 5496/2965/21, Helsinki 18.7.1921.
Liite nro 1. Esitys autojoukkojen koulutusohjelmaksi.  SArk/Koul.

220 Sotaväen esikunnan kirj. nro Ia 2215/399/12, Helsinki 26.5.1921. SArk/Koul.
221 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. Ia 5496/2965/21, Helsinki 18.7.1921. Liite nro 1.

Esitys autojoukkojen koulutusohjelmaksi. SArk/koul.
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Taulukko 12 esittää kaavion koulutusohjelman ajankäytöstä. Koulutusohjelma
oli laadittu koko palveluskauden ajaksi aina kotiuttamiskuukaudelle saakka, jol-
loin pidetiin tutkinto moottoriajoneuvojen rakenteesta. Tuntien määrää kaaviosta
ei näy. Palveluskautena oli 255 päivää autokoulutusta harjoituksineen ja
ajotehtävineen, 62 päivää marssi- ja taistelutehtäviä sekä 20 päivää ampuma-
harjoituksia.222  Kaavion mukaan myös ajo- ja huoltopalvelus ovat kuuluivat
kuljettajakoulutukseen.

Autojoukkojen sotaväen esikunnalle hyväksyttäväksi lähetetystä autonkuljet-
tajien opetusohjelmasta voidaan rakentaa päiväohjelma.

Taulukko 13. Kuljettajakoulutuksen päiväohjelma 1921 - 1923

                  Aika                               Aihe
         Klo 06.15 - 07.00    Luento moottoriajoneuvoista, rakenteesta jne.

“   07.00 - 11.00        Korjaus-, huolto- ja ajo-opetusta
“   11.00 - 12.00        Ruokailu
“   12.00 - 16.00        Korjaus-, huolto- ja ajopalvelua
“   16.00 - 18.30        Ruokailu ja kasarmipalvelua
“   18.30 - 19.15        Luento moottoriajoneuvoista, liikenteestä jne.

Lähde: Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 5496/2965/21, Helsinki 18.7.1921.
Liite nro 1. Esitys autojoukkojen koulutusohjelmaksi. SArk/Koul.

Uutta tässä päiväjärjestyksessä oli se, että oppitunteja pidettiin sekä aamu- että
iltatunteina ja päivätunnit olivat harjoituksia tai palvelua. Sotilaskoulutusta oli koko
palvelusajan, mihin asiaan sotaväen päällikkö oli antanut kehotuksen edellisen
koulutussuunnitelman tarkastuslausunnossa. Teknillisten  joukkojen komentaja
puuttui sotilaskoulutukseen ja lähetti kaikille erikoisjoukoille kiertokirjelmän ja
korosti, että sotilaallisella koulutuksella oli tarkoitus parantaa jalkaväkikoulutusta
ja kuria. Jokaisen harjoituksen ja oppitunnin tuli alkaa ja loppua 3 - 5 minuutin
pituisella sotilaallisella harjoituksella; sotilaallisuus ja työkuri saadaan teknilli-
seen palvelukseen soveltamalla sinne sopivin kohdin kaavamaista harjoitusta.
Taktilliset harjoitukset oli yhdistettävä teknillisiin harjoituksiin.223

Vuonna 1924 teknillisten joukkojen komentaja lähetti autojoukoille uuden so-
taväen päällikön vahvistaman koulutusohjeen. Tämä koulutusohjelma oli raken-
nettu koko varusmiesaikaa varten, ja siinä näkyi sotilas- ja kuljettajakoulutus sekä
ajo- ja työpalvelu. Se soveltui palvelukseen astuneisiin ja soveltuvin osin myös
vanhempiinkin asevelvollisiin.224  Tätä uusittua  koulutusohjelmaa oli hyödynnetty
niin ulko- kuin kotimaisilla kokemuksilla. Myös kehittynyt liikennelainsäädäntö
antoi perusteita opetusohjelman ajanmukaistamiselle.

222 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. Ia 5496/2965/21, Helsinki 18.7.1921. Liite nro 1.
Esitys autojoukkojen koulutusohjelmaksi. SArk/koul.

223 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 6158/269/23, Helsinki 7.12.1923. SArk/Koul.
224 Ibidem, kirj. nro 119/10/4, Helsinki 7.1.1924.  SArk/Koul.
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Suomen ja Ranskan hallitusten välillä 25.6.1921 tehdyn sopimuksen perusteel-
la oli Suomen armeijan teknillisten joukkojen komentajan neuvonantajaksi tullut
ranskalainen insinööriupseeri, kapteeni A. Devaulx. Hänen Suomen komennus-
aikansa päättyi 11.7.1925.225  Suomessa ollessaan hän laati autojoukkojen asevel-
vollisten opettamista ja kouluttamista varten opetussuunnitelman, joka suurelta
osalta perustui ranskalaisten autojoukkojen kokemuksiin ensimmäisessä maailman-
sodassa.226  Opetussuunnitelmassaan Devaulx erityisesti korosti, että sotilas-
kuljettajan tuli teknillisesti hallita moottoriajoneuvoa, osata ajaa niin yksinään kuin
kolonnassa, pystyä hinaamaan perässä vedettävää laitetta, tuntea sotilasliikenne-
säännöt ja osata käyttäytyä sotilaallisesti kaikissa tilanteissa. Koulutuksen, jonka
pituus oli neljä kuukautta, tuli päättyä tutkintoon. Päiväohjelmassa tuli olla yksi
tunti teknillistä opetusta jokaisen koulutusvuorokauden aikana. Oppilasaineksen
ei tarvinnut olla autoalaa tunteva tullessaan sotaväkeen.

Kotimaisessa moottoriajoneuvoliikenteessä oli tapahtunut muutoksia. Valtio-
neuvosto oli julkaissut päätöksen vuonna 1921 teiden luokituksesta, joka salli
mahdollisuuden käyttää liikenteessä painavampia moottoriajoneuvoja.227  Tällai-
nen luokitus mahdollisti myös sen, että moottoriajoneuvoja voitiin käyttää
taloudellisemmin, kun myös teiden laatu oli parantunut. Tämä asia kiinnosti myös
sotilasviranomaisia. Reservikapteeni A. Lönnroth ehdotti vuonna 1924 Suomen
Sotilasaikakauslehdessä moottoriajoneuvoille uutta kuormitusta. Kun uusi teiden
luokitus sallii suuremman pintapaineen tietä vastaan, niin silloin moottoriajoneu-
vojen painotkin voivat olla suurempia.228  Moottoriajoneuvojen painon kasvu ja
teiden laadun paraneminen toivat armeijankin kuljettajakoulutukselle lisä-
vaatimuksia, jotka täytyi ottaa huomioon moottoriajoneuvojen nopeuksissa,
kuormauksissa, kolonna- ja  maastoajossa.

225 Puolustusministeriön kirj. nro 334 G1, Helsinki 27.5.1925. SArk/Koul.
226 Kapteeni A. Devaulx´n kirjoitus nro 20. Kansio 39. SArk/Koul.
227 Valtioneuvoston päätös teiden tekemisestä ja kunnossapidosta 31.5.1921/170.
228 Lönnroth 1924. Teistä sota-alueella ja kuormastoon kuuluvien ajoneuvojen pyöristä.

SAL 1924, 378-379.
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Taulukko 14. Kaavio autojoukkojen miehistö-, korpraali- ja aliupseerikoulutus-
ohjelmasta 1924

 Kuu- Sotilas- Rakenne- Liikenne- Ajokoulu- Korjaus- Sotilastek- Kolonna-
 kausi koukutus koulutus koukutus tus ja huolto- ninen kou- ajo

koukutus lutus
m c j m c j m c j m c j m c j m c j m c j

I s
II s s h o
III s s h h o o
IV s s o o h h p
V s s o o h h p p
VI s s o k t t p p
VII s s k o a h p p o o
VIII s s k o a h p p o k t
IX s s k k a h p p o k h
X s k a p o
XI s k a p o
XII s k a p t
XIII s k a p k
XIV s k a p k
XV s k a p k

Koulutettavat asevelvolliset: m = miehistö, c = korpraali ja j = aliupseeri
Koulutusta ja palvelua koskevat merkinnät: s = sotilaskoulutus, o = oppitunti, k =
kertaus, t = tutkinto, h = harjoitus, a  = ajopalvelu ja p = työpalvelu
Lähde: Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 119/10/4, Helsinki 7.1.1924. Liite
Autopataljoonan koulutusohjelma. SArk/Koul.

Taulukossa näkyy kuljettajan, korpraalin ja aliupseerin varusmiespalvelus
alokkaasta kotiuttamispäivään saakka. Sotilas- ja kuljettajakoulutus olivat
hallitsevina palveluskauden alussa. Ajo- ja työpalvelus alkoivat varsinaisen
kuljettajakoulutuksen jälkeen. Koulutusta kesti koko varusmiesajan, mikä näkyy
kertaustoimintana viimeisenkin palveluskuukauden aikana.

Kapteeni A. Devaulx´n esitys, että jokaisen kuljettajan täytyi olla sotilas, ko-
rostui sotilaskoulutuksen osuutena myös koko palveluskauden aikana. Kolonna-
ajossa ja muissa palvelustehtävissä tarvittiin alijohtajia. Sen vuoksi koulutettiin 10
% korpraaleja  ja 13 % aliupseereita saapumiserän vahvuudesta. Kuljettajakurssin
opetussisältöä oli laajennettu verrattuna aikaisemmin annettuun opetusohjelmaan.
Kokonaisuudessaan uusittu kuljettajakoulutus paransi niin sotilas- kuin kuljettaja-
koulutusta.

Jotta koulutusohjelmien toimivuudesta saataaisiin selkoa, antoi teknillisten jouk-
kojen komentaja everstiluutnantti Unio Sarlin koulutuksen toteuttamisesta
yksityiskohtaisemmat ohjeet. Palveluskausi oli jaettava kolmen kuukauden jaksoihin
ja ne edelleen kuukauden jaksoihin. Kutakin kuukautta kohden oli vielä laadittava
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päivittäiset ohjelmat. Kaikki em. ohjelmat oli lähetettävä hyvissä ajoin teknillisten
joukkojen komentajalle.229  Näin teknillisten joukkojen komentaja valvoi asialli-
sesti ja tiukasti koulutuksen toteuttamista.

Vuonna 1924 annettu autojoukkojen koulutus- ja palvelusohjelma oli voimassa
1920-luvun loppupuolelle saakka. Kokonaisuutena tästä ohjelmasta voidaan tode-
ta, että se antoi mahdollisuuden tehostaa sotilas-, kuljettaja- ja alipäällystökoulutusta
sekä loi edellytykset moottoriajoneuvojen käytölle kolonna-ajossa.

4.5 Henkilökunnan koulutus

Autojoukkojen henkilökunnan moottoriajoneuvoalan koulutus Autokomennus-
kunnan perustamisen jälkeen oli vähäistä. Suurimmalta osalta henkilökunta sai
itseopiskellen täydentää alan tietoja ja taitoja. Yksi syy tähän oli siinä, että armei-
jan kantahenkilökunnan moottoriajoneuvoalan koulutusta ei vielä 1920-luvun al-
kupuolella järjestetty lainkaan. Toinen vaikuttava asia oli se, että Autokomennus-
kunnan ja vähän myöhemmin Autopataljoonan henkilöstö valittiin moottori-
ajoneuvoalaa tuntevista henkilöistä, joten he olivat parhaimpia alan asiantuntijoi-
ta. Mahdollisen  lisäkoulutuksen he saivat pääasiassa hoitaa itseopiskelullaan.
Kuitenkin autojoukkojen henkilökuntaa käytettiin muiden joukko-osastojen hen-
kilökunnan kouluttamiseen. Moottoriajoneuvoalan ammattilaisina he saivat tämän
tehdä.

Esitelmien pitäminen varuskunnissa ja joukko-osastoissa oli yksi tapa tuoda
tiedoksi muiden aselajien työtä ja toimintaa. 3.Divisioonan esikunta ilmoitti vuo-
den 1919 alussa armeijan päällikön esikunnalle, että yleisesikunnan kulkulaitos-
ja etappiosaston kirjoissa oleva majuri K. Heiskanen pitää luennon Joensuun va-
ruskunnassa aiheena “Autojen ja moottoripyörien käyttö sodassa”.230  Luennossa
Heiskanen tarkasteli myös sotalaivojen ja räjähdysaineiden käyttöä sotatoimissa.

Joukko-osastoissa olevaa kantahenkilöstöä kiinnostivat moottoriajoneuvoala ja
sen kuljettajakurssit. Viipurissa palveleva 2.Divisioonan esikunnan adjutantti esitti
kesällä 1921 divisioonan komentajalle, että hän saisi suorittaa armeijan auto- ja
moottoripyörätutkinnon.231  Komentaja puolsi esitystä ja lähetti sen sotaväen pääl-
likölle, joka antoi teknillisten joukkojen esikunnalle tehtäväksi suunnitella upsee-
rien autonkuljettajakurssin. Teknillisten joukkojen esikunta laati kurssiohjelman,
joka lähetettiin sotaväen esikunnan hyväksyttäväksi.232  Sotaväen esikunta hyväk-
syi ohjelman ja laati kiertokirjeen joukoille pyytäen esityksiä syksyllä 1921 alka-
valle upseerien autonkuljettajakurssille.233  Kiertokirjeen mukaan kurssi oli tarkoi-
tettu korkeampien esikuntien adjutanteille, divisioonien ja prikaatien sekä yleis-

229 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 119/10/4, Helsinki 7.1.1924. SArk/Koul.
230 3.Divisioonan esikunnan os.  Ia:n kirj. nro 392, Mikkeli 19.2.1919. SArk/Koul..
231 2.Divisioonan esikunnan adjutantin kirjelmä 2.Divisioonan komentajalle, Viipuri

12.9.1921. SArk/Koul.
232 Teknillisten joukkojen esikunnan toimisto II:n kirj. nro 6890/964/60, Helsinki 13.9.1921.

SArk/Koul.
233 Sotaväen esikunnan os. Ia:n kirj. nro 3094/890/12, Helsinki 5.10.1921. SArk/Koul.
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esikunnan ja sotaväen esikunnan upseereille eli  em. esikunnista kootulle 17 hen-
kilölle. Tälle koulutustilaisuudelle sotaministeriö myönsi luentopalkkiot.234  Kurs-
si alkoi  lokakuussa 1921.

Taulukko 15. Kaavio upseerien autonkuljettajakurssin ohjelmasta 1921

Viikko Rakenneoppitunti Korjaamotyöskentely Ajokoulutus

I R K
R K
R K
R K
R K
R K

II R K A
R K A
R K A
R K A
R K A
R K A

III R K A
R K A
R K A
R K A
R K A
R K A

IV R K A
R K A

A
A
A
A

V A
A
A
A
A
A

Selitykset: R = rakenneopetusta 3 tuntia päivässä, K = korjaamotyöskentelyyä 3
tuntia päivässä  ja A = ajo-opetusta kullekin oppilaalle 15 - 20 tuntia.

234 Sotaministeriön kirj. nro 4793/K.K.21, Helsinki 1.10.1921. SArk/Koul.
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Lähde: Teknillisten joukkojen esikunnan toimisto II:n kirj. nro 6890/964/60, Hel-
sinki 13.9.1921. SArk/Koul.

Painopisteenä kurssilla oli opettaa ensin moottoriajoneuvojen rakennetta niin
paljon, että kurssilaisille voitiin antaa ajo-opetusta. Opetus tapahtui teoreettisena
rakenneopetuksena ja käytännön korjaamotyöskentelynä. Lisäajotunteja joudut-
tiin antamaan monelle kurssilaiselle. Ajotuntien jälkeen pidettiin tutkintoajo kulle-
kin oppilaalle sopivana ajankohtana.

Taulukko 16. Kaavio upseerien autonkuljettajakurssin päiväohjelmasta 1921

Aika Aihe
        Klo  08.00 - 09.30 Luento

“    09.30 - 11.00 Työskentelyä verstaassa
“    11.00 - 12.30 Ruokatunti
“    12.30 - 16.00 Työskentelyä verstaassa
“    16.00 - 18.00 Luento

Lähde: Teknillisten joukkojen esikunnan toimisto II:n kirj. nro 6890/964/60, Hel-
sinki 13.9.1921. SArk/Koul.

Luennolla piirrosten ja koneosien avulla esiteltiin auton ja moottoripyörän
moottorin sekä muiden laitteiden rakenne ja toiminta. Korjaamotyöskentely ta-
pahtui Autopataljoonan verstaassa, jossa kurssilaiset opetettiin käytännössä tunte-
maan, korjaamaan ja huoltamaan autoa sekä moottoripyörää. Kurssin pituus oli 28
päivää. Ajo-opetusta annettiin iltaisin kurssipäivän jälkeen, ja sitä jatkettiin vielä
kurssin päätyttyä kahdeksan päivän aikana. Opettajina kurssilla oli Autopataljoonan
upseereita ja insinöörejä.

Kurssin päätyttyä annettiin todistukset. Opetetut asiat arvosteltiin ja arvosanoja
annettiin seuraavasti: hyviä 9, tyydyttäviä 42, välttäviä 26 ja heikkoja 6. Kaikki 17
kurssilaista läpäisivät tutkinnon ja saivat oikeuden kuljettaa armeijan moottori-
ajoneuvoja. Teknillisten joukkojen komentaja majuri Unio Sarlin arvosteli kurssi-
laisten valintaa ja esitti sotaväen esikunnalle seuraavaa:

“Vastaisuudessa samanlaisia kursseja järjestettäessä olisi kurssilaisten va-
linta joukko-osastoissa tehtävä perusteellisemmin, mieskokohtaista sopivuut-
ta ohjaajaksi silmällä pitäen. Upseerin virka-asema ei missään tapauksessa
saisi olla yksinään määräävänä tekijänä valinnassa. Päättyneet kurssit ovat
epäämättömästi osoittaneet, ettei kaikista tule kunnollista moottoriajoneuvon
ohjaajaa. Moottoriajoneuvon ohjaajan tulee olla päättäväinen ja rauhalli-
nen. Hermostuneisuus tekee moottoriajoneuvon ohjaamisen hyvin vaaralli-
seksi jopa kokonaan mahdottomaksikin. Olisi siis pyrittävä siihen, että ne
upseerit jotka koulutetaan moottoriajoneuvon ohjaajaksi, valitaan juuri
ohjaajaominaisuuksia silmällä pitäen. Tällä tavalla päästään myöskin sii-
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hen, että tarpeen sattuessa ohjaajakurssin käynyt upseeri on pätevä tehtä-
väänsä.”235

Armeijan teknillisestä koulutuksesta vastaava teknillisten joukkojen komentaja
lausui arvostelussaan painokkaasti, ettei upseereita tule valita korkean virka-ase-
man perusteella  kuljettajakursseille. Vastaaville kursseille olisi myöhemmin valit-
tava sellaisia upseereita, jotka virka-asemassaan  pätevinä johtajina hallitsivat myös
moottoriajoneuvoalan johtamista. Vaikka arvostelu kohdistuikin ylempiin
upseereihin, niin kurssilaisten henkilökohtaisia ominaisuuksia oli pidettävä sopi-
vina valintakriteereinä kaikille muillekin moottoriajoneuvojen kuljettajiksi
koulutettaville.236  Upseerien kuljettajakurssi oli ensimmäinen joukko-osastojen
henkilökunnalle pidetty kurssimuotoinen moottoriajoneuvoalan koulutustilaisuus.

Joukko-osastot alkoivat kiinnostua moottoriajoneuvojen sopivuudesta ja nii-
den käytöstä aselajinsa koulutuksessa. Polkupyöräjoukot, joiden organisaatiossa
oli moottoripyöriä, esittivät  2.Divisioonan komentajalle vuonna 1923, että osa
heidän upseereistaan tarvitsee ajokortin kuljettaakseen  moottoripyörää. Tällainen
tilanne voi syntyä silloin, kun varusmieskuljettaja jostain syystä ei voi toimia kul-
jettajana. 2.Divisioonan esikunta lähetti kirjelmän sotaväen päällikölle ja  pyysi
moottoripyöräkurssin järjestämistä polkupyöräjoukoille.237  Esitys hyväksyttiin
sotaväen esikunnassa ja moottoripyöräkurssin järjestäminen annettiin Auto-
pataljoonan tehtäväksi.238  Tähän esitykseen yhtyi myös teknillisten joukkojen ko-
mentaja everstiluutnantti Unio Sarlin. Hän lisäsi, että samoille upseereille tulisi
järjestää kurssi vuosittain, jotta ajotaito säilyisi. Kukin polkupyöräpataljoona sai
lähettää kurssille neljä upseeria.239

Seuraavana vuonna 1924 teknillisten joukkojen vt. komentaja tiedotti sotaväen
päällikölle, että moottoripyöräkurssit tulivat liian kalliiksi.240  Tähän sotaväen pääl-
likkö vastasi ja korosti, että polkupyöräjoukkojen upseerien moottoripyörä-
koulutuksessa tullaan noudattamaan teknillisten joukkojen komentajan aikaisem-
min esittämää järjestelyä.241  Tämän jälkeen kursseja saatiin pitää vuosittain upsee-
rien ajotaidon säilyttämiseksi. Sotaväen ylijohto ratkaisi asian siten, että moottori-
ajoneuvojen käyttö- ja komennuskuluista huolimatta koulutus oli tarpeellista jär-
jestää silloin, kun se riittävästi palveli armeijan koulutukseen liittyvää toimintaa.

Moottoriajoneuvokoulutusta haluttiin useissa muissakin aselajeissa. Tykistö,
jonka organisaatioon kuului moottoriajoneuvoja, halusi saada upseereille ja var-
sinkin esikuntaupseereille  moottoriajoneuvoalan koulutusta. Tätä varten tykistön
tarkastaja ehdotti vuonna 1925 Autopataljoonan komentajalle, että auto- ja moottori-

235 Teknillisten joukkojen esikunnan os. II:n kirj. nro 9155/1377/60, Helsinki 14.12.1921.
SArk/Koul.

236 Ibidem.
237 2.Dvisioonan esikunnan os. I:n kirj. nro 330/14/23, Viipuri 6.6.1923. SArk/Koul.
238 Sotaväen esikunnan os. Ep. Ia:n kirj. nro 2756/228/4.a, Helsinki 3.7.1923. SArk/Koul.
239 Teknillisten joukkojen esikunnan os. III:n kirj. nro 3102/614/61, Helsinki 14.7.1923.

SArk/Koul.
240 Ibidem, kirj. nro 4644/899/119, Helsinki 27.11.1924. SArk/Koul.
241 Sotaväen esikunnan koulutusosaston kirj. nro 145.K.24, Helsinki 3.12.1924. SArk/Koul.
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pyöräkurssi pidettäisiin 15 - 20 upseerille tykistön omalla leirialueella Perkjärvellä.
Yhtenä perusteluna oli se, että moottoriajoneuvoalan koulutuksen oli kuuluttava
upseerin koulutukseen.242  Teknillisten joukkojen komentaja puuttui tähän asiaan
ja ilmoitti sotaväen päällikölle, ettei tämänkaltaista esitystä hyväksyttäisi hänen
alaiselleen joukko-osastolle, koska esitetylle alueelle ei ollut mahdollista järjestää
kurssia. Samalla hän ehdotti, että kurssi voitaisiin pitää Helsingissä tai Viipurissa,
joissa oli tarpeelliset edellytykset kurssien pitämiseen.243  Tällä kertaa kurssia ei
kuitenkaan järjestetty, vaan tykistön tarkastajalle ilmoitettiin, että lukuisten
komennusten ja kertausharjoitusten vuoksi Autopataljoonalle ei voida antaa lisä-
tehtäviä.244  Edelleen niin tykistöllä kuin muillakin aselajeilla oli tarve ja mielen-
kiinto saada henkilökunnalle moottoriajoneuvoalan koulutusta. Esityksiä tällais-
ten kurssien järjestämiseksi tuli useita, mutta resurssien puute esti niiden  pitämi-
sen. Sotaväen johto kyllä ymmäsi ja hyväksyi pyynnöt, mutta käytännössä niitä oli
mahdotonta järjestää.

Teknillisten joukkojen komentaja esitti puolustusministerille, että autojoukkojen
henkilökunta saisi ottaa osaa armeijan kalustolla silloisiin auto- ja moottoripyörä-
kilpailuihin. Esityksen tarkoituksena oli, että tällaiset tilaisuudet kohottavat henki-
lökunnan innostusta ja taitoa moottoriajoneuvojen käyttöön, hoitoon ja huoltoon.245

Puolustusministeriö pyysi lausuntoa sotaväen päälliköltä tällaisesta koulutuksesta.
Vastaus oli ehdottoman kielteinen. Kieltämisen perusteluna oli se, että monet hal-
linnolliset ja myöhemmin mahdolliset korvausvaatimukset olisivat vaikeasti hoi-
dettavia.246  Samansisältöinen kirje lähetettiin myös teknillisten joukkojen komen-
tajalle.247  Armeija ei järjestänyt autojoukkojen henkilöstölle moottoriajoneuvoalan
koulutusta 1920-luvun alkupuolella, joten silloin esitettiin jopa kilpailuja henki-
löstön ammattitaidon kohottamiseksi.

4.6 Vapaaehtoinen suojeluskunnan koulutus

Sotilaskomitea ja ulkomaanvaltuuskunta laativat 16.5.1917 kirjelmän
helsinkiläiskomitealle suojeluskunnan perustamiseksi.248  Kirjelmän mukaan oli
ehdottoman tärkeää järjestää sotilaallisia kenttäjoukkoja Suomen itsenäisyyden
saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Suojeluskunnat muodostivat valkoisen armei-
jan rungon, johon liitettiin päämajan johdolla perustetut värvätyt krenatöörijoukot249

242 Tykistön tarkastajan kirj. nro 176/25, Helsinki 25.4.1925. SArk/Koul.
243 Teknillisten joukkojen esikunnan os. III:n kirj. nro 4071/308/119, Helsinki 3.6.1925.

SArk/Koul.
244 Sotaväen esikunnan koulutusosaston kirj. nro 359.K.25, Helsinki 6.6.1925. SArk/Koul.
245 Teknillisten joukkojen esikunnan os. III:n kirj. nro 7013/512/119, Helsinki 19.10.1926.

SArk/Tjouk.
246 Sotaväen esikunnan os. 4. x:n kirj. nro 140/X/27, Helsinki 26.2.1927. SArk/Koul.
247 Ibidem.
248 Hersalo, 164-165.
249 Krenatöörijoukkoja olivat  Suomen vapaussodassa vuonna 1918 muodostetut

krenatöörirykmentit, jotka muodostettiin värvätyistä. Suomen armeija 1930, 41.
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ja asevelvolliset jääkärijoukot. Päämajajohtoisesti perustettiin myös tykistöä ja eräitä
etappimuodostelmia. Virallinen asema suojeluskunnille annettiin, kun Suomen
senaatti perusti 2.8.1918 antamallaan asetuksella suojeluskuntajärjestön edistämään
kansan puolustusvalmiutta, turvaamaan laillista yhteiskuntajärjestystä ja toimimaan
armeijan reservinä.250

Suojeluskuntain joukkojen perustaminen ja niiden järjestäytyminen oli vapaa-
ehtoista. Suojeluskunnista valtaosa oli jalkaväkeä. Tykistösuojeluskuntia perustet-
tiin reservitehtävien vaatimassa laajuudessa. Joissakin maaseutupitäjissä saatiin
perustetuksi jopa ratsuväkeä. Erikoisjoukkoja, mm. pioneeri- ja viestiosastoja,
kyettiin aluksi perustamaan vain joillekin suuremmille paikkakunnille.

 Yksi tällaisista erikoisjoukoista oli suojeluskuntain moottorijoukot, joka pe-
rustettiin suojeluskuntain yliesikunnan käskylehdellä Helsingissä 31.7.1922.251

Käskylehden mukaan “Määräyksessä Suojeluskuntajärjestön moottorijoukoista”
esitettiin moottorijoukkojen organisaation johto esikuntineen, henkilöstöineen ja
johtosuhteineen. Varsinaiseen toimintaan liittyviä käskyjä ja ohjeita siinä ei määri-
telty.

Suojeluskuntain moottorijoukkojen säännöt sisälsivät moottorijoukkojen tar-
koitukseen ja käytännön toimintaan liittyvät määräykset. Sääntöjen ensimmäisen
pykälän mukaan

“Suomen Suojeluskuntain Moottorijoukot muodostavat välittömästi Yli-
esikunnan alaisen osan suojeluskuntaa, ja on niiden tarkoituksena
suojeluskunnista syyskuun 16. p:nä 1921 annetun asetuksen mukaisesti aset-
taa jäsenensä sekä moottoriajoneuvoja maan suojeluskuntain käytettäväksi
niin hyvin sodan kuin rauhan aikana.”252

Moottorisuojeluskunnat olivat aluksi yliesikunnan moottorijoukkojen tarkasta-
jan alaisia. Muut suojeluskunnat olivat piiripäällikköjen alaisia. Moottorijoukkojen
jäsen lupasi olla rauhan aikana moottorijoukkojen käytettävissä sotilaallisissa har-
joituksissa sekä liikekannallepanon tapahtuessa että sodan aikana. Koulutus an-
nettiin luennoilla ja moottorijoukkojen järjestämissä sotilaallisissa harjoituksis-
sa.253

Suojeluskuntain yliesikunta teki vuonna 1922 kyselyn suojeluskuntapiireille ja
tiedusteli, olisiko suojeluskuntapiirin tai paikallisen suojeluskunnan alueella sel-
laisia henkilöitä, jotka voisivat ruveta ko. alueelle perustettavien moottorijoukkojen
päälliköksi.254  Taulukossa 17 esitetään kyselyn tulokset.

250 Asetus suojeluskunnista 2.8.1918/86, 1 §.
251 Suojeluskuntain yliesikunnan käskylehti n:o 4. 1922. Määräys suojeluskuntajärjestön

moottorijoukoista. Helsingissä 31.7.1922. Kansio 14, 1922. SArk/Sky-Koul.
252 Suojeluskuntain moottorijoukkojen säännöt. 1 §. Kansio 14, 1922. SArk/Sky-Koul.
253 Ibidem, 9 ja 11§.
254 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 2438, Helsinki 14.2. 1922. SArk/Sky-Koul.
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Taulukko 17. Suojeluskuntapiirit ja suojeluskunnat, joissa oli sopivia henkilöitä
ryhtymään perustettavien moottorijoukkojen päälliköksi

   Suojeluskuntapiiri/Suojeluskunta              Kyllä         Ei
Helsingin Suojeluskuntapiiri I X
Helsingin Suojeluskuntapiiri II X
Sortavalan Suojeluskuntapiiri X
Tampereen Suojeluskunta X
Turun Suojeluskunta X
Uudenmaan Suojeluskuntapiiri X
Porin Suojeluskuntapiiri X
Etelä-Hämeen Suojeluskuntapiiri X
Pohjois-Hämeen Suojeluskuntapiiri X
Mikkelin Suojeluskuntapiiri X
Kuopion Suojeluskuntapiiri X
 Vaasan Suojeluskuntapiiri X
Etelä-Pohjanmaan Suojeluskuntapiiri X
Keski-Pohjanmaan Suojeluskuntapiiri X
Raahen Suojeluskuntapiiri X
Kajaanin Suojeluskuntapiiri X
Pohjolan Suojeluskuntapiiri X

Lähde: Vastaukset Suojeluskuntain Yliesikunnan kirj. nro 2438, Helsinki 14.2.1922.
Kansio 14.  SArk/Sky-Koul.

Sopivia henkilöitä saatiin kahdeksan piirin alueelta ja yhdeksältä ei saatu. Vas-
tauksista kävi myös ilmi, että moottorijoukkojen päälliköksi oli halukkaita sellai-
silla alueilla, joissa moottoriajoneuvoja oli saatavilla. Kaupungit olivat tällaisia
paikkakuntia. Niissä oli myös liike-elämään ja moottoriajoneuvojen käyttöön tot-
tuneita henkilöitä, jotka olivat halukkaita käsittelemään ja johtamaan moottori-
joukkoja.

Moottorijoukkojen perustaminen oli hidasta. Turun Suojeluskunta ilmoitti
suojeluskuntain yliesikunnalle, että toiminta alkaa vasta silloin, kun moottorijoukot
tulevat suojeluskuntapiirin alaisiksi. Toiminnan kannalta oli tärkeää, että moottori-
joukot olivat alueellisen johdon käsissä ja siten suojeluskuntain ylijohdon alaisia,
korostettiin Turun Suojeluskunnan lähettämässä kirjelmässä.255

Suojeluskuntain yliesikunnassa arvioitiin moottorijoukkojen toiminta ja
komentosuhteet uudelleen ja lähetettiin kiertokirjelmä suojeluskuntapiireille.256

Tämän kirjelmän mukaaan moottorijoukot siirtyivät suojeluskuntapiirien alaisik-

255 Turun suojeluskunnan kirj. nro 1530.23.Ia, Turku 22.9.1923. SArk/Sky-Koul.
256 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 511.24.V, Helsinki 30.1.1924. SArk/Sky-Koul.
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si. Kirjelmä sisälsi käytännön ohjeita ja neuvoja moottorijoukkojen perustamisek-
si. Tärkeinä perustamisalueina pidettiin kaupunkeja ja asutustaajamia, joissa
moottoriajoneuvoja oli saatavilla. Kirjelmän mukana seurasi uusi “Väliaikainen
Ohjesääntö Suojeluskuntien joukoille” suojeluskuntapiirien ja suojeluskuntien
käyttöön.257  Ohjesäännön mukaan  moottorijoukkojen toimintaperiaatteet eivät
muuttuneet aikaisemmin annetuista, mikä tuli esille ohjesäännön ensimmäisessä
pykälässä. Sen sijaan yhteyttä armeijaan korostettiin ohjesäännön monissa kohdis-
sa. Reserviin koulutettua autojoukkojen päällystöä haluttiin moottorijoukkojen
johtoon. Kuitenkin kirjelmän mukana seuranneen moottorijoukkojen tarkastajan
A. Snellmannin allekirjoittaman muistion mukaan “Suojeluskuntain ja moottori-
joukkojen tehtävät rauhan- ja sodanaikana olivat toistaiseksi virallisesti
määrittelemättä”.258

Suojeluskuntain moottorijoukkojen toiminta 1920-luvulla kehittyi hitaasti.
Kuitenkin moottorijoukkojen perustaminen käynnistyi ja sopivaa henkilöstöä et-
sittiin. Hitauteen vaikuttivat alan henkilöstön ja moottoriajoneuvojen vähäisyys.

4.7 Tarkastukset ja harjoitukset

Autojoukkojen ensimmäinen pääkatselmus suoritettiin Viipurin  Autokomppaniassa
15.12.1922 ja Helsingin Autopataljoonan muissa osissa 21.12.1922.259   Pää-
katselmus osoitti, että hallinnolliset asiat olivat autojoukoissa kunnossa, ja
tarkastettaville se pohjusti, että heidän toimintaansa valvottiin. Välillisesti pää-
katselmus ilmaisi myös koulutusvalmiuden, sillä hallinnollinen valmius on yksi
peruste koulutusvalmiudelle.

Harjoituksissa tarkastettiin ja arvosteltiin autojoukkojen toiminta ja käyttö-
valmius. 2.Divisioonalla oli kesällä 1923 leiriharjoitus, jossa tarkastuksen kohtee-
na oli myös erikoisjoukkojen toiminta. Moottoriajoneuvojen toimivuuteen 2.Divi-
sioonan komentaja oli yleispiirteeltään tyytyväinen. Tilapäisesti autot joutuivat
epäkuntoon, mikä johtui niiden raskaasta käytöstä ja huonoista teistä. Niin autojen
kuin moottoripyörien kuljettajat suorittivat tehtävänsä moitteettomasti sekä ajo-
tehtävissä että ajojen jälkeisissä huoltotehtävissä. Kolonna-ajo sujui tyydyttävästi,
vaikka ajoneuvoja rikkoontui matkalla. Kuorma-autoja tähän leiriharjoitukseen oli
komennettu 16 kappaletta.260

Teknillisten joukkojen esikunnassa laadittiin autojoukkojen harjoitusohjelma,
joka lähetettiin syyskuussa 1923 Autopataljoonan komentajalle.261  Harjoitus-
ohjelman runkona oli sotaharjoitus Viipurin kaakkoispuolella, jossa kuusi divisi-
oonaa oli taistelussa. Tähän sotaharjoitukseen liittyvistä autojoukkojen tehtävistä

257 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 511.24.V, Helsinki 30.1.1924. Liite 1. Väliaikainen
Ohjesääntö Suojeluskuntien Moottorijoukoille.  SArk/Sky-Koul.

258 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 511. 24. V. Helsinki 30.1.1924. Liite 2, Mem.
SArk/Sky-Koul.

259 Teknillisten joukkojen esikunnan os. Ia:n kirj. nro 99/3/27, Helsinki 5.1.1923. SArk/Koul.
260 2.Divisioonan esikunnan os. I:n kirj. nro 644/17/23, Viipuri 20.9.1923. SArk/Koul.
261 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 4767/167/27. Helsinki 22.9.1923. SArk/Koul.
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oli harjoitusohjelmassa seikkaperäiset määräykset ja ohjeet. Tehtäviin kuuluivat
sotatoimialueen joukkojen huoltoajot sekä kuljetusten aikataulujen ja materiaali-
määrien laskemiset. Myös moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvät opastukset,
kuormaukset ja kolonnat oli esitetty tarkasti ja järjestelmällisesti. Harjoitusohjel-
ma sellaisenaan oli tarkoitus toteuttaa. Tätä varten teknillisten joukkojen komenta-
ja lähetti 2.Divisioonan komentajalle Viipuriin kirjelmän, jossa pyysi miehistöä ja
materiaalia järjestettävään autojoukkojen harjoitukseen.262  Vastaavasti  Auto-
pataljoonan komentaja antoi käskyn harjoituksessa toimivalle autokomppanialle.
Tämä käsky perustui teknillisten joukkojen esikunnan laatimaan harjoitus-
ohjelmaan.263  Autopataljoonan komentajan antama käsky sisälsi ne asiat, jotka
autokolonna toiminnalleen tarvitsi: taistelutilanteen, huollot, viitoitukset ja aika-
taulut  graafisine piirroksineen. Täten harjoitus kuvasi todellista taistelutilannetta
materiaaleineen ja miehistöineen eli autojoukkojen toimintaa kriisioloissa.

Edellä esitetty automanööveri eli kolonnaharjoitus pidettiin 16 - 20.10.1923.
Harjoitusta oli seuraamassa teknillisten joukkojen komentaja everstiluutnantti Unio
Sarlin. Tarkastuskertomuksessaan hän esitti laajasti puutteita ja huomautti, ettei
kolonna-ajo sujunut suunnitelmien mukaisesti. Tämän vuoksi ensimmäisen ryh-
män johtajaksi olisi pitänyt määrätä paras aliupseeri. Ajoneuvot pysähtyivät ja jäi-
vät keskelle tietä sulkien kulkuväylän ja näin kolonna pysähtyi. Ajokuria ei nouda-
tettu, vaan ajettiin liian lähellä edellä ajavaa ajoneuvoa. Autoja ei puhdistettu ja
hoidettu kunnollisesti, aikataulua ei noudatettu.264

Samaa harjoitusta oli seuraamassa joukko upseereja sotaväen esikunnan muis-
takin osastoista. Sotaväen esikunnan päällikkö ehdotti, että kertomuksessa tuotaisiin
julki harjoituksen tärkeimmät asiat. Yksi tällainen mainittava asia oli kolonna-ajo
ja sen merkitys joukoille. Taktillisen toiminnan kannalta se oli hyvin tärkeä osata.
Lopuksi hän antoi kiitokset harjoituksen suunnittelijalle teknillisten joukkojen
esikunnalle ja sen komentajalle everstiluutnantti Unio Sarlinille hyvin valmistellusta
harjoituksesta.265  Kiitokset teknillisten joukkojen komentajalle osoittivat sen, että
autojoukkojen käytön suunnittelu ja valmistelu olivat laadullisesti tasokkaita, mut-
ta itse joukkojen käytännön toiminta ei vielä täyttänyt autojoukoille asetettuja vaa-
timuksia.

Autojoukkoja oli mukana muissakin kesän 1923 harjoituksissa.  3.Polkupyörä-
pataljoonan komentaja kirjoitti lausunnon harjoituskauden toiminnasta 3.Divisi-
oonan komentajalle. Lausunnossaan hän korosti, että autojoukkojen toiminnassa
oli aiheita kritiikkiin. Autot olivat liian painavia ja leveitä, osa rikkoutui matkalla
ja joutui vihollisen haltuun ja pakettiautot eivät pystyneet seuraamaan pataljoonan
komppanioita.266  Lausunto osoitti sen, että autojoukot eivät vielä olleet niin takti-

262 Teknillisten joukkojen esikunnan toimisto Ia:n kirj. nro 5209/251/27, Helsinki 12.10.1923.
SArk/Koul.

263 Autopataljoonan esikunta. Pataljoonakäsky. Helsinki 13.10.1923. SArk/Koul.
264 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 5964/254/27, Helsinki 27.11.1923. SArk/Kulj.
265 Sotaväen esikunnan os. Ep.Ia:n ehdotus sotaväen päällikön päiväkäskyyn, Helsinki

23.11.1923. Kansio 24. SArk/Kulj.
266 3.Polkupyöräpataljoonan os. I:n kirj. nro 246/23 sal, Mikkeli 7.10.1923. SArk/Koul.
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sesti kuin teknisestikkään valmiita toimimaan ja kulkemaan liikkuvan polkupyörä-
joukon mukana.

Vuoden 1924 syksyllä järjestettiin teknillisten joukkojen esikunnan johtamana
autoharjoitus, jota yleisesikunnan toimisto II:n päällikkö yleisesikunnan edustaja-
na oli seuraamassa. Lausunnossaan yleisesikunnan päällikölle hän korosti, että
harjoitukset olivat erittäin onnistuneet ja ne osoittivat, että autokolonnilla voidaan
suorittaa täysin säännöllinen jälkikuljetus yhtäkin tietä pitkin. Pidetty harjoitus oli
tarkoituksenmukaisesti suunniteltu ja huolellisesti valmisteltu.267  Tällainen posi-
tiivinen lausunto oli tärkeä armeijalle, koska sen antoi yleisesikunnassa kriisiajan
kuljetuksia suunnittelevan toimisto II:n päällikkö.

Mutta vuotta myöhemmin tuli uusi arvio. Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston268

päällikkö seurasi kuljetusharjoituksia, jotka pidettiin Karjalan kannaksella elokuussa
vuonna 1925. Tämän harjoituksen tehtävänä oli tutkia joukkojen jälkikuljetuksien
järjestelyä. Harjoituksen teemana oli  junien, vesikuljetusvälineiden ja autojen
yhteistoiminta. Kulkulaitostoimiston päällikkö ei ollut lainkaan tyytyväinen har-
joituksen järjestelyihin ja kiinnitti tarkastuskertomuksessaan yleisesikunnan pääl-
likön huomion seuraaviin seikkoihin:

“Tällaisten harjoitusten tehtävänä lienee saada tilaisuus tehdä kokeiluja
jälkikuljetuksen järjestelyssä ja sen perusteella näiden tulosten sovellut-
taminen sodanaikaisiin suunnitelmiin. Olisi ollut välttämätöntä, että jälki-
kuljetuksen järjestely olisi tapahtunut yhteistoiminnassa Yleisesikunnan
Kulkulaitostoimiston kanssa, jonka tehtävänä on sodan varaltakin tällais-
ten asioiden järjestely. Silloin olisi jälkikuljetus tullut järjestetyksi etappi-
palveluohjesäännön mukaan ja olisi voitu määrätä etappi-
komendanteiksi tulevia komendantteja, joille tämä samalla olisi ollut ter-
veellinen harjoitus.”269

Ristiriita oli siinä, että yleisesikunnan kulkulaitostoimisto ajatteli huollon ku-
lun kiinteän etappiohjesäännön mukaisesti, kun taas harjoituksessa noudatettiin
ranskalaismallista joukkojen mukana liikkuvaa huoltoa.

Teknillisten joukkojen esikunta järjesti myös syksyllä 1925 autojoukkojen har-
joituksen Viipurin - Perkjärven alueella. Autokolonnan, jossa oli kaksi auto-
joukkuetta, tehtävänä oli kuljettaa taistelussa olevan tykistön ampumatar-
viketäydennys Viipurista Summan lohkon jakelupaikkaan. Harjoituksesta teknil-
listen joukkojen komentaja laati kertomuksen, jonka hän lähetti joukoille laajana
kiertokirjeenä. Hänen mukaansa autojen tuleminen ja lähteminen kuormaus- ja
purkausalueelle olisi pitänyt olla suunnitelman mukaista. Näin ei kuitenkaan ollut.
Ajokuria rikottiin edelleen, autot pysähtyivät keskelle tietä, ja lastausaikoja ei nou-

267 Yleisesikunnan toimisto II:n kirj. nro 455/II/24 sal, Helsinki 30.9.1924. SArk/Kulj.
268 Entinen yleisesikunnan toimisto II, jonka nimi 1.1.1925 muutettiin itsenäiseksi toimistoksi

ja sai nimen kulkulaitostoimisto ja vuonna 1927 kuljetustoimisto. Yleisesikunnan
kuljetustoimiston historiikki 1918-1927. Kansio 1928. SArk/Kulj.

269 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston kirj. nro 842/II/25, Helsinki 27.8.1925. SArk/Kulj.
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datettu. Kuitenkin autokolonnassa oli sellainen johtaja, joka oivalsi, että tehtävät
ja toimenpiteet on hoidettava tilanteiden mukaisesti.270   Harjoitus osoitti sen, että
autokolonnan johtamistaito oli noussut vaadittavalle tasolle, mistä harjoituksen
johtaja sai kiitosmaininnan, mutta käytännön toiminta lastauksineen,
ajoneuvokäyttäytymisineen ei  täyttänyt asetettuja tavoitteita.

Huoltoharjoitusten toimintojen taktillista selkiytymistä toivottiin vuoden 1926
alkupuolella. Yleisesikunnan kulkulaitostoimisto huomautti kiertokirjeessään, että
maantiekuljetusharjoituksia ei ollut järjestetty todellisuutta vastaaviksi vaan rau-
hanaikaisten kuljetusten mukaisesti. Seuraavien maantiekuljetusharjoitusten suun-
nitelmat olisi lähetettävä kulkulaitostoimiston päällikölle, joka hyväksyisi ne en-
nen niiden toimeenpanoa.271  Saman vuoden syksyllä yleisesikunnan kulkulaitos-
toimisto kiinnitti huomiota selostuksessaan, että se oli saanut tiedon kuluneen vuo-
den maantieharjoituksista kertomuksesta, jonka teknillisten joukkojen komentaja
oli laatinut. Kertomuksen mukaan harjoituksessa oli sivuutettu voimassa oleva
etappiohjesääntö ja toimittu ranskalaisen ohjesäännön mukaisesti. Autojoukkojen
kolonnaharjoituskin oli järjestetty ranskalaisen mallin mukaisesti. Olisi tärkeää,
että rinnakkain kokeiltaisiin etappiohjesäännön ja ranskalaisen mallin mukaisia
toimintoja, jotta päästäisiin lopullisesti selvittämään, kumpi olisi sopivampi Suo-
men oloihin.272

 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston päällikkö, jonka tehtäviin kuului kriisi-
ajan kuljetusten suunnittelu, vaati autojoukoilta kiinteään etappiohjesääntöön pe-
rustuvia harjoituksia. Teknillisten joukkojen komentaja, jonka alaisina olivat auto-
joukot, vaati liikkuvia ja tilanteisiin sopeutuvia ranskalaismallisia harjoituksia. Tässä
oli 1920-luvulla periaatteellinen ristiriita kriisiajan kuljetuksia suunnittelevan toi-
miston ja autojoukkojen koulutuksesta vastaavan esikunnan välillä. Ristiriitaa esiin-
tyi myös siinä, kummalle esikunnalle kuuluisi harjoituksien pitäminen ja valvomi-
nen.

Teknillisten joukkojen komentaja, jonka alaisina autojoukot olivat, sai moottori-
ajoneuvoalan koulutuksen vakiinnitettua 1920-luvulla. Tänä aikana koulutus sai
ensin viitteitä jääkärien tuomasta saksalaismallisesta koulutuksesta. Muutaman
vuoden kuluttua koulutus harjoituksineen muuttui ranskalaismalliseksi: siihen an-
toi näkemyksiä yleisesikunnassa oleva ranskalainen sotilasasiantuntija. Vuosikym-
menen keskivaiheilla koulutusmalli alkoi muuttua kotimaisemmaksi, mihin oli
vaikuttamassa armeijan toiminnan muuttuminen kansallisemmaksi. Oman lisänsä
koulutukseen antoi siviilissä kehittynyt moottoriajoneuvoalan lainsäädäntö sekä
kasvanut moottoriajoneuvoliikenne.

270 Teknillisten joukkojen esikunnan os. Eu:n kirj. nro 8292/440/5. Helsinki 14.11.1925.
SArk/Kulj.

271 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston kirj. nro 145/II/26, Helsinki 5.3.1926. SArk/Koul.
272 Ibidem, kirj. nro 933/II/26, Helsinki 10.9.1926. SArk/Kulj.
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5 KOULUTUS SIIRTYY JOUKKO-OSASTOILLE

5.1 Organisaation kehittäminen

Armeijan autojoukkojen koulutuksen suunnittelu, toteutus ja valvonta kuuluivat
teknillisten joukkojen komentajalle ja esikunnalle vuoden 1927 toukokuuhun saak-
ka.273  Suuri osa koulutuksesta oli teknillistä opetusta. Kuljettaja- ja autokolon-
nakoulutus niihin liittyvine toimintoineen ja harjoituksineen vakiintuivat, ja auto-
joukot osoittivat luotettavuudensa kuljetusten suorittajina.

Autojoukkojen kuten muidenkin aselajien toimintojen täytyy olla osa armeijan
toimintaa. Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston päällikkö yleisesikunta-
everstiluutnantti Carl von Kraemer esitti lokakuussa 1925 muistion, jossa hän tar-
kasteli kuljetuksien järjestelyä kriisiajan oloissa. Muistiossaan hän näytti
organisaatiopiirroksin, kuinka tarpeellista olisi yhdistää sodan- ja rauhanajan rau-
tatie-, vesi- ja maantiekuljetukset yhden johtajan alaisuuteen. Perusteluissaan hän
osoitti, että kriisiajan tilanteessa kaikki kuljetukset ovat saman johdon alaisia. Jot-
ta kriisiajan johtaminen kaikissa olosuhteissa olisi luontevaa ja asiantuntevaa, pi-
täisi jo rauhanaikana koulutuksen ja kuljetusten materiaalitoimintoineen olla sen
johdon alaisia, jolle ne kriisiaikanakin kuuluvat. Hän painotti, että autojoukot ja
niiden koulutus olisi siirrettävä yleisesikunnan kulkulaitostoimiston alaiseksi, jol-
loin sillä kriisiaikaa silmällä pitäen olisi riittävä tuntemus ja tietämys kuljetus-
alasta. Muistion hän päätti vanhaan totuuteen: “Sen joka tahtoo kuljettaa, täytyy
omata myöskin kuljetusvälineet.”274

Yleisesikunnan järjestelytoimisto laati syyskuussa 1926 muistion armeijan  jär-
jestelyistä uudeksi rauhanaikaiseksi kokoonpanoksi, joka tulisi voimaan vuonna
1931. Sen mukaan mahdollisuudet sodanaikaisen armeijan perustamiseksi,
järjestelyiksi ja kokoonpanoksi olivat vuodesta 1921 lähtien tuntuvasti vanhentu-
neet. Silloinen armeijan rauhanaikainen kokoonpano ei enää tyydyttänyt kriisiajan
toimintavalmiutta. Ensimmäiseksi ja huomattavimmaksi tehtäväksi järjestely-
toimisto asetti sen, että teknilliset joukot hajotetaan ja pataljoonat siirretään eri
divisiooniin. Armeijan alkuaikana, jolloin oli puute teknillisesti sivistyneistä kou-
lutetuista upseereista, perustettiin tätä puutetta poistamaan teknillisiä pataljoonia.
Nyt useimpien upseerien teknilliset taidot ovat  parantuneet, joten oli tullut aika
siirtyä normaalioloihin ja varustaa divisioonat teknillisillä joukoilla. Toisena tär-
keänä tehtävänä pidettiin kuormastopataljoonien perustamista. Pataljoonissa olisi
auto-, kuormasto-, talous- ja lääkintäkomppaniat, jotka voisivat olla kaadereina
perustettaville sodanaikaisille joukoille. Silloisen armeijajärjestelyn ainoana
kuormastojoukkona oli Autopataljoona, jolla oli kaksi komppaniaa Helsingissä ja
yksi Viipurissa. Näiden komppanioiden tehtävänä oli perustaa sotajaotuksen mu-
kaiset auto- ja sairasautokomppaniat sekä  jakaa eri yksiköille tarvittavat moottori-

273 Puolustusministeriön kirj. nro 604/7297, Helsinki 9.4.1927. SArk/Tekn.
274 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston kirj.  nro 108/II/ 25 sal. Erittäin salainen, Helsinki

1.10.1925. SArk/Kulj.
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ajoneuvojen kuljettajat. Muut armeijan sotajaotuksen mukaiset kuormasto- ja
kuljetusmuodostelmat olivat ilman perustamistehtävissä tarvittavia kanta-
joukkoja.275

Uuden esityksen kuormastopataljoonien perustamisesta teki yleisesikunnan
järjestelytoimisto  marraskuussa 1926. Esityksen mukaan perustettaisiin kaksi
kuormastopataljoonaa, joiden sijoituspaikat olisivat Helsinki ja Viipuri. Perustelussa
korostettiin, että rauhanaikana  koulutettaisiin ammattitaitoista henkilöstöä reserviin,
mikä nopeuttaisi liikekannallepanon suorittamista. Viipurin kuormastopataljoona
kuuluisi suojajoukkoihin. Kuormastopataljoonan perusrunko sisältäisi esikunnan
sekä auto-, kuormasto-, lääkintä- ja talouskomppaniat. Helsingissä olevalla
kuormastopataljoonalla olisi autoaliupseerikoulu sekä talouskoulu ja Viipurissa
olevalla kuormastopataljoonalla lääkintäaliupseerikoulu. Koulutuksen ja teknilli-
sen varustuksen  yhtenäisyyden vuoksi perustettaisiin kulkulaitostarkastajan toi-
mi.276

Teknillisten joukkojen uudelleen järjestelystä yleisesikunnan järjestelytoimisto
antoi muutosesityksen helmikuussa 1927.  Esityksen mukaan teknillisten joukko-
jen esikunta nykyisessä muodossa  hajotettaisiin ja teknilliset joukot alistettaisiin
komento- ja huoltosuhteissa divisioonien alaisiksi. Samalla yleisesikunnan yhtey-
teen perustettaisiin elin teknillisten joukkojen palveluksen ja koulutuksen tarkas-
tamista sekä johtamista varten. Perustelussa korostettiin, että eri teknilliset joukot
tarvitsevat tarkastajan, jonka komentosuhde tarkastettaviin joukkoihin olisi saman-
lainen kuin tykistön tarkastajalla tykistöön. Uudelleen järjestelyn ajankohta voisi
olla 1.4.1927.277

Tasavallan presidentti hyväksyi maaliskuussa 1927 puolustusministerin esityk-
sestä teknillisten joukkojen uudelleen järjestelyn. Puolustusministeriö antoi käs-
kyn huhtikuussa 1927 teknillisten joukkojen uudelleen järjestelystä. Sen mukaan
teknilliset joukot oli siirrettävä 1.5.1927 lähtien divisiooniin ja teknillisten joukko-
jen tarkastus siirrettävä yleisesikuntaan.278  Teknillisten joukkojen komentaja antoi
määräyksen siirroista 14.4.1927. Autopataljoona siirrettiin 1.Divisioonan alaisuu-
teen. Viipurissa oleva Autopataljoonan autokomppania siirrettiin 2.Divisioonan
alaisuudessa olevaan Kuormastopataljoonaan, joka oli perustettu 21.2.1927 ja si-
jaitsi Viipurissa. Teknillisten joukkojen tarkastus siirrettiin yleisesikunnalle. Kaik-
ki koulutusta koskevat asiapaperit oli lähetettävä teknilliselle tarkastajalle yleis-
esikuntaan. Muu kirjeenvaihto oli osoitettava niille divisioonille, joihin teknilliset
joukot siirretään.279  Puolustusministeriö vahvisti huhtikuun loppupuolella 1927
teknillisten joukko-osastojen liittämisen divisiooniin ja henkilöstön siirtämisen

275 Yleisesikunan järjestelytoimisto. P. M. Koskee järjestelyehdotusta armeijan uudeksi
rauhanaikaiseksi kokoonpanoksi v. 1931. Syyskuu 1926. Kansio Hh 22. SArk/Järj.

276 Yleisesikunnan järjestelytoimisto. P. M. Ehdotus kuormastopataljoonan perustamisesta.
Marraskuu 1926. SArk/Järj.

277 Yleisesikunnan järjestelytoimisto. P. M. Teknillisten joukkojen uudelleen järjestely.
Helmikuu 1927. Kansio Hh 22. SArk/Järj.

278 Puolustusministeriön kirj. nro 604/7297, Helsinki 9.4.1927. SArk/Tekn.
279 Teknillisten joukkojen päiväkäsky nro 11. Helsinki 14.4.1927. SArk/Tekn.
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uusiin sijoituspaikkoihinsa sekä teknillisten joukkojen tarkastajan ja tarkastuksen
siirtämisen yleisesikuntaan.280

Teknillisten joukkojen hajottamisen jälkeen autojoukkojen koulutuksen valvonta
siirrettiin perustettavalle teknilliselle tarkastajalle281 , jota tehtävää hoitamaan ni-
mitettiin everstiluutnantti Unio Sarlin. Ennen teknillisten joukkojen hajottamista
divisiooniin Sarlin esitti sotaväen päällikölle, kuinka teknillisten joukkojen esi-
kunnan työt jaettaisiin. Yleisesikuntaan perustettavalle teknilliselle tarkastajalle
kuuluisivat teknillinen ja teknillistaktinen koulutus harjoituksineen sekä niihin
kuuluvien lausuntojen antaminen. Divisioonat saisivat hoitaakseen sotilaallisen
koulutuksen ja hallinnon. Puolustusministeriön tehtäväksi tulisi teknillisten väli-
neiden ja laitteiden rauhan- ja sodanaikainen säilytys, hoito ja kunnossapito.282

Teknillisen tarkastajan tehtäväkentästä tuli ristiriitainen. Vuoden 1928 asetuk-
sen mukaan  “sotaväen johtamista ja tarkastusta varten sotaväen päälliköllä on
apunaan yleisesikunta sekä jalkaväen, tykistön ja teknillisten ja huoltojoukkojen
tarkastajat”.283  Teknillisiä ja huoltojoukkoja olivat pioneeri-, kenttälennätin-, ra-
dio-, auto- ja kuormastopataljoona sekä kaksi erillistä huoltomppaniaa.284  Asetuk-
sen mukaan teknillisen tarkastajan tehtäväalueeseen kuuluivat sekä teknilliset jou-
kot että huoltojoukot. Tehtäväkentän kaksijakoisuus aiheutti ongelmia teknillisen
tarkastajan toiminnassa. Se ilmeni jo vuonna 1929, kun yleisesikunnassa olivat
esillä tehtävien muutosesitykset. Teknillinen tarkastaja oli toistaiseksi hoitanut vain
teknillisten joukkojen tehtäviä, koska tehtävät näissä joukoissa olivat lisääntyneet
niin runsaasti, ettei aikaa riittänyt huoltojoukoille. Sen vuoksi huoltojoukkoihin
kuuluvia autojoukkoja ei ollut  tarkastettu eikä tarkastuksia tulla sijoittamaan tek-
nillisen tarkastajan toimialaan.285  Yleisesikunta ei kuitenkaan osoittanut tehtävien
muutosesityksessään, kenen tarkastajan tehtäviin sisältyisivät huoltojoukkoihin
kuuluvien autojoukkojen valvonta ja tarkastukset.

Vuoden 1930 asetuksen mukaan teknillisiä ja huoltojoukkoja olivat pioneeri-,
viesti- ja huoltopataljoonat sekä pioneeri ja viestikomppaniat.286  Aikaisemmin
vuonna 1928 annetussa asetuksessa teknillisiksi ja huoltojoukoiksi todetut auto-
sekä kuormastopataljoonat olivat nyt muuttuneet  huoltopataljooniksi. Vuoden 1930
asetuksen mukaan Autopataljoonan nimi muuttui Huoltopataljoona 1:ksi ja
Kuormastopataljoonan nimi Huoltopataljoona 2:ksi.287

280 Puolustusministeriön kirj. nro Y.688, Helsinki 19.4.1927. SArk/Tekn.
281 Teknillisen tarkastajan virka perustettiin asetuksella puolustuslaitoksen kokoonpanosta

ja toimista 4.5.1928/155, 4 §.
282 Teknillisten joukkojen komentajan kirj. nro 2507/48s/27, Helsinki 25.4.1927. SArk/Tekn.
283 Asetus puolustuslaitoksen kokoonpanosta sekä viroista ja toimista 4.5.1928/155, 4 §.
284 Ibidem, 5 § kohta d.
285 Yleisesikunnan os. 1:n järjestelytoimiston kirj. nro 490/XIII/29, Helsinki 28.12.1929.

SArk/Koul.
286 Asetus erinäisistä muutoksista ja lisäyksistä puolustuslaitoksen kokooonpanosta sekä

viroista ja toimista 5.9.1930/291, 5 §.
287 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 1241/XIIa, Helsinki 25.9.1930. Helsinki 25.9.1930.

SArk/Koul.
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Organisaatio muuttui koko ajan. Vuoden 1933 puolustuslaitosasetuksen mu-
kaan maavoimiin kuului jalkaväkeä, tykistöä, ratsuväkeä, pioneereja, viesti- ja
huoltojoukkoja. Huoltojoukkoihin kuuluneet Huoltopataljoona 1 ja Huolto-
pataljoona 2 muuttuivat nyt Erilliseksi Huoltopataljoonaksi ja Erilliseksi
Huoltokomppaniaksi.288  Puolustuslaitosasetuksen mukaan yleisesikunta toimi so-
taväen päällikön esikuntana, jossa oli useita osastoja ja toimistoja. Kuljetusalaa
yleisesikunnassa edusti kulkulaitostoimisto. Yleisesikuntaan kuului useita tarkas-
tajia, joista yksi oli teknillinen tarkastaja.289  Huoltojoukoille, joita olivat Erillinen
Huoltopataljoona ja Erillinen Huoltokomppania, ei osoitettu tarkastajaa.

Teknillisten joukkojen hajotuksen jälkeen autojoukkojen koulutus siirtyi
divisioonille. Koulutuksen ja harjoitusten tarkastukset siirtyivät teknilliselle
tarkastajalle. Teknillisten joukkojen töiden lisäännyttyä teknillinen tarkastaja ei
enää ehtinyt riittävästi valvoa ja tarkastaa autojoukkoja, jotka olivat muuttuneet
huoltojoukoiksi. Tällainen epävarma tilanne ei voinut olla vaikuttamatta moottori-
ajoneuvoalan koulutukseen.

5.2 Moottoriajoneuvojen ja kuljettajien tarve sodan-

ja rauhanajan armeijassa

5.2.1 Moottoriajoneuvo- ja kuljettajamäärät

Moottoriajoneuvojen ja kuljettajien määrät kasvoivat rauhan- ja sodanajan armei-
jan kokoonpanossa 1920-luvun puolivälin jälkeen. Joukot alkoivat käyttää run-
saammin moottoriajoneuvoja koulutuksessa ja harjoituksissa. Saatujen kokemus-
ten perusteella lisättiin sodanajan joukkoihin moottoriajoneuvoja ja kuljettajia.
Suojajoukkojen tarpeisiin eivät enää riittäneet rauhanajan moottoriajoneuvot ja
kuljettajat, vaan puuttuva tarve täytettiin sopimusteitse.290

Suunnitelmissa, jotka koskivat armeijan sodanajan määrävahvuuksia, tapahtui
muutoksia vuosittain 1920-luvun loppupuolella. Perustettavien joukkojen luku-
määrä kasvoi. Muutokset aiheuttivat tarkistuksia niin moottoriajoneuvojen kuin
kuljettajien lukumäärissä. Muutosten perusteella yleisesikunnan järjestelyosasto
laati vuonna 1928 uudet sodanajan armeijan moottoriajoneuvomäärät.291

288 Puolustuslaitosasetus  29.6.1933/213, 5 §.
289 Ibidem, 4 §.
290 Yleisesikunnan osasto 1. Liikekannallepanotoimisto. P.M. Moottoriajoneuvojen pakko-

otto. Helsinki 20.6.1926. Kansio Hh 77. SArk/Lkp.
291 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto. Taulukko sodan syttyessä otettavista

moottoriajoneuvoista 1928. Kansio Hh 77. SArk/Lkp.
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Taulukko 18. Sodanajan armeijan moottoriajoneuvojen määrät 1928

Moottoriajoneuvot Lukumäärät
Henkilöautoja 254
Kuorma-autoja 1848
Autobusseja 193
Sairasautoja 283
Perävaunuja 67
Traktoreita 61
Moottoripyöriä 550

Yhteensä 3256

Lähde: Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto. Taulukko sodan syttyessä
otettavista moottoriajoneuvoista 1928. Kansio Hh 77. SArk/Lkp.

Armeijan tarvitsema sodanajan moottoriajoneuvojen määrä oli vuonna 1928
yhteensä 3256. Tarvittavien kuljettajien määrä oli vähintään yhtä suuri kuin moot-
toriajoneuvojen määrä. Yleisesikunnan järjestelytoimisto laski erikseen kenttäar-
meijan moottoriajoneuvojen kuljettajien määrän. Taulukossa 19 ovat eriteltyinä
perustettavien joukkojen ja autoyksiköiden kuljettajat. Helsingin Autopataljoonalla
ja Viipurin Autokomppanialla oli runsaasti perustamisvastuulla autoyksiköitä. Näille
autoyksiköille Helsingin ja Viipurin autokomppanoiden yksi tehtävä oli kouluttaa
kuljettajat.292

Taulukko 19. Kenttäarmeijan moottoriajoneuvojen kuljettajamäärät 1928

Kenttäarmeijan joukot Kuljettajia
Kenttäarmeijan joukot pl. autojoukot 1268
Kenttäarmeijan 20 autoyksikköä 2400

Yhteensä 3668

Lähde: Yleisesikunnan os. 1. Järjestelytoimisto. Aliupseeri- ja miehistölaskelma
1928. Kansio Hh 81. SArk/Järj.

Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto laski Helsingin ja Viipurin
autokomppanioiden reserviin koulutettujen aliupseerien ja kuljettajien määrät vuo-
den 1929 alkupuolelle saakka. Näihin lukuihin lisättiin palveluksessa olevien va-

292 Yleisesikunnan os. 1. Järjestelytoimisto. Aliupseeri- ja miehistölaskelma 1928. Kansio
Hb 81. SArk/Järj.
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rusmiesten vastaavat luvut, jolloin saatiin koulutettujen aliupseerien ja kuljettajien
kokonaismäärät vuoden 1929 alkupuolelle saakka.293

Taulukko 20. Koulutettujen moottoriajoneuvoalan aliupseerien ja kuljettajien
määrät liikekannallepanolaskelmissa vuoden 1929 alkupuolella

Joukko- Reservi 31.4.1929 Palveluksessa olevat Käytettävissä liikekan-
osasto (10 v.) - 20% - 20% nallepanossa

Aliupsee- Kuljettajia Aliupsee- Kuljettajia Aliupsee- Kuljettajia
reita reita reita

AutoP 200 1004 17 163 217 1167
Helsinki

AutoK 64 417 10 90 74 507
Viipuri

Yhteensä 264 1421 27 253 291 1674

Lähde: Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto. Reservin riittävyys sodanajan
armeijan perustamisessa 1928. Kansio Hh 77. SArk/Lkp.

Kenttäarmeijan joukoissa oli  3668 moottoriajoneuvoa vuonna 1928. Autojoukot
kouluttivat 1674 kuljettajaa, jotka olisivat olleet  käytettävissä liikekannallepanossa
vuoden 1929 alussa. Autokomppanioiden kouluttama kuljettajamäärä ei olisi riit-
tänyt edes perustettavien autokomppnioidenkaan tarpeisiin. Ero oli vielä suurempi
koko kenttäarmeijaan tarvittavien kuljettajien ja reserviin koulutettujen kuljettaji-
en välillä. Puuttuva määrä kuljettajia olisi liikekannallepanossa pitänyt ottaa ajo-
taitoisista muiden joukkojen reserviläisistä.

Rauhanaikana autojoukkojen kouluttamat kuljettajat ajoivat esikuntien, jouk-
ko-osastojen ja armeijan erilaisiin laitoksiin kuuluvia moottoriajoneuvoja. Pää-
sääntöisesti jokaiselle armeijan moottoriajoneuvolle koulutettiin kuljettaja. Yleis-
esikunnan järjestelyosasto laski vuonna 1929  armeijan rauhanajan moottori-
ajoneuvomäärän, joka tarvittiin koulutukseen ja muuhun armeijan kuljetus-
toimintaan.294

293 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto. Resevin riittävyys sodanajan armeijan
perustamisessa 1928. Kansio Hh 77. SArk/Lkp.

294 Yleisesikunnan järjestelyosasto toimisto VIII:n kirj. nro 54, Helsinki 27.9.1929. Kansio
Hh 11. SArk/Järj.
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Taulukko 21. Rauhanajan moottoriajoneuvotarve ja käytössä olevat määrät sekä
vajaus moottoriajoneuvotarpeesta 1929

Aihe Ha Ka Saira Mp Ea Yhteensä

Tarve 33 138 12 92 12 287

Käytössä 27 87 10 74 4 202

Kouluauto 18 18 - - - 36

Vajaus 6 51 2 18 8 85

Lähde: Yleisesikunnan järjestelyosasto toimisto VIII:n kirj.  nro 54, Helsinki
27.9.1929. Kansio Hh 11. SArk/Järj

Armeijan moottoriajoneuvojen kokonaistarve oli 287 vuonna 1929. Vajaus oli
85 moottoriajoneuvoa. Mukaan ei laskettu kouluautoja. Suurin vajaus oli kuorma-
autoista ja moottoripyöristä. Henkilö- ja erikoisautoja puuttui vähiten. Rauhan-
aikana moottoriajoneuvojen kuljettajat koulutettiin autojoukoissa, joita olivat kak-
si autokomppaniaa Autopataljoonassa Helsingissä ja yksi autokomppania
Kuormastopataljoonassa Viipurissa. Varusmiehet astuivat kolmessa erässä
kouluttaviin joukko-osastoihin.295

Taulukko 22. Kuljettajien palvelukseen astumismäärät ja -kuukaudet 1929

Joukko-osasto Maaliskuu Kesäkuu Elokuu Yhteensä

AutoP, Helsinki 100 70 170
AutoK, Viipuri 50 50 100

Yhteensä 100 50 120 270

Lähde: Yleisesikunnan järjestelytoimisto. Joukko-osastojen ja laitosten todennä-
köiset keskimääräiset asevelvollisuusvahvuudet 1929. Helsinki 23.4.1928. Kansio
Hh 77. SArk/Järj.

Armeijan rauhanajan moottoriajoneuvojen tarve ja vuosittain koulutettavien
kuljettajien määrät olivat lähes samansuuruiset. Osa autojoukkoihin saapuvista
varusmiehistä koulutettiin kokelaiksi ja aliupseereiksi, jotka koulutustehtäviensä
ohella eivät varsinaisesti joutuneet  kuljettamaan moottoriajoneuvoja. Käytännös-
sä autojoukkojen kouluttamien kuljettajien määrät olivat riittäviä kuljettamaan ar-
meijan käytössä olevia moottoriajoneuvoja. Rauhanaikana tällainen järjestelmä oli

295 Yleisesikunnan järjestelytoimisto. Joukkojen ja laitosten todennäköiset keskimääräiset
asevelvollisuusvahvuudet 1929. Helsinki 23.4.1928. Kansio Hh 77. SArk/Järj.
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toimiva ja taloudellinen, mutta sodanajan moottoriajoneuvojen kuljettamiseen se
oli riittämätön. Liikekannallepanossa olisi moottoriajoneuvojen kuljettajiksi jou-
duttu ottamaan runsaasti muiden joukkojen reserviläisiä.

5.2.2  Suunnitelmat sodanajan moottoriajoneuvojen käytöstä

Moottoriajoneuvojen käyttö lisääntyi 1920-luvun lopulla runsaasti armeijan eri
aselajien sodanajan henkilö- ja materiaalikuljetuksissa. Asiasta käytiin keskuste-
lua niin armeijan johtohenkilöstön kuin muidenkin palveluksessa olevien upseeri-
en keskuudessa.

Yleisesikunnan teknillinen tarkastaja esitti vuoden 1927 lopulla kirjelmässään
yleisesikunnan päällikölle näkemyksen rauhan- ja kriisiajan moottoriajoneuvojen
määristä, laadusta ja kuljettajien koulutuksesta. Kirjelmässään hän korosti, ettei
rauhanajan autojoukkojen määrävahvuuksissa ollut noudatettu suunnitelmallisuutta,
joten ne olivat vajaalukuiset kriisiaikaan verrattuna. Joukko-osastojen komentajat
eivät osanneet oikealla tavalla asennoitua moottoriajoneuvojen käyttöön. Auto-
joukkojen määrävahvuudet olisi pitänyt laatia sellaisiksi, että niiden määrissä en-
sisijaisesti otettaisiin huomioon kriisiajan vaatimukset. Tämä tulisi lisäämään hen-
kilökunnan kouluttamista ja ajoneuvojen oikealaatuista hankintaa. Koulutettavien
varusmieskuljettajien määrää tulisi lisätä, jotta reservissä olisi kriisiaikana sotilas-
käyttöön koulutettuja kuljettajia. Nyt koulutettavaa suurempaa varusmieskuljettaja-
joukkoa olisi mahdollista käyttää rauhanajan hyötyajossa. Autojoukkojen tulisi

Kuva 5.  Tykistö havaitsi hyvin aikaisin moottoriajoneuvojen sopivuuden vetäjinä.
Sotamuseo.
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kouluttaa oikeassa suhteessa rauhan- ja kriisiajan moottoriajoneuvojen kuljetta-
jia.296

Sotilasaikakauslehdessä armeijan kehitystä seuraavat upseerit esittivät näkö-
kantojaan. Kriisi- ja rauhanajan moottoriajoneuvojen käyttöä pohdittiin monissa
artikkeleissa. Vuonna 1927 ilmestyi  yleisesikuntaeverstiluutnantti Carl von
Kraemerin kirjoitus tykistön motorisoimisesta. Artikkelissaan hän vertaili hevos-
ja moottorivetoista tykistöä. Hän päätyi tulokseen, että edut ja haitat täydensivät
toisiaan. Oli tilanteita, joissa teoriassa toinen tai toinen oli parempi, mutta oli myös
tilanteita, joissa ainoastaan käytännön perusteella voitaisiin ratkaista, mikä veto-
voima soveltuisi parhaiten.297

Vuonna 1928 Kraemer vertaili uudestaan erilaisten tykkien vetämistä pienistä
jalkaväen tykeistä järeisiin tykkeihin. Taas hän päätyi aikaisemmin antamaansa
samansisältöiseen tulokseen ja ilmaisi, että oli maastoja, joissa moottorivoima täy-
densi hevosvoimaa. Jos moottoriajoneuvojen saanti- ja täydennysmahdollisuudet
olisivat turvatut, niiden käyttöön ottaminen olisi perusteltua. Muttä väite hevosen
syrjäyttämisestä tykistön palveluksesta oli liioiteltua.298

Insinöörimajuri A. Huuri jatkoi vuonna 1929 Sotilasaikakauslehdessä tykistön
moottoroinnista käytyä keskustelua. Artikkelissaan hän tarkasteli moottoroinnin
teknillistä ja taktillista kehittymistä sekä soveltamista erilaisten tykkien vetämiseen.
Hänen mukaansa  tykistön liikkumismahdollisuuksia maastossa ei voida väittää
suuriksi, koska esteinä ovat suot, metsät ja kalliot, jotka pakottavat tykistön pysy-
mään teillä. Nämä samat seikat ovat vastassa niin hevos- kuin moottorivetoisella
tykistöllä, mutta suuremman liikkumisnopeutensa ansiosta moottorivetoinen ty-
kistö pääsee liikkumaan teitä pitkin nopeammin.299  Insinöörimajuri A. Huurin kir-
joitukseen kapteeni E. Lagerlöf vastasi samana vuonna. Hänen mukaansa Suo-
messa tiestöä ei ollut riittävästi tykistön liikkumiseen ja tuskin tieverkosto lisään-
tyy rajaseuduilla sanottavasti  lähimpien vuosikymmenien aikana. Moottorointia
ei tulisi kiirehtiä, koska teitä ei ole voitu tehokkaasti käyttää talvella lumiesteiden
vuoksi.300

Moottoriajoneuvojen rakenne- ja liikennöimiskysymykset olivat myös keskus-
telujen ja arviointien kohteina. Sotilasaikakauslehdessä tarkasteltiin vuonna 1929
kuorma-autoille asetettavia vaatimuksia kriisiajan kuljetusvälineenä. Kirjoituksessa
suositeltiin armeijan kuljetusvälineiksi kuorma-autoja, jotka kulkisivat nopeasti ja
joilla olisi suuri kantokyky. Ford- ja Chervolet-merkkiset kuorma-autot olisivat
sopivia otettaviksi armeijan käyttöön, koska niitä oli vuonna 1929 n. 80 % Suo-
men kuorma-autokannasta. Kirjoituksessa oltiin huolestuneita siitä, ettei kuorma-
autoja ollut riittävästi armeijan sodanaikaista tarvetta tyydyttämään.301  Vuonna 1930
everstiluutnantti G. Heinrichs tarkasteli kuorma-autojen laatuvaatimuksia. Hänen

296  Yleisesikunnan teknillisen tarkastajan kirj. nro 23/27/sal, Helsinki 25.11.1927. SArk/Ttark.
297 Kraemer, C. G. 1927a. Tykistön motorisoiminen. SAL  1927, 547-553.
298 Kraemer, C. G. 1928b. Tykistön motorisoiminen. SAL 1928, 14-20.
299 Huuri, A. 1929. Tykistön moottoroimiskysymyksestä Suomessa. SAL 1929, 223-140.
300 Lagerlöf, E. 1929. Tykistömme moottoroimisesta. SAL 1929, 535-544.
301 Kuorma-autoille kuljetusvälineenä sodassa asetettavista vaatimuksista. SAL 1929, 311-315.
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mukaansa moottoriajoneuvojen sotakelpoisuuteen vaikuttivat huolto, laatu ja kun-
to. Sotakelpoisuuden toteamisen ja tarkastuksen liikekannallepanon yhteydessä
täytyisi olla nopeaa ja varmaa.302

Vuonna 1931 yleisesikuntaeverstiluutnantti C. G. Kraemer puuttui myös kuljetus-
kysymyksiin kirjoituksessaan ”Nykyiset kuljetusvälineet ja sotilaalliset joukko-
kuljetukset”. Hänen mukaansa moottoriajoneuvot ovat tarpeellisia kuljetusten
osasuorittajia rautateiden ohella. Moottoriajoneuvojen käyttöä rajoittavat vuoden-
aika ja maantieverkosto. Kuitenkin molempia kuljetusmuotoja tarvitaan ja ne täy-
dentävät toisiaan.303

Armeijan huollosta vastaavat upseerit seurasivat myös moottoroinnin kehitys-
tä. Everstiluutnantti A. Paasonen kirjoitti  Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1929
kirjoituksen elintarvikkeiden jälkikuljetuksista. Hän vertasi keskenään vanhaa
etappihuollon makasiinijärjestelmää ja uutta joukkojen mukana kulkevaa huoltoa.
Paasosen suorittaman vertailun mukaan moottoriajoneuvoilla joukkojen mukana
kulkeva huolto on operaatiovalmiimpi, kun ei olla riippuvaisia jäykästä paikallaan
pysyvästä etappihuollosta.304  Paasonen kirjoitti myös samana vuonna artikkelin
kenttälääkinnän järjestelyistä sodan aikana. Artikkelissaan hän toi esiin, että moot-
toriajoneuvoilla voidaan pataljoonasta saakka hoitaa haavoittuneet sotilas-
sairaaloihin. Ylemmillä yhtymillä voisi olla jopa sairasautokomppanioita.305

Sotilasaikakauslehti julkaisi vuonna 1932 kapteeni Y. Valkaman laatiman ”Di-
visioonan huolto” -kirjasen. Tässä 36-sivuisessa kirjasessa selvitettiin divisioonan
huollon kulku hyökkäysoperaation aikana. Yhtenä johtavana teemana olivat kulje-
tukset, jotka monissa tapauksissa joudutaan suorittamaan moottoriajoneuvoilla.
Selvityksessään Valkama esitti, että huollon tehtävien oleellisin osa on liikenne-
kysymys, kokonaisuus, jota ei voida jakaa vaan joka täytyy olla yhden johtoelimen
vastuulla.306

Viestiaselaji oli myös kiinnostunut moottoroinnista. Everstiluutnantti G. Hein-
richs kirjoitti vuonna 1930 Sotilasaikakauslehdessä artikkelin moottoriajoneuvo-
jen osuudesta sodanajan kuljetuksissa ja viestiyhteyksien ylläpidossa. Kirjoituk-
sen mukaan sodanajan kuljetuksissa ja viestiyhteyksien ylläpidossa on välttämä-
töntä tuntea moottoriajoneuvojen kuljetusteknilliset ominaisuudet samoin kuin
muutkin tekijät, jotka oleellisesti vaikuttavat moottoriajneuvojen käyttö-
mahdollisuuksiin ja yleensä moottorointikysymyksiin. Hän arvioi, että
omaksumamme sodankäyntitapa pakottaa keksimään keinoja kuormastojen

302 Heinrichs, G. 1930. Mitä ymmärretään sotakelpoisella moottoriajoneuvolla. SAL 1930,
117-126.

303 Kraemer, C. G. 1931. Nykyiset kuljetusvälineet ja sotilaalliset joukkokuljetukset. SAL
1931, 357-362.

304 Paasonen, A. 1929. Elintarvikkeiden jälkikuljetuksen ja joukkojen muonituksen järjestely
divisioonan puitteissa. SAL 1929, 273-288.

305 Paasonen, A. 1929. Kenttälääkinnän järjestelyistä. SAL 1929, 413-429.
306 Valkama, Y. 1932. Divisioonan huoltojohto, sen toiminta ja tehtävät hyökkäysoperaation

kannalta tarkasteltuna. SAL 1932, 36.
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kuljetuskyvyn lisäämiseksi.307  Pari vuotta myöhemmin kapteeni A. Muukkonen
kirjoitti artikkelin ”Moottoroitu viestikomppania”. Artikkelissaan hän huomautti,
ettei puolustuskuntoisuudelle olisi vahingoksi, jos joukko-osastot suunnittelisivat
etukäteen oman aselajinsa moottorointimahdollisuuksia, vaikka rauhan aikana nii-
tä ei voitaisi täydellisesti toteuttaa. Kuitenkin tulisi ottaa huomioon vähäiset rau-
hanajan viestimuodostelmat ja koulutuksessa tulisi olla vastaavuus sodan ajan vaa-
timuksille.308

Pioneeriaselajilla oli raskasta kalustoa, jonka siirroissa tarvittiin erilaisia kuljetus-
välineitä. Vänrikki E. Saarinen kirjoitti vuonna 1930 artikkelin ”Ponttoonit pyörille”.
Hän ilmoitti, että ponttoonien kuljetuskysymys oli vielä ratkaisematta. Hän esitteli
erilaisia mahdollisuuksia, kuinka moottoriajoneuvoja voitaisiin käyttää kuljetuksisa.
Yhdessä hänen ehdotuksessaan kuorma-auton perään kytkettäisiin useita pyörillään
kulkevia ponttooneja, joissa kussakin olisi oma ohjaaja.309

Autoyksiköt ovat osastoja, jotka sodanaikana ovat alttiina erilaisille vaaroille.
Niiden miehistön turvallisuudesta ja ajoneuvojen puolustamisesta kirjoitettiin
Sotilasaikakauslehdessä useita artikkeleja. Vänrikki Y. Aaltonen tarkasteli vuonna
1930 artkkelissaan miehistön aseistusta. Autokomppania joutuu toimimaan
varmistamattomilla tieosuuksilla. Erityistä ratkaisua hän ei miehistön henkilökoh-

307 Heinrichs, G. 1930. Moottoroidun kuljetusvoiman käytön perusedellytykset ja
moottoriajoneuvojen osuus sodanajan kuljetuksissa ja viestiyhteyksien ylläpidossa meillä.
SAL 1930, 438-449.

308 Muukkonen, A. 1932. Moottoroitu viestikomppania. SAL 1932, 716-727.
309 Saarinen, E. !930. Ponttoonit pyörille. SAL 1930, 126-130.

Kuva 6.  Sairasautotkin olivat kotitekoisia kuljetuspakettiautoja. Sotamuseo.
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taiseen puolustamiseen esittänyt, mutta esitteli erilaisten aseiden sopivuutta kul-
jettajien käyttöön.310  Samana vuonna kapteeni R. Boijerin kirjoituksen aiheena oli
autokolonnan suojelu vihollisen ilmatiedustelua ja -hyökkäystä vastaan.. Kirjoi-
tuksessaan hän tarkasteli kolonnan aktiivista ja passiivista ilmatorjuntaa. Kirjoi-
tuksen mukaan passiiviseen torjuntaan kuuluu naamiointi, pimeällä ajaminen ja
luonnon hyväksikäyttö. Vastaavasti aktiiviseen kuuluu omien lentäjien käyttö, ilma-
torjunta-aseet ja autokolonnan omat aseet.311  Vuonna 1931 kapteeni A. Tiiska kir-
joitti” Autokolonnan suojaaminen suojaaminen lentohyökkäyksiltä” kolonna-ajossa.
Hän korosti kolonnan johtajan osuutta passiivisessa puolustuksessa ja johdon val-
miutta aktiivisessa ilmatorjunnassa.312

5.2.3 Moottoriajoneuvojen  käytön valvonta ja polttoainekysymys

Yleisesikunnassa ei oltu aina selvillä joukkojen moottoriajoneuvo- ja kuljettaja-
tilanteesta. Vuonna 1927 yleisesikunta tiedusteli 2.Divisioonan esikunnalta
divisioonassa olevien moottoriajoneuvojen ja kuljettajien määriä.313  Vastaukses-
saan 2.Divisioonan esikunta esitti Kuormastopataljoonan luettelon
moottoriajoneuvoista ja kuljettajista.314  Samalla 2.Divisioonan komentaja totesi
moottoriajoneuvojen käyttötarpeen lisääntyneen ja pyysi  saada ajoneuvoja lisää.315

Tällaisiin selvitystilanteisiin jouduttiin, koska armeijalla ei vielä tuohon aikaan
ollut luotettavaa moottoriajoneuvorekisteriä.

Moottoriajoneuvojen polttoaineen riittävyys tuli usein esille, varsinkin silloin
kun tehtiin kriisiajan suunnitelmia. Teknillisten joukkojen komentaja,
everstiluutnanntti Unio Sarlin, esitti kirjelmässään puolustusministeriölle vuonna
1927 huolensa moottoriajoneuvoihin sopivan kotimaisen polttoaineen puuttumi-
sesta. Autojoukoissa oli jo usean vuoden ajan tuloksetta kokeiltu erilaisia polttoai-
neita ratkaisun saamiseksi tähän ongelmaan.  Sarlin oli myös huolestunut siitä, että
kansantaloudellisesti oli uhrattu ja uhrataan suuria summia ulkomaisen polttoai-
neen ostamiseen. Ranskassa oli jo tehty tuloksellisia kokeiluja puun käyttämisestä
moottoriajoneuvojen polttoaineena. Hän esitti, että puolustusministeriö myöntäisi
kahden kuukauden matkarahat kapteeni E. O. Timgrenin Ranskan matkalle, jossa
hän seuraisi  kokeiluja puun käyttämisestä moottoriajoneuvojen polttoaineena.
Kapteeni E. O. Timgren oli aikoinaan tehnyt tästä aiheesta diplomityön Teknilli-
sessä korkeakoulussa.316  Esitystä puollettiin ja puolustusministeriö myönsi rahat
matkaa varten.317

310 Aaltonen, Y. 1930. Mikä on autokomppanian miehistön tarkoituksenmukaisin aseistus?
SAL 1930, 619-623.

311 Boijer, R. 1930. Autokolonnan suojelu vihollisen ilmatiedustelua ja -hyökkäystä vastaan.
SAL 1930, 606-613.

312 Tiiska, A. 1931. Autokolonnan suojaaminen lentohyökkäyksiltä. SAL 1931, 53-58.
313 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 316/X/27, Helsinki 14.5.1927. SArk/Koul
314 Kuormastopataljoonan esikunnan kirj. nro 677/Ia/27, Viipuri 25.5.1927. SArk/Koul.
315 2.Divisioonan esikunnan os. Ib:n kirj. nro 537/44, Viipuri 25.5.1927. SArk/Koul.
316 Teknillisten joukkojen esikunnan kirj. nro 948/12/119, Helsinki 8.2.1927. SArk/Koul..
317 Puolustusministeriön kirj. nro 3834/Ins.220, Helsinki 22.2.1927. SArk/Koul.
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Muutamat joukkosastot näkivät moottoriajoneuvojen parantavan liikku-
misnopeutta.  Vuonna 1927 Polkupyöräpataljoona 2 esitti, että autoihin laitettaisiin
telineet polkupyörille, jolloin miehet ja polkupyörät kulkisivat autojen nopeudella.
Esityksessä korostettiin operaatiotoiminnan nopeutuvan huomattavasti, kun myös
huolto kulkisi autoilla. 2.Divisioonan esikunta yhtyi esitykseen ja lähetti sen
yleisesikunnalle.318

Vuonna 1928 puolustusministeriö julkaisi uudet ohjeet armeijan moottoriajo-
neuvojen käytöstä. Ohjeiden mukaan moottoriajoneuvot oli tarkoitettu ainoastaan
virka-ajoja varten.319  Tarkemmat ohjeet ja määräykset moottoriajoneuvojen tilaa-
misesta ja käytöstä antoi sotaväen päällikkö päiväkäskyssään ja korosti, että
moottoriajoneuvot oli tarkoitettu ainoastaan virka-ajoihin. Jokaisen laitoksen, esi-
kunnan ja joukko-osaston tuli aina, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta, lähet-
tää ajoneuvotilauksensa yleisesikunnalle, joka järjesti komennukset ja ajot sotavä-
en päällikön antamien määräysten mukaisesti.320  Käskyssä mainitut muutamat
poikkeukset olivat puolustusministerin ja sotaväenpäällikön ajotilaukset sekä sairas-
autoajot.

Polttoainekysymys oli kriisiajan moottoriajoneuvojen liikkumisesta ja käyttä-
misestä vastuussa olevien henkilöiden tarkkailun kohteena. Yleisesikunnan teknil-
linen tarkastaja seurasi tilannetta ja antoi lausuntoja polttoainekysymyksen hoita-
misesta. Vuonna 1929 hän vastasi yleisesikunnan kyselyyn. Hän korosti, että Auto-
pataljoonassa tehdyt puukaasulaitekokeilut olivat sujuneet niin teknillisen käyt-
täytymisen kuin tavaroiden kuljettamisen osalta tyydyttävästi. ja antoivat toiveita
tulevaisuuden polttoaineeksi321

Yleisesikunnan teknillinen tarkastaja eversti Unio Sarlin määrättiin vuoden 1929
loppupuolella opintomatkalle Ranskaan tutustumaan puun ja puuhiilen käyttöön
autoissa. Matkakertomuksessaan hän esitti laajasti puukaasuttimen teknisiä omi-
naisuuksia. Hän ehdotti, että valtiovallan pitäisi tukea niitä autoiijoita, jotka alkai-
sivat käyttää puuta tai puuhiiltä moottoriajoneuvoissaan riittävien kokemuksien
saamiseksi. Sarlinin mukaan ”tämä on varmin ja ehkä ainoa tapa kehittää kaasun-
kehittäjälaitteet täydelleen tarkoitustaan vastaaviksi ja saada ne nopeasti leviä-
mään”.322   Sarlin kirjoitti vuonna 1930  Sotilasaikakauslehdessä huolestumisensa
siitä, että ulkomaisen polttoaineen ostoihin kului vuosittain yhä enemmän varoja,
mikä ei kansantaloudellisesti ollut suotavaa. Korvaavana ratkaisuna hän esitti, että
tuotettaisiin kotimaisia polttoaineita, kuten sulfiittispriitä ja puuhiilikaasua. Näillä
polttoaineilla olisi  maallemme niin työllistävä kuin kansantaloudellinen merki-
tys.323

318 2.Dvisioonan esikunnan os. Ia:n kirj. 562/10, Viipuri 18.11.1927.  SArk/Koul.
319 Määräys puolustusministeriön käskylehteen. Kansio IV A 1928. SArk/Tjouk.
320 Määräykset armeijan moottoriajoneuvojen tilaamisesta ja käytöstä. Ehdotus liitteeksi

sotaväen päällikön päiväkäskyyn. Kansio IV A 1928. SArk/Tjouk.
321 Yleisesikunnan teknillisen tarkastajan kirj. nro 20/A3, Helsiki 9.1.1929. SArk/Ttark.
322 Eversti Unio Sarlinin matkakertomus opintomatkalta Ranskaan. Kansio 13, 1930. SArk/

Koul.
323 Sarlin, U. 1930. Kotimaisista polttoaineista. SAL 1930, 16-30.
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Moottoriajoneuvojen käyttöä valvottiin yleisesikunnassa. Sotaväen päällikkö,
jolle puolustusministeriön määräysten mukaan kuului moottoriajoneuvojen käy-
tön valvonta, antoi vuonna 1929 käskyn leiri- ja sotaharjoituksiin komennettavista
autoista.

Taulukko 23. Leiri- ja sotaharjoituksiin komennetut moottoriajoneuvot 1929

   Pyyntö/Komennettu Mp Ha Ka Saira
   Pyydetty 45 22 51 7
   Komennettu 7 6 14 3

Lähde: Liite 1. Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 417/XIIa, Helsinki 8.5.1929. SArk/
Ttark.

Leiri- ja sotaharjoituksissa olisi haluttu käyttää moottoriajoneuvoja runsaam-
min kuin niitä oli mahdollista antaa. Pyynnöistä voitiin toteuttaa vain n. 25 %.
Moottoriajoneuvojen ja polttoaineen vähyys haittasivat sellaisia harjoituksia, jois-
sa moottoriajoneuvoja olisi ollut tarpeen käyttää enemmän kuin niitä oli saatavis-
sa.

Yleisesikunnan kulkulaitostoimistossa seurattiin siviilimoottoriajoneu-
voliikenteen kehitystä ja taloudellisia mahdollisuuksia kilpailla rautatieliikenteen
kanssa. Vuoden 1931 lopulla valmistui kapteeni A. Tiiskan muistio autojen ja rau-
tateiden vertailusta. Muistiossa tarkasteltiin monien maiden autojen ja rautateiden
kustannusvertailuja, joiden mukaan autoliikenne oli tullut vakavaksi kilpailijaksi
rautateille. Muistiossa pääteltiin, että autoliikenteen vastainen tariffipolitiikka haittaa
autoliikenteen kehitysmahdollisuuksia ja lisäksi vaikeuttaa taloudellisen kehityk-
sen mahdollisuuksia sekä rauhallista edistymistä.324 Asiaan palattiin seuraavana
vuonna. Tällöin oli yleisesikunnan kuljetustoimistossa valmistettu uusi muistio
samasta asiasta. Kuljetuksia vertailtiin eripituisilla matkoilla ja erilaisissa maas-
toissa. Tarkastelussa päädyttiin sellaiseen tulokseen, että kummallakin eri kuljetus-
muodolla oli omat tärkeät tehtävänsä, kun ne järkevästi suunnitellaan ja toteute-
taan.325

Yleisesikunta laati vuonna 1933 mietinnön kertausharjoitusten järjestelystä  ja
koulutuksesta. Kuljetusten järjestelyä ja sen tarpeellisuutta koskevassa kohdassa
moottoriajoneuvojen käyttöä rajoitettiin huomauttamalla seuraavaa:

”Moottoriajoneuvokysymys kertausharjoitusten yhteydessä ei tärkeytensä
nähden ole verrattavissa hevos- ja ajoneuvokysymykseen. Sekä rauhan- että
sodanaikana tulee kysymykseen elottoman - kummassakin tapauksessa kun-
tonsa suhteen melko samanlainen - materiaalin käyttö. Näin ollen tulisi

324 Muistio autojen ja rautateiden kilpailusta. Kansio 54, 1931. SArk/Ttark.
325 Muistio rauta- ja maantiet rauhanaikaisina liikenneteinä ja vertailua niiden käytöstä

sodanaikaisina kuljetusteinä. Kansio, 1932. SArk/Ttark.
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kertausharjoitusten moottoriajoneuvotarve supistumaan yksinomaan huolto-
toiminnassa käytettäviin moottoriajoneuvoihin”.326

Sotilaskulkulaitoksen tarpeellisuudesta sodanajan armeijassa, sen tehtävistä ja
kokoonpanosta laati yleisesikunnan kulkulaitostoimisto muistion vuonna 1934.
Muistiossa tarkasteltiin laajasti kaikkia kuljetusmuotoja rauta-, maan- ja vesiteillä.
Yleisesikunta korosti tarkastelussaan, että kriisiaikana kaikkia kuljetuksia olisi
ehdottomasti johdettava keskitetysti, jolloin johtajana olisi sotavoimien kuljetus-
päällikkö. Kuljetuspäälliköllä olisi esikunta, joka olisi nimeltään sotilaskulkulaitos
ja samalla se olisi keskushallinto. Tällöin kuljetuspäälliköllä sodanaikana olisi
hallussaan kaikki valtakunnan kuljetusvälineet.327  Vaikka tässä mietinnössä ei puu-
tuttu moottoriajoneuvoalan koulutukseen, se koskisi myös rauhanajan koulutusta.
Silloin moottoriajoneuvoalan koulutus yhtenä osa-alueena kuuluisi kuljetuspäällikön
alaisuuteen ja samalla kokonaisvaltaiseen kuljetusalan kehitykseen.

Armeijan moottoriajoneuvoja ei rekisteröity 1920-luvulla. Tämä asia huoles-
tutti teknillistä tarkastajaa. Vuonna 1932 teknillinen tarkastaja kiirehti
vuosikertomuksessaan kiirehti asiaa seuraavasti:

”Viime vuoden marraskuussa jätin sotaväen päällikölle ehdotukseni
asetukseksi puolustuslaitoksen moottoriajoneuvojen rekisteröimisestä, tar-
kastuksista ja niillä rauhanaikana suoritettavasta liikenteestä. Puolustus-
ministeriön olisi tehtävä jokin päätös, eikä lykättävä ratkaisua epämääräi-
seen tulevaisuuteen.”328

Rekisteröinnin puuttuminen oli varsin haitallista armeijalle, koska sen vuoksi
moottoriajoneuvojen käyttöä ja valvontaa ei pystytty täysin hoitamaan. Moottori-
ajoneuvoalan koulutukseen ja sen järjestelyihin rekisteröinnin puuttumisella oli
vähäisempi vaikutus kuin moottoriajoneuvojen käyttöön ja valvontaan.

5.3 Siviililiikenteen vaikutus koulutukseen

Moottoriajoneuvojen määrät kasvoivat 1920-luvun loppupuolella. Erilaisia
moottoriajoneuvoja oli vuosikymmenen vaihtuessa moottoriajoneuvorekisterissä
yli 30 000 (ks. liite 1). Moottoriajoneuvo- ja tieliikennelainsäädäntö muuttuivat
sekä tiestön laatu parani.

Tällainen kehitys aiheutti muutoksia moottoriajoneuvojen kuljettaja-
koulutuksessa ja kuljettajien tarkkaavaisuuden lisäämistä liikenteessä.  Siviilissä
tapahtuneet muutokset aiheuttivat myös armeijalle vaatimuksia pysyä kehityksen
mukana ja noudattaa samoja siviilissä annettuja lakeja, asetuksia ja päätöksiä.

326 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 159/X/sal, Helsinki 2.11.1933. SArk/Kulj.
327 Sotilaskulkulaitoksen tarpeellisuudesta armeijassamme sodanaikana ja sen tehtävistä ja

kokoonpanosta. Kansio 57, 1933-37. SArk/Kulj.
328 Teknillisen tarkastajan vuosikertomus vuodelta 1932, s. 11-12. Kansio 6. SArk/Ttark.
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Autojoukoissa sotilaallisen koulutuksen ohella täytyi ottaa huomioon siviilissä ta-
pahtunut kehitys ja moottoriajoneuvoalan lainsäädännön muutokset.

5.3.1 Nopeasti kasvava siviilimoottoriajoneuvoliikenne

Maanteiden tultua paremmiksi ajonopeudet kasvoivat. Talouden kasvun mukana
liikenteessä olevien moottoriajoneuvojen määrät lisääntyivät. Tällöin liikenne-
turvallisuusasiat nousivat esille. Moottoriajoneuvojen rakennetta muuttamalla ja
parantamalla liikenneturvallisuutta voitiin lisätä. Jarrut olivat yksi tällainen kohde.
Vuonna 1928 annetulla asetuksellä määrättiin muutoksia jarrulaitteiden tehokkuu-
den ja toimivuuden parantamiseksi.329  Linja-autot olivat pysyvästi alkaneet kuljet-
taa ihmisiä linjaliikenteessä. Niiden määrät kasvoivat vuosittain, joten ne joutuivat
kuljetustehtävien perusteella tehostuneen valvonnan alaisiksi. Kulkulaitosten ja
yleisten töiden ministeriö antoi vuosina 1928  ja 1929 päätökset, joiden mukaan
alustan ja korin rakenteita sekä lujuutta oli parannettava.330

Moottoriajoneuvovero antoi mahdollisuuden kehittää erilaisia rakenteellisia
ratkaisuja ja muutoksia moottoriajoneuvoihin. Vuonna 1929 annettiin laki moottori-
ajoneuvoverosta, joka salli verohelpotuksia yleishyödyllisiin tarkoituksiin
rakennetuille moottoriajoneuvoille. Tämän lain mukaan moottoriajoneuvoverosta
voitiin vapauttaa kaikki ne moottoriajoneuvot, jotka käyttivät puuta, puuhiiltä tai
näihin verrattavaa kotimaista polttoainetta . Moottoriverolain voimassaoloaikaa
jatkettiin vuonna 1933 annetulla samansisältöisellä lailla.331

Teiden kestävyys ja moottoriajoneuvon liikkuvuus ovat riippuvaisia auton ren-
kaan tiehen aiheuttamasta kuormituksesta. Maastossa ajettaessa renkaan aiheutta-
man kuormituksen tulisi olla maan kantavuutta vastaava. Vuoden 1929 asetuksessa
annettiin tarkat määräykset renkaan leveydestä kuormituksen pitämiseksi sopiva-
na silloisille teille.332  Sitä täydennettiin vuonna 1931 asetuksella, jonka  mukaan
moottoriajoneuvojen sallittiin käyttää kaksoispyöriä ja ilmarenkaita.333  Ilmalla
täytettyjen renkaiden tiehen aiheuttaman kuormituksen pieneneminen sekä
kaksoispyörät mahdollistivat moottoriajoneuvojen rakenteen muuttumisen siten,
että niistä tuli käyttökelpoisempia ja nopeampia kuljetusvälineitä. Armeijalle tämä
oli hyödyllistä, koska se paransi liikkuvuutta teillä ja kulkemista maastossa.

Teitä ja teiden kunnossapitoa koskevaa laisäädäntöä muutettiin moottori-
ajoneuvoliikenteen kasvun myötä. Vuonna 1918 annettu laki teiden kunnossa- ja
ylläpitämisestä maalla sekä valtioneuvoston päätös vuonna 1921 tarkemmista
ohjeista ja lain soveltamisesta olivat voimassa useita vuosia. Vuosi 1927 oli muu-
tosten aikaa, jolloin tehtiin kokonaisvaltainen teiden uudelleen järjestely ja luokit-

329 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926 annetun asetuksen 5 §:n 2 momentin b)
kohdan muuttamisesta toisin kuuluvaksi 2.3.1928/84.

330 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibussiautomobiilien konealustan
ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista 15.3.1928/96 ja 24.1.1929/71.

331 Laki moottoriajoneuvoverosta 18.1.1929/22, 3 § ja laki moottoriajoneuvoverosta
22.12.1933/325, 4 §.

332 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929/23, 9 §.
333 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 31.7.1931/237, 46 §.
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telu muuttuneita olosuhteita vastaavaksi. Tällöin tielaki luokitteli tiet uudella ta-
valla. Maanteitä olivat tiet, joita valtio piti yllä. Kunnanteitä olivat kuntien yllä-
pitämät tiet ja kyläteitä kylien tieosakkaiden hoitamat tiet. Teihin katsottiin kuulu-
viksi sillat, lossit, lautat, rummut ja kaiteet sekä muut kulkuyhteyksille tarpeelliset
laitteet. Maantiet, kunnantiet ja kylätiet olivat yleisiä teitä.334

Vuoden 1927 tielain mukaan maanteinä luokitelluiksi ja valtion kunnos-
sapidettäviksi katsottiin sellaiset kesä- ja talvitiet sekä jalkamiehiä ja ratsastajia
varten tarkoitetut polkutiet, jotka välittivät yleistä kulkuyhteyttä kaupunkeihin,
maalaiskuntiin ja liikekeskuksiin.335  Tielain myötä annettiin samana vuonna usei-
ta lakeja, asetuksia ja päätöksiä teiden luokituksista ja määrityksistä. Näitä olivat
laki entisten maanteiden ottamisesta valtion haltuun336 , laki yksityisistä tilusteistä337 ,
tieasetus teiden tekemistä ja kunnossapitämistä varten338 , asetus  entisten maantei-
den valtion haltuun ottamisesta annetun lain toimeenpanemisesta339 , asetus
tilusteistä  annetun lain toimeenpanemisesta340  ja valtioneuvoston päätös lossien
varustamisesta341 .

Kyydinpidossa moottoriajoneuvoja alettiin käyttää hevosten sijasta yhä enem-
män, mistä tavasta myöhemmin kehittyi maksullinen henkilöautoliikenne. Tällais-

334 Tielaki 3.5.1927/165, 1 §.
335 Ibidem, 2 §.
336 Laki entisten maanteiden ottamisesta valtion haltuun 3.5.1927/166, 1 §.
337 Laki tilusteistä 3.5.1927/167, 1 §.
338 Tieasetus 11.3.1927/293.
339Asetus entisten maanteiden ottamisesta valtion haltuun annetun lain toimeenpanemisesta

11.3.1927/294.
340 Asetus tilusteistä annetun lain toimeenpanemisesta 11.3.1927/295.
341 Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tarkemmat määräykset yleisillä teillä olevien lossien

varusteista sekä niiden silmälläpidosta 1.12.1927/326.

Kuva 7.
Moottoriajoneuvojen
maastouttaminen jäi
usein suorittamatta.
Sotamuseo.
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ta kyydinpitoa jatkettiin valtioneuvoston antamilla päätöksillä vielä vuosina 1929
- 1931342 , 1932 - 1934343  ja 1935 - 1937344 .

Kasvava liikenne edellytti tarkennettuja ohjeita. Vuonna 1929 annettu asetus
sisälsi yleisen liikennejärjestelysäännön, joka koski kaikenlaista liikennettä ylei-
sillä teillä, kaduilla ja toreilla sekä muilla yleisillä paikoilla. Asetuksessa määrät-
tiin, että ”Milloin yleinen liikenne ei ole kiellettyä yksityisellä tiellä, olkoon voi-
massa mitä tässä asetuksessa säädetään” ja ”milloin ajajat tulevat toisiaan vastaan,
väistyköön kumpikin oikealle niin, että he esteettömästi pääsevät kulkemaan tois-
tensa ohi”.345  Liikennejärjestelysääntö koski myös sotaväkeä. Voimaan tuli oikean-
puoleinen liikennesääntö, jonka tunteminen, omaksuminen ja noudattaminen oli
välttämätöntä kaikille kansalaisille.

Suomi oli liittynyt kansainväliseen moottoriajoneuvoliikennesopimukseen vuon-
na 1922.346  Kansainväliseen moottoriajoneuvoliikenteeseen oli tullut muutoksia,
joten uusi ajanmukainen sopimus tehtiin Pariisissa vuonna 1926.  Suomi hyväksyi
uuden kansainvälisen liikennesopimuksen ja antoi asetuksen liittymisestä sopimuk-
seen vuonna 1930.347  Liittyminen kansainväliseen moottoriajoneuvoalan liiken-
teen sopimukseen hyödytti Suomen vastaavaa moottoriajoneuvoalan liikenteen
kehitystä.

Nopeasti kasvava moottoriajoneuvoliikenne lisääntyvine kuormineen vaati yhä
parempia ja lujatekoisempia teitä. Vuonna 1927 annetun tielain mukaisiin maan-,
kunnan- ja kyläteiden  rakentamisiin  ja kunnossapitämisiin ei ollut teknisiä ohjei-
ta. Valtioneuvosto antoi vuonna 1930 päätöksen, joka sisälsi tekniset ohjeet teiden
rakentamisesta ja kunnossapidosta.348  Asutuskeskuksissa ei ollut sisäistä liiken-
nettä ohjaavia sääntöjä ja ohjeita. Valtioneuvoston vuonna 1930 julkaiseman pää-
töksen mukaan määriteltiin kaupunkien, kauppaloiden ja asutuskeskusten liiken-
nemerkit tiemerkintöineen.349  Teiden tultua paremmiksi ja asutuskeskuksien saa-
tua liikennemerkit moottoriajoneuvojen nopeuksia voitiiin nostaa. Vuoden 1931
asetuksen mukaan moottoriajoneuvojen kuormituksia suurennettiin ja ajonopeuksia
nostettiin.350

Kriisiajan armeijan joukkojen moottoriajoneuvomäärä oli kasvanut. Siviilissä
tapahtunut moottoriajoneuvojen määrän lisääntyminen sekä nopeuksien ja

342 Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 11.8.1927/227.
343 Ibidem, 17.7.1930/280.
344 Ibidem, 28.6.1933/216.
345 Asetus, joka sisältää yleisen liikennejärjestyssäännön 18.1.1929/25, 1 ja 2 §.
346 Asetus moottoriajoneuvoliikennettä koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaan-

saattamisesta Suomessa 27.3.1922/84.
347 Asetus Pariisissa 24.4.1926 tehdyn automobiililiikennettä koskevan kansainvälisen

sopimuksen voimaansaattamisesta 31.1.1930/56.
348 Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tekniset ohjeet teiden rakentamisesta ja kunnos-

sapidosta 15.5.1930/208.
349 Valtioneuvoston päätös kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskuntain liiken-

nemerkeistä 16.10.1930/324.
350 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 31.7.1931/237,

46 ja 47 §.
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kuormituksien kasvaminen palvelivat myös puolustusvoimia. Vuonna 1930 anne-
tun sotatilalain mukaan autojen ja muiden moottoriajoneuvojen sekä traktorien
omistajat velvoitettiin luovuttamaan moottoriajoneuvokalustoa kriisiaikana sota-
väen käyttöön.351   Vuonna 1933 annetun asetuksen mukaan määriteltiin tarkem-
min, kuinka moottoriajoneuvoja varusteineen oli otettava armeijan käyttöön.
Asetuksessa annettiin myös ohjeet, kuinka  maa oli jaettava valtakunnallisiin moot-
toriajoneuvojen ottoalueisiin.352

Moottoriajoneuvoliikenteen kasvaminen aiheutti sen, että kuljettajakoulutusta
ja -tutkintoja sekä liikenneopettajia ja katsastusmiehiä koskevia määräyksiä ja oh-
jeita oli tarkistettava. Vuonna 1928 annetun asetuksen mukaan täsmennettiin
kuljettajatutkintoon pääsemisen ehtoja. Asetuksessa korostettiin, että ammattiajo-
korttia hakevalla täytyi olla kolmen kuukauden työkokemus moottoriajoneuvojen
korjaamisessa tai tätä vastaava kokemus. Autopataljoonassa suoritettu tutkinto ja
kolmen kuukauden ajokokemus oikeuttivat vastaavaan siviiliammattiajokortti-
tutkintoon. Asetuksessa määriteltiin myös ajokortit erilaisille moottoriajoneuvoille
aina moottoripyörästä linja-auton kuljettamiseen saakka.353

Kuljettajakoulutusta antavien liikenneopettajien pätevyysvaatimukset nousivat.
Vuonna 1929  moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen mukaan autokoulun-
opettajakortin saamisen ehtona oli, että ”hakijalla on voimassa olevat ajokortit
kuormavaunun ja henkilövaunun kuljettamista varten sekä että hän on suorittanut
ammattien edistämislaitoksessa autonkuljetusopettajakurssin ja tutkinnon”.354

Ammattienedistämislaitos aloitti autokoulunopettajien kurssit  Helsingissä vuon-
na 1929.355  Kurssin ohjelmaan, jonka pituus oli 67 tuntia, sisältyi opetusoppia,
moottoriajoneuvojen rakenteen tuntemista, liikennesääntöjä, ajo-opetusta, ensiapu-
taitojen opettelua ja tehdasvierailuja. Kurssiohjelma tulee tarkemmin esille henki-
lökunnan moottoriajoneuvoalan koulutusta koskevassa kappaleessa.

Kuljettajatutkintojen vastaanottajien eli katsastusmiesten toiminta- ja
rekrytointivaatimuksia täsmennettiin usein. Vuonna 1926 moottoriajoneuvo-
liikenteestä annetussa laissa esitettiin vaatimukset, jotka katsastusmiehen tuli täyt-
tää, ja säädökset, kuinka tutkinto tuli ottaa vastaan.356  Tarkemmat ohjeet ja määrä-
ykset katsastusmiehen toiminnasta annettiin vuonna 1926 moottoriajoneuvo-
liikenteestä annetussa asetuksessa.357  Vuosien 1928 ja 1929 asetuksissa lisättiin
täsmennyksiä katsastusmiehen tehtäviin.358   Vuonna 1929 annetussa kulkulaitos-

351 Laki sotatilasta 26.9.1930/303, 20 §.
352 Asetus moottoriajoneuvojen luovuttamisesta puolustusvoimien käytettäväksi sota-aikana

8.6.1933/193, 1 ja 7 §.
353 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926 annetun asetuksen muuttamisesta

25.5.1928/172, 38 ja 40 §.
354 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929/23, 37 §.
355 Ammattienedistämislaitos 1930, 20.
356 Laki moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/156, 36 ja 38 §.
357 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157, 36 ja 38 §.
358 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926 annetun asetuksen muuttamisesta

25.5.1928/172, 38 § ja asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929/23, 11 ja 36 §.
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ten ja yleisten töiden ministeriön päätöksessä korostettiin, kuinka moottoriajoneu-
vojen kuljettajatutkinto tuli suorittaa:

 ”Kuljettajakokelasta tutkittaessa on suullinen kuulustelu yleensä suoritet-
tava ennen ajoa. Koeajossa on erityisellä huolella tutkittava ammattiajokortti-
kokeessa olevat kokelaat. Paitsi että heidän tulee tuntea moottoriajoneuvon
rakenne sekä moottoriajoneuvoliikenteessä annetut liikennemääräykset, tu-
lee heidän osoittaa kykenevänsä varmasti ohjaamaan moottoriajoneuvoa
vilkasliikenteiselläkin paikalla ja olevansa silmänräpäyksessä selvillä siitä
mitä on tehtävä erinäisissä vaarallisissa tilanteissa, kuten vaunun liukuessa,
yhteentörmäyksessä ja tulenvaaran uhatessa jne.”359

Opetuksen kuljettajakokelaalle kuljettajatutkinnon mukaiseen toimintaan antoi
autokoulu. Täten kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön katsastusmiehille
antama ohjesääntö oli myös autokoulujen kuljettajakoulutuksen opetustoiminnan
perusteena.

Myös autokouluille asetettiin uusia toimintavaatimuksia. Vuonna 1929  kulku-
laitosten ja yleisten töiden  ministeriön antaman päätöksen mukaan autokoulut
jaettiin kahteen luokkaan: yksityisiin ja ammattiajokortin opetusta antaviin kou-
luihin. Ammattiajokortin saantia varten toimivissa kouluissa täytyi olla huone ope-
tusta varten, autojen korjauspaja, auton konealusta, auton moottori ja muuta eri-
laista opetusmateriaalia, kun yksityisajokortin saantia varten päästiin huomatta-
vasti vähemmällä opetusmateriaalilla.360  Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe-
riö antoi samana vuonna päätöksen ajokorteista. Siinä tarkennettiin yksityis- ja
ammattiajokortin erot siten, että ammattiajokortti tuli olla ammattimaista ajoa
suorittavalla kuljettajalla ja yksityisajokortti nimen mukaisesti yksityisajoa
suorittavalla kuljettajalla.361

Vaatimuksia niin kuljettajatutkintoon osallistuville ajokokelaille kuin katsastus-
miehille nostettiin vuonna 1930 annetussa moottoriajoneuvoliikenteen
muutosasetuksessa. Asetuksen mukaan kuljettajatutkinto oli läpäisty,

”Jos kuljettajakokelas on suullisessa kuulustelussa osoittanut tuntevansa
riittävästi tai milloin on kysymys ammattimaisesta ajosta, täydellisesti osaa
moottoriajoneuvon rakenteen sekä moottoriajoneuvoliikenteestä annetut ylei-
set liikennemääräykset sekä suullisen kuulustelun jälkeen suoritettavassa
ajokokeessa osoittanut kykenevänsä ohjaamaan ajoneuvoa, jossa on mai-
nittava paitsi ajokokeessa käytetyn moottoriajoneuvon tyyppi ja merkki, onko

359 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää moottoriajoneuvojen
katsastusmiesten ohjesäännön sekä toimitustaksan 24.1.1929/71, 3 §.

360 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää moottoriajoneu-
voliikenteestä 18.1.1929 annetun asetuksen toimeenpano-ohjeet 18.7.1929/268, 3 §.

361 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929 annetun asetuksen 39, 56 ja 57 §:n
muuttamisesta 19.7.1929/262, 39 §.
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tutkinto suoritettu yksityisajoa vai ammattiajoa varten, sekä katsastusmiehen
käsitys siitä, onko kokelas moottoriajoneuvon kuljettajaksi sovelias.”362

Tässä kuljettajakokelaalle oli asetettu täydellisyyden vaatimus tutkintoon liit-
tyvien asioiden osaamisesta. Katsastusmiehen piti pystyä toteamaan, oliko
kuljettajakokelas lyhyen tutkintokokeen perusteella sopiva kuljettajaksi. Kuljettaja-
tutkinnon suorittamiseen oli asetettu sellaisia ehtoja, joita käytännössä kumpikaan
osapuoli ei ole voinut täydellisesti asetuksen mukaan  täyttää.

Vaikka tässä kappaleessa esitetyt ohjeet olivat siviilimoottoriajoneuvo-
liikenteeseen säädettyjä, ne koskivat myös armeijaa. Siviilimoottoriajoneuvo-
liikennettä koskevat lait, asetukset ja päätökset täytyi opettaa myös armeijan auto-
kouluissa. Käytännössä näin myös tapahtui. Armeijassa annettua kuljettaja-
koulutusta arvostettiin, sillä kolmen kuukauden ajokokemuksen saanut varusmies-
kuljettaja pääsi suoraan siviiliammattiajotutkintoon.363

5.3.2 Teiden lisääntyminen ja talviliikenne

Liikennepalveluosuudet  lisääntyivät 1920-luvun lopulla moottoriajoneuvojen lu-
kumäärän kasvun myötä (ks. liite 1). Moottoriajoneuvojen rakenteellisen kehitty-
misen myötä  kuormituskyvyt nousivat, joten autot tulivat taloudellisiksi kuljetus-
välineiksi. Linja-autoliikenne tuli merkittäväksi kuljetusmuodoksi, varsinkin maa-
seudun ja asutuskeskuksien välillä. Moottoriajoneuvoliikenteen kasvaminen vaati
teiden lisäämistä ja parantamista. Talouselämälle kokovuotinen moottoriajoneuvo-
liikenne talviliikkumisineen tuli tarpeelliseksi.

 Armeija oli kiinnostunut moottoriajoneuvoliiikenteen vaatimasta teiden lisään-
tymisestä ja moottoriajoneuvojen talviliikenteestä. Yleisesikunnassa valvottiin ja
rajoitettiin teiden rakentamista sotilaallisten toimintojen ja  puolustamisnäkökohtien
vaatimalla tavalla.

Yleisesikuntaa kiinnostivat ensimmäisen maailmansodan aikaiset tienteko-
kokemukset. Vuonna 1927 se pyysi  tie- ja vesirakennushallitukselta tietoja sodan
aikana  hoidetuista sotatarvikekuljetuksista Kilpisjärven jaYlitornion, Petsamon ja
Rovaniemen sekä Kantalahden ja Rovaniemen välisillä teillä. Silloin saaduilla
kokemuksilla oli tarkoitus selvittää tämäntapaisten kuljetusten järjestelyä ja suoritus-
mahdollisuuksia. Armeija tarvitsi tietoja tällaisista maanteillä suoritetuista
sotatarvikekuljetuksista sekä teiden rakentamisista ja kunnossapidosta.364

Pohjois-Suomen ja Karjalan maantiekomitea pyysi vuonna 1928 lausuntoa
yleisesikunnalta  Pohjois-Suomen ja Karjalan alueille rakennettavien teiden suun-
tien ja linjauksien rakentamisohjelmasta. Yleisesikunnan operatiivinen toimisto
ilmoitti kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle, että Kemijärven - Kuusa-

362 Asetus muutoksista asetukseen moottoriajoneuvoliikenteestä 4.7.1930/261, 38 §.
363 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926 annetun asetuksen muuttamisesta

25.5.1928/172, 38§.
364 Yleisesikunnan os. 3:n operatiivisen tston kirj. nro 271/I/27, Helsinki 11.10.1927. SArk/

Kulj.
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mon tie oli maanpuolustukselle tarpeellinen.  Tie Kontiomäen rautatieasemalta
itään päin Hiisijärvelle Ristijärven pitäjässä ja edelleen Kuhmonniemen puolelle
Härmäjärven eteläpuolitse oli Suomen puolustamisen kannalta haitallinen. Muista
rakentamisohjelman teistä ei ollut huomauttamista. Vastauksessaan  yleisesikunta
korosti, että esitettyjä rakentamisohjelmia ei pitäisi käsitellä irrallisena, vaan olisi
tehtävä esim. 10-vuotissuunnitelma koko maan maantieverkostoa varten.365

Yleisesikunta seurasi teiden rakentamista ja antoi lausuntoja tie- ja vesirakennus-
hallitukselle sekä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle pienistäkin tien-
rakennuskohteista. Se suhtautui  myönteisesti  Metsäpirtin Kirvesmäen tienraken-
tamiseen366 sekä Etelä-Espoon alueella pienten rantateiden rakentamiseen367  ja kiel-
teisesti suunnitelmaan käyttää Punkasalmen pitäjän Tuunaansalmen rautatiesiltaa
myös maantiesiltana.368  Sen sijaan huomauttamista ei ollut Suojärven pitäjän
Vuonteleen ja Vegaruksen välisen tien rakentamisesta.369

Yleisesikunnan operatiivinen toimisto laati syksyllä 1929 muistion teistä, jotka
oli puolustusministeriön toimesta rakennettu Karjalan kannakselle.370  Muistion
mukaan osa rakennetuista teistä oli maanpuolustukselle suorastaan vahingollisia.
Muistiossa korostettiin sitä, että yleisesikunnan olisi pitänyt tarkastella teiden tar-
peellisuutta ennen niiden rakentamista. Myös lehdistö seurasi tiehankkeita. Uusi
Suomi tarkasteli lehtiartikkelissaan tie- ja vesirakennushallituksen työttömyystöinä
rakennuttamia teitä.371  Artikkelissa esitettiin myös ne tiet, jotka olivat maan-
puolustukselle epäedullisia. Yleisesikunta ei ollut aina tietoinen teiden
rakentamisista joutuessaan jälkikäteen pohtimaan ja antamaan lausuntoja, jotka
olisi pitänyt antaa ennen teiden rakentamista.

Yleisesikunta joutui antamaan teiden rakentamisista jyrkkiäkin lausuntoja. Itä-
rajan lähelle rakennettavilla teillä oli sotilaallista merkitystä. Kielteisessä muodos-
sa yleisesikunta joutui antamaan lausunnot Kuhmonniemen pitäjän Lentiiran -
Juortanan - Kiimavaaran tien rakentamisesta372 , Kontiomäen aseman - Lentiiran
tien rakentamisesta373  ja Suomussalmen pitäjän Vängän - Kuivajärven sekä Saari-
vaaran - Kuivajärven tien rakentamisesta374 .

Vuonna 1930 valtioneuvosto asetti komitean, jonka tehtävänä oli esittää valta-
tiet ja niiden suunnat. Komitean mietintö tuli puolustusministeriölle, ja yleisesi-
kunta antoi siitä lausunnon. Siinä se esitti, että ehdotettujen valtateiden pääsuunnat

365 Asetus muutoksista asetukseen moottoriajoneuvoliikenteestä 4.7.1930/261, kirj.  nro
333/I/28, Helsinki 14.9.1928. SArk/Kulj.

366 Ibidem, kirj. nro 383/I/28, Helsinki 20.10.1928. SArk/Kulj.
367 Ibidem, kirj. nro 474/I/28, Helsinki 22.12..1928. SArk/Kulj.
368 Ibidem, kirj. nro 382/I/28, Helsinki 20.10.1928. SArk/Kulj.
369 Ibidem, kirj. nro 406/I/28, Helsinki 7.11.1928. SArk/Kulj.
370 Salainen muistio puolustusministeriön toimesta Karjalan Kannakselle rakennettavien

teiden tarpeellisuudesta. PM 30.9.1929. Kansio 1927-32. SArk/Kulj.
371 Uuden Suomen artikkeli työttömyystöistä 28.9.1929 lehdessä nro 262. Kansio 1927-32.

SArk/Kulj.
372 Yleisesikunnan os. 3:n operatiivisen tston kirj. 205/I/30, Helsinki 5.4.1930. SArk/Kulj.
373 Ibidem, kirj. nro 192/I/31, Helsinki 13.3.1931. SArk/Kulj.
374 Ibidem, kirj. nro 427/I/31, Helsinki 20.6.1931. SArk/Kulj.
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ovat maanpuolustuksen kannalta tyydyttäviä. Puutteena korostettiin, että muuta-
mia alueita oli jäänyt esittämättä. Yksi tällainen oli Joensuun yhdistäminen järvi-
alueen luoteispuolitse Kuopion ja  Helsigin väliseen valtatiehen.375

Armeija teki myös itse ehdotuksia teiden rakentamisista. Vuonna 1931 yleis-
esikunnan operatiivinen toimisto antoi esityksen yleisesikunnan päällikölle teistä,
jotka tulisi rakentaa työllisyysvaroin.376  Yleisesikunnan päällikkö käsitteli esityk-
sen ja lähetti sen maantierakennusohjelmana kulkulaitosten ja yleisten töiden mi-
nisteriölle. Esityksessä korostettiin erityisesti Karjalan kannaksen suunnan teiden
rakentamista valtakunnan puolustusnäkökohtien mukaisesti.377  Seuraavan vuoden
puolella yleisesikunta esitti huolestuneena kulkulaitosten ja yleisten töiden minis-
teriölle, ettei esitettyä maantierakennusohjelmaa ollut otettu riittävän selvästi huo-
mioon. Samalla annettiin lisäselvityksiä aikaisemmin tehtyyn maantierakennus-
ohjelmaan.378  Vuonna 1933 valtakunnan kulkulaitoskomitea valmisti valta-, kan-
ta- ja sivuteistä mietinnön puolustusministeriölle. Yleisesikunta laati tähän mietin-
töön vastauksen, jossa oli monia muutosehdotuksia teiden luokituksiin.379

Karjalan kannaksen alueen tiet olivat erityisesti jatkuvan seurannan kohteena.
Alueen operatiivista käyttöä pyrittiin parantamaan. Yleisesikunta lähetti vuonna
1932 tie- ja vesirakennushallitukselle esityksen, jossa pyydettiin maantiesiltojen
rakentamista Vuoksen ylitse  viidessä eri kohdassa.380  Muutkin Suomen alueen tiet
olivat tarkastelun alaisia ja niiden suuntauksista annettiin lausuntoja. Yleisesikun-
ta antoi vuonna 1933 lausunnon kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle
Helsingin ja Turun välisen valtatien suuntauksesta. Lausunnossa korostettiin, että
kolmesta esitetystä tien vaihtoehdosta Munkkiniemen - Tarvon  - Leppävaaran tie
oli sopivin, koska silloin vältyttäisiin maanpuolustuksen kannalta ilmapommituksille
alttiina olevista tie- ja siltarakennelmista.381

Keskustelua teistä käytiin myös sotilasammattilehtien palstoilla. Majuri R. Kirjo-
kallio kirjoitti vuonna 1932 artikkelin Sotilasaikauslehdessä operaatioalueiden tei-
den kunnossapidosta. Siinä hän kiinnitti huomiota lisääntyneeseen auto-
liikenteeseen, joka kulutti teitä ja näin aiheutti jatkuvaa kunnossapitoa. Ratkaisuna
teiden kunnossapitämiseen kirjoittaja ehdotti pioneerijoukkojen perustamista
kunnossapitomuodostelmiksi.382  Eversti C. Kraemer kirjoitti samassa lehdessä
vuonna 1933 rauta- ja maanteiden käytöstä liikenneteinä. Artikkelissaan hän kiin-
nitti huomion nopeaan moottoriajoneuvojen kehittymiseen viimeisten vuosikym-
menien aikana, jolloin maanteiden merkitys liikenteen välittäjänä oli suuresti li-
sääntynyt ja johtanut kilpailuun rautatieliikenteen kanssa.383

375 Yleisesikunnan os. 3:n operatiivisen tston kirj. nro 470/I/31, Helsinki 13.7.1931. SArk/Kulj.
376 Ibidem, kirj. nro 326/I/31 sal, Helsinki 30.9.1931. SArk/Kulj.
377 Ibidem, kirj. nro 608/I/31 sal, Helsinki 26.10.1931. SArk/Kulj.
378 Ibidem, kirj. nro 3/I/32, Helsinki 11.1.1932. SArk/Kulj.
379 Ibidem, kirj. nro 349/I/33, Helsinki 19.10.1933. SArk/Kulj.
380 Ibidem, kirj. nro 139/I/32 sal, Helsinki 20.4.1932. SArk/Kulj.
381 Ibidem, kirj. nro 358/I/33, Helsinki 6.11.1933. SArk/Kulj.
382 Kirjokallio, R. 1932. Teiden kunnossapito operaatioalueella ja välineet sen järjestämiseksi.

SAL 1932, 131-134.
383 Kraemer, C. G. 1933. Rauta- ja maanteiden käytöstä liikenneteinä. SAL 1933, 71-89.
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Maantieliikenteen tultua yleisemmäksi yleisesikunnan kuljetustoimistossa teh-
tiin vertailuja rauta- ja maanteiden käytöstä liikenneteinä niin rauhan kuin sodan
aikana. Vertailussaan kuljetustoimisto esitti laskennallisin esimerkein kummankin
kuljetusmuodon kokonaiskustannukset ja totesi, että rautatiet muodostavat pää-
liikennetiet ja maantiet toimivat kokoamisteinä, joita pitkin niin henkilö- kuin tavara-
liikenne hakeutuu rautateille. Rautatiekuljetuksen jälkeen maantiet toimivat rauta-
teiden jatkoina, jolloin henkilö- ja tavaraliikenne kulkeutuu pieninä erinä
määräpaikkoihinsa. Alueilla, joissa ei ole rautateitä, maantiet toimivat päälii-
kenneteinä. Loppupäätelmänä kuljetustoimisto lausui, että kummallakin kuljetus-
muodolla kustannuksiin puuttumatta on omat tehtävänsä, joten ne eivät sulje toisi-
aan pois.384

Moottoriajoneuvojen talviliikkuvuus oli asia, jonka selvittämiseksi tehtiin tut-
kimuksia ja kokeiluja sekä siviilissä että armeijassa aina 1920-luvun alusta lähti-
en. Aikaa myöten talviliikenne moottoriajoneuvojen lisääntymisen myötä tuli yhä
tärkeämmäksi, joten kokeiluja jatkettiin tiiviisti. Autopataljoona, jolle armeijassa
tällaiset kokeilut kuuluivat, suoritti talvella 1927 aurauskokeita seitsemällä erilai-
sella aurauslaitteella. Autopataljoona laati kokeiluista  kertomuksen, jonka mu-
kaan se ilmaisi kolmen aurauslaitteen olevan kehittämiskelpoisia tekemään tie-
uraa, jota pitkin moottoriajoneuvot voisivat kulkea.385  Kokeilun tuloksissa koros-
tettiin, ettei vielä ollut riittävän hyvää laitetta ylläpitämään talviliikennettä. Yleis-

384 Rauta- ja maantiet rauhanaikaisina liikenneteinä ja vertailua niiden käytöstä sodanaikaisi-
na kuljetusteinä. Kansio 55/1932. SArk/Kulj.

385 Autopataljoonan esikunnan tsto IIIa:n kirj. nro 18/27 sal, Helsinki 5.5.1927. SArk/Ttark.

Kuva 8.  Monenlaisia lumijalaksia kokeiltiin lumikinosten ylittämiseen. Sotamuseo.
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esikunta lähetti saman vuoden syksyllä 1.Divisioonalle kirjelmän, jossa
Autopataljoonaa käskettiin edelleen tulevana talvena suorittamaan kokeiluja auto-
tien ylläpitämiseksi. Kokeilusta oli tehtävä kirjallinen suunnitelma, missä, milloin
ja miten tällainen kokeilu voitaisiin suorittaa.386

Viipurissa oleva Kuormastopataljoona sai tehtäväksi autotien talvihoidon ja
kokeiluohjelman suorittamisen talvikautena 1928 - 1929. Vaatimuksena oli talvi-
tien aukipito ja hoito,  liikennöimättömän talvimaantien aukaiseminen auto-
liikennettä varten ja talvitien tekeminen tiettömään maastoon sekä liikennöiminen
tehdyllä uralla.387  Kuormastopataljoona laati ohjelman mittauksineen ja
tutkimuskohteineen. Ohjelma lähetettiin  tiedoksi yleisesikunnan teknilliselle
tarkastajalle.388  Kokeilut onnistuivat, ja sotaväen päällikkö käski vuoden 1929 lo-
pussa Kuormastopataljoonaa edelleen auraamaan ja aukipitämään muutamia soti-
laallisesti tärkeitä teitä. Vaatimuksena oli, että tulevana talvena voitaisiin auratulla
tiellä harjoittaa autokolonnaliikennettä. Sotaväenpäällikkö ilmoitti, että tie- ja ve-
sirakennushallitus oli luvannut aurata muutamia Viipurin alueen teitä.389

Talviliikkuvuuden ongelmien ratkaisemista tutkivat myös palveluksessa olevat
upseerit. Luutnantti E. Soininen kirjoitti vuonna 1929 Sotilasaikakauslehteen ar-
tikkelin ”Teitten auraaminen moottoriajoneuvoliikennettä varten rauhan ja sodan
aikana”.390  Artikkelissaan Soininen toi esille näkemyksensä siitä, millainen lumia-
uran tulisi olla. Näkemys lumiaurasta oli teknillisesti realistinen ja sen perusteella
toimintakelpoinen lumiaura olisi ollut valmistettavissa. Kuitenkaan tuohon aikaan
armeijassa ei vielä oltu valmiita rakentamaan lumiauraa ilman piirustuksia ja yk-
sittäisen esityksen perusteella, vaikka se olisi ollut toteuttamiskelpoinen.

Maastoaurauskokeita tehtiin myös hevosvetoisilla auroilla. Talvella 1931 tek-
nillisen tarkastajan käskystä kokeiltiin hevosvetoista lumiauraa.391  Tämä kokeilu
ei tuottanut toivottuja tuloksia. Mukana olleet kuorma-autot pystyivät toimimaan
vain huoltoautoina kokeilujoukoille; aurausuralla ne eivät pystyneet kulkemaan.
Tämän jälkeen hevosilla ei enää yritetty aurata teitä moottoriajoneuvoille.

Yleisesikunta antoi edelleen Viipurin alueella oleville joukoille auraus- ja
kokeilutehtäviä. Talvella 1932 yleisesikunta määräsi Viipurin alueelle teiden
auraustehtäviä niin runsaasti, että siellä oli vaikeuksia niiden toteuttamisessa.
2.Dvisioonan komentaja ilmoitti yleisesikunnalle, että uuden telaketjutraktorin
hankkiminen vanhojen kuorma-autojen tilalle oli välttämätöntä. Muuten  ei selvit-
täisi annetuista auraustehtävistä.392

Aurauskokeiluja tehtiin armeijassa runsaasti. Se ilmenee teknillisen tarkastajan
eversti Unio Sarlinin vuosikertomuksessa vuonna 1932:

386 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 769/X/27, Helsinki 18.10.1927. SArk/Koul.
387 Kuormastopataljoonan os. IV:n kirj. nro 28/14, Viipuri 8.1.1929. SArk/Ttark.
388 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 27/II/YE-os./38, Viipuri 12.1.1929. SArk/Ttark.
389 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 43/XII sal, Helsinki 27.12.1929. SArk/Ttark.
390 Soininen, E. 1929. Teitten auraaminen moottoriajoneuvoliikennettä varten rauhan ja so-

dan aikana. SAL 1929, 160-164.
391 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 511/A, Helsinki 21.3.1931. SArk/Kulj.
392 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 141/III/YE-os./45, Viipuri 23.4.1932. SArk/Kulj.
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”Talvitien auki pitoon liittyviä kysymyksiä on pohdittu edelleen kuluneena-
kin vuonna sekä  aukipitovälineitä ja menettelytapoja on tutkittu. Tähän on
ollut huoltopataljoonilla hyvä tilaisuus sikäli, kun kumpikin on pitänyt mää-
rätyt tieosuutensa lähistöllä läpi talven moottoriajoneuvoilla liikennöitävässä
kunnossa. Huoltopataljoonien talvitiekoulutuksen kannalta tämä on tosin
ollut edullista, mutta mitään erikoisen käänteentekevää ei viime vuoden ai-
kana ole ilmaantunut enemmän aukipitovälineiden kuin menetelmienkään
puolesta.393

Tietoja aurauskysymyksen ratkaisemiseksi etsittiin myös ulkomailta. Ruotsis-
sa toimi  1920-luvulla Tieyhdistys, Svenska Vägföreningen. Tämä yhdistys piti
joka vuosi talvitiepäivät, joilla tarkasteltiin talvitien ylläpitoa ja aurauksia  sekä
moottoriajoneuvojen liikkumista talviteillä. Armeija oli tietoinen tämän yhdistyk-
sen toiminnasta. Teknillinen tarkastaja pyysi yleisesikuntaa antamaan määräyksen
Ruotsissa olevalle sotilasasiamiehelle, että tämä seuraisi kuluvan vuoden talvitie-
päiviä ja antaisi aikanaan lausunnon yleisesikunnalle.394

Autopataljoona, joka oli yksi aurauslaitteiden kokeilijoista ja kehittäjistä, pyysi
teknillisen tarkastajan toimenpidettä, jotta Suomen Ruotsissa olevan sotilas-
asiamiehen välityksellä hankittaisiin lausunto Ruotsin postilaitokselta sen
käyttämiensä auton etupyöräsuksien käytännöllisyydestä sekä lähempiä selostuk-
sia ko. suksista tarjouksineen. Samalla pyydettiin myös ottamaan selvää
telaketjurakenteesta, jota käytettiin takapyörissä lumisessa maastossa kuljettaessa.
Tätä telaketjurakennetta valmisti tanskalainen toiminimi ”De förende
Automobilfabrikerne”.395

Viipurin suojeluskunnan Moottorikomppanian suojeluskuntaupseeri maisteri
H. Hallenberg oli vuonna 1929 Ruotsissa tutustumassa talvitieliikkuvuuteen. Ruot-
salaiset ja norjalaiset olivat järjestäneet yhteisiä talviliikkuvuuskokeiluja. Saami-
aan tietoja ja kokemuksia Hallenberg sovelsi ja käytti Karjalan kannaksella armei-
jan aurauskokeilussa. Puolustusministeriö maksoi Hallenbergille korvauksen ar-
meijalle hankitusta tiedoista sekä palkkana siltä ajalta, jolloin hän oli mukana ar-
meijan aurauskokeiluissa.396

Ranskassa oleva Suomen sotilasasiamies ilmoitti talvella 1933 yleisesikunnalle,
että siellä samana vuonna pidetään talvitien aukipitokilpailut. Hän esitti olevansa
valmis hoitamaan tarvittavat järjestelyt, jotta Suomesta lähetettäisiin henkilö seu-
raamaan kyseistä kilpailua.397  Yleisesikunta teki esityksen puolustusministeriölle,
että Huoltopataljoona 1:n  komentaja, myös Suomen talvitietoimikunnan puheen-
johtaja, lähetettäisiin Ranskaan seuraamaan aurauskilpailuja.398  Puolustusminis-

393 Teknillisen tarkastajan vuosikertomus vuodelta 1932, s. 9. Kansio 6. SArk/Ttark.
394 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 76/A2/28, Helsinki 7.2.1928. SArk/Ttark.
395 Autopataljoonan kirj. nro IIIa/79/29, Helsinki 7.1.1929. SArk/Ttark.
396 Yleisesikunnan os. 4:n tsto X.n kirj. nro 322/X, Helsinki 15.2.1929. SArk/Ttark.
397 Suomen sotilasasiamiehen kirj. nro 32/5d/33, Pariisi 29.1.1933. SArk/Koul.
398 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 162/X, Helsinki 28.1.1933. SArk/Koul.
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teriö ei hyväksynyt tehtyä esitystä.399  Kielteistä vastausta ei perusteltu, mutta ole-
tettavasti puolustusministeriössä ajateltiin pohjoismaisten kokemusten olevan Suo-
melle sopivampia ja tärkeämpiä kuin ranskalaisten aukipitokilpailut.

Armeijan operatiivisissä suunnitelmissa pidettiin tärkeänä, että määrättyjen
sotatoimialueiden tiet olisivat koko vuoden moottoriajoneuvoilla liikennöitävässä
kunnossa. Teiden aurauksien ylläpidosta käytiin neuvonpitoa eri hallinto-
viranomaisten välillä. Omaa kalustoa käytettiin sellaisten tärkeiden teiden
auraamiseen, jotka eivät sopineet muiden hallintoviranomaisten tehtäviin. Yleis-
esikunta tarkasti vuonna 1928 valtakunnallisen teiden aukipitoluettelon ja ilmoitti
ne tiet, jotka pitäisi olla aurattuina sodan alusta lähtien. Tällaisia teitä oli eri lää-
neissä yhteensä 17, eniten Karjalan  kannaksen suunnalla.400

Karjalan kannaksen alueella käytiin vuosittain neuvottelua siitä, auraako tien
armeija vai tie- ja vesirakennushallitus. Vuonna 1929 yleisesikunta pyysi tie- ja
vesirakennushallitusta auraamaan armeijalle kaksi tärkeätä tietä, joihin ei omaa
kalustoa riittänyt.401  Tie- ja vesirakennushallitus tiedusteli yleisesikunnalta näiden
aurattavien teiden tärkeydestä. Yleisesikunta korosti, että tiet oli aurattava.402  Vuonna
1931 yleisesikunta lähetti tie- ja vesirakennushallitukselle esityksen aurattavista
teistä. Esityksessä korostettiin, että  sovittaisiin ne tiet jotka kumpikin osapuoli
hoitaisi.403  Vastauksessaan tie- ja vesirakennushallitus ilmoitti yleisesikunnalle oman
ehdotuksensa. Tämän jälkeen yleisesikunta antoi määräyksen 2.Divisioonalle, että
sen oli hoidettava tie- ja vesirakennushallitukselta auraamatta jääneet tiet.404  Vuonna
1932 tie- ja vesirakennushallitus ilmoitti yleisesikunnalle, ettei se pyynnöistä huo-
limatta voinut aurata enempää Karjalan kannaksen teitä, koska muuallakin oli so-
tilaallisista syistä aurattavia teitä.405  Yleisesikunta antoi määräyksen 2.Divisioonalle,
että sen oli aurattava kaikki  tie- ja vesirakennushallitukselta auraamatta jääneet
tiet.406  2.Divisioonan komentaja vastasi yleisesikunnalle, että niin paljon teitä
aurataan kuin kalustoa riittää ja loput jätetään auraamatta.407

Kun Karjalan kannaksen alueella armeijan ja tie- ja vesirakennushallituksen
resurssit eivät riittäneet kaikkien tarvittavien teiden auraamiseen, etsittiin apua
muilta paikallisilta viranomaisilta. Vuonna 1932 yleisesikunta tiedotti tie- ja vesi-
rakennushallitukselle, että 2.Divisioonan esikunta oli sopinut Viipurin lääninhalli-
tuksen kanssa niistä teistä, joiden aurauksiin se osallistuisi.408  Yhteistyö oli saatu
käyntiin tie- ja vesirakennushallituksen, Viipurin lääninhallituksen ja armeijan kes-
ken Karjalan kannaksen teiden aurauksista. Vuoden 1932 lopulla 2.Divisioonan

399 Puolustusministeriön kirj. nro 522/371/33, Helsinki 16.2.1933. SArk/Koul.
400 Yleisesikunnan os. 3:n operatiivisen tston luettelo talvella autoliikennettä varten

aukipidettävistä teistä. Helsinki 29.11.1928. Kansio 76, 1927-32. SArk/Kulj.
401 Yleisesikunnan os. 3:n operatiivisen tston kirj. nro 465/I/29, Helsinki 21.12.1929. SArk/Kulj.
402 Ibidem, kirj. nro 67/I/31, Helsinki 30.1.1931.  SArk/Kulj.
403 Ibidem, kirj. nro 646/I/31 sal, Helsinki 18.11.1931. SArk/Kulj.
404 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 145/X/sal, Helsinki 10.12.1931. SArk/Kulj.
405 Tie- ja vesirakennushallituksen kirj. nro sal 1/10651, Helsinki 25.2.1932. SArk/Kulj.
406 Yleisesikunnan os. 3:n operatiivisen tston kirj. nro 110/I/32, Helsinki 24.3.1932. SArk/Kulj.
407 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 138/III/YE-os./ 167 sal, Viipuri 23.4.1932. SArk/Kulj.
408 Yleisesikunnan os. 3:n operatiivisen tston kirj. nro 30/I/32 sal, Helsinki 26.8.1932. SArk/Kulj.
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komentaja lähetti tiedot yleisesikunnalle niistä teistä, jotka talvikautena 1932 -
1933 pidettäisiin auki moottoriajoneuvoliikenteelle eri viranomaisten kesken teh-
tyjen sopimusten mukaisesti.409  Kesällä 1933 sotaväen päällikkö pyysi 2.Divisioo-
nan komentajaa tiedustelemaan ja esittämään kaikki ne tiet, jotka sotatilanteissa
olisi pidettävä auki moottoriajoneuvoliikenteelle.410

5.4 Armeijan koulutus

5.4.1 Kuljettajakoulutus

Teknillisten joukkojen hajottamisen 1.5.1927 jälkeen autojoukkojen Helsingissä
oleva Autopataljoona siirtyi 1.Divisioonan ja Viipurissa oleva Autokomppania
Kuormastopataljoonaan 2.Divisioonan alaisuuteen. Samalla siirtyivät opetussuun-
nitelmien laatimiset, koulutus- ja huoltotehtävät sekä harjoitusten pitämiset
divisioonien vastuulle. Teknillinen tarkastaja everstiluutnantti Unio Sarlin säilytti
itsellään kaiken teknillistä koulutusta koskevan valvonnan ja tarkastusoikeuden.
Hänelle piti säännöllisesti lähettää koulutusta koskevat asiapaperit.411  Tällainen
menettely tuntui tarpeettomalta toimenpiteeltä kuljettajakoulutusta antavissa jou-
koissa. Kuormastopataljoonan komentaja ilmaisi noin vuosi teknillisten joukkojen
hajottamisen jälkeen 2.Divisioonan komentajalle tyytymättömyytensä siitä, että
Kuormastopataljoonan Autokomppanian koulutusohjelma piti lähettää joka kuu-
kausi teknilliselle tarkastajalle. Hän korosti, että teknillisen tarkastajan pitäisi tyy-
tyä vain teknillistä koulutusta koskevan koulutusohjelman valvontaan, koska 2.Di-
visioonan komentaja hoitaa yhtymänsa sotilaskoulutuksen.412   Kuormastopatal-
joonan esitys ei tuottanut muutosta, vaan koulutusohjelmat lähetettiin edelleen
annettujen ohjeiden mukaisesti teknilliselle tarkastajalle.

Kuukausittain teknilliselle tarkastajalle lähetettävät koulutusta koskevat asia-
paperit piti laatia yksityiskohtaisesti. Niissä oli esitetty niin teknillinen kuin soti-
laallinen koulutus. Näiden asiapapereiden perusteella voidaan laatia kummankin
autoyksikön pitämien kuljettajakoulutuskurssien opetusohjelmat.

409 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 513/III/YE-os./167 sal, Viipuri 19.12.1932. SArk/Kulj.
410 Yleisesikunnan os. 4:n kirj. nro 20/XII/sal, Helsinki 15.7.1933. SArk/Kulj.
411 Teknillisten joukkojen päiväkäsky nro 11. Helsinki 14.4.1927. SArk/Tekn.
412 Kuormastopataljoonan esikunnan kirj. nro 613/Ia/28, Viipuri 8.3.1928. SArk/Ttark.
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Taulukko 24. Viipurin Kuormastopataljoonan Autokomppanian kuljettajakurssin
opetusohjelma 1928

Oppiaine 3. koulutuskuukausi 4. koulutuskuukausi Tunteja
yhteensä

1.v 2.v 3.v 4.v 5.v 6.v 7.v 8.v

Teknillinen opetus
- Autotekniikka 1 13 14 10 12 12 21 9 92

Ajo-opetus
- Oppitunnit 8 8
- Ajoharjoitus 18 17 21 13 9 12 6 96

Hallipalvelu
- Kunnostus 3 3
- Harjoitukset 6 6 4 6 10 10 7 49

Kuljettajatutkinnot X X

Tunteja yhteensä 12 37 37 35 31 31 43 22 248

Lähteet: Kuormastopataljoonan esikunnan kirj. nro 2514/Ia/28, Viipuri 3.11.1928
ja nro 2729/Ia/28, Viipuri 3.12.1928. SArk/Ttark.

Kuljettajakoulutus Kuormastopataljoonassa annettiin kahden kuukauden pitui-
sena jaksona.  Oppitunteja oli kaikkiaan 248. Teknillisen koulutuksen oppitunneilla
opetettiin moottoriajoneuvotekniikkaa. Ajo-opetuksessa oli aluksi muutaman tun-
nin pituinen teoria osa, jonka jälkeen opetus tapahtui käytännöllisenä ajo-
opetuksena. Hallipalvelu oli käytännön työskentelyä moottoriajoneuvojen
huoltamisessa, korjaamisessa ja puhdistamisessa. Tutkinnot pidettiin kahdella vii-
meisellä kouluviikolla ja ne vastaanotti autontarkastaja. Kuljettajakurssin aikana
pidettiin sotaväenlainsäädäntöön liittyviä oppitunteja ja sotilaskoulutukseen kuu-
luvia harjoituksia. Tutkinnon suorittaneilla kuljettajilla oli oikeus saada armeijan
korttia vastaava siviilikortti varusmiespalveluksesta vapauduttuaan.413

Toinen moottoriajoneuvojen kuljettajakoulutusta antava joukko-osasto, Auto-
pataljoona Helsingissä, laati myös kuljettajakurssia koskevat asiapaperit, jotka se
lähetti teknilliselle tarkastajalle.414  Opetusaiheet näissä asiapapereissa olivat sa-
mat kuin Viipurin Kuormastopataljoonan Autokomppanian opetusohjelmassa.
Muutamien opetettavien asioiden koulutuksessa oli pieniä painotuseroja johtuen
syistä, joita käytännössä eri joukko-osastojen välillä oli jouduttu tekemään. Lisäk-

413 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157, 38 § ja kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön kirj. nro 2331, Helsinki 25.5.1926. SArk/Tekn.

414 Autopataljoonan esikunnan toimisto I:n kirj. nro 2935/12, Helsinki 30.11.1928. SArk/
Ttark.
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si yhtenä koulutusmuotona Autopataljoonassa oli tarkkuusajokilpailu, jonka tar-
koituksena oli ollut kehittää kuljettajien kykyä ohjata ja hallita moottoriajoneuvoa
sekä samalla kannustaa kuljettajia parempiin ajosuorituksiin.415  Käytännössä niin
Viipurissa kuin Helsingissä olevien autokomppanioiden opetusohjelma ei ollut
muuttunut aikaisemmin annetusta.

Yleisesikunta lähetti tiedoksi autojoukoille ja niiden koulutuksesta vastuussa
oleville divisioonille vuoden 1928 lopulla Ruotsin autokoulutusohjelman ”Plan
för utbilding vid 2./bil-/komppaniet T. 1 volontärsoldatskola under utbildningsoret
1928 - 1929”.416  Tässä ohjelmassa oli auto- ja sotilaskoulutuksen ohella myös yleisiä
oppitunteja, kuten äidinkieltä, laskentoa, historiaa jne. Autokoulutusohjelma oli
jaettu kahteen jaksoon: kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kuljettajakoulutusta
oli 16 tuntia viikossa ja toisen viiden kuukauden aikana  kuljettajapalvelusta päi-
vittäin erilaisilla ajoneuvoilla.

Sotaväen päällikön hyväksymä yleisesikunnan laatima autokomppanioiden
varusmieskauden koulutusohjelma valmistui 1930-luvun alussa.417  Ohjelma lähe-
tettiin huoltopataljoonille, joiksi Autopataljoona ja Kuormastopataljoona olivat
vuonna 1930 muuttuneet. Koulutusohjelma sisälsi kaikki autokomppanian niin
sotilaalliseen kuin moottoriajoneuvokoulutukseen liittyvät opetusaiheet.  Näistä
opetusaiheista koottuna muodostui autokomppanian kuljettajakoulutusohjelma
seuraavanlaiseksi.

Taulukko 25. Autokomppanian kuljettajakurssin opetusohjelma 1931

Oppiaine Koulutuskuukaudet Tunteja  yhteensä

2. kk 3. kk 4. kk 5. kk 6. kk

Teknillinen opetus
- Autotekniikka 26 16 15 5 Ker- 62

Ajo-opetus
- Oppitunnit 1 2 3 4 taus- 10
- Ajoharjoitus 3 6 15 12 36

Hallipalvelu
- Kunnostus 3 4 5 ta 12
- Harjoitukset 12 12 38 62

Kuljettajatutkinnot X

Tunteja yhteensä 30 39 49 64 182

Lähde: Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 917/X, Helsinki 29.5.1931. Liite Auto-
komppanian koulutusohjelma. SArk/Ttark.

415 Autopataljoonassa toimeenpantavien tarkkuusajokilpailujen säännöt. Kansio A/VII, 1929.
SArk/Ttark.

416 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1450/X, Helsinki 7.12.1928. SArk/Koul.
417  Ibidem, kirj. nro 917/X, Helsinki 29.5.1931. SArk/Ttark.
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Koulutusta annettiin neljän kuukauden aikana 182 tuntia. Viides kuukausi oli
kertaus- ja tutkintokuukausi. Teknillistä moottoriajoneuvo-opetusta oli 62 tuntia.
Ajo-opetukseen sisältyivät liikennelainsäädäntöä koskevat oppitunnit; kokonais-
tuntimäärä ajoharjoituksineen oli 46 tuntia. Hallipalvelun 74 tuntia kohdistuivat
pääasiassa moottoriajoneuvojen huoltoon korjaustuntien jäädessä vähemmälle.
Vertailtaessa tätä kuljettajakurssin ohjelmaa Viipurin  Kuormastopataljoonan Auto-
komppanian ohjelmaan voidaan opetustuntimäärien todeta vähentyneen. Sen si-
jaan opetusaika oli kasvanut kahdesta kuukaudesta viiteen kuukauteen. Tällaiseen
menettelyyn yhtenä osasyynä oli yleissotilaallisen koulutuksen lisääntyminen.

Moottoriajoneuvojen määrät kasvoivat joukko-osastoissa ja samalla kuljettaji-
en tarve lisääntyi. 2.Divisioonan komentaja esitti yleisesikunnan päätettäväksi,
voitaisiinko Huoltopataljoona 2:n Autokomppaniassa kouluttaa puolentoista kuu-
kauden pituisella kurssilla kuljettajia sellaisista varusmiehistä, joilla oli jo ajo-
kokemusta armeijaan tullessaan. Samalla heille jäisi enemmän aikaa kuljettajana
toimimiseen sekä sotilaallisen koulutuksen saamiseen.418  Yleisesikunta otti myön-
teisen kannan esitykseen ja esitti, ettei sotaväen päällikkö asettanut esteitä tällai-
sen koulutuksen toteuttamiseen.419  Yleisesikunta käski HuoltoP 1:tä ja HuoltoP
2:ta pitämään puolentoista kuukauden pituiset kuljettajakurssit muista kuin auto-
joukoista komennettaville kuljettajaoppilaille.420  Käskyssä korostettiin, että tällai-
sia lyhyitä kursseja tulisi tulevina vuosinakin järjestää. Ensimmäinen puolentoista
kuukauden pituinen kurssi pidettiin Huoltopataljoona 2:ssa vuoden 1933 lopussa.
Oppilaita tällä kuljettajakurssilla oli eri joukko-osastoista komennettuna 72 henki-
löä.421

Teknillisestä koulutuksesta vastuussa oleva teknillinen tarkastaja kiinnitti huo-
miota vuoden 1932 vuosikertomuksessa seuraavaan:

”Armeijassamme perustamisesta alkaen on koulutuksessa ollut havaittavis-
sa liiallista pyrkimystä teoreettiseen koulutustapaan. Alkuaan tämä teoreet-
tisen opetuksen ylenpalttinen harrastaminen johtui siitä, että koulutus-
henkilökunta ei ammattitietojen puuttuessa itseltään, ole kyennyt opettamaan
käytännöllisesti ja havainnollisesti, koska se vaatii suurempaa ammattitai-
toa kouluttajalta. On ollut paljon helpompaa pitää ammattikirjallisuuteen
pohjautuvia teoreettisia luentoja.”422

Lausunto koski koko armeijaa mutta erityisesti kaikkia teknillisiä joukkoja.
Autojoukot, jotka olivat koulutuksen ja huollon toteuttamisessa divisioonien alai-
sia, kuuluivat teknillisen tarkastajan koulutuksen ja tarkastuksen piiriin. Täten lau-
sunto koski myös autojoukkoja. Ensimmäiset moottoriajoneuvoalan koulutus-
tilaisuudet olivat hyvin teoreettisia, peräti insinööritaitoihin perustuvia. Vaikka

418 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 42/III/YE-os./42, Viipuri 22.2.1933. SArk/Ttark.
419 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 917/X, 30.5.1933. SArk/Ttark.
420 Ibidem, kirj. nro 1671/X, Helsinki 27.10.1933. SArk/Ttark.
421 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 949/II/YE-os./35, Viipuri 30.10.1933. SArk/Ttark.
422 Teknillisen tarkastajan vuosikertomus vuodelta 1932, s. 10. Kansio 6. SArk/Koul.
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moottoriajoneuvoalan opettajilla oli käytännön kokemusta puuttui heiltä opetus-
alan koulutus. Aikaa myöten kehityttiin pelkän kirjallisen ammattitiedon ja käy-
tännön kokemuksen pohjalta parantamaan opetustaitoa. Huoltopataljoona 2:ssa
pidetyt puolentoista kuukauden pituiset kuljettajakurssit olivat osoituksena tällai-
sesta kehittymisestä.

Armeijassa monet henkilökuntaan kuuluvat joutuivat virkatehtävissään kuljet-
tamaan sotaväen moottoriajoneuvoja. Tällaisia aselajeja olivat mm. ilmavoimat,
tykistö ja pioneerit. Ilmavoimat  teknillisenä aselajina joutui käyttämään runsaasti
moottoriajoneuvoja. Sen vastuulla oli myös moottoriajoneuvojen korjaus- ja huolto-
toiminta. Vuonna 1927 ilmavoimat tiedusteli lupaa yleisesikunnalta järjestää
kenkilökunnalleen kuljettajakurssin.423  Sotaväen päällikkö antoi suostumuksen
tällaisten henkilökuntakurssien pitämiseen.424  Ilmavoimat teki virallisen esityksen
yleisesikunnalle upseerien ja insinöörien kuljettajakurssin pitämiseksi.425  Yleis-
esikunta antoi luvan kuljettajakurssin järjestämiseen.426  Luvan yhteydessä koros-
tettiin, että teoriatunnit oli pidettävä yhdessä Sotakorkeakoulun kanssa. Sota-
korkeakoululle oli jo aikaisemmin tiedotettu, että yleisen ja teknillisen linjan oppi-
laille annetaan keväällä 1928 teoreettinen autokurssiopetus.427  Todettakoon, että
Sotakorkeakoulun esiupseerioppilaille alettiin  jo 1920-luvun loppupuolella antaa
moottoriajoneuvoalan koulutusta.

Ilmavoimilla oli henkilökuntaa, joka tarvitsi moottoriajoneuvoalan tietoutta ja
samalla kuljettajaopetusta. Siellä luetteloitiin ne henkilöt, joille tällainen koulutus
oli tarpeellista.428  Armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus ja kuljettajatutkintojen
suorittamiset olivat tarkan valvonnan alaisia. Yleisesikunta määräsi paikat ja ajat
tutkintojen pitämiseen sekä niiden vastaanottajat. Pääsääntöisesti tutkintojen
vastaanottajina olivat autojoukkojen autontarkastajat.429  Yksi tällainen auton-
tarkastaja oli sotilasvirkamies A. Blomqvist, joka komennettiin usein tutkintojen
vastaanottajaksi. Todettakoon, että A. Blomqvist otti vastaan mm. ilmavoimien
kuljettajakurssin Kauhavalla vuonna 1933.430

Ilmavoimat teki vuonna 1933 sotaväen päällikölle esityksen, että moottori-
ajoneuvoalan tietouden lisäämiseksi olisi ”suotavaa” järjestää  kuljettajakoulutus
esikuntien upseereille. Yleisesikunnassa sanaa ”suotava”oli tarkasteltu kriittisesti,
mikä ilmeni esityskirjelmän  reunahuomautuksissa. Sotaväen päällikkö hyväksyi
esityksen, ja 2-3 viikon pituinen kuljettajakurssi järjestettiin saman vuoden syk-
syllä Huoltopataljoona 1:ssä.. Kurssille oli komennettu 15 upseeria Helsingin va-
ruskunnan esikunnista. Ajo-opetusta annettiin kaikiaan 20 tuntia iltaisin työpäivän
päättymisen jälkeen.431

423 Ilmavoimien esikunnan osasto IIb:n kirj. nro 989/16, Helsinki 26.9.1927. SArk/koul.
424 Sotaväen esikunnan osasto 4:n kirj. nro 645/X/27, Helsinki 6.10.1927. SArk/Koul.
425 Ilmavoimien esikunnan osasto IIa:n kirj. nro 367/16, Helsinki 24.4.1928. SArk/Koul.
426 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 538/X/28, Helsinki 30.4.1928. SArk/Koul.
427 Ibidem, kirj. nro 527/X/28, Helsinki 26.4.1928. SArk/Koul.
428 Ilmavoimien esikunnan osasto III:n kirj. nro 2901/17, Helsinki 3.10.1929. SArk/Ttark.
429 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 855/X, Helsinki 26.5.1932. SArk/Koul.
430 Ibidem, kirj. nro 247/XIa, Helsinki 10.2.1933. SArk/Koul.
431 Ilmavoimien esikunnan osasto I:n kirj. 932/III/10d, Helsinki 2.5.1933. SArk/Koul.
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Sotakorkeakoulussa ja sotilahallinnollisilla kursseilla annettiin moottoriajoneu-
vojen kuljettajakoulutusta. Käytännössä kuljettajakoulutuksen saaneet upseerit jou-
tuivat ajamaan moottoriajoneuvoja hyvin vähän. 1.Divisioonan komentaja esitti
kesällä 1931 yleisesikunnalle, että kuljettajakoulutuksen saaneiden upseerien tuli-
si saada lisäopetusta moottoriajoneuvojen käytössä. Hän korosti, että upseereilla
olisi ehdottomasti oltava ajotaito kriisiolosuhteissa.432  Yleisesikunta hyväksyi esi-
tyksen ja määräsi Huoltopataljoonat 1:n ja 2:n antamaan n. viikon pituisen lisä-
kurssin samana kesänä. Molemmat huoltopataljoonat vastasivat, ettei niillä ollut
minkäänlaisia mahdollisuuksia antaa lisäkoulutusta, koska ajoneuvot olivat
leirikomennuksilla.433  2.Divisioonan komentaja vielä korosti, ettei tällaiseen toi-
mintaan ollut edes määrärahoja.434  Yleisesikunta peruutti määrärahojen puuttues-
sa huoltopataljoonille aikaisemmin antaman koulutuskäskyn.435

Reserviupseerikerhot anoivat armeijalta lupaa saada kuljettajakoulutusta tek-
nillisissä aselajeissa palvelleille reservin upseereille kriisiaikaa silmällä pitäen.
Autopataljoonan komentaja vastasi tähän anomukseen yleisesikunnan käskystä
korostaen, että reserviupseerien olisi tarpeellisempaa tietää enemmän moottori-
ajoneuvojen ominaisuuksista kuin pystyä ajamaan niillä. Olisi mahdotonta järjes-
tää tuhansille reservinupseereille pyydettyä koulutusta silloisissa oloissa, koska
autojoukoissa palvelevilla henkilöillä oli riittävästi töitä vakituisten opetustehtävien
parissa. Kaikille vakinaisessa palveluksessa oleville teknillisille upseereille olisi
tärkeämpää antaa kuljettajakoulutusta kuin reservin upseereille.436

Henkilökunnan kuljettajakoulutus oli vähäistä, vaikka halua sen saamiseen ja
tahtoa antamiseen olisi ollutkin. Pääsyynä oli resurssien puute. Sotaväelle oli ensi-
sijaisen tärkeää kouluttaa varuskuntien rauhanajan moottoriajoneuvoille varusmies-
kuljettajat, jotta armeijan sotilaskoulutus ja muu toiminta saataisiin ylläpidettyä.

5.4.2 Henkilökunnan moottoriajoneuvoalan koulutus

Henkilökunnan moottoriajoneuvoalan ammatillinen koulutus oli hajanaista ja puut-
teellista autojoukoissa niiden perustamisesta lähtien. Autojoukkojen  ja  muiden
joukko-osastojen henkilökunta oli saanut moottoriajoneuvoalan tiedot siviili-
maailman erilaisista opetustilaisuuksista, itseopiskelusta ja  armeijan jatkokoulu-
tuksesta. Tietoja oli saatu myös ulkomaisilta komennuksilta ja muualta hankitusta
moottoriajoneuvoalan kirjallisuudesta. Usein oma-aloitteinen opiskelu oli ollut ainoa
tapa saada autoalan ammattitietoa. Tilanne jatkui tällaisena aina 1920-luvun lopul-
le saakka.

Autojoukkojen vastuullisiinkin tehtäviin jouduttiin nimittämään upseereita, joilta
puuttui riittävät tekniset tiedot. Vuonna 1928 Autopataljoonan komentaja teki esi-

432 1.Divisioonan esikunnan toimisto II/YE-osaston. nro 3433/D.6.b, Parola 27.7.1931. SArk/
Koul.

433 Huoltopataljoona 1:n toimisto III:n kirj. nro 2022/342t, Helsinki 5.8.1931 ja
Huoltopataljoona 2:n kirj. nro 772/Ya/74, Viipuri 4.8.1931. SArk/Koul.

434 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 503/II/YE-osasto/35, Viipuri 6.8.1931. SArk/Koul.
435 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1323/X, Helsinki 19.8.1931. SArk/Koul.
436 Autopataljoonan esikunnan toimisto I:n kirj. nro 2723/21d, Helsinki 31.10.1928. SArk/Koul.
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tyksen teknilliselle tarkastajalle, että teknillisen toimiston päälliköksi suunniteltu
kapteeni W. Vartiainen saisi seurata Sotakorkeakoulun teknillistä opetusta yleis-
teknillisissä aineissa.  Autopataljoonan komentaja oli ollut yhteydessä  Sota-
korkeakoulun johtajaan ja saanut tietää, että kuunteluoppilaana oleminen olisi
mahdollista.437

Moottoriajoneuvoalaa kouluttavat joukko-osastot joutuivat  kouluttamaan
henkilöstöään omilla jatkokoulutuskursseillaan. Autopataljoonassa marraskuussa
1928 pidetylle jatkokoulutuskurssille ottivat osaa upseerit, aliupseerit ja värvätyt.
Kurssin ohjelmassa oli upseereille moottoriajoneuvojen opetusta konepiirustusten
avulla, aliupseereille joukkojen johtamista ja värvätyille automuodostelmien so-
danaikaista toimintaa.  Opetustilaisuuksia järjestettiin 25 kertaa kahden tunnin
pituisina jaksoina: upseereille 17, aliupseereille 5 ja värvätyille 3 kertaa.438  Seu-
raavana kuukautena eli joulukuussa pidettiin edelleen jatkokoulutustilaisuus, jossa
upseerien koulutusohjelma sisälsi auton rakenteet ja sotaharjoitukset. Aliupseereilla
ja värvätyillä oli yhteinen ohjelma, jossa opetusaiheina olivat moottoriajoneuvo-
jen käyttöön liittyvät harjoitukset.439  Samansisältöinen jatkokoulutuskurssi pidet-
tiin myös Kuormastopataljoonan Autokomppaniassa marraskuussa 1928. Upsee-
rien ohjelmassa oli kaasuharjoitus- ja varuskuntaluentoja sekä karttaharjoituksia.
Aliupseereille ja värvätyille pidettiin maasto- ja kolonna-ajoharjoituksia.440   Oh-
jelmat Autopataljoonassa ja  Kuormastopataljoonan Autokomppaniassa olivat eri-
laisia, koska kumpikin joukko-osasto sai itsenäisesti ja tarpeittensa mukaisesti suun-
nitella  ja pitää omat jatkokoulutustilaisuutensa.

Teknillinen tarkastaja antoi vuonna 1929 Autopataljoonan ja Kuormasto-
pataljoonan Autokomppanian upseereille, insinööreille ja virkailijoille koulutus-
tehtäviä, joista heidän tuli  laatia kirjallinen selostus kaavioineen ja karttapiir-
roksineen. Aiheina olivat valtiovalta ja motorisoiminen, moottoroitujen kuljetus-
muotojen järjestely sodan aikana, talven vaikutus motorisoituihin joukkoihin,
automuodostelmien  huolto, moottoriajoneuvojen sotilaalliset vaatimukset ja koti-
maisia polttoaineita koskevat kysymykset. Käytännön tehtävinä olivat kolon-
naharjoitukset, moottoriajoneuvojen purkaminen ja kokoaminen sekä huoltaminen.
Joukko-osastojen komentajien tuli arvostella suoritetut tehtävät, ja sen jälkeen jo-
kaisen tuli pitää esitelmä tekemästään työstä.441  Samana vuonna teknillinen tar-
kastaja antoi kaikille teknillisten joukkojen upseereille ml. autojoukot vuosiksi
1929 - 1930 koulutusohjelman, jossa opetuksen pääpainona oli teknillisen ajattelu-
kyvyn kohottaminen. Erityisesti tässä koulutusohjelmassa ja sen toteuttamisessa
korostettiin, että

 ”teknillisen koulutuksen on käytävä rinnan yleiskoulutuksen kanssa ja seu-
rattava sitä niin, että luennoilla, karttaharjoituksilla ja taisteluharjoituksilla

437 Autopataljoonan esikunnan toimisto I:n kirj. nro 209/If/28, Helsinki 19.1.1928. SArk/Koul.
438 Ibidem nro 2662/21d, Helsinki 23.10.1928. SArk/Koul.
439 Ibidem nro 2911/21d, Helsinki 24.11.1928. SArk/Koul.
440 Kuormastopataljoonan esikunnan kirj. nro 2514/Ia/28, Viipuri 8.11.1928. SArk/Koul.
441 Yleisesikunnan teknillisen tarkastajan kirj. nro 16/Y1, Helsinki 8.1.1929. SArk/Koul.
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sen jälkeen kun joku yleiskoulutukseen kuuluva taistelutoimi tai sen osa on
käsitelty, siihen heti jatkona liitetään vastaavat teknilliset toimet ja niiden
suoritus”.442

Polkupyöräpataljoonien upseerit joutuivat palveluksessa ollessaan  valvomaan
moottoriajoneuvojen käyttöä ja  huoltoa, joihin heillä ei ollut koulutusta. Vuonna
1931 2.Divisioonan komentaja esitti yleisesikunnalle, että polkupyöräpataljoonien
upseerit tulisi kuljettajakurssin jälkeen komentaa muutaman kuukauden pituiseksi
jaksoksi Huoltopataljoona 2:een saamaan koulutusta moottoriajoneuvojen palvelus-
käyttöön liittyvistä tehtävistä.443  Myös muiden joukko-osastojen aliupseerien ja
erikoishenkilökunnan moottoriajoneuvoalan koulutus oli järjestämättä 1920-luvulla.
2.Divisioonan komentaja huomautti yleisesikunnalle vuonna 1931 autoalan
mekaanikkokoulutuksen hoitamattomuudesta. Asialle pyydettiin kiireellistä ratkai-
sua.444  Yleisesikunta laati samana vuonna selvityksen kanta-aliupseerien koulu-
tuksesta. Teknillisten aliupseerien koulutusohjemasta puuttui edelleen moottori-
ajoneuvoalan aliupseerien koulutus.445

Yleisesikunnassa kanta-aliupseerien koulutuksesta vastaava osasto ei ollut täy-
sin tietoinen moottoriajoneuvoalan henkilöstön nimikkeistä. Moottorialiupseerikin
luokiteltiin mekaanikoksi, joka nimikkeenä oli pääasiassa ilmavoimien käytössä.
Tämän epäselvyyden oikaisemiseksi teknillinen tarkastaja antoi selvityksen
asentajan ja mekaanikon välisestä erosta. Tällainen nimikeongelmakin oli vaikeut-
tanut moottoriajoneuvoalan kanta-aliupseerien teknillisen koulutuksen suunnitte-
lua ja järjestelyä.446

Autokomppanian ohjesäännössä 1930-luvun alkupuolella määriteltiin ne tehtävä-
alueet, jotka  sisältyivät autokomppanian toimintaan.447  Tehtäväalueet sisälsivät
niin sotilaallisten kuin moottoriajoneuvojen teknillisten tehtävien hoitamisen. Kaik-
kien ohjesäännössä lueteltujen tehtävien kouluttaminen ja hoitaminen vaati koulut-
tajilta laajaa tietomäärää, jollaista  autojoukkojen henkilökunnalle ei vielä armei-
jan koulutuksessa annettu.

Huoltopataljoona 2:ssa oli pula teknillisistä opetusta antavista opettajista. Huolto-
pataljoona 2:n komentaja kirjoitti huolestuneena opettajapulasta 2.Divisioonan
komentajalle ja sieltä asia välitettiin edelleen yleisesikunnalle. Huoltopataljoona
2:ssa vuonna 1932 alkavalle lääkintä-, eläinlääkintä- ja autokokelaskurssille ei ol-
lut riittävästi moottoriajoneuvoalan opettajia, joten  kurssille voitaisiin ottaa vain
30 kokelasta.448  Huoltopataljoonan vaikeuksista huolimatta yleisesikunta komensi
kurssille 41 oppilasta.449

442 Yleisesikunnan teknillisen tarkastajan kirj. nro 323/Y1, Helsinki 5.11.1929. SArk/Koul.
443 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 259/II/35, Viipuri 21.4.1931. SArk/Koul.
444 Ibidem  nro 294/II/YE-os./35, Viipuri 10.5.1931. SArk/Koul.
445 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 755/XII, Helsinki 8.8.1931. SArk/Koul.
446 Yleisesikunnan teknillisen tarkastajan kirj. nro 1084/Y5, Helsinki 9.12.1932. SArk/Koul.
447 Autokomppanian ohjesääntö. Kansio 6, 1933. SArk/Koul.
448 Huoltopataljoona 2:n esikunnan kirj. nro 270/II/23, Viipuri 12.2.1932. SArk/Koul.
449 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 327/X, Helsinki 26.2.1932. SArk/Koul.
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Autojoukkojen opetushenkilökunnalle alettiin 1920-luvun lopulla  hankkia
moottoriajoneuvoalan koulutusta armeijan ulkopuolelta. Yksi koulutusta antava
paikka oli Ammattienedistämislaitos, joka  oli perustettu  29.3.1922 Helsinkiin.450

Kurssi- ja opetustoiminta Ammattienedistämislaitoksessa oli monipuolista. Taulu-
kossa 26 esitetään moottoriajoneuvojen rakenteeseen, käyttöön, huoltoon ja
korjauksien työnjohtoon liittyneet kurssit, jotka pidettiin vuosina 1925 - 1940.
Sulkujen sisällä olevat luvut tarkoittavat armeijasta kursseille osallistuneita.

Taulukko 26. Ammattienedistämislaitoksen moottoriajoneuvojen rakenteeseen,
huoltoon ja korjauksien työnjohtoon liittyvät kurssit 1925 - 1940

 Vuosi Autoala ml. trakt. Moottoriala Hitsausala Työnjohto
Kurss. Oppi- Kurss. Oppi- Kurss. Oppi- Kurss. Oppi-
lukum. laita lukum. laita lukum. laita lukum. laita

  1925 1 43 3 226
  1926
  1927 3 100 3 142
  1928 2 69 2 104
  1929 3 86 1 17
  1930 3 78 8 292 2 42
  1931 3 54 5 90 2 54
  1932 1 31 1 27
  1933 3 52 2 87
  1934 1 7 3 77 2 74
  1935 1 12 4 93
  1936 6 139
  1937 7 202 2 51 (8)
  1938 2 24 (1) 2 25 (1) 9 204 (3) 1 8
  1939 10 266 (8) 2 52 10 164 (1)
  1940 3 43 7 144

Lähde: Ammattienedistämislaitoksen vuosikertomukset 1925 - 1940. Ark/Ael.

Taulukko 26 osoittaa, että Ammattienedistämislaitoksella oli 1920-luvulta 1930-
luvun lopulle saakka useita sellaisia moottoriajoneuvojen rakenteeseen, huoltoon
ja korjauksien työnjohtoon sopivia opetustilaisuuksia, jotka olisivat hyvin
soveltuneet armeijan autojoukkojen henkilöstölle. Armeija komensi kuitenkin näille

450 Ammattienedistämislaitos perustettiin 29.3.1922 Helsinkiin. Sääntöjen mukaan se
toimeenpani kursseja, antoi neuvoja ja lausuntoja, järjesti näyttelyitä, perusti
ammattialojen kirjaston sekä kartutti ammattikirjallisuutta, piti yllä lukusalia, järjesti
maaseudulle luentotilaisuuksia näyttelyineen ja avusti niiden toimeenpanemisessa sekä
edisti ammattikirjallisuuden ja opetusvälineiden aikaansaamisessa. Ammattien-
edistämislaitos 1922-1962, 16.
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kursseille autojoukkojen henkilökuntaa vasta 1930-luvun lopulla, mikä tulee tar-
kemmin esille tämän työn seuraavissa luvuissa.

 Autojoukkojen koulutuksessa kuljettajakoulutus oli yksi päätehtävistä. Vuon-
na 1929 annetussa moottoriajoneuvoasetuksessa säädettiin, että ajo-opetusta anta-
van henkilön tulee olla suorittanut autokoulunopettajakurssin ja -tutkinnon
Ammattienedistämislaitoksessa.451  Tähän asetuksen pykälään nojautuen puolus-
tusministeriö antoi vuonna 1930 luvan autojoukkojen ajo-opettajina toimiville hen-
kilöille osallistua ajo-opettajakursseille.452  Ensimmäinen armeijan moottori-
ajoneuvohenkilökuntaan kuuluva henkilö oli omatoimisesti hakenut ja päässyt ajo-
opettajakurssille jo vuonna 1929.453  Virallisesti armeijan henkilöstön tuli anoa ajo-
opettajakurssille. Jokainen tapaus käsiteltiin erikseen. Huoltopataljoona 2:n ja 2.Di-
visioonan esikunnat olivat heti alkuun aktiivisia ja sieltä hyväksyttiin useita henki-
löitä ajo-opettajakursseille.454  Yleisesikunta komensi Huoltopataljoona 1:stä kurs-
sille ensimmäisen ajo-opettajaoppilaan vuonna 1931, jonka jälkeen ajo-opettaja-
kurssille komennettiin jätettyjen anomusten perusteella.455  Seuraavassa taulukos-
sa esitetään Ammattienedistämislaitoksen autokoulunopettajakurssit vuosina 1929
-1940. Sulkujen sisällä olevat luvut tarkoittavat armeijasta osallistuneita.

451 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929/23, 37 §.
452 Puolustusministeriön kirj. nro 6884/30. sot.,Helsinki 14.11.1930. SArk/Koul.
453 Ammattienedistämislaitoksen vuosikertomukset ja oppilaskortistot vuosilta 1929-1940.

Ark/Ael.
454 Huoltopataljoona 2:n kirj. nro 1205/Va/74, Viipuri 20.10.1931 ja 2.Divisioonan esikunnan

kirj. nro 720/II/YE-os./35, Viipuri 24.10.1931. SArk/Koul.
455 Yleisesikunnan osasto 4:n puhelinsanoma 1.Divisioonan esikunnalle 28.11.1931. SArk/Koul.
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Taulukko 27. Autokoulunopettajakurssit Ammattienedistämislaitoksessa 1929 - 1940

Vuosi ja Oppilaita Luentotun- Harjoitustun- Vieraskäyn- Tunteja yh-
kurssi teja teja tejä teensä

1929      I 25   (1) 67 - - 67
    ”        II 21    - 67 - 4 71
    ”       III 26    - 117 - 6 123
 1930      I 15   (1) 102 - 8 110
    ”        II 27   (2) 105 - 6 111
 1931      I 16   (1) 94 - 8 102
 1932      I 10   (1) 87 - 5 92
 1933      I 10   (1) 87 13 4 104
 1934      -          - - - - -
 1935      -          - - - - -
 1936      I 14   (1) 55 8 - 63
    ”        II 13   (1) 55 8 - 63
 1937      I 15   (1) 50 16 - 66
 1938      I 30   (3) 48 17 - 65
    ”        II 22   (1) 54 18 3 75
 1939      I 35   (8) 52 20 - 72
    ”        II 4       - 45 11 - 66
 1940      I 13     - 50 16 - 66

Lähde: Ammattienedistämislaitoksen vuosikertomukset ja oppilaskortistot vuosil-
ta 1929 - 1940. Ark/Ael.

Puolustusministeriön vuonna 1930 antaman luvan jälkeen jokaisena koulutus-
vuonna ajo-opettajakurssilla oli armeijasta vähintään yksi oppilas vuoteen 1939
saakka. Aluksi kurssiohjelmat olivat teoriapainotteisia ja lisäksi ohjelmaan sisältyi
muutama tehdasvierailu. Käytännön harjoitukset tulivat mukaan 1930-luvun puo-
livälin jälkeen ja tällöin tehdasvierailut vähenivät miltei kokonaan. Ohjelma ajo-
opettajakurssilla oli monipuolinen, mikä tulee esille vuoden 1929 kurssiohjelmasta,
jolloin ensimmäinen armeijan moottoriajoneuvohenkilökuntaan kuuluva oli mu-
kana.
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Taulukko 28. Ammattienedistämislaitoksen 2-viikkoisen autokoulunopettajakurssin
ohjelma 1929

  Oppiaine Opettaja/laitos   Tunteja

  Opetusoppi J. Tarpila 7
  Moottorioppi Teollisuusneuvos P. Pero 12
  Autonrakenneoppi ja -hoito Majuri W. Vartiainen 12
  Liikennesäännöt Varatuomari E. Kahra 9
  Liikennepolitiikka Johtaja K. Leander 7
  Auton sähkölaitteet Insinööri G. Ruotsi 5
  Ajo-opetus Insinööri O. Paajanen 3
  Tierakenteet Yli-insinööri  O. Martikainen 2
  Ensiapu Tohtori M. Wallenius 4
  Autonrakenne-elokuvia Ammattienedistämislaitos 6
  Vieraskäyntejä Fordin tehtaissa, Munkkisaaren

autovarikossa ja Autoteollisuus
Oy:n tehtaissa (4)

  Yhteensä                                                                                                  67     (4)

Lähde: Ammattienedistämislaitoksen seitsemäs työvuosi 1929. Ark/Ael.

Opettajien koulutustaso ajo-opettajakurssilla oli hyvä. Oppiaineille oli saatu
opettajia, jotka koulutuksensa perusteella näyttävät olleen sopivia. Kurssiohjelman
suorittamisen jälkeen pidettiin ajo-opettajatutkinto, jonka jälkeen tutkinnon läpäissyt
oli  pätevä kouluttamaan kuljettajaoppilaita. Näin armeijakin sai koulutettuja opet-
tajia kuljettajakoulutusta antaviin autokomppanioihin. Siten vuonna 1929 annetun
moottoriajoneuvoasetuksen ajo-opettajia koskeva säädös tuli laillisesti täytettyä.
Tosin armeijasta Ammattienedistämislaitoksen ajo-opettajakursseille komennettujen
henkilöiden lukumäärä oli vähäinen.

Moottoriajoneuvoalan tietojen hankkiminen kirjallisuudesta oli yksi tapa lisätä
henkilöstön ammattitaitoa. Armeija julkaisi eri eri aselajeja varten ml. autojoukot
ohjesääntökirjallisuutta, joka oli henkilöstön käytettävissä. Moottoriajoneuvoalan
kotimainen tekninen kirjallisuus oli  usein myöhässä alan kehityksestä tai sitä ei
ollut ollenkaan saatavissa. Siksi opetuksessa jouduttin käyttämään ulkomaista kir-
jallisuutta ja sen käännöksiä. Puolustusministeriön kiertokirjeessä vuonna 1928
annettiin perusohjeet kirjallisuuden hankkimiseksi. Pääsääntönä kirjallisuuden toi-
mittamisessa korostettiin sitä, että kirjojen hankinnat, ohjesääntöjen valmistamiset
ja julkaisemiset sekä ulkomaisten teosten kääntämiset oli keskitetty yleis-
esikuntaan.456

456 Puolustusministeriön kirj. K. D. N:o 1709/28. Sot. 1, Helsinki 16.7.1928. SArk/Koul.
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Joukot joutuivat valmistamaan myös itse ohjekirjallisuutta. Autopataljoonassa
tehtiin  Sotilaskuljettajan ohjekirja, jonka pataljoonan komentaja lähetti hyväksyt-
täväksi teknilliselle tarkastajalle. Pataljoonan komppanianpäälliköt olivat
tarkastaneet Sotilaskuljettajan ohjekirjan, jonka sisältönä olivat ajomääräykseen
liittyvät tehtävät, sotilasajoneuvojen käyttöä koskevat määräykset ja moottori-
ajoneuvoliikennettä koskeva lainsäädäntö.457  Siksi Sotilaskuljettajan ohjekirjaa
painettiin 500 kpl ja sitä jaettiin myös kaikkien divisioonien esikunnille, jotka ja-
koivat sitä edelleen kaikille joukko-osastoilleen.458

Kirjallisuutta saatiin myös lahjoituksina. Maaseudun autonomistajain liitto ry
oli julkaissut Liikenneoppaan, jota se lähetti 150 kappaletta yleisesikunnalle jaet-
tavaksi joukko-osastoille.459  Liikenneoppaalla oli laajempaakin merkitystä, sillä
yleisesikunta jakoi sen kaikille joukoille kehottaen käyttämään sitä liikenneturval-
lisuuden opettamisessa sekä kuljettajien itseopiskelukirjana.460

Yleisesikunta, jonne niin sotilas- kuin ammattikrjallisuuden hankinta oli keski-
tetty, laati kirjallisuusluettelon vuonna 1932 hankituista kirjoista.

Taulukko 29. Yleisesikunnan sotilas- ja ammattikirjallisuusluettelo 1932

     Nimike Lukumäärä
     Varsinainen sotilasohjekirjallisuus 24
     Historiallinen sotilaskirjallisuus 15
     Diplomaattinen kirjallisuus 8
     Ammattikirjallisuus 11

Lähde: Yleisesikunnan toimisto X:n kirjallisuusluettelo vuodelta 1932. Kansio 7.
SArk/Koul.

Sotilaskirjallisuuden joukossa oli ohjesääntöjä, joita autokomppaniat käyttivät
sotilaskoulutuksessa. Historiallinen ja diplomaattinen kirjallisuus ei käytännössä
sopinut moottoriajoneuvoalan koulutukseen. Ammattikirjallisuuden joukossa oli
muille teknillisille joukoille sopivaa kirjallisuutta, mutta moottoriajoneuvoalan
koulutukseen ei yhtään sopivaa teosta. Seuraavana vuonna kirjahankintaa varten
yleisesikunta pyysi joukkoja lähettämään hankintaehdotukset ja samalla ilmoitta-
maan hallussaan olevat kirjat.461  Vastauksista ilmeni, ettei kaikilla autojoukoilla
ollut ammattikirjallisuutta kuin muutama teos ja nekin yleisluonteisia. Vastaavasti
hankintatilaukset osoittivat, että autojoukot olivat tietoisia uusista alan kirjoista ja

457 Autopataljoonan esikunnan kirj. nro 391/I/16, Helsinki 16.12.1929. SArk/Koul.
458 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 138/X, Helsinki 22.1.1931. SArk/Koul.
459 Maaseudun autonomistajain liitto ry:n kirjelmä. Helsinki 1.9.1932. SArk/Koul.
460 Maaseudun autonomistajain liitto ry:n kirjelmässä, Helsinki 1.9.1932 on reunahuo-

mautusmerkintä: ”Käskystä yleisesikunnan osasto 4:n on Liikenneopas jaettava joukkojen
käyttöön liikenneturvallisuusoppaaksi ja itseopiskelukirjaksi.” SArk/Koul.

461 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 543/X, 27.3.1933. SArk/Koul.



107

osasivat pyytää niitä. Sellaisia olivat Automiehen käsikirja, Automobiilioppi ja
Moottoripyörä ja sen hoito, jotka kaikki sopivat niin oppikirjoiksi kuin itse-
opiskeluun.462

Yleisesikunnan ulkomaantoimisto julkaisi kirjaluettelon vuodelta 1933. Luet-
telossa  oli 18 kappaletta kirjoja, jotka oli hankittu 14 eri maasta. Suurin osa oli
sellaista sotilaskirjallisuutta, joita moottoriajoneuvoalan koulutuksessa ei voitu
käyttää. Joukossa oli kaksi suomalaista kirjaa: Sotilaskuljetusohjesääntö ja Sotilas-
kuljettajan ohjekirja.463

Viipurissa olevalla Huoltopataljoon 2:n Autokomppanialla moottoriajoneuvo-
alan kirjallisuutta oli vähän. Werner Söderströmin edustaja lähetti sinne moottori-
ajoneuvoalan kirjallisuusluettelon.464  Tästä Huoltopataljoona 2:n komentaja teki
2.Divisioonan esikunnalle hankintaehdotuksen.465  2.Divisioonan komentaja puol-
si esitystä ja lähetti sen edelleen yleisesikunnalle.466  Moottoriajoneuvoalan kirjal-
lisuuden puute Huoltopataljoona 2:n Autokomppaniassa jatkui edelleen, ja niinpä
Huoltopataljoona 2:n komentaja lähetti uusintapyynnön 2.Divisioonan
esikunnalle.467  Vielä tämäkään ei auttanut kirjojen saamista, vaan Huoltopataljoona
2:sta lähetettiin 2.Divisioonan esikunnalle 23 erilaista teknillistä  kirjaa koskeva
hankintapyyntö. Kirjoista oli moottoriajoneuvoalalle sopivia 13 kappaletta. Ne olivat
uusimpia moottoriajoneuvoalan koulutusoppaita. Perusteluna tälle esitykselle oli
se, että vanhentuneiden tilalle on saatava ajanmukaisempia.468  Alan kirjallisuutta
Huoltopataljoona 2:n Autokomppaniassa oli todella vähän, koska ammatti-
kirjallisuuden hankkimiseksi jouduttiin käymään siellä lyhyen ajan kuluessa näin
monivaiheinen, jopa uhkaavansävyinen, kirjeenvaihto.

Aivan toisenlainen tilanne oli moottoriajoneuvoalan kirjallisuuden suhteen
Huoltopataljoona 1:ssä Helsingissä. Sieltä lähetettiin myös yleisesikunnalle kirja-
luettelo  käytettävissä olevasta ammattikirjallisuudesta. Tässä luettelossa oli 109
erilaista moottoriajoneuvoalaan liittyvää teosta. Näistä 28 kirjaa oli suomenkieli-
siä, ja niissä oli moottoriajoneuvojen käyttöön, liikennöimiseen, rakenteeseen ja
huoltoon liittyviä teoksia aina renkaiden korjauksista moottorikorjauksiin saakka.
Ulkomaisia teoksia oli seuraavasti: saksalaisia 43, ruotsalaisia 22, englantilaisia
10 ja ranskalaisia 6.469  Helsingissä olevassa moottoriajoneuvoalan koulutuspaikassa
oli ulkomaisista teoksista käännetty suomen kielelle niitä kohtia, joita koulutuk-
sessa oli tarvittu.  Helsinki oli paljon lähempänä kirjallisuushankinnoista vastaa-
vaa yleisesikuntaa ja muitakin kirjallisuuden hankkimispaikkoja kuin Viipurissa

462 Vastaukset ja hankintapyynnöt yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 543/X, Helsinki
27.3.1933, kirjatiedusteluun . Kansio 17, 1933. SArk/Koul.

463 Yleisesikunnan kirjallisuusluettelo nro 914/IV-os. 2. Ulkomaantoimisto, Helsinki
2.8.1933. SArk/Koul.

464 Werner Söderström Osakeyhtiön Viipurin edustajan kirjelmä 13.4.1933. Kansio 7, 1933.
SArk/Koul.

465 Huoltopataljoona 2:n kirj. nro 649/Va/74, Viipuri 8.5.1933. SArk/koul.
466 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 426/II/YE-os./33, 12.5.1933.  SArk/Koul.
467 Huoltopataljoona 2:n kirj. nro 1164/Va/77, Viipuri 14.8.1933. SArk/Koul.
468 Ibidem nro 1389/II/28, Viipuri 6.9.1933. SArk/Koul.
469 Huoltopatajoona 1:n kirj. nro 2623/15c, Helsinki 27.9.1933. SArk/Koul.
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oleva koulutuspaikka, joten kirjojen hankkiminen siellä on ollut helpompaa ja tu-
loksia tuottavampaa.

Teknillinen tarkastaja julkaisi vuonna 1933 seuraavien vuosien kertausharjoi-
tuksissa tarvittavan kirjallisuusluettelon teknillistä koulutusta antaville joukoille.
Luettelossa kirjallisuutta oli vain pioneeri-  ja viestijoukoille.470  Teknillinen tar-
kastaja, joka autojoukkojen perustamisesta lähtien oli vastannut autojoukkojen
koulutuksesta ja tarkastuksesta, ei enää antanut ohjeita autojoukkojen
kertausharjoituksille. Autojoukot olivat siirtyneet divisioonien koulutus- ja huolto-
vastuulle.

5.4.3 Sotilasjohtajien moottoriajoneuvoalan koulutus

Armeijan moottoroinnin lisääntyessä sotilasjohtajat joutuivat niin koulutuksessa
kuin materiaalin kuljetuksissa tekemisiin moottoriajoneuvojen kanssa. Tällainen
kuljetusalan kehittyminen loi tarpeita armeijan sotilasjohtajien moottoriajoneuvo-
alan kouluttamiseen ja kuljetuksien järjestelyihin.

Sotaväen päällikön allekirjoittamana julkaistiin vuosittain koulutuksen suunta-
viivat. Näissä koulutuksen suuntaviitoissa tuotiin esille, mitä asioita henkilökun-
nalle tuli opettaa, millaiset kurssit kuuluivat sotakoulujen ohjelmiin ja miten jou-
koille koulutettavat asiat tuli toteuttaa. Vuonna 1930 syyskuun alusta vuoden lop-
puun annetussa koulutuksen suuntaviivankirjelmässä käskettiin huollon koulutuk-
sesta, että huoltoupseereiksi koulutettaville reserviupseerikokelaille koulutus  on
annettava Huoltopataljoona 2:ssa Viipurissa. Vakinaisen väen upseerien huollon
koulutus on toteutettava sotaharjoituksissa pitämällä olosuhteet sodanajan
mukaisina.471  Suoranaista moottoriajoneuvoalan koulutusta kirjelmässä ei mainit-
tu, joten se sisältyi huollon koulutukseen.

Vuoden 1931 koulutuksen suuntaviivat huollon koulutuksen osalla sisälsi sa-
mat asiat kuin edellisenä vuonna, mutta lisäyksenä olivat joukko-osastoissa pidet-
tävät moottoriajoneuvoalan luennot, sotatieteelliset esitelmät, karttaharjoitukset,
sotapelit sekä  maasto- ja taisteluharjoitukset. Erityisesti huollon koulutuksen osuu-
desta joukko-osastoissa korostettiin, että kuluvan vuoden aikana huoltokomppanian
toiminta oli lopullisesti opetettava kaikille upseereille. Joukko-osastojen komenta-
jat velvoitettiin hoitamaan ja valvomaan tämä koulutus.472

Vuoden 1932 koulutuksen suuntaviivoja käsittelevä kirjelmä huollon koulutuk-
sesta ei tuonut oleellisia muutoksia edellisten vuosien ohjeisiin. Moottoriajoneuvo-
alan koulutuksesta sellaisenaan ei annettu ohjeita, joten se kuului huollon koulu-
tukseen. Uutta suuntaviivojen ajallisessa antamisessa oli siinä, että se seuraavina
vuosina julkaistaan kalenterivuosittain.473

470 Yleisesikunnan teknillisen tarkastajan kirj. nro 1029/Y5f, Helsinki 11.12.1933. SArk/
Ttark.

471 Yleisesikunnan osasto 4:n toimisto X:n kirj. nro 1485/X, Helsinki 12.9.1930. SArk/Koul.
472 Ibidem kirj. nro 1349/X, Helsinki 26.8.1931. SArk/Koul.
473 Ibidem kirj. nro 1595/X, Helsinki 15.9.1932.  SArk/Koul.
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Yleisesikunta määräsi Sotakorkeakoulun teknillisten aineiden opetusohjelmaan
vuonna 1929 moottori- ja auto-opin.474  Opetettavan aineen sisältöä ei tässä luette-
lossa määritelty, joten se jätettiin Sotakorkeakoulun tehtäväksi. Vuonna 1931 So-
takorkeakoulu esitti yleisesikunnalle opetettavien aineiden luettelon, jossa moot-
toriajoneuvojen käyttö- ja opetusoppi oli määritelty kolmanteen opetusluokkaan
yhdessä miekkailun ja ratsastuksen kanssa. Tuntiopettajille suoritettavan palkkion
puolustusministeriö oli luokitellut kolmeen luokkaan, joista ensimmäisen luokan
opettajalle maksettiin eniten.475  Yleisesikunta teki esityksen puolustusministeriöl-
le, että moottoriopin opetuksen olisi oltava samassa ensimmäisessä luokassa kone-
opin kanssa.476  Puolustusministeriö vahvisti yleisesikunnan esityksen, ja moottori-
opin opetus nousi ensimmäiseen luokkaan.477  Auto- ja moottorioppi kuului tuol-
loin Sotakorkeakoulun erikoiskurssien opetusohjelmaan.

Teknillinen tarkastaja eversti Unio Sarlin teki vuonna 1931 esityksen sotaväen
päällikölle  runsaampien Sotateknillisen koulun kurssien pitämisestä. Hän perus-
teli, että teknillisten upseerien koulutus oli tilapäisjärjetelyjen varassa, mikä hei-
kensi palveluksessa olevien upseerien hakeutumista teknillisiin aselajeihin.478  Yleis-
esikunta julkaisi  samana vuonna Sotateknillisen koulun opetusohjelman, jonka se
lähetti teknilliselle tarkastajalle ja Sotakorkeakoululle. Koulutuksen yleistavoitteissa
korostettiin, että

”Sotateknillisen koulun tarkoituksena on antaa opetusta erinäisissä sota-
teknillisissä ja niihin liittyvissä yleissotilaallisissa opintoaineissa samoin-
kuin niissä yleisteknillisissä  opintoaineisssa, jotka ovat tarpeen mainittu-
jen sotateknillisten opintoaineiden ymärtämiseen ja sovelluttamiseen”.

Sotateknillisten oppiaineiden opetus käsitti pioneeri-, viesti-, rautatie ja huolto-
joukkojen organisaatioiden koulutuksen rauhan ja sodan aikana sekä niiden tehtä-
vät ja käytön periaatteet erilaisissa operaatioissa. Yleisteknillisiä oppiaineita oli
kaikkiaan 12, joista yhtenä oppiaineena oli moottorioppi.479  Täten autojoukkojen
opetukseen kuuluva moottorioppi tuli vuonna 1931 Sotakorkeakoulun sota-
teknillisen koulun opetusohjelmaan.

Sotakorkeakoulun yleisellä linjalla tunnettiin myös tarvetta moottoriajoneuvo-
jen käytön opetukseen.  Huoltopataljoona 1:n komentaja everstiluutnantti K. G.
Heinrichs oli laatinut vuonna 1932 ehdotuksen moottoriajoneuvojen sodanaikai-
sen käytön ja niiden käyttömahdollisuuksien opetuksen järjestämiseksi Sota-
korkeakoulussa opintovuonna 1932 - 1933. Ehdotuksessa korostettiin, että

 ”opetuksen   tarkoituksena on antaa ye-tehtäviin valmistuvalle upseerille
tarpeelliset tiedot moottoriajoneuvojen teknillisistä ominaisuuksista ja näi-

474 Yleisesikunnan osasto 4:n toimisto X:n kirj. nro 1537/X, Helsinki 20.9.1929. SArk/Koul.
475 Sotakorkeakoulun osasto II:n kirj. nro 54/31. Helsinki 4.2.1931. SArk/Koul.
476 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 299/X, Helsinki 18.2.1931. SArk/Koul.
477 Puolustusministeriön kirj. nro 1179/31.sot.1, Helsinki 27.2.1931. SArk/Koul.
478 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 221/Y1, Helsinki 16.4.1931. SArk/Ttark.
479 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1172/X, Helsinki 17.4.1931. SArk/Koul.
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hin ominaisuuksiin perustuvasta moottoroidun kuljetusvoiman taktillisesta
käytöstä”.

Ehdotukseen sisältyi kuusi luentotuntia seuraavista aiheista: moottoriajoneu-
vojen teknilliset ominaisuudet, huollolliset toimenpiteet, talvitiekysymys, auraukset,
karttaharjoitus Karjalan kannaksella ja yhden päivän kuljetusharjoituksen suunnit-
telu. Sotakorkeakoulun johtaja lähetti ehdotuksen sotaväenpäällikölle ja pyysi sa-
malla miehistön ja kaluston komentamisesta pidettävään harjoitukseen.480  Sotavä-
en päällikkö hyväksyi tehdyn ehdotuksen.481  Sotakorkeakoulu määräsi harjoitus-
päiväksi maliskuun 25. päivän vuonna 1933. Harjoituksen aiheena oli siirtää kone-
kiväärikomppania nopeasti autokomppanialla alueelle, jonne odotettiin vihollisen
hyökkäystä. Harjoitusta seuraamaan oli määrätty Sotakorkeakoulun opettajat, op-
pilaat ja  harjoitukseen osallistuvien joukkojen päällystö.482

Sotilashallinnollisilla kursseilla yhtenä opetusaiheena olivat sotilaskuljetukset.
Vuonna 1931 yleisesikunnan osasto 4 esitti sotilaskuljetuksien poistamista opetus-
ohjelmasta. Sotilashallinnollisten kurssien johtaja everstiluutnantti Väinö Paana-
nen esitti sotaväen päällikölle, että sotilaskuljetukset olivat oleellisen tärkeitä
hallintotehtävissä palveleville upseereille.483  Seuraavissa sotilashallinnollisten
kurssien opetusohjelmassa sotilaskuljetukset olivat edelleen mukana.484

Vuoden 1929  Reserviupseeri-, Kadetti- ja Taistelukoulun koulutussuunni-
telmissa ei yhdessäkään ollut esitystä moottoriajoneuvoalan koulutuksesta eikä
sotilaskuljetuksien suorittamisesta moottoriajoneuvoilla.485

Joukko-osastoissa annettiin myös moottoriajoneuvoalan koulutusta sotilas-
johtajille. Kouluttavia joukko-osastoja olivat Helsingissä sijaitseva Huolto-
pataljooona 1 ja Viipurissa sijaitsevan Huoltopataljoona 2:n Huoltokoulu. Vuoden
1927 huoltoharjoitus oli selkeyttänyt huoltolajien toimintaa ja antoi viitteitä tule-
valle koulutustoiminnalle. Tämä näkyi eri huoltolajien koulutuksessa.  Huoltokoulu,
jossa koulutettiin kriisiajan huoltoupseereita Resrviupseerikoulun käyneistä koke-
laista, julkaisi vuonna 1927 koulutusohjelman talous-,  lääkintä- ja kolonnakurssia
varten.

480 Sotakorkeakoulun osasto Ia:n kirj. nro 681/32, Helsinki 20.12.1932 ja ehdotus
moottoroitujen maantiekuljetusvälineiden sodanaikaisen käytön opetuksen järjestä-
miseksi. Kansio 18, 1932. SArk/Koul.

481 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2156/X, Helsinki 23.12.1932. SArk/Koul.
482 Sotakorkeakoulun kirj. nro 515, Helsinki 21.1.1933. SArk/Koul.
483 Sotilashallinnollisen koulun kirj. nro 175/4, Helsinki 2.9.1931. SArk/Koul.
484 Ibidem kirj. nro 179/3, Helsinki 8.9.1931. SArk/Koul.
485 Vuoden 1929 koulutussuunnitelma. Kansio 14, 1929. SArk/Koul.
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Taulukko 30. Reserviupseerikokelaiden talous-, lääkintä- ja kolonnakurssien opetus-
ohjelma Huoltokoulussa 1927

                                                    Yhteiskoulutusjakso

  Aika Teoreettinen koulutus Käytännön Taktillinen

Teoriat         Käytännön asiat
koulutus koulutus

  4 koulutus Ohjesääntöjen ja Ohjesääntöjen ja Käytännön kou- Kartta- ja maas-
  viikkoa muiden ohjeiden muiden ohjeiden lutus ja harjoituk- toharjoitukset

teoreettinen ope- käytännön opetus set varuskunnassa
tus

Kolonnakurssin erikoistumisjakso

Aika Teoreettinen koulutus Käytännön koulutus Taistelukoulutus
4 koulutus Moottoriajoneuvojen, Moottoriajoneuvojen, Kolonnien johtamisen
viikkoa kolonnien, teiden, au- autohallipalveluksen ja karttaharjoitukset ja har-

rausten, lastausten jne. autonajon harjoitukset joitukset maastossa ja
opetus varuskunnassa maanteillä

Lähde: Kuormastopataljoonan esikunta. Huoltokoulun koulutusohjelma. Kansio
1927. SArk/Koul.

Kuva 9.  Kolonna-ajot olivat lähes rivistöajoja, kun ilmavaara oli vähäinen. Sotamuseo.
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Koulutusohjelmassa oli aluksi neljän viikon pituinen yleisjakso ja sen jälkeen
jokaisella kurssilla ensimmäisen jakson pituinen erikoistumisjakso, jonka jälkeen
pidettiin sotaharjoitus Karjalan kannaksella. Kaikkien kurssien koulutusohjelmien
toteuttamisessa korostettiin, että pieniin asioihin ei enää puututa vaan huomio on
kiinnitettävä johtamiseen. Kolonnakurssin ohjelmassa sanottiin, että ”autojen ja
ajoneuvojen tekniikan ja korjauksien opettamiseen ei kiinnitetä niin suurta huo-
miota kuin kolonnan muodostamiseen ja johtamiseen sekä polttoainetäydennysten
järjestelyyn ja huoltoon”.486  Vuoden 1929 Huoltokoulun kuormastolinjan
erikoisjakson opetusohjelmassa korostettiin hevos- ja moottoriajoneuvojen yhteis-
toimintaa ja kolonna-ajoihin liittyviä järjestelyjä.487   Huollon koulutuksen antami-
sessa oli myös vaikeuksia. Vuoden 1933 huollon kurssien toteuttaminen yhdessä
varusmieskoulutuksen kanssa ei kaikilta osiltaan sopinut yhteen opettajapulan vuok-
si. Huoltopataljoona 2:n komentaja ilmoitti 2.Divisioonan esikunnalle, että tule-
vassa kolonnapalveluksen opettamisessa päästäisiin tuskin opetustavoitteisiin.488

2.Divisioonan esikunta ja yleisesikunta tekivät päätöksen, jonka mukaan Huolto-
koulussa karsitaan niitä talous- ja autokuljetusluokan tunteja, joita Reservi-
upseerikoulussa oli jo annettu.489

 2.Divisioonassa pidettiin vuosina 1928 - 1929 luentosarja armeijan huolto-
palveluksesta. Luentosarjan johdannossa korostettiin, että ”huollolla tulee olla
mahdollisimman laajat toimintavapaudet ja joustavuudet, siinä huollon positiivi-
sesti tärkeimmät toiveet”. Johtavana toiminta-ajatuksena luentosarjassa oli, että
sotatoimialueella oli edullista muodostaa muutaman päivän kenttämaka-
siinivarastoja. Matkat rautatieasemilta kenttämakasiinivarastoihin ja joukkojen
täydennyspaikoille saattoivat olla niin pitkiä, että kuljetukset oli hoidettava
autokomppanioilla. Myös joukkojen täydennyspaikoille kuljetukset voitiin hoitaa
moottoriajoneuvoilla.490  3.Divisioona piti vuonna 1928 henkilöstölleen
jatkokoulutustilaisuuden, jossa aiheina olivat huoltomuodostelmat, liikennejärjes-
telyt ja kuljetuselimet.491

Teknillinen tarkastaja antoi vuonna 1930  koulutuksen suuntaviivoja koskevan
kirjelmän teknillisten joukko-osastojen koulutusta varten. Kirjelmässään hän eri-
tyisesti korosti johtajien arvostelu- ja johtamiskyvyn kehittämistä. Teknillinen toi-
minta oli myös riippuvainen taktillisesta toiminnasta, siksi oli tärkeätä kehittää
upseerien taktillista ymmärrystä. Koulutuksen päämääränä oli pidettävä upseerien
itsenäisen teknillisen toiminnan, aloitekyvyn ja neuvokkuuden kehittämistä sekä
sodanaikaisen toiminnan ymmärtämistä ja sen rauhanaikaisten harjoituksien tar-
koituksenmukaista suoritusta.492

486 Kuormastopataljoonan esikunta. Huoltokoulun koulutusohjelma. Kansio 1927. SArk/Koul.
487 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1387/X, Helsinki 27.8.1929. SArk/Koul.
488 Huoltopataljoona 2:n kirj. nro 709/II/21, Viipuri 19.1.1933. SArk/Koul.
489 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 247/II/Ye-os./35, Viipuri 14.3.1933. SArk/Koul.
490 2.Divisioonan huoltoluentosarja 30.10.1928-8.1.1929. Kansio 1929. SArk/Kulj.
491 3.Divisioonan esikunnan kirj. nro 3410/Ia/13, Mikkeli 29.9.1928. SArk/Koul.
492 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 350/Y1, Helsinki 20.9.1930. SArk/Ttark.
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Teknillinen tarkastaja antoi vuonna 1932 Huoltopataljoona 1:lle  erityisohjeen,
jonka mukaan Sotakorkeakoulun teknilliselle linjalle pyrkiville upseereille oli an-
nettava valmennusta moottoriajoneuvoalan tuntemisessa. Valmennuksen aikana he
perehtyisivät auton, traktorin ja moottoripyörän rakenteeseen ja hoitoon sekä sai-
sivat ajo-opetusta.493  Seuraavana vuonna teknillinen tarkastaja antoi Huolto-
pataljoona 1:lle ja 2:lle ohjesääntötyöhön liittyviä tehtäviä. Näiden huolto-
pataljoonien tuli pitää sellaisia moottoriajoneuvoalan harjoituksia, joiden koke-
musten perusteella tultaisiin laatimaan Autokuljetusohjesääntö.494

Sodanajan reservin kuljetusupseerien koulutus annettiin kokelaille Huoltokoulun
kolonnakursseilla. Reservin aliupseerien koulutus järjestettiin jatkokoulutuksena
reserviharjoituksissa. Yleisesikunta antoi käskyn reservin alipäällystön neljän vii-
kon pituisista reserviharjoituksista kesällä 1928. Tähän kertausharjoitusjoukkoon
kuuluivat  Autopataljoonassa koulutetut aliupseerit.495  Autopataljoona laati moottori-
ajoneuvoalan reservialiupseerien harjoitusosaston koulutusohjelman, jonka se lä-
hetti yleisesikunnalle saman vuoden toukokuussa.496

Taulukko 31. Moottoriajoneuvoalan reservialiupseerien kertausharjoitusohjelman
sisältö Autopataljoonassa 1928

Aika Koulutuksen aiheet Opetustapa

1. viikko Palvelukseen liittyvät ohjesäännöt ja Luennot ja tarkastukset
varustautumiset

2.     ” Moottoriajoneuvot ja niiden rakenteet, Luennot ja harjoitukset
ryhmänjohtajan tehtävät

3.     ” Autokolonnataktiikka ja teiden sekä Luennot ja harjoitukset
maaston käyttö

4.     ” Kolonna-ajoon liittyvät tehtävät Harjoitukset teillä ja
erilaisine toimintoineen maastossa

Lähde: Autopataljoonan esikunnan toimisto I:n kirj. nro 1350/12 l/28, Helsinki
19.5.1928. SArk/Koul.

Kertausharjoituksen ensimmäinen viikko oli ohjesääntöjen kertaamista ja uusi-
en asioiden luennoimista. Moottoriajoneuvojen tekniikkaan, huoltoon ja kunnos-
sapitoon käytettiin luentoja vähemmän kuin moottoriajoneuvojen taktilliseen käyt-
töön ja johtamistapaan. Koulutuksen pääsisältö kolonna-ajot ja moottoriajoneu-

493 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 617/Y2, Helsinki 30.6.1932. SArk/Ttark.
494 Ibidem kirj. nro 156/Hl, Helsinki 7.2.1933. SArk/Ttark.
495 Yleisesikunnan osasto 4:n toimisto X:n kirj. nro 459/X/28, Helsinki 14.4.1928. SArk/Koul.
496 Autopataljoonan esikunnan tsto I:n kirj. nro 1350/12 l/28, Helsinki 19.5.1928. SArk/Koul.
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voilla liikkuminen teillä sekä maastossa oli sijoitettu kurssin loppupuolelle. Ohjel-
man läpiviemiseen käytettiin kaikki viikonpäivät sunnuntait mukaan luettuna.

Seuraava reservin moottoriajoneuvoalan aliupseerien reserviharjoitus pidettiin
neljän viikon pituisena Huoltopataljoona 1:ssä kesällä 1932. Tähän harjoitukseen
teknillinen tarkastaja määräsi pataljoonan komentajaa laatimaan ohjelman ja ko-
rosti, että harjoituksen oli oltava käytännönläheinen. Harjoituskauden tärkein ope-
tettava asia oli kolonnakoulutus. Autonasentajakoulutus oli annettava korjaamo-
alaa tunteville henkilöille.497  Huoltopataljoona 1 laati pitämästään kertaus-
harjoituksesta tarkastuskertomukset. Harjoitusosaston johtaja ilmoitti Huolto-
pataljoona 1:n komentajalle, että pääpaino pantiin kolonnaharjoituksiin ja siinä
päästiin koulutustavoitteeseen.498  Autonasentajaryhmän kouluttaja kertoi
harjoituskertomuksessaan, että kaikki koulutettavat eivät tunteneet tarpeeksi hy-
vin moottoriajoneuvoja, joten heitä ei ehditty kouluttaa autonasentajiksi. Osa auton-
asentajakoulutukseen osallistuneista oli ilmavoimien mekaanikkoja.499  Huolto-
pataljoonan 1:n komentaja ilmoitti tämän 1.Divisioonan komentajalle ja esitti, että
monttöörit olisivat vain autonasentajia.500  1.Divisioonan komentaja teki esityksen
yleisesikunnalle ja korosti, että monttööreihin sijoitetut reserviläiset olisivat
autonasentajia eikä lentomekaanikkoja sijoitettaisi tähän nimikkeeseen.501

Reserviin siirretyille upseereille pidettin myös kertausharjoituksia. Yleisesikunta
antoi käskyn vuoden 1931 reserviharjoituksista, joihin määrättiin Huoltopatal-
joonien 1:n ja 2:n reserviin kuuluneet 23 upseeria, kapteenia ja luutnanttia. Ohjel-
man Huoltopataljoona 1:n harjoituksiin laati teknillinen tarkastaja ja ohjelman
Huoltopataljoona 2:n harjoituksiin pataljoonan komentaja.502  Teknillinen tarkasta-
ja korosti antamassaan ohjelmassa, että huoltoupseerien koulutuksessa pääpaino
oli pidettävä autokuljetuksien järjestelyissä. Näitä olivat kolonna-ajo, liikenteen
kuormaus- ja purkamisalueiden suunnittelu ja liikkuminen päivällä sekä pimeäl-
lä.503  Huoltopataljoona 1:n komentaja oli tyytyväinen harjoituksen tulokseen ja
ilmoitti sen teknilliselle tarkastajalle, että saavutettiin sille asetettu tavoite ja saa-
tiin koulutettua pystyviä autokolonnaupseereita.504

Myös esiupseerien tehtävissä toimiville reservin upseereille pidettiin kertaus-
harjoituksia. Huoltopataljoona 2:een kutsuttiin kesällä 1931 kertausharjoituksiin
rykmentin huoltopäälliköiksi sijoitetut upseerit. Yhtenä kurssin tavoitteena koros-
tettiin, että huoltopäälliköt tuli välttämättä perehdyttää liikenteen järjestelyihin ja

497 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 475/Y1, Helsinki 12.5.1932. SArk/Koul.
498 Huoltopataljoona 1. Harjoituksen johtajan kertomus Pataljoona 1:n komentajalle pidetystä

reserviharjoituksesta kesällä 1932. Helsinki 15.7.1932. SArk/Koul.
499 Ibidem. Mekaanikkoryhmän johtajan harjoituskertomus reservialiupseerien työsken-

telystä autokorjaamolla kesällä 1932. Helsinki 16.7.1932. SArk/Koul.
500 Ibidem, toimisto 1:n kirj. nro 1816/11k, Helsinki 16.7.1932. SArk/Koul.
501 1.Divisioonan esikunnan toimisto II/Ye.Os:n kirj. nro 4350/46, Helsinki 3.9.1932. SArk/

Koul.
502 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 682/X, Helsinki 22.4.1931. SArk/Koul.
503 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 239/Yl, Helsinki 27.4.1931. SArk/Ttark.
504 Huoltopataljoona 1:n toimisto I:n kirj. nro 1808/11.i, Helsinki 13.7.1931. SArk/Koul.
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teiden liikennöimiskykyyn.505  Vuonna 1932 Huoltopataljoona 2 piti kertaus-
harjoitukset kapteeneille ja majureille, jotka oli sijoitettu kenttäarmeijan joukko-
osastojen huoltopäälliköiksi. Huoltopataljoonan 2:n komentaja laati koulutusoh-
jelman, jossa yhtenä tavoitteena olivat kuljetukset ja niiden järjestelyt.506

Huoltopataljoona 2:n tehtäviin kuului pitää reservinharjoituksia huollon eri
haaroille. Moottoriajoneuvojen käytön tuntemiseksi ja osaamiseksi pataljoonan ko-
mentaja laati kesällä 1932 koulutusjärjestelmän, jossa kolonna-ajoharjoitukset pi-
dettiin samanaikaisesti  kertausharjoituksiin osallistuville kaikille huollon eri
haaroille.507

5.5 Suojeluskunnan moottorijoukkojen koulutus

5.5.1 Moottorijoukkoja tarvitaan

Suojeluskuntain moottorijoukkojen tarkastaja E. Haltiavuori teki syksyllä 1929
esityksen suojeluskuntain moottorijoukkojen toiminnan järjestelyiksi. Esityksen
perusteluissa Haltiavuori  totesi, että moottorijoukoille ei ole liikekannallepanossa
määritelty minkäänlaisia tehtäviä. Moottorijoukoissa koulutuksen saaneet
suojeluskuntalaiset joutuisivat heille vieraisiin tehtäviin, vaikka armeijassa on puute
moottoriajoneuvokoulutuksen saaneista henkilöistä. Erityisesti hän korosti, että

505 Huoltopataljoona 2:n esikunta. Viipuri 5.6.1931. Reservin upseerien ”Rykmentin
huoltopäällikkökurssi” 10.6. - 9.7.1931. Kansio 14, 1931.  SArk/Koul.

506 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 640/X, Helsinki 27.4.1932. SArk/Koul.
507 Huoltopataljoona 2:n yleiskoulutusohjelma reserviharjoitukselle 1932. Kansio 8, 1932.

SArk/Koul.

Kuva 10. Kolonna-ajoja harjoiteltiin myös öisin. Sotamuseo.
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”suojeluskuntain moottorijoukot voivat kouluttaa reserviupseereita,
suojeluskuntaupseereita ja muita kykeneviä ja kehittyneitä moottorimiehiä
upseeritehtäviin päämajan, armeijakuntain ja divisioonien
liikenneosastoihin, autokomppanioiden päälliköiksi, kolonnain johtajiksi ja
apulaisjohtajiksi, siis tehtäviin, jotka muuten vaativat upseereita, joita ei
nyt ole riittävästi olemassa. Lisäksi voivat suojeluskuntain moottorijoukot
harjoittaa autonkuljettajia ryhmänjohtajiksi autonkolonniin ja totuttaa hei-
tä kolonna-ajoon. On siis ratkaistava kysymys siitä kannattaako näin ollen
pitää yllä ja kouluttaa moottorijoukkoja yksinomaan rauhanaikaista käyt-
töä ja hyötyä varten?”508

Moottorijoukkojen tarkastaja E. Haltiavuori lisäsi vielä esitykseen, että pienin
järjestelyin ja rahallisin tukitoimin suojeluskuntain moottorijoukot voisivat perus-
taa ja miehittää liikekannallepanotapauksessa 12 autokolonnaa yhdeksällä eri
suojeluskuntapiirin alueella. Moottoriajoneuvot saataisiin sopimusteitse.509  Esitys
oli tehty suojeluskuntain yliesikunnassa, jossa sitä oli tarkasteltu. Ehdotuksen
reunahuomautuksissa on merkintä, että asiaa oli puollettu ja neuvottelut tultaisiin
käymään puolustusministeriön kanssa.510

Suomessa oli alueita, joissa ei ollut suojelukuntain moottorijoukkoja. Huolto-
pataljoona 2:n komentaja everstiluutnantti A. Paasonen esitti toukokuussa 1931

508 Ehdotus Sk. M-joukkojen toiminnan järjestelyiksi. Laatinut M-joukkojen tarkastja E.
Haltiavuori 24.10.1929. Mappi 93, 1929.  SArk/Sky-koul.

509 Ibidem.
510 Ibidem.

Kuva 11. Suojeluskuntien moottorijoukot harjoittelivat myös taitoajoa. Sotamuseo.
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Sortavalan suojeluskuntapiirin päällikölle auto-osaston perustamista Sortavalaan.
Perusteluissaan hän toi esille liikekannallepanotilanteen, jolloin Sortavalassa muo-
dostetaan suuri määrä autoyksiköitä ja liikennekomppanioita ja siitä muodostuu
huomattava autohuoltokeskus. Tällöin olisi merkityksellistä, että siellä olisi riittä-
vä määrä henkilöitä, jotka olisivat valmiina toimimaan monissa moottoriajoneuvo-
alan tehtävissä: ottolautakunnissa, tekemään moottoriajoneuvojen sopimus-
varauksia, autokolonnan johtajatehtävissä ja korjaamaan sekä huoltamaan moottori-
ajoneuvoja.511

Huoltopataljoona 2:n komentajan esitys auto-osaston perustamisesta Sortava-
lan suojeluskuntapiirin piiriesikunnassa otettiin vakavasti vastaan. Siellä tehtiin
laskelmia auto-osaston vahvuudesta ja päätettiin perustaa n. 100 miehen vahvui-
nen auto-osasto ja 35 miehen vahvuinen kuljetusjoukkue, johon voitaisiin ottaa
vanhempia suojeluskuntalaisia. Auto-osaston päälliköksi piiriesikunta esitti tois-
taiseksi suojeluskuntaupseeri V. Nohrströmin. Sortavalan suojeluskuntapiirin piiri-
esikunta lähetti perustellun laskelman auto-osaston henkilöstöstä suojeluskuntain
yliesikunnalle. Lisäksi esityksessä oli pyyntö perustamismäärärahan ja materiaali-
avustuksen saamiseksi.512

Esitys tuotti tulosta suojeluskuntain yliesikunnassa. Noin kahden viikon kulut-
tua Huoltopataljoona 2:n esityksestä auto-osaston perustamiseksi Sortavalassa pi-
dettiin toukokuussa 1931 autoharjoitus, jonka tarkoituksena oli perehdyttää ja osit-
tain myös kouluttaa tuleva johtohenkilöstö autokolonnalle ja autokaluston
varaajahenkilöstölle. Huoltopataljoona 2 antoi harjoitukseen kouluttajahenkilöstön
kalustoa seuraavasti: 3 henkilö-, 12 kuorma- ja 4 erikoisautoa sekä 3 moottoripyö-
rää. Sortavalan suojeluskuntapiiri piti samalla ottoharjoituksen, jossa kalustoksi
otettiin 6 henkilöautoa, 12 kuorma-autoa ja 2 moottoripyörää. Harjoitusta seuraa-
maan oli kutsuttu Pohjois-Karjalan, Sortavalan, Savonlinnan, Mikkelin, Kuopion
ja Viipurin suojeluskuntapiirien henkilöstöä.513

Suojeluskuntain yliesikunnassa oli valmistunut vuonna 1931 mietintö ”Ohje
aluejärjestöille sk-koulutuksen järjestelyistä”, joka oli käsitelty piiripäälliköiden
neuvottelupäivillä ja siellä hyväksytty. Mietintö koski vapaaehtoisen upseeriston
koulutuksen ja upseeriaseman järjestelyä, mitä asiaa pidettiin sillä hetkellä
suojeluskuntajärjestöissä ajankohtaisena ja jopa vaikeana asiana. Mietintö lähetet-
tiin yleisesikunnalle.  Mietinnössä korostettiin asian tärkeyttä ja esitettiin neuvot-
telujen aloittamista yleisesikunnan kanssa. Mietinnön mukana oli liite, jossa esi-
tettiin eri aselajihaarojen koulutustarpeet. Maavoimien huoltolinjan upseereille tulisi
peruskoulutuksen lisäksi antaa taktillisteknillinen lisäkoulutus huoltotehtävien
hoitamiseen. Yhdelle osalle huoltolinjan upseereita tulisi antaa taktillisteknillinen
kolonnanjohtajan peruskoulutus. Tällainen kolonnanjohtajan koulutus voitaisiin
antaa suojeluskuntain moottorijoukoissa.514

511 Huoltopataljoona 2:n esikunnan kirj. nro 124/II/110 sal, Viipuri 7.5.1931. SArk/Sky-koul.
512 Sortavalan suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kirj. nro 407.31.Ib.sal, Sortavala 11.5.1931.

SArk/Sky-koul.
513 Huoltopataljoona 2:n esikunnan kirj. nro 129/II/110 sal, Viipuri 15.5.1931. SArk/Sky-koul.
514 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 7119. 31. Ib/15, Helsinki 30.11.1931. SArk/Sky-

koul.
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Yleisesikunta julkaisi tammikuussa vuonna 1932  ”Käskyn aluejärjestöjen pe-
rustamiseen liittyvistä valmistelutöistä”. Tämä käsky toi uusia tehtäviä myös
suojeluskunnille. Käskyssä korostettiin, että ”on välttämätöntä perustaa omat ase-
lajia vastaavat suojeluskunnat tai suojeluskuntaosastot”, joiden tulisi perustaa eri
ase- ja huoltolajiyksiköitä. Yksi huollon alueen perustamistehtävistä oli aikaan-
saada kevyitä autokomppanioita. Paikallisten olojen mukaan  suojeluskuntien
kouluttamaa henkilöstöä voitaisiin sijoittaa perustettaviin autoyksikköihin.515

Sotilaspiirien esikuntien tehtäviksi tuli perustaa moottoriajoneuvojen ottoalueita
ja niihin ottolautakuntia. Myös näiden henkilöstönä voitaisiin käyttää suojelus-
kuntien kouluttamaa erikoishenkilöstöä.516

5.5.2 Kolonnanjohtajien koulutus

Suojeluskuntain moottorijoukkojen koulutuksen päätavoitteena oli toimia kriisiti-
lanteissa armeijan autojoukkojen tavoin.517  Kouluttamisen vaikeutena oli puute alan
ohjekirjallisuudesta.  Moottorijoukkojen tarkastaja majuri P. Susitaipale oli kehotta-
nut Viipurin suojeluskunnan autokomppanian koulutusupseeria maisteri H.
Hallenbergia laatimaan autokolonnapalvelusta käsittävän ohjekirjan. Tämän ohje-
kirjan ( S.M.K.K. Suojeluskuntain Moottorijoukkojen Kuljetuspalvelukäsikirja) laa-
timisessa Hallenberg oli käyttänyt yleisesikunnan auto- ja kuormastopataljoonien
asiantuntemusta. Lisäksi Hallenberg oli tutustunut ruotsalaiseen ohjekirjaan ”Förslag
till Exercisreglemente för Trängtrupperna” ja saksalaiseen ”Ausbildungsvorschrift
für die Kraftfahrtruppe”, jotka olivat olleet apuna ohjekirjan laadinnassa.518

Kuljetuspalvelun käsikirjan valmistuttua suojeluskuntain yliesikunta lähetti
vuoden 1929 lopussa ohjekirjallisuutta moottorijoukkojen käyttöön. Jakelukohteina
oli 22 suojeluskuntapiiriä ja 8 suojeluskunta-autokomppaniaa.

Taulukko 32. Suojeluskuntain moottorijoukkojen ohjekirjallisuuden jakaminen 1929

Ohjekirjan nimi           Kappalemäärä

  Suojeluskuntain Moottorijoukkojen Kuljetuspalvelukäsikirja 1100
  Sotilaskuljettajan ohjekirja 90
  Autotiet 42

Lähde: Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 6284. 29. Sk.-moottorijoukot, Hel-
sinki 18.10.1929. SArk/Sky-koul.

515 Yleisesikunta 23.1.1932. Käsky aluejärjestön valmistelutöiden suorittamisesta. Liite nro
6 aluejärjestön perustamiskäskyyn. Kansio Hh 105, 1931-1932. SArk/Järj.

516 Ibidem. IX osa. Sotilaspiirin jako hevos- ja moottoriajoneuvo-ottoalueisiin sekä hevosten,
ajoneuvojen ja moottoriajoneuvojen varaaminen sotilaspiireissä perustettaville joukoille.
Kansio Hh 105, 1931-1932. SArk/Järj.

517 Ehdotus Sk. M-joukkojen toiminnan järjestelyiksi. Laatinut M-joukkojen tarkastaja E.
Haltiavuori 24.10.1929. Mappi 93, 1929. SArk/Sky-koul.

518 Viipurin suojeluskunnan autokomppanian kirj. nro 31/29, Viipuri 5.3.1929. SArk/Sky-koul.
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Yliesikunta katsoi ohjekirjallisuuden perillemenon niin tärkeäksi, että vaati
vastaanottokuitin ohjekirjojen perillesaapumisesta moottorijoukkojen tarkastajalle
kahden viikon kuluessa lähettämispäivämäärästä.519

Suojeluskuntain yliesikunta lähetti vuoden 1929 lopussa kaikille suojeluskuntain
moottorijoukoille kirjelmän, jossa ilmoitti vuoden 1930 kevättalvella pidettävästä
johtohenkilöstön kurssista. Se oli tarkoitettu moottorijoukkojen päällystölle sekä
päällystötehtäviin pystyville suojeluskuntalaisille. Kirjelmän mukaan paikallisten
moottorijoukkojen oli 15.12.1929 mennessä lähetettävä tilastot jäsenistään ja tie-
dot siitä, kuinka monta kurssille osallistuisi.520

Taulukko 33. Suojeluskuntain moottorijoukkojen  henkilöstö 15.12.1929

  Suojeluskunta Päällys- Nosto- Nosto- Nosto- Reservi- Vapau-

töä väen III väen II väen I läisiä tettuja

  Etelä-Hämeen Sk 1 - 14 - 3 -

  Helsingin Sk 8 16 18 18 15 7

  Kymenlaakson Sk 10 3 35 10 5 -

  Nylands Södra Sk 5 14 29 9 14 4

  Tampereen Sk 7 3 23 3 7 3

  Turun Sk 4 3 18 6 4 3

  Vaasan Sk 3 3 16 11 8 -

  Viipurin Sk 16 27 24 10 26 7

Lähteet: Etelä-Hämeen suojeluskuntain piiriesikunnan kirj. nro 4289/29. Os. Ib,
Hämeenlinna 13.12.1929, Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kirj. nro
308, Helsinki 14.12.1929, Kymenlaakson suojeluskuntain piiriesikunnan kirj. nro
450. 29.Ib. sal, Kouvola 14.12.1929, Nylands Södra skydds-kärsdistriks kirj. nro
193. 29. Ia. sekret, Helsingfors 14.12.1929, Pohjois-Hämeen suojeluskuntain piiri-
esikunnan kirj. nro 2694. 29, Tampere 11.12.1929, Turunmaan suojeluskuntain
piiriesikunnan kirj. nro 2738. 29. Ia, Turku 14.12.1929, Etelä-Pohjanmaan
suojeluskuntain piiriesikunnan kirj. nro 2577. 29. Ib, Seinäjoki 14.12.1929 ja Vii-
purin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kirj. nro 390. 29. II sal, Viipuri 17.12.1929.
SArk/Sky-koul.

519 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 6284. 29. Sk.-moottorijoukot, Helsinki 18.10.1929.
SArk/Sky-koul.

520 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 7033. 29. M-joukk. tark., Helsinki 22.11.1929.
SArk/Sky-koul.
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Moottorijoukoissa oli 54 päällystötehtäviin sopivaa upseeria ja aliupseeria, joista
46 ilmoittaui helmi - maaliskuussa  Pioneeripataljoonassa Korialla ja Kuormas-
topataljoonassa Viipurissa pidettävälle johtohenkilöstön kurssille. Muita eri luok-
kiin kuuluvia suojeluskuntalaisia oli seuraavasti:  69 nostoväen III lk:n henkilöä
iältään 17 - 21 vuotiasta, jotka eivät vielä olleet suorittaneet asevelvollisuutta; 177
nostoväen II lk:n asevelvollista, jotka toistaiseksi oli vapautettu asepalveluksesta;
67 nostoväen I lk:n henkilöä, jotka olivat täyttäneet 40 vuotta ja suorittaneet ase-
velvollisuuden; 82 reserviin kuuluvaa ja  24 asevelvollisuudesta vapautettua hen-
kilöä.

Moottorijoukkojen tarkastaja majuri P. Susitaipale oli pitänyt kolonnan-
johtajakurssin 26.6. - 2.7.1928 Tuusulan Päällystökoululla kolmelle Viipurin suo-
jeluskunnan autokomppanian suojeluskuntalaiselle, joiden tehtävänä oli toimia
myöhemmin opettajina tulevilla kursseilla. Tämän jälkeen Viipurin suojeluskun-
nan autokomppania järjesti kolonnanjohtajakurssin Viipurissa vuosina 1928 -
1929.521

Taulukko 34. Viipurin suojeluskunnan autokomppanian kolonnanjohtajakurssi 1928
- 1929

     Opetuksen aihe Teoriatunteja Harjoitustunteja

     Organisaatiot 6 -

     Ohjesäännöt 4 -
     Johtamistaito 10 2
     Kartat ja tiestö 6 4
     Kolonna-ajo 11 14
     Moottoriajoneuvohuolto 4 3
     Tentit 2 6

     Yhteensä 43 29

Lähde: Viipurin suojeluskunnan autokomppanian kirj. nro 88/30. Viipuri 19.9.1930.
Liite nro 88/30, Viipurin suojeluskunnan autokomppanian järjestämät
kolonnanjohtajakurssit 1928-1929. SArk/Sky-koul.

Kolonnanjohtajakurssin ylivalvojana oli majuri A. Paasonen ja kurssin johtaja-
na koulutusupseeri maisteri H. Hallenberg. Oppi- tai harjoitustunteja oli viikossa 3
- 6 parinkymmenen viikon aikana. Oppimateriaalina oli käytetty Suojeluskunnan
Moottorijoukkojen Kuljetuskäsikirjaa sekä Jalkaväenharjoitus-, Kenttäohje- ja
Varuskuntaohjesääntöä. Johtamistaidon opetusta oli annettu niin teoriassa kuin myös
käytännössä harjoitusten yhteydessä. Kurssille oli ilmoittautunut 34 suojeluskun-

521 Viipurin suojeluskunnan autokomppanian kirj. nro 88/30, Viipuri 19.9.1930. SArk/Sky-
koul.
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talaista, joista 17 keskeytti tai epäonnistui kokeissa. Kolonnanjohtajakurssin suo-
ritti loppuun 17 henkilöä.522

Viipurin suojeluskunnan moottorijoukkojen auto-osaston saatua kokemuksia
kolonnanjohtajakurssin pitämisestä se oli asettanut itselleen työryhmän laatimaan
ohjelman valtakunnallisesta kolonnanjohtajakurssista. Tässä työryhmässä olivat
jäseninä jääkärikapteeni E. Jokiranta sekä suojeluskuntaupseerit G. Floman, H.
Hallenberg ja J. Toikka. Laatimansa ohjelman he lähettivät huhtikuussa 1931 hy-
väksyttäväksi suojeluskuntain yliesikunnan moottorijoukkojen tarkastajalle ja pyy-
sivät samalla lupaa saada pitää kolonnanjohtajakurssin saman vuoden keväällä.
Kirjelmässään työryhmä korosti, että ”jo nyt rauhanaikana on ryhdyttävä aivan
erikoisiin toimenpiteisiin kolonnanjohtajatutkinnon vielä suorimattoman päällystön,
alipäällystön ja kelpaavan miehistöaineksen jatkokoulutusta varten”.523  Viipurin
suojeluskuntapiirin piiriesikunta lähetti myös työryhmän laatiman ohjelman
kolonnanjohtajakurssista suojeluskuntain yliesikunnalle ja pyysi samalla toimen-
piteitä kolonnanjohtajan pätevyysvaatimusten käyttöön ottamista.524

Taulukko 35. Viipurin suojeluskunnan auto-osaston työryhmän laatima ohjelma
valtakunnalliseksi kolonnanjohtajakurssiohjelmaksi 1931

     Opetuksen aihe Teoriatunteja Harjoitustunteja
     Organisaatiot 10 -
     Ohjesäännöt 7 3
     Johtamistaito 6 -
     Kartat ja topografia 4 -
     Kolonna-ajo 29 20
     Moottoriajoneuvohuolto 5 -
     Tentit Kirjallinen koe Kotitehtävä

     Yhteensä 61 23

Lähteet: Viipurin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kirj. nro 2592. 31. I, Viipuri
29.4.1931 ja Viipurin suojeluskunnan auto-osaston esikunnan kirj. nro 56/31 II,
Viipuri 10.4.1931. Viipurin suojeluskunnan auto-osaston II kolonnanjohtajakurssi
1931. SArk/Sky-koul.

Verrattaessa vuoden 1931 autokolonnanjohtajakurssin ohjelmaa Viipurin auto-
komppanian vuosien 1928 - 1929 kolonnanjohtajakurssiin suurin muutos oli ta-
pahtunut opetuksen muuttuessa teoriapitoisemmaksi harjoitustuntien jäädessä huo-
mattavasti vähemmälle. Opetusviikkojen määrä oli kasvanut 24:ään aikaisemmas-

522 Viipurin suojeluskunnan autokomppanian kirj. nro 88/30, Viipuri 19.9.1930. SArk/Sky-koul.
523 Viipurin suojeluskunnan auto-osasto esikunnan kirj. nro 56/31 II, Viipuri 10.4.1931.

SArk/Sky-koul.
524 Viipurin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kirj. nro 2592. 31. I, Viipuri 29.4.1931. SArk/

Sky-koul.
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ta 20 viikosta. Opetusta annettiin 3 - 6 tuntia viikossa. Kokonaistuntimäärä oli
noussut 84:ään edellisen kurssin  72 tunnista.  Autokolonnanjohtajaopetusta oli
tehostettu, joten sen tuntimäärä oli runsaasti yli puolet kokonaistuntimäärästä.
Oppimateriaaleina oli käytetty samoja ohjesääntöjä kuin edellisessä ohjelmassa
lisättynä muutamilla armeijan huolto-ohjesäännöillä. Pääoppikirjana oli edelleen
Suojeluskuntain Moottorijoukkojen Kuljetuspalvelukäsikirja.

Suojeluskuntain moottorijoukkojen tarkastaja laati pätevyysvaatimukset
kolonnanjohtajakurssin suorittamiseksi. Hänen antamansa ohjeen mukaan
Suojeluskuntain Moottorijoukkojen Kuljetuspalvelukäsikirja oli perustana tutkin-
non suorittamiseksi. Lisäksi oli tentittävä Jalkaväen-, Kenttä- ja Varuskuntaohje-
säännöt. Kaikista piti saada hyväksyttävät arvosanat. Todistukset allekirjoitti
moottorijoukkojen tarkastaja.525  Autokolonnanjohtajakurssin suorittanut sai oike-
uden pitää erityistä kolmikulmaista viiriä auton viirijalassa toimiessaan itse ohjaa-
jana. Samoin hänellä oli oikeus kantaa siviilipuvussa erityistä kolonnanjohtajan
suoritusmerkkiä.526

Moottorijoukkojen kurssikirjallisuutta lisättiin. Suojeluskuntain yliesikunta lä-
hetti vuonna 1932 kaikille moottorijoukoille armeijan koulutuskäytössä olevan
Asevelvollisten koulutus automuodostelmissa -ohjekirjasen. Tällä ohjekirjasella
sai korvata muutamia kohtia Suojeluskuntain Moottorijoukkojen Kuljetuspalvelu-
käsikirjasta.527

Kurssiohjelman valmistuttua kolonnanjohtajakursseja alettiin pitää eri paikka-
kuntien moottorijoukoissa. Tampereella tällainen kurssi pidettiin kesällä 1931.
Kurssi oli hieman pitempi kuin suojeluskuntain yliesikunnan hyväksymä ohjelma.
Myös kurssin sisältö oli laadittu paikallisiin oloihin sopivaksi.528  Kolonnan-
johtajakursseja pidettiin myös kesäleirien yhteydessä. Kymenlaakson suojelus-
kuntain piiriesikunta järjesti kesäleiripäivillään kesällä 1931 noin kahden viikon
pituisen kurssin, jossa ohjelma noudatti hyväksyttyä mallia. Tuntimäärä täyspäi-
väisellä leirillä ylitti runsaasti malliohjelman tuntimäärän.529

Moottorijoukkojen autokomppaniat kouluttivat eri paikkakunnilla omia jäseni-
ään. Koulutus- ja palvelusuunnitelmat laadittiin muutamien kuukausien pituisiksi
jaksoiksi. Vaasan suojeluskunnan autokomppanian palvelussuunnitelma loka - jou-
lukuussa 1929 sisälsi viikoittain iltaisin kahden tunnin opetusjaksoja joko teoriana
tai käytännön harjoituksina. Opetuksen sisältönä oli pääasiassa moottoriajoneuvo-
tekniikka varsinaisen ajamisen jäädessä vähäiseksi.530  Seuraavassa Vaasan auto-
komppanian koulutus- ja palvelusuunnitelmassa tammi - toukokuussa opetussisältö

525 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 4178. 31. Ib, Helsinki 18.6.1931. SArk/Sky-koul.
526 Ibidem, krirj. nro 737. 32. Ib, Helsinki 28.1.1932. SArk/Sky-koul.
527 Ibidem, kirj. nro 1206. Ib, Helsinki 16.2.1932. SArk/Sky-koul.
528 Pohjois-Hämeen suojeluskuntain piiriesikunnan kirj. nro 690. 31. Ib, Tampere 7.5.1931.

SArk/Sky-koul.
529 Kymenlaakson suojeluskuntain piiriesikunnan kirj. nro 959. 31. Ib, Kouvola 22.6.1931.

SArk/Sky-koul.
530 Vaasan suojeluskunnan autokomppanian kirj. nro 6887. 29. Ib. Autokomppanian

palvelussuunnitelma ajalle 1.10.-31.12.1929. SArk/Sky-koul.



123

oli muuttunut päinvastaiseksi edelliseen nähden. Käytössä oli jo ollut
Suojeluskuntain Moottorijoukkojen Kuljetuspalvelukäsikirja, jonka mukaan oli
pidetty autokomppanian toimintaharjoituksia. Moottoriajoneuvotekniikan koulu-
tus jäi lähinnä autoihin liittyvien huoltotoimenpiteiden opettamiseksi.531

Turun suojeluskunnan moottorijoukot esittivät toimintakatsauksessaan tammi -
maaliskuulta 1930, että vuoden 1929 aikana sekä päällystön että miehistön koulu-
tus oli ollut lähinnä pienten kurssien pitämistä sekä sota- ja leiriharjoitusten seu-
raamista. Mutta vuoden 1930 alusta alkaen Suojeluskuntain Moottorijoukkojen
Kuljetuspalvelukäsikirjan tultua käyttöön oli päästy opettamaan autokomppanian
toimintaan liittyviä tehtäviä. Samalla myös korostettiin sitä, että jokaisen moottori-
joukkojen suojeluskuntalaisen tuli olla jalkaväkisotilas. Tämä asia ilmeni suurena
tuntimääränä kevätkauden 1930 toimintasuunnitelmassa.532  Helsingin Moottori-
komppanian vuoden 1930 syys - lokakuun välisenä aikana koulutuksen painopiste
oli autokolonnanjohtajan opetukseen liityvissä aiheissa.533  Näin moottorijoukkojen
autokomppaniat kouluttivat jäsenistöään omien resurssiensa mukaan tavoitteenaan
kolonnanjohtajatutkinto.

Suojeluskuntain moottorijoukkojen tarkastaja kirjoitti todistukset kolonnan-
johtajakurssin suorittaneille. Todistuksen kirjoittamista varten oli ilmoitettava tut-
kinnon suorittaneen sotilasarvo, tutkinnon päivämäärä ja arvosanat. Tutkittavia
aineita olivat Suojeluskuntain Moottorijoukkojen Kuljetuspalvelukäsikirjan sekä
Jalkaväen harjoitus-, Kenttä- ja Varuskuntaohjesäännön sisällöt. Lisäksi tarvittiin
arvosana kolonnan johtamisessa.534

531 Vaasan suojeluskunnan autokomppanian kirj. nro 6. 30. Ib sal. Suunnitelma Vaasan
Suojeluskunnan M-komppanian koulutusta varten aikana 1.1.-31.5.1930. SArk/Sky-koul.

532 Turun suojeluskunnan kirj. nro 135. 30. Ia, Turku 26.3.1930. Turun Suojeluskunnan
M.O:n toimintakatsaus ajalta 1.1.-20.3.1930. SArk/Sky-lkp.

533 Helsingin moottorikomppanian ohjelma syys-lokakuulta 1930. Helsinki 12.9.1930. SArk/
Sky-koul.

534 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 4918. 30. Ib, Helsinki 14.8.1930. SArk/Sky-koul.
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Taulukko 36. Kolonnanjohtajakurssin suoritusmäärät vuoden 1932 loppuun men-
nessä

Kouluttanut suojeluskunta/-piiri Vuosi Sotamie- Aliup- Upsee- Yhteen-
hiä seereita reita sä

Suojeluskuntain yliesikunta 1928 1 1 1 3
Viipurin suojeluskunta 1929 7 3 7 17
Etelä-Hämeen suojeluskuntapiiri 1931 1 1 2 4
Pohj.-Hämeen suojeluskuntapiiri 1931 6 4 5 15
Viipurin suojeluskunta 1931 - 3 5 8
Tampereen suojeluskunta 1932 - 2 - 2
Viipurin suojeluskunta 1932 5 3 - 8
Pohj.-Karjalan suojeluskuntapiiri 1932 1 - - 1

Yhteensä 21 17 20 58

Lähteet: Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 4918. 30. Ib, Helsinki 14.8.1930,
Viipurin suojeluskunnan autokomppanian kirj. nro 88/30, Viipuri 19.9.1930,
Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 4454. 31. Ib, Helsinki 3.7.1931 ja kirj. nro
4738. 31. Ib, Helsinki 17.7.1931, Tampereen suojeluskunnan kirj. nro 10. 32. Ib,
Tampere 5.1.1932, Viipurin suojeluskunnan auto-osaston kirj. nro 44/32  II, Viipu-
ri 31.3.1932 ja Pohjois-Karjalan suojeluskuntapiirin kirj. nro 1089. 32. Ib, Tampe-
re/Joensuu 19.4.1932. SArk/Sky-koul.

Kolonnanjohtajakurssilaisista tilastoitiin vain ne, jotka olivat kurssin suoritta-
neet. Kurssilaisia oli ollut runsaasti enemmän kuin tentin läpäisseiden määrät osoit-
tavat; kaikki eivät osallistuneet kokeisiin eikä kaikissa autokomppanioissa pidetty
tenttejäkään. Viipurissa syksyllä 1931 alkavalle kolonnanjohtajakurssille ilmoit-
tautui 31 henkilöä, joista vain kahdeksan suoritti tutkinnon.535  Tilasto näyttää myös
sen, että sotilasarvoon katsomatta kurssin olivat suorittaneet loppuun niin miehis-
töön kuin päällystöön kuuluneet. Suojeluskuntalaisilla näyttää olleen motivoitua
halua osallistua koulutukseen. Tilasto kertoo myös sen, että Viipurin suojeluskun-
nan moottorijoukkojen suojeluskuntalaisissa oli runsaimmin kolonnanjohta-
jakoulutukseen osallistuneita ja kurssin läpäisseitä .

5.5.3 Kolonna-ajot  ja toimintaharjoitukset

Suojeluskuntain moottorijoukkojen harjoitukset olivat pääosin kolonna-ajoja.
Kolonna-ajoissa kuljetettiin armeijalle tyypillistä materiaalia: miehistöä, ase-
kalustoa, työvälineitä ja muonaa. Harjoitukset olivat joko paikallisia yhden suoje-
luskunnan autokomppanian pitämiä tai useiden suojeluskuntapiirien autokomp-

535 Viipurin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kirj. nro 3872. 31. I, Viipuri 9.7.1931. SArk/
Sky-koul.
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panioiden yhteisiä. Suojeluskuntain moottorijoukkojen tarkastaja oli useimmiten
harjoituskäskyn antaja ja ylivalvoja.

Vuoden 1929 keväällä Helsingin Moottorikomppania piti kolonna-ajo-
harjoituksen. Upseerien tehtävänä oli autokolonnan johtaminen ennalta laaditun
suunnitelman mukaan. Aliupseerien ja miehistön tuli tutustua erilaisiin tie-
olosuhteisiin ja totuttautua sotilaalliseen kuriin. Ajoreitti oli Helsinki - Porvoo -
Myrskylä - Artjärvi  ja takaisin Helsinkiin. Harjoitukseen osallistui 3 upseeria, 4
aliupseeria ja 17 sotamiestä.  Moottoriajoneuvoja oli 11: autoja 10  ja 1 moottori-
pyörä. Kolonna-ajon aikana oli totuttautumista lentohyökkäyksiin, kaasuhälytyksiin
ja moottoriajoneuvojen tarkastuksiin. Harjoitus kesti kolme päivää.536

Suojeluskuntain yliesikunnan moottorijoukkojen tarkastaja järjesti kaksipäiväiset
kesäharjoitukset Porvoon alueella kesällä 1930. Yliesikunta määräsi harjoitusta
seuraamaan kaksi päällystöasemassa olevaa henkilöä jokaisesta autokomppaniasta.
Harjoituksen tarkoituksena oli erilaisten huoltotehtävien suorittaminen moottori-
ajoneuvoilla sotatoimialueella.   Moottoriajoneuvokalustoa harjoitukseen oli saatu
seuraavasti: 30 henkilöautoa, 40 kuorma-autoa ja 8 moottoripyörää. Kaikkien
moottoriajoneuvojen toiminta-ajat  yhteenlaskettuna ajoaikaa  kertyi 78 vuoro-
kautta harjoituksen aikana.537

536 Helsingin suojeluskuntien piiriesikunnan kirj. nro 83. 30. II 2, Helsinki 21.1.1930. SArk/
Sky-lkp.

537 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nrot 3849. 30. Ia, Helsinki 10.6.1930 ja 4057. 30. Ia,
Helsinki 14.6.1930. SArk/Sky-lkp.

Kuva 12. Suojeluskuntien
moottorijoukot puhdistamassa autoja
kaasuhyökkäyksen jälkeen.
Sotamuseo.
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Viipurin Moottorikomppania järjesti syksyllä 1930 Kannaksen ajot reitillä Vii-
puri - Ino - Terijoki - Rajajoki - Jäppinen - Kivennapa - Kyyrölä - Heinjoki - Viipu-
ri. Harjoitukseen osallistui Viipurin Moottorikomppanian upseeriston lisäksi up-
seereita Helsingin suojeluskunnasta ja Etelä- sekä Pohjois-Hämeen suojeluskunta-
piireistä. Kannaksen ajojen tarkoituksena oli tutustuttaa upseeristoa Kannaksen
maanteihin.538

Armeija oli myös kiinnostunut suojeluskuntain moottorijoukkojen koulutuk-
sesta. Huoltopataljoona 2:n komentaja everstiluutnantti A. Paasonen ilmoitti 2.D:n
ja 3.D:n esikunnille sekä Pohjois-Karjalan, Mikkelin ja Sortavalan suojeluskunta-
piireille, että Sortavalassa pidetään keväällä 1931 Sortavalan suojeluskuntapiirin
ja Huoltopataljoona 2:n yhteistoimin autokolonnan- ja autokalustonvarausharjoitus.
Yksi harjoituksen tarkoituksista oli opettaa Sortavalan alueen suojeluskunta-
henkilöstö toimimaan sinne juuri perustetuissa moottorijoukoissa. Tämä harjoitus
lähetettiin tiedoksi Kotkan, Mikkelin, Kuopion, Savonlinnan ja Lahden
liikekannallepanotoimistoille.539

Suojeluskuntain yliesikunnan moottorijoukkojen tarkastaja järjesti keväällä 1932
autokolonna-ajon ja maanteihin tutustumisen reitillä Helsinki - Porvoo - Elimäki -
Hamina - Pölläkkälä - Imatra - Viipuri - Helsinki. Harjoituksen tarkoituksena oli
tutustua reitin varrella  olevien alueiden liikennejärjestelyihin ja materiaalien
kuormauspaikkoihin sekä olla seuraamassa Viipurin suojeluskunnan auto-osaston
harjoituksia.540  Viipurin suojeluskunnan auto-osasto laati kahdelle autokomppanialle
ohjelman, jonka mukaan niiden oli kuljetettava 620 suojeluskuntalaista
taisteluharjoitukseen.541  Osallistujia kolonna-ajossa oli Etelä- ja Pohjois-Hämeen,
Kymenlaakson ja Helsingin suojeluskuntapiireistä sekä Viipurin suojeluskunnan
auto-osastosta. Mukana oli 19 upseeria, 22 aliupseeria ja 31 miehistöön kuuluvaa
sekä 22 moottoriajoneuvoa.542

Tampereen suojeluskunnan autokomppania piti syksyllä 1932 kolmipäiväisen
harjoituksen, jossa tavoitteena oli opettaa lastaamaan kuormia, huoltamaan moottori-
ajoneuvoja ja toimimaan sotaharjoitusolosuhteiden mukaisesti. Osallistujia tässä
harjoituksessa oli Tampereen paikallisten autosuojeluskuntalaisten lisäksi Turun-
maan suojeluskuntien piiriesikunnan alueelta, Viipurin suojeluskunnan auto-osas-
tosta ja Janakkalan suojeluskunnasta. Kaikkiaan mukana oli  6 upseeria, 15 ali-
upseeria, 6 miehistöön kuuluvaa sekä 10  moottoriajoneuvoa.543

538 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 5480. 30. Ib, Helsinki 17.9.1930. SArk/Sky-koul.
539 Huoltopataljoona 2:n esikunnan kirj. nro 129/II/110 sal, Viipuri 15.5.1931. SArk/Sky-lkp.
540 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 2511. 32. Ia, Helsinki 20.4.1932. SArk/Sky-lkp.
541 Viipurin suojeluskunnan auto-osaston esikunnan esikäsky, Viipuri 19.5.1932. SArk/Sky-lkp.
542 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 2511. 32. Ia:n harjoitukseen 21.-25.5.1932 liittyvä

osallistujien luettelo. SArk/Sky-lkp.
543 Suojeluskuntain yliesikunnan käsky moottorijoukkojen harjoituspäivien osanottajille

Tampereella 29.-31.10.1932, Helsinki 24.10.1932 , Turunmaan suojeluskuntain
piiriesikunnan kirj. nro 2345. 32. Ia, Turku 24.10.1932, Janakkalan suojeluskunnan kirj.
nro 291/32, Turenki 21.10.1932 ja Viipurin suojeluskunnan auto-osaston kirj. nro 120/
32 II, Viipuri 21.10.1932. SArk/Sky-lkp.
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5.6 Moottoriajoneuvoalan kehitys ulkomailla

Ulkomailla tapahtuneet armeijoiden moottoriajoneuvoalan organisaatiomuutokset
ja ajoneuvojen rakenteiden kehittyminen tulivat Suomen armeijan tietoon usealla
eri tavalla. Yksi tapa tietojen saamiseen oli seurata ulkomaisia sotilasalan ammatti-
lehtiä ja kirjoittaa niistä suomalaiseen sotilasalan ammattilehteen. Toinen tapa oli
tehdä ulkomaisia opinto- ja tutustumismatkoja ja näin saada tietoja armeijan
käytöön. Myös monet yksityishenkilöt hankkivat tietoja ulkomailta. Näistä ei juuri
ole jäänyt historiallisia lähdetietoja.

Kapteeni K. Vaala oli tarkastellut eri maiden armeijoiden motorisointia ulko-
maisista lehdistä ja laati niistä kirjoituksen Sotilasaikakauslehteen vuonna 1927.
Kirjoituksessaan hän toi esille sen, että motorisointi kohottaa armeijan liikkuvuut-
ta ja tekee siten yllätykselliset operaatiot mahdollisiksi. Tähän pyrkivät kaikki val-
tiot kukin mahdollisuuksiensa mukaan motorisoimalla huomattavia osia
armeijastaan. Tarkastellessaan eri aselajien moottoriajoneuvojen rakennetta hän
kuitenkin arvioi, että vasta silloin motorisointi saavuttaa päämääränsä, kun moottori-
ajoneuvot ovat kehittyneet maastokelpoisiksi.544

Sotilasaikakauslehdessä oli vuonna 1933 kirjoitus, jossa tarkasteltiin Neuvos-
toliiton moottoroituja ja mekanisoituja joukkoja sekä niiden käyttöä. Moottoroiduilla
joukoilla tarkoitettiin moottoriajoneuvoilla varustettuja jalkaväen joukkoja ja
mekanisoiduilla lähinnä sellaisia joukkoja, joissa panssaroidut moottoriajoneuvot
lisäsivät iskuvoimaa. Kirjoituksessa kuvattiin useita erilaisia joukkojen taistelu-
tilanteita, joissa moottoriajoneuvoja käytettiin.545  Artikkelista löytyi lyhennelmä
myös Sota-arkiston koulutustoimiston kansioista, joten siinä esitetyt tiedot ovat
olleet yleisemminkin luettavissa.546

Autopataljoonan komentajan everstiluutnantti G. Heinrichsin oli virka-asemansa
perusteella oltava tietoinen ulkomaisesta moottoriajoneuvoliikenteen ja rakenteen
kehityksestä. Teknillinen tarkastaja esitti yleisesikunnalle Heinrichsin komentamista
tutustumismatkalle Ranskaan ja Englantiin. Perusteluna komentamiselle teknilli-
nen tarkastaja ilmoitti, että Heinrichs oli teknillisesti pätevin ja kokenein henkilö
tutustumaan ja tuomaan tietoja uusista moottoriajoneuvoalan suuntauksista ulko-
maisten armeijoiden käytössä.547  Tämän matkan pohjalta everstiluutnantti G. Hein-
richs kirjoitti artikkelin Sotilasaikauslehteen moottoriajoneuvojen sota-
kelpoisuudesta. Saamiensa kokemusten perusteellä hän esitti näkemyksen, että
sotilasmoottoriajoneuvon tulisi olla ensisijaisesti luotettava ja helposti huollettava.548

Teiden aurauskysymys oli talviliikekennettä pohdittaessa jatkuvasti esillä. Tie-
toja pyrittiin hakemaan kaikista pohjoismaista. Majuri A. Söderbergin matkustaessa

544 Vaala, K. 1927. Armeijoiden motorisointi eri maissa. SAL 1927, 387 - 405.
545 Neuvostovenäläisiä mielipiteitä moottoroitujen ja mekanisoitujen joukkojen käytöstä.

SAL 1933, 645-658.
546 Moottoroitujen ja mekanisoitujen joukkojen laatu ja kokoonpano. Kansio 6/1933. SArk/

Koul.
547 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 12/A4, Helsinki 5.1.1929. SA/Ttark.
548 Heinrichs, G. 1930. Mitä ymmärretään sotakelpoisella moottoriajoneuvolla? SAL 1930,

117-126.
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virka-asioissa Tanskaan teknillinen tarkastaja esitti puolustusministeriölle, että hän
samalla tutustuisi De forenede Automobilfabriker -tehtaan valmistamiin kuorma-
autojen telaketjulaitteisiin.549  Aurauksiin liittyviä tietoja lähettivät myös sotilas-
asiamiehet. Ruotsissa oleva sotilasasiamies majuri C. A. V. Rothe ilmoitti
yleisesikunnalle, että siellä postilaitos oli luopunut talvisaikaan autojen etupyöriin
liitetyistä suksista, koska niiden kanssa oli vaikea ohjata autoa. Sen sijaan autoihin
kehitettyä auran korkeutta voitiin säädellä, jolloin aurauksien tulokset paranivat.550

Ruotsiin tehtiin myös yleisesikunnan määräyksestä opintomatkoja tarkoituksena
seurata talviteiden tekotapoja. Opintomatkalle lähtivät everstiluutnantti V. Vainio
ja suojeluskuntaupseeri maisteri H. Hallenberg.   Matkakertomuksessaan he ker-
toivat nähneensä  maastoaurausmenetelmiä ja maastoteiden rakentamista kalustoi-
neen. Saatuja kokemuksia oli tarkoitus hyödyntää vastaavilla laitteilla kotimaas-
sa.551  Seuraavana talvena Autopataljoonan komentaja everstiluutnantti G. Hein-
richs komennettiin myös kevättalvella 1929 Ruotsin tieyhdistyksen talvipäiville.
Matkakertomuksessaan hän lausui, että valtakunnallinen tieyhdistys oli tarpeelli-
nen, koska se hoiti teiden aurauksia aina Pohjanlahden perukoilta rannikkoa pitkin
Tukholmaan saakka. Hän suositti tällaisen tieyhdistyksen perustamista Suomeen-
kin. Nähtyjen kokemusten perusteella hän esitti, että Ruotsissa kokeiluissa olleista
muutamista auroista olisi otettava mallia myös kotimaassa valmistettaviin
auroihin.552

Moottoriajoneuvojen polttoaineeksi bensiinin lisäksi etsittiin monissa maissa
uusia ratkaisuja. Ranskassa oleva Suomen sotilasasiamies ilmoitti yleisesikunnalle,
että Panhard & Levassor valmistaa puukaasulla käyviä moottoreita ja oli valmis
ottamaan vierailulle kaksi suomalaista upseeria. Tehdas oli esittänyt, että eversti-
luutnantti G. Heinrichs ja majuri K. Pylkkänen olisivat sopivia henkilöitä tutustu-
maan tehtaaseen ja sen jälkeen heillä olisi mahdollisuus vierailla ranskalaisisssa
automobiilijoukkoissa. Matkakustanukset olisi kuitenkin Suomen puolustusminis-
teriön maksettava.553  Tämä  matka ei toteutunut.

Myös Englannissa oleva Suomen sotilasasiamies ilmoitti vuonna 1931
yleisesikunnalle, että Suomesta voitaisiin komentaa huoltojoukkojen upseeri Eng-
lannin armeijan The Junior Officer Course -kurssille, joka kesti 17 viikkoa. Tarjol-
la olisi monia eritasoisia kursseja, jotka kävivät selville sotilasasiamiehen lähettä-
mistä esittelypapereista. Yleisesikunta voisi valita minkä tahansa kurssin.
Komennettavan kurssilaisen valinta riippuisi hänen ammattitaidostaan, jonka tuli-
si olla hyvä.554  Huoltojoukkojen upseeria ei tälle esitetylle kurssille kuitenkaan
valittu.

549 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 35/A4, Helsinki 17.1.1929. SArk/Ttark.
550 Suomen Ruotsissa olevan sotilasasiamiehen kirj. nro 10/29, Tukholma 22.1.1929. SArk/

Koul.
551 Selostus 18.-28.2.1929 välisenä aikana Ruotsiin tehdystä opintomatkasta. Teknillisen

tarkastajan henkilökohtainen salainen kansio 1927. SArk/Ttark.
552 Autopataljoonan komentajan matkakertomus nro 659/I/15c, Helsinki 2.4.1929. SArk/Koul.
553 Suomen Ranskassa olevan sotilasasiamiehen kirj. nro 150, Pariisi 9.3.1929. SArk/Koul.
554 Suomen Englannissa olevan sotilasasiamiehen kirj. nro 35, Lontoo 6.2.1931. SArk/Koul.
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Teknillinen tarkastaja lausui huolestumisensa sotaväen päällikölle 1930-luvun
alkupuolella siitä, ettei ollut olemassa suunnitelmaa upseerien ulkomaisista
komennuksista ja opintomatkoista. Kirjelmässään hän toi selvästi julki sen, että
ulkomaille komennettavilla tulee olla perusteelliset tiedot aselajistaan ja hyvä kie-
litaito, jotta he pystyvät saamaan riittävät tiedot opintokohteestaan ja myöhemmin
seuraamaan ulkomaista alan kehitystä. Luettelossaan teknillinen tarkastaja esitti
ne aselajit ja joukko-osastot, joista ulkomaisille opintomatkoille komennettavia
olisi esitettävä. Luettelosta hän oli jättänyt pois huoltoon kuuluvat joukko-osastot,
vaikka virallisesti teknillinen tarkastaja valvoi huoltoon kuuluvaa moottoriajoneuvo-
alaa. Kohdemaiksi teknillinen tarkastaja suositti Ranskaa ja erityisesti Ruotsia.555

5.7 Harjoitukset ja tarkastukset koulutuksen testaajina

Vuoden 1927 syys-lokakuuhun suunniteltu III Armeijakunnan huoltoharjoitus pi-
dettiin Laatokan pohjoispuolisella alueella. Harjoitus oli Sotakorkeakoulun strate-
ginen kotityö, jossa mukana olivat kyseisen armeijakunnan kriisiajan tehtäviin si-
joitettu komentaja, yleisesikunta ja Sotakorkeakoulun työryhmä. Harjoituksen tar-
koituksena oli selvittäää, miten III Armeijakunnan huoltopalvelu toimisi niillä
huoltojoukoilla, jotka sodanajan taistelujoukkoihin oli sijoitettu. Autoyksiköitä III
Armeijakunnalla oli  seuraavasti: 6 kevyttä autokomppaniaa, 1 raskasautokomppania
ja 1 sairasautokomppania, jotka perustettiin ottotoiminnalla ja kuljetettiin junilla
sotatoimialueen eri asemille. Yksi raskasautokomppania, jonka kuljetuskyky oli
60 tonnia, oli todellinen. Tieverkosto alueella oli hyvin vaihteleva, joten auto-
yksiköitä ei voitu käyttää kaikilla teillä. Autoyksiköiden tehtävänä oli ampuma- ja
elintarvikkeiden kuljettaminen rautatieasemilta ja muista huoltolaitoksista
kenttämakasiinien kautta joukoille saakka. Sairasautoyksiköt hoitivat kuljetukset
joukoista kenttäsairaalaan. Moottoriajoneuvoilla hoidettiin sellaiset kuljetukset,
jotka oli mahdollista suorittaa tiestön ja kuljetusten kannalta kriisiajan olosuhteis-
sa.556  Harjoitus oli perusteellinen ja yksityiskohtainen, koska kaikki käskyt ja oh-
jeet annettiin joukoille kirjallisina. Autoyksiköille oli määrätty ajotehtävät, korjaus-
paikat ja niissä tehtävät korjaukset, polttoainetäydennykset ja huollot sekä  muut
moottoriajoneuvojen liikkumiseen liittyvät toimet. Kaikki tehdyt työt olivat kirjat-
tu sellaisina kuin ne oli tapahtuneet harjoituksen aikana.557

Vuoden 1927 III Armeijakunnan harjoituksesta saatiin perusteet ja aiheet suun-
nitella ja toimeenpanna uusia huollon harjoituksia sekä antaa ohjeita huollon kou-
lutukseen. Lisäksi sotaväen päällikkö asetti huolto-ohjesääntötoimikunnan, jonka
tehtävänä oli määritellä ne toimet, joiden mukaisesti huoltopalvelus sodanaikana
tulisi tapahtumaan. Moottoriajoneuvojen käytöstä saadut kokemukset olivat myön-
teisiä. Liikenteessä autot olivat hoitaneet armeijan miehistö- ja materiaalikuljetuksia.

555 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 1115/Y4, Helsinki 20.12.1932. SArk/Ttark.
556 Strateginen kotityö nro 4. Sotakorkeakoulu YL. Helsinki 10.2.1927.  Kansio 1927. SArk/

Kulj.
557 Ibidem
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Korjaukset polttoaine- ja voiteluainehuoltoineen olivat onnistuneet.558  Harjoi-
tuksesta saatujen kokemusten perusteella 2.Divisioona laati luentosarjan, jossa tar-
kasteltiin koko huollon kulkua. Moottoriajoneuvojen käyttö soveltui ampuma-
tarvikkeiden ja muiden materiaalien kuljetusten lisäksi myös  elintarvikkeiden jälki-
kuljetuksiin  ja muonitusjärjestelyihin. Raskasautoyksikkö oli sopiva kuljettamaan
materiaalin rautatieasemilta kenttämakasiineihin ja kevytautoyksikkö jatkamaan
kuljetuksia lähelle toimivia joukkoja. Lääkintäpalveluksessa sairasautot olivat kel-
vollisia kuljettamaan potilaita  joukkosidontapaikalta sairaaloihin.559

Armeijan huoltoharjoitus pidettiin loka-marraskuussa 1929 Karjalan kannak-
sella Valkjärven - Raudun alueella. Harjoituksen taistelujoukot - lukuun ottamatta
divisioonan esikunnan operatiivista osastoa, rykmenttien ja patterien esikuntia -
olivat oletettuja. Huoltoharjoituksen operatiivinen ja taktillinen toiminta suoritet-
tiin yksipuolisena sotapelinä. Taistelujoukot oli sodanajan 11.Divisioonan
määrävahvuuksien mukaisesti perustettu siten, että upseereita oli 152, aliupseereja
ja miehistöä 2375, hevosia 1127, hevosajoneuvoja 966 ja moottoriajoneuvoja 83.
Autokomppanian raskaassa kuljetusjoukkueessa oli 18 kuorma-autoa ja  kevyessä
kuljetusjoukkueessa 12 kuorma-autoa. Joukkueiden kuormituskyvyt olivat vastaa-
vasti  30 ja 15 tonnia. Liikkuvassa autokorjaamossa autoja oli 9 ja henkilöitä 28,
joista asentajia oli 12, kuljettajia 9 ja loput erilaisia toimihenkilöitä. Harjoituksen
tarkoituksena oli vuoden 1927 huoltoharjoituksesta saatujen  perusteiden ja annet-
tujen ohjeiden tarkistaminen sekä uudistettujen perusteiden ja ohjeiden luominen
huolto-ohjesääntötyölle ja -koulutukselle.560  Harjoituskertomuksessa tuotiin ilmi,
että ”huolto muodostaa realisen perustan jokaiselle operaatiolle ja että operaatio
tyrehtyy ennenaikaisesti ellei huoltokoneisto voi toimittaa oikeisiin paikkoihin niitä
tarvikemääriä, joita kulloinkin tarvitaan”. Kertomuksen kritiikissä tuli esille, ”et-
tei divisioona koko aikana käyttänyt hyväkseen kuljetusvoimiensa täyttä tehoa.
Tällainen kuljetusmuodostelmien liian varovainen käyttö hidasti luonnollisesti tar-
vikkeiden kuljetusta täydennyspaikkoihin”. Harjoituskertomuksessa korostettiin,
että kaikkiin vastaisuudessa järjestettäviin kenttä- ja sotaharjoituksiin sekä myös
sotapeleihin on otettava mukaan huollon suoritukseen liittyvät tehtävät ja niiden
osuus, mikäli se on mahdollista.561

Armeijan huoltoharjoitus loka-marraskuussa 1929 katsottiin niin tarpeelliseksi
ja tärkeäksi, että ennen sen alkamista 1.Divisioona ja Jääkäriprikaati pitivät kesäl-
lä 1929 ennakoivan huoltoharjoituksen. Harjoituskertomuksen kuljetuksia ja lii-
kennettä koskevassa osiossa esitettiin, että erityisesti liikuntasodassa jälkikuljetuksia
ja evakuointia hoitamaan tarvitaan upseeri, joka itsenäisesti hoitaa esiintyvät kul-
jetukset.562  Myös Autopataljoona ja Kenttätykistörykmentti 1 pitivät yhdessä syk-

558 Strateginen kotityö nro 4. Sotakorkeakoulu YL. Helsinki 10.2.1927.  Kansio 1927. SArk/
Kulj.

559 2.Divisioonan huoltoluentosarja 2.Divisioonassa 1928-1929. Kansio 99/1928-1929. SArk/
Kulj.

560 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 183/X/29 sal, Helsinki 27.9.2929. SArk/Kulj.
561 Huoltoharjoitus vuonna 1929. YE. Salainen. SArk/Kulj.
562 1.Divisioonan esikunnan toimisto II/YE-os:n kirj nro 3120, Hesinki 10.6.1930. SArk/Koul.
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syllä 1929 ennakoivan harjoituksen. Tarkoituksena oli selvittää ja havainnollistaa
armeijan huoltoharjoitukseen osallistuville joukoille huoltopalvelusta, liikenteen
ja täydennystoiminnan järjestelyä sekä totuttaa heidät suorittamaan esiintyvät teh-
tävät. Erityisesti piti harjoitella täydennystoiminnan kuljetukset ja järjestelyt divi-
sioonan pysähdyksen ja sitä seuraavan etenemisen aikana.563

Aikaisemmat huoltoharjoitukset oli pidetty syksyisin. 1.Divisioona piti huolto-
harjoituksen talvella 1931. Harjoituksen tarkoituksena oli huoltopalveluksen
taktillisen toiminnan selvittäminen talvioloissa. Taistelujoukkona oli rykmenttiin
kuuluva sodanajan vahvuinen pataljoona. Harjoitus pidettiin Tikkurila - Jokela -
Nackskog - Sjäskog - Kvarnbacka - Tikkurila -alueella. Kuorma-autoja harjoituk-
sessa oli kahdeksan. Harjoituskertomuksessa tuli ilmi, että huollon teknisistä ky-
symyksistä suuri osa odotti vielä ratkaisua. Aurauskalusto oli vielä keskeneräinen.
Autot myöhästyivät ajotehtävissä. Talvioloihin sopimattomat autot juoduttiin lä-
hettämään ensimmäisen harjoituspäivän jälkeen kasarmille. Saatujen kokemusten
perusteella harjoituksen johto arvioi, että huollon tehtävät on kiinteämmin
sisällytettävä tulevien harjoituksien toimintaohjeisiin ja käytännön toimintaan.

563 Suunnitelma Autopataljoonan ja Kenttätykistörykmentti 1:n yhteistä huoltoharjoitusta
varten Tuusulan seudulla 4.10.-5.10.1929. Kansio A/1929. SArk/Ttark.

Kuva 13. Keinot olivat monenlaisia lumessa eteenpäin kulkemiseen. Sotamuseo.
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Upseereille, aliupseereille ja muille huollon henkilöille on yksittäiskoulutuksen
lisäksi annettava myös yhteistoimintaan perustuvaa lisäkoulutusta.564

Myös kriisiajan moottoriajoneuvojen ottotoimintaan liittyviä asioita harjoiteltiin.
2.Divisioona piti tällaisen harjoituksen syksyllä 1930. Harjoitukseen ottivat osaa
armeijan, autonomistajien ja lääninhallituksen edustajat. Harjoituskertomuksessa
tuotiin ilmi, että käytännön toiminnassa oli vielä paljon parantamisen varaa.565

Harjoituksissa tuli esille joukkojen koulutuksen laatu ja toiminta. Niiden pe-
rusteella annettiin määräyksiä ja ohjeita koulutuksen toteuttamiseen. Mutta myös
suoranaista joukko-osastoissa tapahtuvaa koulutusta tarkastettiin. Teknillinen tar-
kastaja  yhdessä 1.Divisioonan komentajan kanssa piti kevättalvella 1930 Auto-
pataljoonan koulutustarkastuksen. Lausunnossaan teknillinen tarkastaja antoi yleis-
arvosanan hyvän ja piti kouluttajia ammatillisesti pätevinä.566  Seuraavan vuoden
1931 puolella teknillinen tarkastaja piti edellistä vastaavan koulutustarkastuksen
2.Divisioonan Huoltopataljoonan 2.Autokomppaniassa. Siellä myös seurattiin ja
arvosteltiin oppituntien ja harjoituksien pitämistä. Yleisarvosana asettui tyydyttä-
vän ja hyvän välille.567

Autopataljoonan nimi muuttui 1930-luvun alkupuolella Huoltopataljoona 1:ksi.
Siellä teknillinen tarkastaja piti kesällä vuonna 1931 koulutustarkastuksen kerta-
usharjoituksissa oleville 6 upseerille ja 28 aliupseerille. Tarkastuksessa seurattiin
ja arvosteltiin oppituntien sekä harjoitusten pitäjien ammattitaitoa. Yleisarvosanaksi
tuli hyvä, mikä osoitti Huoltopataljoona 1:n henkilökunnan olevan ammattitaitois-
ta.568

1.Dvisioona piti sotaharjoituksen Lopen ja Vihtijärven alueella kesällä 1933.
Harjoituksen tarkoituksena oli saada yleiskatsaus harjoituksen kulusta, jonka pe-
rusteella 1.Divisioonan esikunta antaisi yksityiskohtaisia ohjeita koulutuksen to-
teuttamiseen. Harjoitus oli kaksipuolinen. Taistelujoukkoja oli kummallakin puo-
lella pataljoonan suuruiset osastot sekä osia viesti- ja huoltopataljoonasta. Moottori-
ajoneuvoja oli mukana 8. Harjoituksen johtaja esitti kertomuksessaan, että saadut
kokemukset olivat rauhanomaisen koulutustoiminnan luonteisia, koska harjoituk-
sen toiminnot olivat opetustapahtumia. Harjoituksen tehtävänä oli myös poistaa
rauhanaikaiseen koulutustoimintaan liittyviä kitkatekijöitä.  Moottoriajoneuvot sen
sijaan toimivat moitteettomasti.569

564 1.Divisioonan esikunnan toimisto II/YE-os:n kirj. nro 155/sal, Helsinki 19.4.1931. SArk/
Kulj.

565 2.Divisioonan ottoharjoitus 22.11.1930. Kansio 26/1930. SArk/Kulj.
566 Yleisesikunnan teknillisen tarkastajan kirj. nro 143/Al, Helsinki 5.5.1930. SArk/Koul.
567 Ibidem, kirj. nro 424/H1, Helsinki 4.8.1931. SArk/Koul.
568 Ibidem, kirj nro 375/H1, 6.8.1931. SArk/Koul.
569 1.Divisioonan esikunnan toimisto II:n kirj. nro 8561/50, Helsinki 30.11.1934. SArk/Koul.
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6 ARMEIJAN UUDELLEENJÄRJESTELYN VAIKUTUS
KOULUTUKSEEN

6.1 Organisointi

Vuonna 1926 yleisesikunnan järjestelytoimisto laati muistion armeijan uudeksi
rauhanaikaiseksi  kokoonpanoksi vuonna 1931. Teknillisten joukkojen toimintaan
tämä vaikutti heti siten, että ne hajotettiin jo vuonna 1927 ja siirrettiin divisioonien
alaisuuteen. Autojoukot siirrettiin 1. ja 2.Divisioonan alaisiksi.570

Everstiluutnantti Aksel Airo luovutti puolustusministeriölle vuonna 1929  tut-
kimuksen, jossa hän esitti siirtymisen aluejärjestelmään, jossa sotilaspiirit vastaa-
vat sodanaikaisen armeijan perustamisesta. Valtioneuvoston määräämässä tutki-
muksessa tuli selvittää  sodan- ja rauhanaikaisen puolustusjärjestelmän ylläpito-
kustannukset sekä puolustuslaitokselle asetettavat vaatimukset. Sodanaikana huolto-
joukkona toimiville autojoukoille hän esitti autokomppanioiden määräksi 20 ke-
vyttä autokomppaniaa ja 14 sairasautokomppaniaa. Rauhanaikainen divisioona tulisi
sisältämään huoltokeskuksen, jossa olisi yksi autokomppania. Autokomppanian
kokoonpano oli lueteltu henkilöiden tarkkuudella, mutta moottoriajoneuvojen
määrää ei siinä esitetty. Kuljettajaksi koulutettavalla tulisi olla siviiliajokortti ar-
meijaan tullessaan.571   Tämä tutkimus oli yhtenä perusteena sotilaspiirien sodanai-
kaiselle moottoriajoneuvojen ottotoiminnan ja suojajoukkojen sopimusmenetelmän
kehittämiselle.

Edellä mainitun tutkimuksen toisessa osassa, joka oli mietintö, tarkasteltiin ase-
velvollisuusajan lyhentämistä. Mietinnössä korostettiin, että puolustusvoimien so-
danaikaiset perustamismahdollisuudet riippuvat asevelvollisten määrästä, koulu-
tuksesta, taloudellisista resursseista ja puolustuslaitoksen järjestelystä sekä kokoon-
panosta. Asevelvollisuusajan pituudeksi esitettiin kolme vaihtoehtoa, joissa palvelus-
ajat vaihtelivat 9 kuukaudesta 15 kuukauteen.  Suojajoukkojen moottoriajoneuvo-
jen kuljettajien tarve eri vaihtoehdoissa oli alimmillaan 406 ja ylimmillään 601.572

Rauhanaikana koulutettiin kuljettajia vuodessa n. 270 henkilöä, mikä määrä ensi-
sijaisesti sitoutui suojajoukkoihin kuuluvien moottoriajoneuvojen kuljettaja-
tarpeiden hoitamiseksi. Yhdessäkään vaihtoehdossa koulutettujen kuljettajien määrä
ei olisi riittänyt tyydyttämään suojajoukkojen kuljettajatarvetta.573

Armeijan liikekannallepano perustui 1920-luvulla ja vielä 1930-luvun
alkupuolellakin rauhanajan joukko-osastojen tehtäviin. Suojajoukkojen henkilö-
kuntaa sekä myös materiaalia täydennettiin siviilistä yksityissopimuksilla, joiden

570 Yleisesikunnan järjestelytoimisto. P. M. Koskee järjestelyehdotusta armeijan uudeksi
rauhanaikaiseksi kokoonpanoksi v. 1931. Syyskuu 1926. Kansio Hh 22. SArk/Järj.

571 Yleisesikunnan järjestelytsto. Evl Aksel Airon esitys puolustusministeriölle.30.10.1929.
Kansio Hh 102.  SArk/Järj.

572 Yleisesikunnan liikekannallepanotsto. Asevelvollisuusajan lyhentämismahdollisuuksia
koskeva mietintö 1929. Kansio Hh 84. SArk/Lkp.

573 Yleisesikunnan järjestelytoimisto. Joukko-osastojen ja laitosten todennäköiset keskimääräiset
asevelvollisuusvahvuudet 1929.  Helsinki 23.4.1928. Kansio Hh 77. SArk/Järj.
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sitovuutta ei kuitenkaan pidetty täysin luotettavana. Yleisesikunta julkaisi vuonna
1931 maavoimien uudelleenjärjestelysuunnitelman, jossa kenttäarmeijan perusta-
minen eli liikekannallepano siirrettäisiin rauhanajan joukko-osastoilta perustetta-
ville alueorganisaation sotilaspiireille. Rauhanajan joukko-osastolle jäisi suoja-
joukkojen perustaminen. Suojajoukkojen puuttuva moottoriajoneuvomäärä
täydennettäisiin  disponibiliteettimenetelmää käyttäen. Sotaväen päällikö voisi tu-
levassa uudessa asevelvollisuuslaissa jo suojajoukkovaiheessa kutsua tarvittaessa
reserviläisiä moottoriajoneuvoineen armeijan käyttöön. Ajoneuvon omistaja saisi
toimia autonsa kuljettajana.574

Maavoimien uudelleenjärjestelysuunnitelmassa oli selvitetty niitä tekijöitä, joi-
den perusteella rauhanaikaisten joukko-osastojen määrävahvuusehdotukset oli laa-
dittu. Selvityksen mukaan huoltojoukoissa koulutettaisiin asevelvollisia ainoas-
taan niin paljon kuin sodanaikaisen armeijan huoltojoukkojen runko välttämättä
tarvitsisi. Muu huoltojoukkojen sodanaikainen miehistö otettaisiin muiden ase-
lajien vanhemmista reserviläisistä. Suojajoukkojen perustamisessa huoltomuo-
dostelmiin otettaisiin sillä hetkellä huoltojoukoissa palvelevat asevelvolliset ja
puuttuva osa täydennettäisiin reserviläisillä käyttäen disponibiliteettimenetelmää.
Rauhanaikainen koulutus jakautuisi lääkintä-, talous, kuormasto- ja kuljettaja-
koulutukseen, jota  antaisivat huoltopataljoonien autokomppaniat, joissa kussakin
yksikössä asevelvollisten vahvuus kerrallaan olisi noin 140 miestä.575

Yleisesikunta antoi maavoimien uudelleenjärjestelyyn liittyen majuri Y.
Valkamalle tehtäväksi armeijan rauhanaikaisten automuodostelmien järjestelyn.
Tehtävä oli kaksiosainen: sodanaikaisen henkilökunnan upseerien, aliupseerien  ja
miehistön kouluttaminen ja rauhanaikaiseen hyötyajoon tarvittavan henkilöstön ja
kaluston määrittäminen. Suunnitelmat valmistuivat ja Valkama luovutti ne yleis-
esikunnan päällikölle toukokuussa 1933. Esityksessään Valkama päätyi tulokseen,
että Viipurissa tulisi olla kaksi autokomppaniaa, joista toinen kouluttaisi sodan-
ajan huoltojoukkojen kaaderivahvuuksien mukaisen henkilökunnan ja toinen
toimittaisi Viipurin alueen hyötyajot. Helsingissä  tulisi olla erillinen autokomppania,
jonka tehtäviin kuuluisi kuljettajien koulutus ja alueen hyötyajot. Lisäksi
autokomppanioiden tulisi kouluttaa sellaisten joukko-osastojen kuljettajat, joilla
olisi omia moottoriajoneuvoja käytössään.576  Tämä majuri Y. Valkaman järjestely-
esitys ei sellaisenaan toteutunut.

Maavoimien uudelleenjärjestelyn suunnitelmassa oli aikataulu uuteen alue-
järjestelmään siirtymisestä. Yleisesikunta velvoitettiin aloittamaan valmistelut alue-
järjestelmän organisaation laatimiseksi. Suunnitelmien tuli olla valmiina kevät-
kaudella 1934. Kesän 1934 kuluessa armeijan piti siirtyä uuteen aluejärjestelmään.

574 Yleisesikunnan toimisto VIII:n kirj. nro 254, Helsinki 14.10.1931. Maavoimien uudelleen
järjestely 1931. Kansio Hh 105.  SArk/Järj.

575 Ibidem. Maavoimien uudelleen järjestely 1931. Liite nro 6. Selvittely niistä tekijöistä,
joiden perusteella rauhanaikaisen maa-armeijan muodostelmien yksityiskohtaiset
määrävahvuusehdotukset ovat laaditut. Kansio Hh 78. SArk/Järj.

576 Yleisesikunta osasto 4/XII. Automuodostelmien rauhanaikaista järjestelyä. Helsinki
30.5.1933. SArk/Järj.
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Esitys reserviläisten käyttämisestä suojajoukoissa piti tehdä maan hallitukselle jo
syksyn 1931 kuluessa.577

Vuonna 1933 annetussa asetuksessa puolustuslaitoksen organisaatio sisälsi alue-
järjestön, jonka tehtäviin oli siirretty rauhanajan joukko-osastoilta sodanaikaisten
joukkojen perustamistehtävät. Yleisesikunta oli sotaväenpäällikön esikunta, jonka
organisaatioon sisältyivät mm. tarkastajat, joita olivat jalkaväen- ja tykistöntarkastaja
sekä teknillinen tarkastaja. Maavoimiin sisältyivät huoltojoukot, joita olivat 1.Eril-
linen Huoltopataljoona Viipurissa, jossa oli yksi autokomppania ja 1.Erillinen
Huoltokomppania Helsingissä, joka käytännössa oli autokomppania.578  Huolto-
joukkojen tarkastajasta ei ollut minkäänlaista mainintaa, kun aikaisemmin vuonna
1928 annetun asetuksen mukaan yleisesikunnassa muiden tarkastajien lisäksi oli
myös teknillisten ja huoltojoukkojen tarkastaja.579  Vuonna 1935 puolustuslaitok-
sen muuttamista koskevassa asetuksessa huoltojoukkojen määrä ja niiden organi-
saatiossa olevat autoyksiköt pysyivät entisellään.580

Aluejärjestön sotilaspiirien tehtäviin kuului myös moottoriajoneuvojen otto-
toiminta. Tätä varten puolustusministeriö antoi vuonna 1932 moottorikulkuneuvojen
varausta koskevan ohjeen. Siinä oli yksityiskohtaisesti esitetty ottolautakunnat ja -
alueet sekä  moottoriajoneuvojen varausta koskevat laadut ja määrät.581   Vuonna
1933 annetussa asetuksessa moottoriajoneuvojen ottamisesta puolustusvoimien
käyttöön sanottiin, että ”automobiilit, traktorit ja muut moottorikulkuneuvot, jotka
sotatilasta 26 päivänä syyskuuta 1930 annetun lain 20 §:n nojalla voidaan sota-
aikana ottaa varaosineen ja tarpeineen käytettäväksi, luovutetaan puolustusvoimil-
le sota-aikana, sikäli kuin tarve vaatii”. Tässä asetuksessa korostettiin, että puolus-
tusministeriön käyttämästä moottorikulkuneuvo-nimen sijasta käytetään nimitys-
tä moottoriajoneuvo.582

Armeijan moottoriajoneuvojen korjaustoiminta oli autojoukkojen perustami-
sesta lähtien ollut joukko-osastojen oman toiminnan varassa. Puolustusministeriö
pyysi vuonna 1935 yleisesikunnalta lausuntoa, voitaisiinko perustaa valtakunnal-
linen keskuskorjaamo, jossa kaikki armeijan moottoriajoneuvot korjattaisiin.583

Yleisesikunta vastasi sotaväen päällikön allekirjoittamalla kirjeellä puolustusmi-
nisteriölle, että autoissa ja muissa moottoriajoneuvoissa viat ovat usein sellaisia,
että tottuneet kuljettajat voivat korjata ne itse. Suurempia vikoja korjaavat joukko-
osastojen pienet korjaamot. Suurimmat viat vaativat ajanmukaisilla koneilla va-
rustetun korjaamon. Moottoriajoneuvo ei vaadi turvallisuuden kannalta lentoko-
neen kaltaista korjaustoimintaa, vaan korjaustoiminta voidaan hoitaa edellä esite-

577 Yleisesikunnan toimisto VIII:n kirj. nro 254, Helsinki  14.10.1931. Yhteenveto
yleisesikunnan asiaa koskevasta laajemmasta mietinnöstä. SArk/Lkp.

578 Puolustuslaitosasetus 29.6.1933/213, 1, 4 ja 5 §.
579 Asetus puolustuslaitoksen kokoonpanosta sekä viroista ja toimista 4.5.1928/155., 4 §.
580 Asetus puolustuslaitosasetuksen muuttamisesta 8.2.1935/77, 5 §.
581 Puolustusministeriön kirj. nro 20/32. Sot. 2. sal. IX,  Helsinki 21.1.1932.  SArk/Järj.
582 Asetus moottoriajoneuvojen luovuttamisesta puolustusvoimien käytettäväksi sota-aikana

8.6.1933/193, 1 §.
583 Puolustusministeriön teknillisen osaston kirj. 7118/380/34, Helsinki 6.3.1935. SArk/Kulj.
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tyn kaltaisesti. Vain moottorien täyskorjaukset vaativat asianmukaisilla korjaus-
välineillä varustetun keskuskorjaamon, jossa olisi ajanmukaiset korjausvälineet. Kriisi-
aikaa ajatellen keskuskorjaamo ja sen sijoituspaikka olisi kuitenkin tarpeellinen.584

Edellä esitettyä lausuntoa yleisesikunnan päällikkö täydensi hieman myöhem-
min lisälausunnolla. Hän korosti autoyksiköille olevan tärkeää pitää sellaisia
korjaamoja, joissa tarpeelliset korjaukset voidaan tehdä. Vaikka puolustusministe-
riön esittämä keskuskorjaamo ylittäisi sillä hetkellä tarvittavan korjauskapasiteetin,
se olisi sodanajan maanpuolustuksen kannalta tarpeellinen. Myöhemmin mootto-
riajoneuvojen mallien ja määrien lisääntymiset tuovat tarpeita korjaustoiminnalle,
joten tulevaisuutta ajatellen tarvittavat varat määrärahojen puitteissa olisi keskus-
korjaamon rakentamiseen varattava.585

Upseeriston keskuudessa keskusteltiin kriisiajan kuljetuksien sodanaikaisesta
johtamisesta. Eversti C. Kraemer kirjoitti artikkelin Sotilasaikakauslehdessä vuonna
1934 sotilaskulkulaitoksen tarpeellisuudesta sodanaikana sekä sen tehtävistä ja
kokoonpanosta. Artikkelissaan Kraemer korosti, että sodan aikana kuljetukset jae-
taan kahteen ryhmään: sotilas- ja siviilikuljetuksiin. Koska nykyaikaisessa sodassa
taistelee koko kansakunta, niin silloin olisi tarpeellista olla vain yksi johtaja ja sillä
esikunta, joka valmistelisi kaikki kuljetukset. Luonnollisesti sodan aikana
kuljetuksien johtaminen kuuluisi armeijalle.586  Sotavoimien kuljetuspäällikön vir-
ka-asemaa koskeva muistio julkaistiin yleiskunnassa vuonna 1936. Muistiossa
vaadittiin perustettavaksi sotilaskulkulaitoksen päällikön virka, joka olisi välittö-
mästi kenttäarmeijan ylipäällikön alainen.587

6.2 Määrällinen kehitys

6.2.1 Armeijan moottoriajoneuvot ja kuljettajat

 Asetus moottoriajoneuvojen luovuttamisesta puolustusvoimien käytettäväksi sota-
aikana annettiin vuonna 1933. Automobiilit, traktorit ja muut kulkuneuvot
varaosineen voitiin ottaa sota-aikana armeijan käytettäväksi.588  Aluejärjestelmään
siirryttiin vuonna 1934, jolloin sotilaspiirit aloittivat varsinaisen toimintansa.589

Tällöin moottoriajoneuvojen ja kuljettajien varaamiset ja sijoittamiset kenttä-
armeijaan siirtyivät joukko-osastoilta aluejärjestön sotilaspiireille.590  Yleisesikun-

584 Yleisesikunnan osasto 3:n kirj. nro 116/I/35, Helsinki 28.3.1935. SArk/Kulj.
585 Ibidem, kirj. nro 230/I/35, Helsinki 22.6.1935. SArk/Kulj.
586 Kraemer, C. G. 1934. Sotilaskulkulaitoksen tarpeellisuudesta armeijassamme

sodanaikana, sen tehtävistä ja kokoonpanosta. SAL 1934, 520-529.
587 Muistio, joka koskee sotavoimien kuljetuspäällikön virka-asemaa. Kansio 59/1936. SArk/Kulj.
588 Asetus moottoriajoneuvojen luovuttamisesta puolustusvoimien käytettäväksi sota-aikana

8.6.1933/193, 1 §.
589 Yleisesikunnan toimisto VIII:n kirj. nro 254, Helsinki 14.10.1931. Maavoimien uudelleen

järjestely 1931. Yhteenveto yleisesikunnan asiaa koskevasta laajemmasta mietinnöstä.
SArk/Lkp ja puolustuslaitosasetus 29.6.1933/213, 1 §.

590 Yleisesikunnan osasto 4./XII, Helsinki 30.5.1933. Kansio Hh 92. SArk/Järj.
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ta oli jo aikaisemmin vuosina 1932 - 1933 antanut suunnitteluohjeita armeijan
uudelleenjärjestelyyn liittyvistä tehtävistä. Moottoriajoneuvoalan tehtäviä olivat
liikenne- ja kuljetussuunnitelmien sekä moottoriajoneuvojen otto- ja
täydennyssuunnitelmien laatimiset.591

Vuonna 1928 yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto laati Suomen sodan-
ajan määrävahvuudet kenttä- ja kotiarmeijalle sekä ilmavoimille. Sodan syttyessä
moottoriajoneuvoja olisi otettava 3256 kappaletta.592  Vuonna 1931 yleisesikunnan
järjestelytoimistossa laadittiin uudet sodanajan määrävahvuudet. Muutoksia edel-
lisiin vuoden 1928 määrävahvuuksiin moottoriajoneuvojen osalta oli tapahtunut
lähinnä tykistöjoukoissa, joissa moottoroitujen patteristojen koneellista vetovoi-
maa oli lisätty. Vastaavasti ammuskolonnien moottoriajoneuvojen määrää oli pie-
nennetty moottoriajoneuvojen kantavuuden kasvettua. Muutokset olivat pieniä, joten
moottoriajoneuvojen kokonaismäärä ei juuri muuttunut.593   Muutosesityksiä jouk-
ko-osastojen moottoriajoneuvojen määriin tehtiin kuitenkin 1930-luvulla. Armei-
jakunnan komentaja Viipurista esitti vuonna 1934 yleisesikunnan päällikölle, että
tykistön koulutuksessa tarvittaisiin enemmän moottoriajoneuvoja.594

Armeijan moottoriajoneuvomääriin on vielä lisättävä ne päämajan alaisten
armeijajoukkojen huoltojoukot, joissa oli moottoriajoneuvoja. Liikenne-
komppanioita oli 3,  autokomppanioita 20, sairasautokomppanioita 10, polttoaine-
osastoja 10, liikkuvia korjauspajoja 10 ja 3 kiinteää auto- ja polkupyörävarastoa.595

Moottoriajoneuvoja näillä oli yhteensä 1451 kappaletta.596   Suomen sodanaikai-
sen kenttäarmeijan moottoriajoneuvojen määrä 1930-luvun alkupuolella oli n. 4700
kappaletta, jossa määrässä olivat mukana kenttäarmeijan ja päämajan alaisten
huoltojoukkojen moottoriajoneneuvot. Nämä oli saatava aluejärjestön sotilaspiirien
ottotoiminnalla sotavoimien käyttöön.

Aluejärjestön tultua voimaan vuonna 1934 sotilaspiirien oli varattava sodan-
ajan moottoriajoneuvoille kuljettajat. Kuljettajien varausten laskuperusteena käy-
tettiin seuraavaa kerrointa: 1,5 kertaa sodanajan moottoriajoneuvojen määrä.597

Sotilaspiirien oli varattava moottoriajoneuvojen ajamiseen sopivia kuljettajia n.

591 Yleisesikunnan järjestelytoimisto. Suunnitteluohjeita sotilaspiireille 1932-1933. Kansio
Hh 102. SArk/Järj.

592 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto. Taulukko sodan syttyessä otettavista
moottoriajoneuvoista 1928. Kansio Hh 77. SArk/Lkp.

593 Yleisesikunnan järjestelyosasto. Suomen sotavoimien sodanajan määrävahvuudet 1931.
Kansio Hh 108a 1931-1941. SArk/Järj.

594 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 77/III/22g. sal, Viipuri 1.2.1934.
SArk/Lkp.

595 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimiston kirj. nro 26/31. Liite nro 2. Maavoimien
uudelleen järjestely 1931. Kansio Hh 78. SArk/Lkp.

596 Yleisesikunnan osasto 1:n kirj. nro 280/VIII sal, Helsinki 27.7.1929, kansio Hh 105a ja
yleisesikunnan järjtston kirj. A-3k/jt, Helsinki 30.1.33, Kansio Hh 11. SArk/Järj.

597 Kerroin laskettu Suomen sotavoimien sodanajan määrävahvuuksissa olevien mootto-
riajoneuvojen ja kuljettajien määrien mukaan. Yleisesikunnan järjestelyosasto. Helsinki
30.12.1931. Suomen sotavoimien sodanajan määrävahvuudet 1931. Kansio Hh 108a
1931-1941.  SArk/Järj.
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7000 henkilöä. Määrä muodostui armeijan ja päämajan alaisten joukkojen kuljet-
tajista. Autojoukkojen reserviin kouluttama kuljettajien määrä vuonna 1929 oli
1674 henkilöä. Vuosittain autojoukot kouluttivat n. 270 kuljettajaa reserviin, josta
poistuma oli n. 20 %. Vuosittainen lisäys oli n. 220 kuljettajaa.598   Reserviin kou-
lutettujen kuljettajien määrä ei missään vaiheessa olisi riittänyt tyydyttämään sodan-
ajan moottoriajoneuvojen kuljettajien tarvetta. Siksi sotilaspiirien oli varattava
kuljettajiksi muiden aselajien vanhempia reserviläisiä.599  Suomessa oli 1930-lu-
vun alkupuolella moottoriajoneuvoja runsaasti yli 30 000 (ks liite 1). Käytännössä
moottoriajoneuvojen kuljettajia oli saman suuruinen määrä. Tarvittaessa sotilas-
piireillä olisi ollut riittävästi käytettävissä kuljettajiksi sopivia siviilissä ajokortin
omistavia muiden aselajien vanhempia reserviläisiä.

6.2.2 Suojajoukkojen moottoriajoneuvot ja kuljettajat

Ennen aluejärjestelmään siirtymistä suojajoukkojen moottoriajoneuvot ja kuljetta-
jat koottiin pääasiassa rauhanajan joukoista. Puuttuvia moottoriajoneuvoja ja kul-
jettajia otettiin siviilistä sopimuksilla, jotka perustava joukko-osasto oli tehnyt lähi-
alueella olevien moottoriajoneuvojen omistajien ja kuljettajien kanssa. Alue-
järjestelmään siirryttäessä suojajoukkojen puuttuvia moottoriajoneuvoja oli
täydennettävä siviilistä puolustusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti sotilas-
piirien tekemillä sopimuksilla tai pakko-ottomenetelmällä.600

Suojajoukkojen alueellisiin järjestelyihin liittyvät organisaatiot olivat esillä
maavoimien uudelleenjärjestelyyn liittyvissä suunnitelmissa vuonna 1931.
Perustettavina olivat Karjalan kannaksen, Karjalan, Pohjois-Karjalan, Kainuun  ja
Lapin ryhmien suojajoukot. Jokaisen ryhmän suojajoukoille jouduttiin varaamaan
moottoriajoneuvot ja kuljettajat joko sopimus- tai disponibiliteettimenetelmää käyt-
täen. 601

598 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimisto. Helsinki 18.4.1928.  Reservin riittävyys
sodanajan armeijan perustamisessa. Kansio Hh 77. SArk/Lkp.

599  Armeijan oli jo suojajoukkovaiheessa otettava kuljettajia disponibiliteettimenetelmällä
vanhemmista muiden aselajien reserviläisistä. Yleisesikunnan järjestelytsto nro 254,
Helsinki 14.10.1931. Liite nro 6. Selvittely niistä tekijöistä, joiden perusteella
rauhanaikaisten maa-armeijan muodostelmien määrävahvuusehdotukset ovat laaditut.
SArk/Järj.

600 Puolustusministeriön kirj. nro 20/32. sot. 2. sal, Helsiki 21.1.1932. Kansio Hh 225,
1931-1933. SArk/Järj. ja Asevelvollisuuslaki 30.6.1932/219, 10§.

601 Yleisesikunnan liikekannallepanotston kirj. nro 26/31, liite nro 2,  Maavoimien uudelleen
järjestely 1931. Kansio Hh 78.  SArk/Lkp.
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Taulukko 37. Alueellisten suojajoukkojen ryhmille disponibiliteettimenetelmällä
varattavat moottoriajoneuvot ja kuljettajat 1931

 Alueelliset suojajoukot Moottoriajoneuvoja     Kuljettajia
  Karjalan kannaksen suojajoukot     204 402
  Karjalan ryhmä       68 216
  Pohjois-Karjalan ryhmä       68 216
  Kainuun ryhmä       55   91
  Lapin ryhmä       55   91

  Yhteensä     450 1016

Lähteet: Yleisesikunnan järjestelytston kirj. nro 26/31, liite nro 2.  Maavoimien
uudelleen järjestely 1931, liite nro 1, Kansio Hh 78 ja yleisesikunnan järj-os. s.
määräv. IV, Helsinki 30.12.1931,  Suomen sotavoimien sodanajan määrävahvuudet
1931. Kansio Hh 108a, 1931-1941. SArk/Järj.

Suojajoukot sijoitettiin kriisiajan uhatessa viidelle alueelle Suomen itärajalla.
Lukuun ottamatta Karjalan kannasta muiden alueiden suojajoukkojen nimenä oli
ryhmä. Näille suojajoukkojen käyttöön perustettaville autokomppanioille ja -
joukkueille sekä sairasautoyksiköille aluejärjestön sotilaspiirien oli varattava
moottoriajoneuvot ja kuljettajat.602  Myös muille ryhmien organisaatioihin kuulu-
ville joukoille oli varattava moottoriajoneuvoja, mutta niiden määrät olivat vähäi-
set. Poikkeuksen yo. taulukossa ilmenevään moottoriajoneuvojen ja kuljettajien
määrään tekevät Karjalan kannaksen suojajoukot. Disponibiliteettimenetelmällä
hankittavien moottoriajoneuvojen ja kuljettajien lukumääriin on lisättävä rauhan-
ajan armeijan joukko-osastoista saatavat moottoriajoneuvot ja kuljettajat. Vuonna
1933 Karjalan kannaksen suojajoukoille oli rauhanajan joukko-osastoista saata-
vissa 705 moottoriajoneuvoa kuljettajineen.603  Vuonna 1934 yleisesikunta antoi
sotaväen päällikön allekirjoittamana Karjalan kannaksen suojajoukkojen komen-
tajalle operatiivisen toimintaohjeen. Sen mukaan suojajoukkojen komentajalla oli
määräys kutsua liikekannallepanon keskityksen toteuttamiseksi disponibiliteitse
muodostettavat joukot palvelukseen.604

602 Puolustusministeriön kirj. nro 20/32. Sot. 2. sal. Helsinki 21.1.1932. Moottoriajoneuvojen
varaus.”Moottorikulkuneuvot varataan suojajoukoilla yksinomaan sopimusteitse eli
disponibiliteettimenetelmällä. Liikekannallepanotarkoituksiin kunkin sotilaspiirin
hankinnasta riippuen joko sopimusteitse tai pakko-ottojärjestelmää käyttäen ja
sotilaspiirin toimesta perutettaville kenttäarmeijan joukoille vain pakko-ottojärjestelmää
käyttäen”. Sivu 8. SArk/Lkp.

603 Armeijan joukko-osastojen toimesta perustettavat suojajoukko-osastot. Liite 2.DE:n kirj.
nro 157/III/ sal./33. SArk/Lkp.

604 Liittyy yleisesikunnan kirj. 1/VK1-VK2/Op. sal. Helsinki 17.1.1934. Operatiivinen
toimintaohje VK1-VK2  I Armeijakunnalle. SArk/Lkp.
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6.2.3 Moottoriajoneuvojen käyttötarpeen lisääntyminen

Jo 1920-luvun lopulla monissa joukko-osastoissa koulutus ja siihen liittyvä huolto-
toiminta vaativat hevosajoneuvoja nopeampaa liikkumista. Yksi tällainen joukko-
osasto oli polkupyöräpataljoona. Yleisesikunta laati vuonna 1928 suunnitelman
polkupyöräjoukkojen varustamiseksi moottoriajoneuvoilla. Suunnitelmassa se ko-
rosti, että on tutkittava mahdollisimman nopeasti sodanaikaisen liikkumisen toi-
mintamahdollisuudet korvaamalla hevosajoneuvot moottoriajoneuvoilla. Samalla
suunnitelmassa esitettiin sodanaikaisen polkupyöräpataljoonan moottoriajoneuvo-
tarve: 1 henkilö-, 29 kuorma- ja 5 sairasautoa sekä 12 perävaunua ja 23 moottori-
pyörää. Jo rauhanaikana polkupyöräpataljoonien olisi totuttava nopeaan liikkumi-
seen, jolloin ne olisi varustettava moottoriajoneuvoilla. Tällöin rauhanajan
polkupyöräpataljoonalla tulisi olla 1 henkilöauto ja 2 kuorma-autoa sekä 6 perä-
vaunua ja 5 moottoripyörää.  Samassa yleisesikunnan suunnitelmassa esitettiin
myös rauhanaikaisten pioneeriyksikköjen varustamista moottoriajoneuvoilla, jot-
ta suojajoukkovaiheessa niiden käyttäminen olisi tehokkaampaa ja suunniteltuja
toimenpiteitä vastaavaa.605

Polkupyöräpataljoonat saivat 1930-luvun alkupuolella yhteensä n. 20 moottori-
ajoneuvoa. Tämä vaati moottoriajoneuvotaitoisten henkilöiden saantia pataljoo-
niin korjausten ja huoltojen toteuttajiksi. 2.Divisioonan komentaja esitti yleisesi-
kunnalle, että jokaiseen polkupyöräpataljoonaan olisi saatava vähintään yksi
vääpelinarvoinen aliupseeri vastaamaan moottoriajoneuvojen korjaus- ja huolto-
toiminnasta.606

Ratsuväkiprikaatin komentaja teki vuonna 1934 yleisesikunnan päällikölle esi-
tyksen panssariauto-osaston perustamisesta. Esitys sisälsi koko osaston vahvuu-
den henkilöineen ja panssari- ja kuorma-autoineen sekä moottoripyörineen.
Perustelussaan Ratsuväkiprikaatin komentaja korosti, että Ruotsissa ja Neuvosto-
liitossa jo toimivat tällaiset panssariauto-osastot, joten Suomen armeijassakin täl-
lainen osasto olisi tarpeellinen, jotta saataisiin kokemuksia niiden todellisesta käy-
töstä sota-aikana. Esityksessä korostettiin, että vuosi aikaisemmin oli jo laadittu
vastaava esitys, mutta se ei vielä ollut tuottanut tulosta. Nyt olisi aika ottaa tarpeel-
linen määräraha kokeilun aloittamiseen. Esityskirjelmän marginaaliin yleisesikunta
oli tehnyt laskelman tarvittavasta määrärahasta.607  Yleisesikunta antoi myönteisen
vastauksen vuonna 1936, että Ratsuväkiprikaatin kehittämissuunnitelman mukai-
sesti sinne tullaan perustamaan panssariauto-osasto, jossa on 2 hyökkäysvaunua ja
1 panssariauto. Kouluttajahenkilöstön saaminen annettiin Ratsuväkiprikaatin teh-
täväksi.608

605 Yleisesikunnan järjestelytoimiston suunnitelma pp-joukkojen varustamiseksi
moottoriajoneuvoilla. Helsinki 17.12.1928. Kansio Hh 22.  SArk/Järj.

606 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 120/III/Ye-os/43, Viipuri 7.4.1932. Kansio Hh 224.
SArk/Järj.

607 Ratsuväkiprikaatin esikunnan kirj. nro 173/III/141 sal, Lappeenranta 10.4.1934. Kansio
F 8 1934. SArk/Lkp.

608 Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston kirj. nro 161/VIII/36, Helsinki 9.4.1936.
SArk/Koul.
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Joukko-osastoilla oli käytössään vähän omia moottoriajoneuvoja. Reservi-
upseerikoulu piti syksyllä 1935 Utissa yhteistoimintaharjoituksen, johon se joutui
pyytämään yleisesikunnalta yhtä radioautoa ja yhtä sivuvaunumoottoripyörää.609

Pyydetty ajoneuvomäärä ei ollut suuri, mutta se osoitti erikoisajoneuvojen käyttö-
tarpeen lisääntymistä koulutuksessa ja harjoituksissa.

1.Divisioonan komentaja teki esityksen armeijakunnan esikunnalle, että Vaa-
sassa oleva  Kenttätykistörykmentti 4 saisi suorittaa moottorimarssin talvioloissa
yhdellä patterilla Vaasan  ja Kankaanpään välillä. Moottorimarssin yhtenä tarkoi-
tuksena oli perehdyttää henkilöstö marssin järjestelyihin ja kalustoon. Samalla
haluttiin saada kokemuksia henkilö- ja kuorma-autojen sekä traktoreiden liikkumis-
ja toimintamahdollisuuksista vaihtelevassa talvimaastossa.610  Armeijakunnan ko-
mentaja antoi luvan tällaisen kokeilun suorittamiseen ja pyysi samalla
yleisesikunnalta määrärahaa kokeilun maksamiseksi.611  Suunnitelma 1.Divisioo-
nan armeijakunnan esikunnalle esittämästä moottorimarssista talvioloissa esitet-
tiin myös sotaväen päällikölle. Yleisesikunnan päällikkö ilmoitti moottorimarssi-
luvan hakijoille, että sotaväen päällikkö oli nähnyt suunnitelman  moottorimarssista
ja antoi luvan sen suorittamiseen. Yleisesikuntaa voisi laskuttaa mahdollisten va-

609 Reserviupseerikoulun esikunnan toimisto II:n kirj. nro 468, Hamina 6.11.1935. SArk/Koul.
610 1.Disioonan esikunnan toimisto II:n kirj. nro 909/50, Helsinki 12.2.1936. SArk/Koul.
611 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 184/II/50, Viipuri 14.2.1936. SArk/

Koul.

Kuva 14. Vakiomallinen moottoripyörä oli sopiva armeijan käyttöön. Sotamuseo.
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hinkojen sattuessa, mutta sen sijaan rahoja poltto- ja voiteluainekustannuksiin ei
ollut.612

Aluejärjestön sotilaspiirien moottoriajoneuvojen käyttötarve kasvoi tehtävien
lisääntyessä. Sotilaspiireille oli annettava autoja monien virkatehtävien hoitami-
seen. Yleisesikunta antoi käskyn Huoltopataljoona 1:lle ja 2:lle, että niiden on
komennettava moottoriajoneuvoja sotilaspiirien käyttöön edellä mainitun 9 ja jäl-
kimmäisen 6 kappaletta. Käskyssä korostettiin, että moottoriajoneuvoja ei voida
antaa enemmän, vaikka tarvetta olisikin paljon runsaammin. Henkilöautojen tilal-
le annetut kuorma-autot vaihdetaan henkilöautoiksi, kunhan uusia autoja on saatu
hankituksi.613  Koska moottoriajoneuvomäärä oli rajallinen, yleisesikunnan piti
puuttua niiden jakamiseen sotilaspiireille. Siksi se antoi käskyn sotilasläänien
esikunnille, että niiden on hyvissä ajoin ilmoitettava tarvittavien autojen lukumää-
rä niitä toimittaville joukko-osastoille ja käytön loputtua heti palautettava ne takai-
sin.614

Aluejärjestön moottoriajoneuvojen tarve saattoi nousta huomattavan suureksi.
Kannaksen Sotilaspiirin Esikunta pyysi yleisesikunnan osasto 1:n toimenpiteitä
liikekannallepanon suoritushenkilöstön ja joukkojen kuljettamiseksi. Kaikkiaan
tarvittiin 28 linja-autoa tai 95 henkilöautoa yhden vuorokauden ajaksi.615  Armei-
jalla ei ollut yhtä aikaa antaa näin suurta moottoriajoneuvomäärää.  Kirjeen margi-
naaliin yleisesikunta oli laskenut vuokraukseen tarvittavan rahamäärän ja toden-
nut, että se merkitään tulevaan varojenkäyttösuunnitelmaan.616

Moottoriajoneuvojen käyttö kasvoi joukoissa ja aluejärjestössä 1930-luvun al-
kupuolella niin runsaaksi, että sotaväen päällikön täytyi rajoittaa moottoriajoneu-
vojen käyttöä. Hän huomautti poltto- ja voiteluaineiden riittämättömyydestä ja
kehotti henkilöitä käyttämään virkamatkojen suorittamiseen yleisiä kulkuneuvo-
ja.617  Sotaväen päällikkö tiukensi otetta henkilökohtaisessa kirjelmässään koko
armeijalle moottoriajoneuvojen käytöstä ja korosti, etteivät muutamiin moottori-
ajoneuvoihin tulleet ajokilometrimäärät voi olla virka-ajoissa tehtyjä. Vaikka alue-
järjestön upseerikunnalla on ollut runsaasti virkatehtäviä - sotavarustuksen siirtoja
ja muita tehtäviä - ei autojen käytössä ole osoitettu riittävää harkitsevuutta. Kaikki
sotaväen moottoriajoneuvot on tarkoitettu vain virkakäyttöön ja kaikki muunlai-
nen käyttö on rangaistavaa.618

Armeijalla oli tarve käyttää moottoriajoneuvoja niin runsaasti, että niitä täytyi
vuokrata siviilistä leireille ja kertausharjoituksiin. Yleisesikunta joutui antamaan
vuokrauksista ohjeen, ettei moottoriajoneuvoja saa varojen puutteessa vuokrata
vuoden 1935 kertausharjoituksissa  koulutustarkoituksiin.619  Vuoden 1936

612 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 336/X, Helsinki 19.2.1936. SArk/Koul.
613 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 617/XIIa, Helsinki 11.5.1933. SArk/Lkp.
614 Ibidem, kirj. nro 291/XII, Helsinki 14.3.1934. Kansio Hh 226. SArk/Järj.
615 Kannaksen sotilaspiirin esikunnan kirj. nro 916/III/297 sal, Viipuri 22.5.1936. Kansio

Hh 5b. SArk/Lkp.
616 Ibidem.
617 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 279/XII, Helsinki 13.6.1934. Kansio F6. SArk/Lkp.
618 Ibidem, kirj. nro 5c/XII7henk, Helsinki 19.7.1934. Kansio F6. SArk/Lkp.
619 Yleisesikunnan kirj. nro 1671/X, Helsinki 26.11.1934. SArk/Koul.
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kertausharjoituksien erikoisohjeessa korostettiin, ettei koulutustarkoituksiin saa
vuokrata moottoriajoneuvoja. Ne puolustusvoimien joukko-osatot, jotka joutuvat
ajamaan kertausharjoitusjoukkojen tavaroita, merkitsevät poltto- ja voiteluaineista
aiheutuneet kulut poikkeuksellisesti erilliselle momentille ja ilmoittavat sen
yleisesikunnalle.620  Vaikka moottoriajoneuvoja olisi ollutkin käytettävissä, niin
poltto- ja voiteluainepula oli esteenä niiden käytölle. Helsingin Autokomppanian
komennuskunta joutui tasaamaan kertausharjoituksissa poltto- ja voiteluaineita eri
harjoitusjoukkojen kesken.621

 Polttoaineiden vähäinen määrä oli usein esteenä moottoriajoneuvojen tehok-
kaaseen käyttöön. Kapteeni R. Boijer kirjoitti vuonna 1935 Sotilasaikakauslehteen
artikkelin, jossa kertoi moottoriajoneuvojen korvaavista polttoaineista. Aikaisem-
min hiili- ja puuhiilikaasu oli ollut esillä korvaavana polttoaineena, mutta edelli-
sen lisäksi puusprii eli alkoholi olisi otettava yhtenä mahdollisuutena kriisiajan
polttoaineeksi.622

Yleisesikunta laati vuonna 1936 suunnitelman sodanaikaisesta armeijan huol-
losta. Suunnitelmassa oli otettu huomioon kaikki huollon eri lajit. Suunnitelman
pääperiaatte oli, että armeijan huoltoon kuuluvat tarvikkeet kuljetetaan tuotanto-
laitokselta kenttämakasiinien ja muiden välivarastojen kautta aina etulinjan mie-
helle saakka. Tällaiseen huoltoketjuun tarvittiin monenlaisia kuljetusvälineitä. Yksi
kuljetusmuoto oli käyttää moottoriajoneuvoja, joita suunnitelmassa oli 22
autokomppaniaa. Tällaisen moottoriajoneuvomäärän varaaminen kriisiajan kulje-
tuksiin kuului sotilaspiireille, joiden tehtävänä oli laatia moottoriajoneuvojen otto-
suunnitelmat ja kuljettajien varaukset.623

6.3 Siviililiikenteen vaikutus armeijan moottorointiin

6.3.1 Moottoriajoneuvoalan lainsäädäntö ja kasvava
moottoriajoneuvoliikenne

Armeijan kriisiajan moottoriajoneuvojen käyttöä suunniteltaessa jouduttiin tarkas-
telemaan  moottoriajoneuvojen poltto-ja voiteluaineita. Erityisesti korvaavat polt-
toaineet herättivät kiinnostusta. Jo 1920-luvun lopulla annettiin laki, jossa  valtio-
varainministeriölle annettiin oikeus antaa verovapaus sellaisille moottori-
ajoneuvoille, jotka käyttivät kotimaista polttoainetta: puuta, hiiltä  tai muita niihin
verrattavia.624  Korvaavia polttoaineita käyttävien moottoriajoneuvojen verovapautta
jatkettiin edelleen 1930-luvulla ja maaherroille annettiin oikeus myöntää verova-
paus kotimaista polttoainetta käyttäville moottoriajoneuvoille.625  Tällainen sivii-

620 Yleisesikunnan kirj. nro 255/Ahp, Helsinki 6.3.1936. SArk/Koul.
621 1.Divisioonan esikunnan kirj. nro 6718/IV/78, Helsinki 9.11.1936. SArk/Koul.
622 Boijer, R. 1935. Moottoripolttoainekorvikkeet. SAL 1935, 46-54.
623 Yleisesikunnan operatiivisen osaston kirj. nro 180/I/36 sal, Helsinki 25.3.1936. SArk/Kulj.
624 Laki moottoriajoneuvoverosta 18.1.1929/22, 3 §.
625 Laki moottoriajoneuvoverosta 14.12.1935/384, 4 § ja laki moottoriajoneuvoverosta

18.12.1936/394, 4§.
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lissä kokeiltu polttoaineiden käyttö antoi pohjaa armeijassa kriisiajan moottoriajo-
neuvojen käytön suunnittelulle.

Vuonna 1929 moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen perusteella kul-
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antoi päätöksen katsastusalueiden rajoista
ja katsastusmiesten määristä.626  Vuonna 1934 kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö antoi muutoksen aikaisempaan päätökseen.627  Tässä muutoksessa
pienennettiin lääneissä olevia katsastusalueita 30:stä 24:ään ja katsastusmiesten
määrää 69:stä 60:een. Vaikka moottoriajoneuvojen määrät olivat kasvaneet, silti
katsastusalueiden ja -miesten määrät olivat pienentyneet. Perusteluna tällaiselle
muutokselle oli se, että katsastusalueet oli rajattu läänien sisällä hallinnollisesti
sopivimpiin kokonaisuuksiin. Puolustusministeriö oli antanut vuonna 1932
moottoriajoneuvojen varauksista ja ottoalueiden määräämisistä käskyn, jonka
mukaan sotilaspiirien oli otettava huomioon vuoden 1929 katsastusaluejako.628  Viisi
vuotta myöhemmin annettu muutos katsastusalueiden määräämisestä sopivimpiin
hallinnollisiin alueisiin palveli myös sotilaspiirejä.

Jo vuonna 1923 annettiin asetus asevelvollisten lääkärintarkastuksesta ja hei-
dän kelpoisuudestaan ja sopivuudestaan eri aselajeihin.. Moottoriajoneuvon kul-
jettajalla oli oltava  hyvä näkö.629   Puolustusministeriö antoi myös päätöksiä, jotka
sijoitettiin Suomen lainsäädäntökokoelmaan. Vuonna 1935 puolustusministeriö
päätöksellään vahvisti ohjeen lääkärintarkastuksista. Huoltojoukoissa palvelevalla
moottoriajoneuvonkuljettajalla näön täytyi olla vähintään toisessa silmässä 0,7 ja
toisessa 0,3. Näön parantaminen oli sallittua eli silmälaseja sai käyttää.630  Aikai-
sempi vaatimus hyvästä näöstä oli riittämätön, joten se täytyi puolustusministeri-
ön päätöksellä tarkentaa siviilissä vaadittavien näöntarkastusmenetelmien mukai-
seksi.

Kyydinpito oli vielä 1930-luvulla yksi merkittävä tapa hoitaa kuljetuksia. Val-
tioneuvosto antoi vuonna 1936 päätöksen kyydinpidon jatkumisesta vuosina 1938
- 1940.631  Moottoriajoneuvo tuli yhä merkittävämmäksi kyydinpidossa ja kasva-
vassa liikenteessä, mikä ilmeni valtioneuvoston antamassa asetuksessa moottori-
ajoneuvojen ja hevosten kilometrimaksuista.632  Moottoriajoneuvoilla kyytimaksu
oli halvempi, jolloin hevosten käyttäminen hitaampana ja kalliimpana kyytitapana
jäi vähäisemmäksi moottoriajoneuvoihin verrattuna.

626 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929/23, 10 § ja kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueiden ja katsastusmiesten
lukumäärästä 27.4.1929/199.

627 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsas-
tusalueiden rajoista ja katsastusmiesten lukumäärästä 10.10.1934/366.

628 Puolustusministeriön kirj. nro 20/22 sot. 2 sal, Helsinki 21.1.1932. SArk/Järj.
629 Asetus asevelvollisten lääkärintarkastuksesta ja heidän kelpaavaisuudestaan ja sopivai-

suudestaan  palvelukseen eri aselajeissa 14.4.1923/103, taulukko II.
630 Puolustusministeriön päätös ohjesäännön vahvistamisesta lääkärintarkastuksia varten

23.4.1935/170.
631 Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 24.4.1936/178.
632 Asetus kyydinpitokaudeksi 1938-1940 määrättävästä kyytirahasta 25.4.1936/177.
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Rekisterissä olevien moottoriajoneuvojen lukumäärä oli 1920-luvun lopulla n.
35 000 autoa. Lukumäärä laski 1930-luvun alkupuolella n. 5000 autolla, mutta
alkoi nousta vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Vuonna 1939 autoja oli n. 51 000
(ks. liite 1). Autorekisterissä olevat lukumäärät sisälsivät kaikentyyppisiä autoja,
mikä johtui kasvavista erilaisista moottoriajoneuvojen käyttötarpeista. Kansanta-
loudellisesti toisenlainen kuva saadaan kasvavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
1920- ja 1930- luvuilla, mikä ilmenee seuraavasta taulukosta.

Taulukko 38. Arvioitu henkilö- ja tavaraliikenne moottoriajoneuvoilla 1923 - 1940

     Vuosi Henkilöliikenne milj. kilometriä Tavaraliikenne milj. netto-
tonnikilometriä

        1923 17 5
        1924 30 8
        1925 327 12
        1926 493 18
        1927 525 26
        1928 664 38
        1929 666 67
        1930 711 95
        1931 822 118
        1932 857 132
        1933 901 149
        1934 1069 181
        1935 1236 222
        1936 1482 267
        1937 1814 375
        1938 2159 432
        1939 2416 481
        1940 2133 497

Lähde: Tielaitoksen kehittäminen ja sen rahoitus. Komiteamitintö 1954:6, s. 63.

Sekä henkilö- että tavaramäärät kasvoivat jatkuvasti 1920- ja 1930-luvuilla,
mikä osoittaa yhteiskunnassa tapahtunutta kansantaloudellista kasvua. Moottori-
ajoneuvot olivat tulleet pysyvästi suomalaiseen yhteiskuntaan palvelemaan ja hyö-
dyntämään ihmisten erilaisia tarpeita. Myös armeija käytti hyväkseen kasvavaa
siviililiikennettä niin tavaroiden kuljettamisessa kuin moottoriajoneuvojen
vuokrauksissa erilaisiin harjoituksiin.
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6.3.2 Maanteiden rakentamiset ja talviauraukset

Tie- ja vesirakennushallitus alkoi julkaista vasta vuonna 1930 luetteloa maantei-
den yhteenlasketusta pituudesta.Tiet olivat sorapäällysteisiä, vain muutama kilo-
metri taajamissa ja niiden läheisyydessä oli päällystetty.

Taulukko 39. Maanteiden pituudet 1920 - 1940

Vuosi Maantiet ja niiden jatkot kilometreinä
1920 (23821)
1921 (24600)
1924 (25056)
1925 (26365)
1926 (27770)
1927 (28127)

1930 29062
1931 29355
1932 29731
1933 31589
1934 31446
1935 32125
1936 32631
1937 33101
1938 33481
1939 33775
1940 30519

Lähde: Tielaitoksen kehittäminen ja sen rahoitus. Komiteamietintö 1954:6. s. 66.
Tiekilometrimäärät tie- ja vesirakennushallituksen vuosikertomuksen mukaan vuo-
den lopulla. Komiteamietinnössä suluissa esitetyt luvut muista lähteistä.

Vuosien 1927 ja 1930 välillä lähteessä ei ollut mainintaa lisääntyneistä kilometri-
määristä. Maanteiden yhteinen kilometrimäärä lisääntyi 20 vuoden aikana  n. 6900
kilometriä ja vuosittain n. 330 kilometriä.

Armeijan tehtäviin kuului ottaa kantaa jokaiseen rakennettavaan maantie-
kilometriin. Siksi tie- ja vesirakennushallitus laittoi tiesuunnitelmat ennen niiden
rakentamista lausunnolle yleisesikuntaan, jossa niiden sotilaallinen merkitys arvi-
oitiin. Yleisesikunta antoi kielteiset lausunnot vuonna 1934  Suojärven ja Alakitkan
välisen tien633  sekä Hyrynsalmen Moisionvaarasta Alavuokin ja Keskisenvaaran
kautta Kuhmonniemeen ja edelleen Suomussalmen maantielle kulkevan tien ra-

633 Yleisesikunnan osasto 3:n operatiivisen toimiston kirj. nro 33/I/34, Helsinki 14.2.1934.
SArk/Kulj.
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kentamisesta.634  Tässä lausunnossa puollettiin Taipalsaaren - Ampujalan ja Suo-
mussalmen - Näljängän tien rakentamista.

Yleisesikunta esitti myös toivomuksia tie- ja vesirakennushallitukselle maan-
teiden rakentamiseen liittyvistä yksityiskohdista ja niiden sopivuudesta sotilaalli-
seen käyttöön. Tällaisen esityksen yleisesikunta teki vuonna 1936. Esityksessä
korostettiin, että tiet ja niiden ojat olisi tehtävä sellaisiksi, että ilmavaaran aikana
moottoriajoneuvot voisivat ajaa helposti maastoon. Myös teiden oikaisuissa jääviä
vanhoja teitä pyydettiin jättämään ajokelpoisiksi, jotta armeija voisi käyttää niitä
maastoutumiseen ja muuhun sotilaalliseen käyttöön.635

Maanteiden lisääntyessä myös moottoriajoneuvoliikenne kasvoi. Talviliikkuvuus
monilla maanteillä oli edelleen ongelmallista. Armeijan uudelleenjärjestelyssä
sotilaspiireille tuli lisää alueita, jolle talvellakin olisi pitänyt moottoriajoneuvoilla
päästä . Jaakkiman sotilaspiirin päällikkö lähetti vuonna 1933  kirjelmän yleis-
esikuntaan. Hän oli huolissaan maanteiden talviaurauksista alueellaan. Kirjelmäs-
sään Jaakkiman sotilaspiirin  päällikkö mainitsi, että teitä kyllä aurataan, mutta
niiden aukipitämisestä ei ole mitään varmuutta.636  Useat sotilasläänit olivat huolis-
saan samasta asiasta. Yleisesikunnalle tuli useita kirjelmiä, joissa pyydettiin tarvit-
tavien maanteiden pitämistä talviliikennekelpoisina mahdollisen liikekannallepa-
non varalta.637

Armeijan ylin johto oli myös huolestunut talviliikkuvuudesta sekä maastossa
että maanteillä. Sotaväen päällikkö hyväksyi talvihevostien ja aurauskurssin
koulutussuunnitelman. Kuuden päivän aikana opeteltiin talvitien tekemistä maas-
toon.638  Myös lumen ominaisuuksia tarkasteltiin talviteiden teossa. Teknillinen
tarkastaja antoi lausunnon Talvitiet-kirjasta, joka oli kirjoitettu niin tieteellisen tut-
kimuksen kuin käytännön kokemusten pohjalta. Lausunnossaan teknillinen tar-
kastaja totesi, ettei teoksesta ole kovin suurta hyötyä armeijalle, mutta se antaa
laajempaa ymmärrystä lumen tuntemukselle.639  Kun lumen tunteminen askarrutti
aurausten ja talviteiden kanssa kosketuksessa olevia armeijan henkilöitä, niin yleis-
esikunta julkaisi silloisten tietojen perusteella lumen laatututkimuksista muistion.
Se oli aurausten hoitamisessa ja talviteiden rakentamisessa olevien henkilöiden
käytössä.640

Kun armeijalla ei ollut mahdollisuuksia kaikkien sotilaallisesti tärkeiden teiden
auraamiseen, niin silloin käännyttiin tie- ja vesirakennushallituksen puoleen. Yleis-
esikunta pyysi Viipurissa olevalta armeijakunnan esikunnalta tietoja, mitkä tie- ja
vesirakennushallituksen kartassa Karjalan  kannaksen alueella olevat tiet olisi pi-

634 Yleisesikunnan osasto 3:n operatiivisen toimiston kirj. nro 61/I/34, Helsinki 10.3.1934.
SArk/Kulj.

635 Ibidem, kirj. nro 236/I/36, Helsinki 27.10.1936. SArk/Kulj.
636 Jaakkiman sotilaspiirin esikunnan kirj. nro 126/33/sal, Sortavala 28.8.1933. SArk/Lkp.
637 Yleisesikunnan osasto 1:lle saapuneet sotilasläänien kirjelmät nrot 195 ja 205-212/III/

sal. Kansio Fs 1934. SArk/Lkp.
638 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 117/X, Helsinki 16.1.1935. SArk/Koul.
639 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 810/H5a, Helsinki 29.10.1935.  SArk/Ttark.
640 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston muistio puolustuslaitoksen osallistumisesta eräisiin

lumen paljoutta, laatua ym. koskeviin tutkimustöihin. Kansio 58, 1933-1937. SArk/Kulj.
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dettävä moottoriajoneuvoliikenteelle talviliikennekelpoisina.641  Saatuaan
pyytämänsä tiedot yleisesikunta lähetti ne puolustustusministeriön hyväksymänä
tie- ja vesirakennushallitukselle ja esitti, että karttaan merkityt sotilastiet on pidet-
tävä talviliikennekelpoisina. Samalla yleisesikunta  huomautti, että puolustusmi-
nisteriö on nimennyt tie- ja vesirakennushallitukseen  henkilön, jonka tulee olla
armeijan edustajana mukana aurauksia koskevissa yhteistyökokouksissa.642

Yhteistyö ei kuitenkaan sujunut kitkattomasti tie- ja vesirakennushallituksen
kanssa. Yleisesikunta lähetti vuonna 1936 kirjelmän, jossa se arvosteli vuonna 1934
sovitun kolmivuotissuunnitelman toteutumista. Karjalan kannaksen auraukset oli-
vat kyllä toteutuneet osittain armeijan aktiivisten toimenpiteiden ansiosta, mutta
muualla oli jäänyt sovittuja asioita hoitamatta. Samalla kirjelmässä esitettiin valta-
kunnallinen luettelo niistä maanteistä, joiden auraukset olisi pitänyt hoitaa.643  Vas-
tauksena yleisesikunnan lähettämään kirjelmään voidaan pitää tie- ja vesiraken-
nushallituksen kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriölle lähettämää kirjelmää,
jossa tulivat esille eduskunnan myöntämät varat maanteiden aurauksiin vuonna
1937.  Kaikkien tie- ja vesirakennushallituksen vastuulla olevien aurattavien maan-
teiden kokonaispituus oli 7219 kilometriä, johon varat oli myönnetty.  Kirjelmässä
korostettiin, että tie- ja vesirakennushallituksella on armeijan lisäksi muitakin yh-
teistyökumppaneita, jotka tulee ottaa huomioon. Näitä olivat rautahallitus sekä posti-
ja lennätinhallitus.644

6.4 Moottoriajoneuvoalan koulutuksen laajentuminen

6.4.1 Kuljettajakoulutus

Varusmiesten kuljettajakoulutus vakiintui 1930-luvun alkupuolella aikaisemmin
esitettyjen koulutusohjelmien mukaiseksi. Opetus- ja harjoitusohjelmiin tehtiin
pieniä tarkennuksia moottoriajoneuvojen rakenteellisten muutosten perusteella.
Kuljettajakoulutuksen määriin tuli kuitenkin muutoksia, kun joukko-osastoissa
moottoriajoneuvojen määrät ja niiden käyttötarpeet kasvoivat. Tällöin lisääntyi
kuljettajien kouluttamisen tarve, joka aiheutti uusia koulutusjärjestelyjä.
Pääkoulutuspaikkoina olivat edelleen Helsingin Autokomppania ja Viipurissa
Huoltopataljoonan Autokomppania.

Yleisesikunta julkaisi vuonna 1933 koulutussuhdelaskelman, jossa  se esitti
Helsingin Autokomppanian vuosittaiseksi autonkuljettajamääräksi 100 varusmiestä
ja Viipurissa olevan Huoltopataljoonan Autokomppanian määräksi 118.645   Sotilas-
piirien esittämät määrät autonkuljettajiksi koulutettavista poikkesivat yleisesikun-

641 Yleisesikunnan osasto 3:n operatiivisen toimiston kirj. nro 60/I/34, Helsinki 9.3.1934.
SArk/Kulj.

642 Yleisesikunnan kirj. nro 1377/335, Helsinki 21.3.1934. SArk/Kulj.
643 Yleisesikunnan kulkulaitostoimiston kirj. nro 978/II, Helsinki 17.10.1936. SArk/Kulj.
644 Tie- ja vesirakennushallituksen kirj. nro T-4028, Helsinki 8.12.1936. SArk/Kulj.
645 Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston koulutussuhdelaskelma sotilaspiireille,

Helsinki 24.1.1933. Mappi 10. SArk/Järj.
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nan antamista määristä. Helsingin Autokomppaniaan määrättiin varusmiehiä 125
ja Huoltopataljoonan Autokomppanian 136. Näihin lukuihin sisältyivät myös
autokomppanioiden muihin tehtäviin koulutettavat.646     Yleisesikunnan antamissa
ohjeissa sotilaspiireille korostettiin autonkuljettajien valinnoissa  siviilissä hanki-
tun ajokortin tähdellisyyttä tai autoalalla saavutettua pätevyyttä. Palvelukseen-
astumispäiviksi määrättiin Helsingin Autokomppaniaan 3.2. ja 3.10. ja Huolto-
pataljoonan Autokomppaniaan 8.5. ja 8.11.647  Sotilaspiirien kautta koulutussuhde-
laskelmien mukainen varusmiesmäärä ei riittänyt täyttämään Helsingin Auto-
komppanian kuljettajatarvetta. Länsi-Suomen alueella oli niin runsaasti moottori-
ajoneuvojen käyttötarvetta, jonka hoitamiseen Helsingin Autokomppanian kapasi-
teetti ei riittänyt, joten ajoja täytyi karsia. Siksi 1.Divisioonan komentaja pyysi
saada kumpaankin saapumiserään vähintään 70 varusmiestä, joista saataisiin riit-
tävä määrä moottoriajoneuvojen kuljettajia Länsi-Suomen alueelle.648

Kuljettajakoulutuksesta vastaavaa henkilökuntaa vuonna 1934 oli seuraavasti:
Helsingin Autokomppaniassa 3 upseeria, 14 sotilasvirkamiestä ja 1 autontarkastaja
sekä Huoltopataljoonan Autokomppanisassa 4 upseeria, 10 sotilasvirkamiestä ja 1
autontarkastaja. Kummallakin autokomppanialla oli esikunnat, joissa oli moottori-
ajoneuvoalan hallinnollisia tehtäviä hoitavia henkilöitä 2 - 3 upseeria tai sotilas-
virkamiestä.649  Helsingin Autokomppanialla koulutustilat olivat niin huonot, että
yleisesikunta lähetti puolustusministeriölle pyynnön saada mahdollisimman pian
tekeille Helsingin Taivallahteen rakennettavan kasarmin.650

Armeijakunnan esikunta Viipurissa määräsi vuonna 1934 alueellaan olevien
niiden joukko-osastojen, joilla oli moottoriajoneuvoja, kouluttavan kuljettajat
koulutussuhdelaskelmien mukaisesti Huoltopataljoonan Autokomppaniassa. Kou-
lutettavia kuljettajia oli yhteensä 93.651  Seuraavana vuonna Armeijakunnan esi-
kunta vastasi myöntävästi yleisesikunnan kirjelmään, jossa pyydettiin myös Ar-
meijakunnan alueella olevien ilmavoimien autonkuljettajat kouluttamaan Huolto-
pataljoonan kuljettajakursseilla. Samalla Armeijakunnan esikunta korosti
yleisesikunnalle sitä, että autonkuljettajien koulutus tulisi hoitaa  koulutuskaluston
kalleuden vuoksi vain Helsingin ja Huoltopataljoonan autokomppanioissa.652

Yleisesikunta oli jo maavoimien uudelleen järjestelyn yhteydessä vuonna 1931
esittänyt, että autonkuljettajien koulutus olisi keskitettävä ainoastaan kahteen

646 Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston koulutussuhdelaskelma sotilaspiireille,
palvelukseen astuvien määrät 1934. Helsinki 22.11.1933. Mappi 10. SArk/Järj.

647 Ibidem, ohje sotilaspiireille asevelvollisten jaottelusta 1934, Helsinki 27.11.1933. Mappi
10. SArk/Järj.

648 1.Divisioonan esikunnan toimisto III:n kirj. nro 1680/III/59, Helsinki 2.3.1934. Mappi
F8.  SArk/Lkp.

649 Ibidem, määräykset puolustuslaitoksen viroista ja toimista 1934. Mappi Hh 1928-1942,
SArk/Järj.

650 Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston kirj. 174/VIII/34, Helsinki 14.3.1934. Mappi
F8. SArk/Lkp.

651 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 340/II/43, Viipuri 17.4.1934. SArk/
Koul.

652 Ibidem, kirj. nro 500/II/43, Viipuri 18.4.1935. SArk/Koul.
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autokomppaniaan: Viipurissa olevaan Huoltopataljoonan Autokomppaniaan ja
Helsingin Autokomppaniaan.653  Armeijakunnan esitys vuonna 1935 autonkuljet-
tajien koulutuksesta vain autokomppanioissa oli esitetty sotaväenpäällikölle, ja hän
oli hyväksynyt sen. Tämän tiedon saatuaan Armeijakunnan esikunta antoi määrä-
yksen, jonka mukaan alueella olevien kaikkien niiden joukko-osastojen, joilla oli
moottoriajoneuvoja, kuljettajat koulutetaan Huoltopataljoonan Autokomppaniassa.
Tämä ratkaisu lisäsi Huoltopataljoonan Autokomppanian kuljettakurssien oppilas-
määrän niin runsaaksi, että osa alueella olevien joukko-osastojen kuljettajien
koulututuksesta täytyi siirtää Helsingin Autokomppaniaan.654  Armeijakunnan ko-
mentaja näki huolta myös koko armeijan moottoriajoneuvojen kuljettajien tasosta
huomauttaesaan yleisesikunnalle, että Vaasassa ruotsinkielisille kuljettajille annettu
opetus ei ollut riittävän tasokasta. Se ei vastannut varsinkaan siviiliajokortin saa-
miseen tarvittavia ehtoja, joten koulutus olisi siirrettävä Helsingin Autokomp-
paniaan.655

Helsingin Autokomppanialle ruotsinkielisten autonkuljettajien koulutus olisi
tuottanut vaikeuksia, koska ruotsinkielisiä kouluttajia ei ollut tarpeeksi. Ongelman
ratkaisemiseksi Armeijakunnan komentaja esitti, että Helsingin Autokomppanialle
on saatava molempia kotimaisia kieliä hallitsevat opettajat tai saatava riittävän hyvät
koulutusmahdollisuudet Vaasaan.656  Ongelman  ratkaisi sotaväen päällikkö siten,
että määräsi Helsingin Autokomppaniasta siirtämään riittävästi opetuskalustoa
Vaasaan ja kouluttamaan kuljettajat  sikäläisellä ruotsinkielisellä moottoriajoneuvo-
alan henkilöstöllä.657

Edellä esitettyjen asioiden käsittelyssä Armeijakunnan komentaja oli ottanut
voimakkaasti kantaa tehdessään esityksiä autonkuljettajien koulutukseen. Yleis-
esikunnan ja joukkojen välille oli tullut yksi esikunta, joka oli vaikuttanut yleisesi-
kunnan tekemiin ratkaisuhin. Huomattavaa on, että esityskirjelmien jakelusta puuttui
teknillinen tarkastaja. Useisiin yleisesikunnalle lähetettyihin  kirjelmien
marginaaleihin oli merkitty “näytetään teknilliselle tarkastajalle”. Teknillisen tar-
kastajan osuus moottoriajoneuvojen kuljettajien koulutuksen valvonnassa 1930-
luvun puolivälillä ja sen jälkeen oli jäänyt vähäiseksi, lähinnä vain koulutuksen
seuraamiseksi.

  Armeijan moottoriajoneuvojen varusmieskuljettajien koulutusta pidettiin
tuloksellisena.. Tällaisen subjektiivisen näkemyksen esitti nimimerkillä “Entinen
autokomppanian päällikkö” Sotilasaikakauslehdessä vuonna 1935. Hän  kirjoitti
artikkelin “Kokemukset esiin”, jossa ilmaisi autokomppanioiden varusmiesten
palvelevan hyvin motivoituneina. Tähän hänen mielestään vaikuttavana tekijänä

653 Yleisesikunnan toimisto VIII:n kirj. nro 254, Helsinki 14.10.1931. Maavoimien uudelleen
järjestely 1931. Liite nro 6. Selvittely niistä tekijöistä, joiden perusteella rauhanaikaisen
maa-armeijan muodostelmien yksityiskohtaiset määrävahvuusehdotukset ovat laaditut.
Kansio Hh 78. SArk/Järj.

654 Armeijakunan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 590/II/43, Viipuri 6.3.1935. SArk/Koul.
655 Ibidem.
656 Armeijakunnan esikunnan huolto-osaston kirj. nro 221/TT/78, Viipuri 3.8.1935. SArk/Koul.
657 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 217/X, Helsinki 20.9.1935. SArk/Koul.
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oli se, että varusmiehet saavutettuaan yleissotilaallisen koulutuksen tason pääsivät
teknillisten asioiden pariin ja työskentelemään moottoriajoneuvojen kanssa. Täl-
löin työ oli palkitsevaa ja näin palvelusmotivaatio säilyi korkeana.658  Toisena
vaikuttimena tällaiseen palvelusmotivaation ilmenemiseen olivat myös yleisesi-
kunnan antamat ohjeet sotilaspiireille autonkuljettajien valitsemisesta. Lääkärin-
tarkastuksessa kuljettajaksi valituksi tulevalla tuli ilmetä nopea äly ja tekninen
kätevyys moottoriajoneuvoalalla työskentelyyn ja toimimiseen.659  Motivoitunut ja
selkeä-älyinen henkilö palvelee hyvin missä tehtävässä tahansa, minkä “Entinen
autokomppanian päällikkö” oli havainnut autokomppaniassa palvelleiden
varusmieskuljettajien toiminnoissa.

 Osa armeijan henkilökunnasta sai kuljettajakoulutusta. Armeijakunnan esikunta
julkaisi vuonna 1934 määräyksen, jonka mukaan annettiin lupa niille joukko-osas-
toille, joissa oli moottoriajoneuvoja muttei vielä moottoriajoneuvoalalle koulutet-
tua henkilökuntaa, lähettää upseerin ja aliupseerin Huoltopataljoonan Autokomp-
paniaan varusmiesten kuljettajakurssille. Samalla heidän täytyi tutustua kuljetus-
toimintaan ja opiskella mottoriajoneuvojen korjaus- ja huoltotoimintaa niin, että
he omissa joukko-osastoissaan pystyisivät hoitamaan moottoriajoneuvoalaan liit-
tyvät tehtävät.660

Kuljettajakoulutusta jouduttiin antamaan muutamille erityisasemassa oleville
armeijan henkilöille. Yleisesikunta määräsi Helsingin Autokomppanian koulutta-
maan neljä valvontatoimiston upseeria ja antamaan heille ajokortit, koska virka-
tehtävien hoitaminen vaati autolla liikkumista ilman varusmieskuljettajaa.661

6.4.2 Moottoriajoneuvoalan henkilöston koulutus

Yleisesikunta pyysi vuonna 1934 esitykset joukoilta seuraavana vuonna tarpeelli-
sina pidettävistä kantahenkilökunnan koulutuskursseista. Vastauksissa yksikään
joukko-osasto ei ilmoittanut minkäänlaista koulutustarvetta moottoriajoneuvo-
alalle.662  Niinpä yleisesikunta ei osoittanut moottoriajoneuvoalan henkilöstölle
yhtään koulutustilaisuutta vuodelle 1935 antamassaan koulutusohjemassa.663

 Armeijan henkilökunnasta oli vuosittain n. 19 % sotakouluissa tai erilaisilla
kursseilla. Tästä asiasta Armeijakunnan esikunta ilmaisi huolensa yleisesikunnalle
ja esitti, että samanaikaisesti henkilökunnasta ei saisi olla noin suuri osa poissa

658 Kokemukset esiin. SAL 1935, 609-611.
659 Aselajeihin vaadittavat edellytykset ja kyvyt. Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston

kirj. nro 567/VIII, Helsinki 27.10.1934. Kansio Hh 226. SArk/Järj.
660 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 340/II/43, Viipuri 17.4.1934. SArk/

Koul.
661 Yleisesikunnanosasto osasto  4:n kirj. nro 721/X, Helsinki 4.4.1935. SArk/Koul.
662 Vastaukset yleisesikunnan vuonna 1934 tekemään pyyntöön koulutustarpeista vuonna

1935. Mappi 13, 1935. SArk/Koul.
663 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. 2210/X, Helsinki 22.12.1934. Koskee koulutusta vuonna

1935. SArk/Koul.
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kouluttajatehtävistä. Kuitenkin moottoriajoneuvoalalle tarvittaisiin koulutus-
tilaisuuksia, vaikka joukko-osastot eivät ole niitä  esittäneetkään.664

Kanta-aliupseerien koulutuksen suunnittelua varten yleisesikunta pyysi kaikil-
ta joukko-osastoilta tiedot peruskoulutetuista ja -kouluttamattomista aliupseereista.
Silloin armeijassa oli 16 aliupseerinimikettä, jossa määrässä moottoriajoneuvo-
alalle oli vain yksi mekaanikko- ja moottoriajoneuvoaliupseeri. Joukko-osastojen
vastauksista ilmeni, että vuonna 1935  armeijakunnan joukko-osastoissa oli 23
peruskoulutettua ja 28 peruskouluttamatonta mekaanikko- ja moottoriajoneuvo-
aliupseeria. Erityisen huono tilanne oli Helsingin Autokomppaniassa, jossa vas-
taavat luvut olivat 2 ja 12. Runsaimmin peruskoulutettuja oli polkupyörä- ja ratsu-
väkijoukoilla, joilla vastaavat luvut olivat 15 ja 12.665  Armeijakunnan esikunta Vii-
purista antoi lisäselvityksen yleisesikunnalle antamaansa kanta-aliupseerien
koulutustilanteeseen vuonna 1935. Selvityksessään se korosti, että Huolto-
pataljoonan Autokomppanialla ei ole yhtään mekaanikko- ja moottoriajoneuvon
aliupseerinimikkeellä toimivaa alupseeria, koska kaikki aliupseerit on sijoitettu
Huoltopataljoonan koulutusaliupseerien nimikkeistöön. Tästä joukosta ei voida
selvittää, kuinka monta on moottoriajoneuvoalan peruskoulutettua tai
peruskouluttamatonta aliupseeria.666

Joukoilta saatujen tietojen perusteella yleisesikunta teki taas vuonna 1936 esi-
tyksen henkilökunnan koulutussuunnitelmaksi vuodeksi 1937. Tähänkään esityk-
seen yksikään joukko-osasto ei ollut toivonut yhtään moottoriajoneuvoalan koulutus-
tilaisuutta.667  Henkilökunnan moottoriajoneuvoalan koulutustilanne osoitti vielä
1930-luvun puolivälissä sen, ettei armeija itse ollut valmis kouluttamaan tälle alal-
le henkilökuntaa.

Ammattienedistämislaitoksessa Helsingissä vuonna 1929 alkaneet ja 1930-lu-
vun alkupuolella jatkuneet autokoulunopettajien kurssit loppuivat vuosikymme-
nen puolivälissä (ks. taulukko 27). Teknillinen tarkastaja kyseli Ammatti-
enedistämislaitokselta armeijan henkilöstölle sopivien teknillisen alan koulutus-
mahdollisuuksia, johon Ammattienedismislaitos vastasi myöntävästi.668  Kyselyn
perusteella ja puolustusministeriön hyväksymänä Ammattienedistämislaitos jär-
jesti teknillisen tarkastajan toimialueelle sopivia henkilökunnan kursseja. Moottori-
ajoneuvoalan kurssien järjestämiseen teknillinen tarkastaja ei kuitenkaan  ryhty-
nyt.669

664 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 1333/II/41, Viipuri 13.11.1934.
SArk/Koul.

665 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2406/X, Helsinki 5.11.1935. SArk/Koul.
666 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 1368/II/44, Viipuri 2.12.1935.

SArk/Koul.
667 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2250/X, Helsinki 10.12.1936. SArk/Koul.
668 Ammattienedistämislaitoksen kirjelmä teknilliselle tarkastajalle 7.9.1934. Kansio 9, 1934.

SArk/Koul.
669 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1630/X, Helsinki 9.11.1934, SArk/Koul. ja

Ammattienedistämislaitoksen kirjelmä yleisesikunnalle 14.11.1934. Kansio 9, 1934.
SArk/Koul.
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Autojoukoissa todettiin huolestuneena moottoriajoneuvoalan kurssien puuttu-
minen. Helsingin   Autokomppanian luutnantti H. Roste kävi neuvotteluja Ammatti-
enedistämislaitoksen kanssa  autokoulunopettajien koulutuksen saamiseksi Auto-
komppanian tiloihin. Tähän pyyntöön Ammattienedistämislaitos vastasi myöntä-
västi.670  1.Divisioonan komentaja hyväksyi Ammattienedistämislaitoksen vasta-
uksen pitää autokoulunopettajien kurssi Helsingin Autokomppaniassa. Hän lähetti
kirjelmän yleisesikunnalle pyytäen kurssin järjestämistä. Perustelussaan hän ko-
rosti, että autokoulunopettajan tulee olla moottoriajoneuvoliikenteestä vuonna 1929
annetun asetuksen mukaan Ammattienedistämislaitoksen autokoulunopettajakurssin
käynyt henkilö.671  Kirjelmän marginaaliin yleisesikunnassa oli kirjoitettu, ettei
armeijan tarvitse noudattaa moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja asetuksia, ja
kurssia ei pidetty.672  Silti Helsingin Autokomppanian kaksi autokoulunopettajaa
suorittivat  yksityisoppilaina autokoulunopettajakurssin Ammattienedis-
tämislaitoksessa vuonna 1936. Vuodesta 1937 lähtien armeijan moottoriajoneuvo-
alan henkilöstöä pääsi osallistumaan Ammattienedistämislaitoksen autokoulun-
opettajakursseille (ks. taulukko 27).

Armeijakunnan esikunta Viipurissa totesi Ammattieneditämislaitoksen olevan
sopivan armeijan erikoishenkilöstön koulutuspaikaksi ja esitti pyynnön
yleisesikunnalle saada pioneereille ja asesepille teknillisten aineiden opetusta.673

Tällaisia siviilistä saatavia erikoisalojen kursseja armeijan eri joukko-osastot
sisällyttivät koulutusohjelmiinsa, koska armeijalla ei ollut mahdollisuuksia sellai-
sia järjestää.

Kirjallisuudella oli tärkeä osuus niin kurssi- kuin itseopiskelussa. Teknillinen
tarkastaja teki esityksiä teknillisten joukkojen kirjallisuuden hankinnoista. Vuon-
na 1934 hän esitti yleisesikunnalle viestialan kirjallisuus- ja opetusvälineistön hank-
kimisesta Viestipataljoona 1:n käyttöön. Hankinnasta käytiin perusteellinen selvit-
tely yleisesikunnassa, jossa teknillisen tarkastajan asiallinen kanta voitti.674  Täl-
laista määrätietoista opetusmateriaalin hankinnasta vastaavaa henkilöä olisi tarvit-
tu myös moottoriajoneuvoalan koulutusmateriaalin saamiseksi, koska opetusma-
teriaali kuluu käytössä sekä poistuu vanhentuneena.

Armeijakunnan komentaja Viipurissa esitti vuonna 1934 yleisesikunnalle
kirjallisuustarpeen, joka jakautui kahteen osaan: lainakirjastoon hankittavat kirjat
ja kertausharjoituksissa tarvittavat kirjat. Armeijakunnan joukko-osastot olivat teh-
neet kirjapyynnöt kukin omien tarpeidensa mukaan. Nämä oli yhdistetty armeija-
kunnan esikunnassa. Lainakirjastoon pyydettiin 97 erilaista teosta yksi kappale

670 Ammattienedistämislaitoksen kirjelmä Helsingin Autokomppanialle 8.1.1936. Kansio
16, 1936. SArk/Koul.

671 1.Divisioonan esikunnan toimisto IV:n kirj. nro 214/IV/78, Helsinki 14.1.1936. SArk/Koul.
672 Ibidem.
673 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 1223/II/41, Viipuri 2.11.1936.

SArk/Koul.
674 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 5/Vuk, Helsinki 5.1.1934, yleisesikunnan osasto 4:n

kirj. nro 77/X, Hesinki 17.1.1934 ja yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1232/X, Helsinki
27.8.1934. SArk/Koul.
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kutakin. Kertausharjoituskirjaston luettelossa oli 134 erilaista teosta. Pienin kappale-
määrä oli 5 ja suurin 100 teosta. Kirjapyynnöt jakautuivat kahteen osaan: sotilas-
ohjesääntöihin, aseiden käyttöä koskeviin ohjeisiin, ampumaoppeihin jne. eli sotilas-
asioita koskeviin teoksiin sekä eri aselajien ammattikirjoihin. Moottoriajoneuvo-
alalle sopivaa ammattikirjallisuutta pyydettiin laina- ja kertausharjoituskirjastoon
kumpaankin 29 erilaista teosta. Tämä luettelo sisälsi puhtaasti niin autoihin liitty-
viä kirjoja kuin muita konealan tekniikkaa koskevia teoksia. Moottoriajoneuvo-
alan kuljettajakoulutukseen sopivia teoksia oli 12: Automobiilioppi, Autoilijan laki-
kirja, Autoteknillinen käsikirja, Automiehen käsikirja, Akkumulaattorit, Auto-
sanasto, Autorenkaat, Automobiilin polttoaineet ja kaasuttajat, Jarruhuollon käsi-
kirja, Moottoriöljyt, Polttomoottorit ja Polttoaineet ja voimakoneet. Tällainen
moottoriajoneuvoalan peruskirjasto oli hyvin tarpeellinen niin henkilökunnan jat-
kokoulutuksessa kuin itseopiskelussa.675

Helsingin Autokomppania esitti myös kirjatarpeensa yleisesikunnalle ja pyysi
vain neljää moottoriajoneuvoalaan kuuluvaa teosta: Jokamiehen auto-oppi,
Ajokokelaan opas, Uusi autokirja ja Autonomistajan käsikirja.676  Yleisesikunta
suostui hakemukseen ja hankki pyydetyt kirjat.677  Helsingin Autokomppanian pyy-
tämä kirjamäärä oli huomattavasti pienempi kuin Viipurissa olevan Huolto-
pataljoonan Autokomppanian. Perusteluna näin suureen eroon kirjojen hankinta-
määrissä voidaan pitää sitä, että Helsingin Autokomppania toimi itsenäisenä jouk-
ko-osastona verrattuna Huoltopataljoonan Autokomppaniaan, jolloin sillä oli hal-
linnollisesti vapaammat mahdollisuudet toimia.

Koulutustilaisuudet armeijan moottoriajoneuvoalan henkilöstölle olivat 1930-
luvun puolivälissä vähäiset. Moottoriajoneuvojen käyttötarve ja ajoneuvojen mää-
rät kasvoivat, joten tällainen kehitys olisi vaatinut laajemmassa määrin koulutus-
tilaisuuksien järjestämistä. Siksi usean moottoriajoneuvoalan henkilön täytyi tyy-
tyä itseopiskeluun ja käytännössä saatuihin kokemuksiin, vaikka opetusta olisi ol-
lut saatavissa siviilimaailman opetuslaitoksista. Ammattienedistämislaitos oli jo
silloin hyvin tasokas oppilaitos, ja se olisi ollut valmis kouluttamaan myös armei-
jan henkilökuntaa.

6.4.3 Sotilasjohtajien moottoriajoneuvoalan koulutus

Sotilasjohtajat saivat ensisijaisesti oman aselajin koulutusta hallitakseen alansa
tehtävät. Mutta eri aselajien joukkojen siirtymiset alueelta toiselle ja muut taktilliset
tehtävät vaativat myös  moottoriajoneuvojen tuntemusta ja niiden johtamista niin
rauhan kuin sodan aikana. Siksi sotilasjohtajille alettiin antaa myös moottori-
ajoneuvoalan koulutusta.

Yleisesikunta antoi vuosittain sotaväenpällikön allekirjoittamana koulutuksen
suuntaviivat seuraavalle vuodelle. Myös teknillinen tarkastaja antoi teknillisten

675 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 21/II/51, Viipuri 16.1.1934. SArk/
Koul.

676 Helsingin autokomppanian kirj. nro 570/III/35, Helsinki 25.2.1935. SArk/Koul.
677 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 504/X, Helsinki 5.3.1935. SArk/Koul.
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joukkojen koulutusta koskevat ohjeet seuraavalle vuodelle. Vuonna 1933 koulu-
tuksen suuntaviivoissa ja teknillisen tarkastajan antamissa koulutusohjeissa ei ol-
lut moottoriajoneuvoalan koulutukseen liittyvistä asioista minkäänlaista mainin-
taa.678  Vuoden 1934 vastaavissa koulutuksen suuntaviivoissa ja teknillisen tarkas-
tajan koulutusohjeissa ei vieläkään näkynyt minkäänlaista mainintaa moottori-
ajoneuvoalan koulutuksesta.679  Sama toistui edelleen vastaavissa asiakirjoissa vuon-
na 1935.680  Armeijan ylimmissä koulutukseen liittyvissä käskykirjelmissä moottori-
ajoneuvoalan koulutus ei tullut esille ennen 1930-luvun puoliväliä. Teknillinen
tarkastaja oli jo aikaisemmin ilmoittanut, ettei hänelle enää kuulunut huollon pii-
riin kuuluvien teknillisten joukkojen koulutusohjelmien laatiminen, joten tämä
koulutusasia oli tietoisesti jätetty pois armeijan koulutusta koskevista kirjelmistä.

Kuitenkin armeijan sotakouluissa alettiin myöntää moottoriajoneuvoalan tun-
temuksen tarpeellisuus. Teknillisen tarkastajan aloitteesta perustettu Sotateknillinen
koulu Sotakorkeakoulun yhteydessä esitti vuonna 1935, että seuraavalle alkavalle
sotateknilliselle kurssille hyväksyttyjen hakijoiden tuli harjoitella eri joukko-osas-
toissa. Huoltopataljoonan Autokomppaniassa heidän tuli olla vähintään kuusi päi-
vää ja käytännössä tutustua moottoriajoneuvoalan toimintoihin.681  Tällöin teknil-
linen tarkastaja osoitti, että teknillisten upseerien kokonaiskoulutukseen liittyy myös
moottoriajoneuvoalan tuntemus.

Sotakorkeakoulu ilmoitti vuonna 1936 sotaväen päällikölle, että tulevan talven
aikana  ensimmäisen vuosikurssin opetusohjelmaan oli merkitty talviteiden
aurausharjoitus ja samalla joukkojen kuljetus autoilla talvioloissa. Kerran aikai-
semminkin oli pidetty tällainen harjoitus, mutta sitä ei ollut merkitty opetusohjel-
maan.682  Kadettikoulun vuosien 1936 - 1937 koulutussuunnitelmaan oli merkitty
moottoriajoneuvojen tuntemukseen liittyvä kurssi, jonka tarkoituksena oli opettaa
moottoriajoneuvojen rakennetta, hoitoa ja ajoa koskevat perustiedot.  Samassa
opetusohjelmassa oli myös moottoriajoneuvojen käyttämiseen liittyvä kurssi, jon-
ka tarkoituksena oli antaa tiedot moottoriajoneuvojen käyttämiseen liittyvistä mah-
dollisuuksista niin operatiivisissa kuin taktillisissa tilanteissa.683

Moottoriajoneuvojen käyttö armeijan joukkojen siirtymisten ja materiaalien
kuljetusvälineenä tiedettiin ja tunnustettiin yleisesikunnassa. Tätä osoittaa yleis-
esikunnan vuonna 1935 kaikille esikunnille ja joukko-osastoille lähettämä “Kulje-
tuksen johtajan käsikirja”, jota lähetettiin kaikkiaan 490 kpl. Tämä kirjanen oli
tarkoitettu jokaisen sotilasjohtajan luettavaksi ja opiskeltavaksi.684  Täydentääkseen
moottoriajoneuvojen johtamiseen liittyvää ohjekirjasta yleisesikunta antoi vielä

678 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1958/X, Helsinki 18.12.1933 ja teknillisen tarkastajan
kirj. nro 1046/Yla, Helsinki 15.12.1933. SArk/Koul.

679 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2210/X, Helsinki 22.12.1934 ja teknillisen tarkastajan
kirj. nro 632/Yla, Helsinki 15.11.1934. SArk/Koul.

680 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2575/X, Helsinki 9.12.1935 ja teknillisen tarkastajan
kirj. nro 868/Yla, Helsinki 25.11.1935. SArk/Koul.

681 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 868/Yla. Helsinki 25.11.1935. SArk/Koul.
682 Sotakorkeakoulun osasto I:n kirj. nro 395, Helsinki 28.8.1936. SArk/Koul.
683 Kadettikoulun koulutussuunnitelma vuosille 1936-1937. Kansio 14, 1936. SArk/Koul.
684 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 234/X, Helsinki 30.1.1935. SArk/Koul.
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samana vuonna ohjeen joukoille, että “pienimmissäkin taistelu- ja sotaharjoituksissa
tulee ottaa huomioon moottoriajoneuvojen toiminta huoltohenkilöineen silloinkin,
kun käytettävissä on vain puutteellinen määrä moottoriajoneuvoja ja tarvikkeita
harjoituksen eri vaiheissa”.685

 Vaikka yleisesikunta antoi kaikille joukoille edellä esitettyjä ohjeita moottori-
ajoneuvojen käytöstä, niin vieläkään vuonna 1936 joukko-osastot eivät esittäneet
armeijan vuoden 1937 koulutuksen suuntaviivoihin minkäänlaista moottoriajoneu-
vojen käyttöön liittyvää opetustilaisuutta tai jatkokoulutusohjelmaa.686  Joukko-
osastot eivät vielä riittävästi pitäneet moottoriajoneuvoja armeijan jokapäiväiseen
koulutukseen ja materiaalin kuljettamiseen kuuluvina välineinä.

Armeijakunnan esikunta Viipurissa oli hieman edellä armeijan muiden joukko-
osastojen moottoriajoneuvojen käytön toiminnoista, kun sen komentaja esitti
kirjelmässään alueensa joukoille moottoriajoneuvojen käyttöä ja samalla korosti,
että “tarvittaessa on järjestettävä erityisiä huoltoharjoituksia joko joukkojen kans-
sa tai ilman niitä, joissa syvennytään moottoriajoneuvoalan yksityiskohtiin”.687

Viipurissa ja sen  lähialueilla oli 1930-luvulla  valtakunnallisesti enemmän soti-
laallista toimintaa kuin muilla valtakunnan alueilla, jolloin moottoriajoneuvojen
käyttö huomattiin tärkeäksi ja siksi  korostettiin ja opeteltiin niiden käyttö-
varmuuteen liittyviä asioita.

Reserviläisjohtajille annettiin myös mahdollisuuksien mukaan moottoriajoneu-
vojen käytön koulutusta. Koulutus tapahtui joko moottoriajoneuvoalan kertaus-
harjoituksissa tai muiden aselajien kertausharjoitusten yhteydessä. Yksi tällainen
reserviläisille tarkoitettu huollon kertausharjoitus pidettiin Huoltopataljoonan jär-
jestämänä Viipurissa syksyllä 1934, jolloin yhtenä koulutuskohteena oli liikenne-
komppanian toiminta sotatoiminta-alueella.688  Myös muut reservinharjoituksiin
komennetut johtajat saivat mahdollisuuksien mukaan moottoriajoneuvoja käyttöön
silloin, kun se tehtävän kannalta oli ehdottoman tarpeellista.689

Moottoriajoneuvojen puute oli yksi syy, miksi niiden koulutuskäyttö 1930-lu-
vulla usein jäi vähäiseksi. Vuoden 1936 kertausharjoitusten kertomuksen mukaan
moottoriajoneuvoja ei vuokrattu niin paljon kuin niitä harjoituksiin oli suunnitel-
tu.690  Vuoden 1936 kertausharjoituksista yleisesikunta antoi käskyn, ettei moottori-
ajoneuvoja vuokrata, vaan harjoituksista vastaavat joukko-osastot saavat tulla toi-
meen omilla moottoriajoneuvoillaan.691  Myös Kadettikoulu piti kertausharjoituk-
sen, jossa opetusohjelman teemana oli liikenne ja tiekuljetukset, mutta moottori-
ajoneuvoja tähän harjoitukseen ei vuokrattu ainuttakaan.692  Moottoriajoneuvojen
puute oli jopa niin suuri, että sotaväen päällikkö määräsi muutamiin reserviläis-

685 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2644/X, Helsinki 18.12.1935. SArk/Koul.
686 Ibidem, kirj. nro 2250/X, Helsinki 10.12.1936. SArk/Koul.
687 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 80/II/41, Viipuri 30.12.1935. SArk/Koul.
688 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1384/X, Helsinki 25.9.1934. SArk/Koul.
689 Ibidem, kirj. nro 523/XII, Helsinki 20.5.1935. SArk/Koul.
690 Vuoden 1935 kertausharjoituksissa saavutettuja tuloksia. Kansio 17, 1935. SArk/Koul.
691 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. 2600/X, Helsinki 13.12.1935. SArk/Koul.
692 Kadettikoulun kirj. nro 56/I/1, Helsinki 4.1.1936. SArk/Koul.
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harjoituksiin vain yhden moottoriajoneuvon, joka oli harjoituksen johtajan käytös-
sä.693

Ulkomailta saatu tietous oli yksi tapa opastaa sotilasjohtajia eri aselajien käy-
täntöön ja koulutukseen. Puolustusministeriö myönsi vuonna 1934 yleisesikunnan
toimisto X:n päällikölle everstiluutnantti V. A.  Sundmannille kolmen viikon pitui-
sen opintomatkan Ruotsiin tutustumaan armeijan sotakoulujen opetusjärjestelyihin.
Kolmen viikon opintomatkalla Sundmann perehtyi sekä aktiivi- että reservi-
upseereiden kuljetushenkilökunnan koulutusjärjestelyihin.694

  Vuonna 1934 yleisesikunta pyysi lupaa puolustusministeriöltä saada määrätä
everstiluutnantti B. R. H.  Stackelberg  Ruotsiin tutustumaan panssariautoeska-
droonan ja moottoroidun eskadroonan kokeiluharjoituksiin.695  Puolustusministe-
riö myönsi luvan, ja everstiluutnantti  Stackelberg matkusti seuraamaan harjoituk-
sia, joissa hän tutustui kevyiden moottoroitujen joukkojen organisaatio- ja taktillisiin
kokeiluihin Suomea vastaavissa oloissa.696

Toisaalta useat moottoriajoneuvoalan henkilöiden ulkomaille anomat opinto-
matkat eivät toteutuneet. Insinöörikapteeni  O. Kurki-Suonio, Huoltopataljoonan
korjaamon johtaja, esitti pyynnön päästä Suomen Autokorjaamoiden liiton järjes-
tämälle opintomatkalle Ruotsiin tutustumaan autoalan uusimpaan korjaus-
tekniikkaan.697  Huoltopataljoonan komentaja puolsi esitystä.698  Esitys meni 2.Di-
visioonan komentajalle, joka myös puolsi esitystä ja lähetti sen edelleen armeija-
kunnan komentajalle.699  Armeijakunnan komentajakin puolsi esitystä ja lähetti sen
edelleen yleisesikunnalle.700  Yleisesikunta kuitenkin hylkäsi esityksen vedoten
varojen niukkuuteen.701

Vuonna 1935 armeijan henkilökunnasta pääsi erilaisille tutustumis- ja koulutus-
matkoille ulkomaille 44 henkilöä.702  Vuonna 1936 vastaavia matkoja oli 34.703

Kumpanakin vuonna moottoriajoneuvoalan henkilöstö teki useita opintomatka-
esityksiä ulkomaille, mutta kaikki hylättiin. Moottoriajoneuvoala ei ollut noina
vuosina niin tärkeässä asemassa, että sille olisi riittänyt armeijan vähäisiä määrä-
rahoja ulkomaisiin tutustumis- ja koulutuskomennuksiin.

693 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 439/XII, Helsinki 30.5.1936. SArk/Koul.
694 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 47/X, Helsinki 12. 1.1934, Helsinki 12.1.1934. SArk/

Koul.
695 Ibidem, kirj. nro 1225/X, Helsinki 24.8.1934. SArk/Koul.
696 Ibidem, kirj. nro 1347/X, Helsinki 18.9.1934. SArk/Koul.
697 Insinöörikapteeni O. Kurki-Suonion kirje sotaväen päällikölle 26.7.1935. Kansio 15,

1935. SArk/Koul.
698 Huoltopataljoonan kirj. nro 1312/I/1, Viipuri 26.7.1935. SArk/Koul.
699 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 3189/IV/67, Viipuri 3.8.1935. SArk/Koul.
700 Armeijakunnan esikunnan huolto-osaston kirj. nro 902/Tal./92, Viipuri 5.8.1935. SArk/Koul.
701 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1903/X, Helsinki 15.8.1935. SArk/Koul.
702 Koulutus- ja tutustumismatkat ulkomaille vuonna 1935: Ruotsi 13, Saksa 9, Englanti ja

Ranska 7, Latvia 2 sekä  Amerikka, Eesti, Italia, Itävalta, Puola ja Viro 1. Kansio 15,
1935. SArk/Koul

703 Koulutus- ja tutustumismatkat ulkomaille vuonna 1936: Ruotsi 14, Saksa 11, Englanti ja
Puola 3, Viro 2 ja Amerikka 1. Kansio 3, 1936. SArk/Koul.
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Armeijan henkilökunnan tiedottamisvälineenä oli Sotilasaikakauslehti, jonka
artikkeleista saatiin tietoja ulkomailla tapahtuvasta sotilasalan kehityksestä. Vuo-
den  1934 lehden katsausosastossa oli useita kirjoituksia, joissa käsiteltiin tai si-
vuttiin moottoriajoneuvoalan tapahtumia.  Saksalaisen aikakauslehden “Wissen
und Wehr” kirjoituksessa oli tarkasteltu nykyaikaiseen sodankäyntiin liittyviä tek-
nillisiä ratkaisuja. Yhtenä tarkastelun kohteena olivat armeijan keskityskuljetukset.
Ratkaisuna keskityskuljetuksien nopeuttamiseen oli kasvava moottoriajoneuvojen
lukumäärä: niillä voitiin yhä runsaammin korvata junilla tapahtuvia kuljetuksia.704

Neuvostoliiton sotilastietoja seurattiin tarkoin. Neuvostoarmeijan moottoroinnin
päätekijöitä olivat seuraavat asiat: päättävien henkilöiden myötämielisyys alaa
kohtaan, tarkoitukseen myönnetyt määrärahat, auto- ja traktoriteollisuuden kapa-
siteetti ja tarmokas tieverkoston rakentaminen.705  Niinkin kaukaisen maan kuin
Japanin sotilastietoja seurattiin. Eversti C. Kraemer tarkasteli saarivaltion kulje-
tuksia. Vaikka Japani oli merivaltio, niin moottoriajoneuvoilla oli sielläkin merkit-
täviä tehtäviä armeijan kuljetuksia hoidettaessa.706

Moottori- ja mekanisoitujen joukkojen liikkumisominaisuudet olivat myös mie-
lenkiinnon kohteena. Moottoriajoneuvoilla tapahtuvien kuljetuksien päiväpituudet
riippuivat 1930-luvun käsityksen mukaan kuljettajien fyysisestä kunnosta. Neu-
vostoliittolaisen näkökannan mukaan yhden kuljettajan katsottiin voivan ajaa
moottoriajoneuvoa 90 - 120 kilometriä vuorokaudessa. Varaamalla jokaiselle
moottoriajoneuvolle kaksi kuljettajaa vuorokausimatkaksi voitiin laskea jopa 240
kilometriä.707

Ruotsin sotatieteellisen akatemian aikakauslehti julkaisi vuonna 1935 kirjoi-
tuksen, jossa tarkasteltiin liikenteen sekä kuljetusväline- ja lääkintähuollon kehi-
tystä. Ruotsin moottoriajoneuvokanta oli edeltävinä vuosina kasvanut niin run-
saaksi, että sodanajan autotarve voitiin tyydyttää. Kyseenalaista oli vain moottori-
ajoneuvojen huoltoon liittyvä poltto- ja voiteluaineiden järjestäminen.
Lääkintähuollossa moottoriajoneuvojen käyttäminen oli mahdollista jopa niin, että
kenttäsairaalat voitiin moottoroida.708

6.4.4  Autojoukkojen moottoriajoneuvoalan tarkastukset

Määräyksissä armeijan kokoonpanosta, viroista ja toimista vuodelta 1932 esiintyi
nimike “Teknillisten joukkojen tarkastaja”. Eversti U. Sarlinin käsityksen mukaan
tällainen virkanimike ei vastannut hänen työtään, koska se olisi tarkoittanut vain
teknillisten joukkojen tarkastuksia eikä olisi koskenut muiden joukko-osastojen
teknillistä toimintaa. Siksi hän ehdotti virkanimikkeeksi teknillistä tarkastajaa, jol-

704 Nykyaikaisen sodankäynnin teknilliset probleemit. SAL 1934, 673-676.
705 Moottoroinnin kehitys SSSR:ssä. SAL 1934, 334-337.
706 Kraemer, C. G. 1934. Japanin kuljetusmahdollisuudet.  SAL 1934, 337-339.
707 Moottoroitujen ja mekanisoitujen joukkojen ominaisuuksia. SAL 1935, 725-727.
708 Liikenteen ja kuljetusväline- sekä lääkintähuollon kehityksestä viime vuosina. Referaatti

Ruotsin sotatieteellisen akatemian aikakauslehdessä vuonna 1935 olleesta julkaisusta
“Liikenne-,  kuljetusväline- ja lääkintähuolto”.  SAL 1935, 397-400.
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loin se laajenisi koskemaan kaikkea armeijan teknillistä opetusta ja tarkastus-
toimintaa.709  Eversti U. Sarlinin ehdottama virkanimike tulikin hieman myöhem-
min hyväksytyksi. Autojoukot, jotka huoltojoukkoina eivät enää kuuluneet
teknillisiin joukkoihin, olivat teknillisen tarkastajan tarkastuksiin kuuluvia.

Teknillinen tarkastaja eversti U. Sarlin suoritti Huoltopataljoonan Auto-
komppanian tarkastuksen vuonna 1934. Tarkastus oli perusteellinen, jolloin käy-
tiin läpi ajokoulutus, ajotutkinnot, rautatievaunuun ajaminen ja moottoriajoneuvon
hoitoon kuuluvat teknilliset asiat. Myös kouluttajien opetustaito oli esillä. Tarkastus-
kertomuksessa Autokomppania sai arvosanan  hyvä.710

Armeijakunnan komentaja ei ollut tyytyväinen siihen, että teknillistä koulutus-
ta antavat joukko-osastot, joihin myös Huoltopataljoonan Autokomppania kuului,
joutuivat antamaan kuukausittaiset koulutuskertomukset teknilliselle tarkastajalle.
Armeijakunnan komentajan mukaan ne olivat muodollisia ja aiheuttivat vain tur-
haa työtä. Tästä asiasta hän laittoi muutoskirjelmän vuonna 1934 teknilliselle
tarkastajalle.711  Asiaan ei tullut muutosta. Armeijakunnan esikunta lähetti uudes-
taan vuonna 1936 teknilliselle tarkastajalle samansisältöisen kirjelmän. Tähän tek-
nillinen tarkastaja vastasi, että hän pitää tarpeellisena ainakin vielä yhden vuoden
ajan seurata teknillisten joukkojen koulutuskertomuksia kuukausittain ja pyysi lä-
hettämään ne edelleen itselleen.712

Teknillinen tarkastaja suoritti vuonna 1935 kuudessa teknillisessä joukko-osas-
tossa vuosittaiset tarkastukset, joista hän laati tarkastuskertomukset.713  Näistä hän
laati teknillisen tarkastajan vuosikertomuksen, jossa oli asiallisesti selvitetty tek-
nillisten asioiden hoitaminen.714 Autojoukot eivät enää sisältyneet näihin
tarkastuksiin eikä niistä vuosikertomuksessakaan ollut minkäänlaista mainintaa.

Autojoukkojen tarkastukset siirtyivät divisiooneille. 3.Divisioonan komentaja
tarkasti Kenttätykistörykmentti 3:n ja samalla siellä olevan moottoriajoneuvo-
kaluston kuljettajineen. Tarkastuskertomuksessaan hän korosti, että moottorointi
oli tuonut lisävastuuta, varsinkin selustan suojelussa. Myös taktillisiin asioihin oli
tullut ongelmia, joihin piti huolellisesti paneutua.715

Helsingin Autokomppanian tarkastuksen vuoden 1935 lopulla joutui pitämään
Autokomppanian oma päällikkö. Hän laati siitä tarkastuskertomuksen, joka oli
asiallinen ja autokomppanian asioihin paneutuva. Kertomuksesta kävi ilmi tarkas-
tajan ammattitaito ja kokemus niin moottoriajoneuvojen tuntemisessa kuin opetta-
misessa.716  Tarkastus ilmaisi myös sen, että autojoukkojen koulutuksen valvomi-
sesta ja seuraamisesta puuttui jotakin. Asiat eivät olleet kohdallaan, jos vuosi-
tarkastuksessa tarkastajana toimi tarkastettavan autoyksikön oma päällikkö. Ar-

709 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 1082/Y4, Helsinki 12.12.1932. SArk/Ttark.
710 Ibidem, kirj. nro 188/Hlc, Helsinki 23.4.1934. SArk/Koul.
711 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 1307/II/46, Viipuri 8.11.1934.

SArk/Koul.
712 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 419/III a, Helsinki 17.4.1936. SArk/Koul.
713 Teknillisen tarkastajan tarkastuskertomuksia v. 1935. Kansio 13/1935. SArk/Koul
714 Teknillisen tarkastajan vuosikertomus vuodelta 1935. Kansio 1/1936. SArk/Koul.
715 3. Divisioonan esikunnan kirj. nro 5805/II/31, Mikkeli 23.10.1935. SArk/Koul.
716 Helsingin autokomppanian toimisto I:n kirj. nro 3058/6, Helsinki 6.11.1935. SArk/Koul
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meijalla ei ollut 1930-luvun puolivälissä sellaista henkilöä, joka olisi käytännössä
tarkastanut huoltoon kuuluvien autojoukkojen moottoriajoneuvojen kuljettajien
koulutusta ja harjoituksia.

6.5 Suojeluskunnan moottorijoukkojen koulutuksen uudistus

6.5.1  Uudistettu moottorijoukkojen koulutusohjelma ja kaaderit

Suojeluskuntain moottorijoukkojen koulutusohjelma uudistettiin vuonna 1932.
Koulutusohjelman allekirjoittajana oli suojeluskuntain päällikkö L. Malmberg ja
sen laatijana  moottorijoukkojen tarkastaja E. Haltiavuori. Koulutusohjelma jaet-
tiin vuoden 1932 marraskuussa kaikille piiripäälliköille, mutta käytännössä se tuli
voimaan seuraavana vuonna. Koulutusohjelman toisena nimenä käytettiin sanon-
taa “vaatimukset autosuojeluskuntalaisille”.

Taulukko 40. Suojeluskuntain moottorijoukkojen uudistettu koulutusohjelma 1932

Koulutuskausi Koulutusohjelma

A.  Sk-alokaskausi 1. Yleissotilaallinen koulutus
2. Muodollinen ja taktillinen koulutus
3. Kenttäpalvelus- ja taistelukoulutus
4. Kolonnakoulutus, tietopuolinen
5. Kolonnakoulutus, käytännöllinen

B. Sk-autosotamieskausi 1. Yleissotilaallinen koulutus
2. Muodollinen ja teknillinen koulutus
3. Kenttäpalvelus ja taistelukoulutus
4. Autosotamieskoulutus, tietopuolinen
5. Autosotamieskoulutus. käytännöllinen

C. Sk-alipäällystön valmen- 1. Henkilökohtainen teknillinen harjaannus
nuskausi 2. Johtajakoulutus, tietopuolinen

3. Johtajakoulutus, käytännöllinen

D. Sk-alipäällystövaatimuk- Luentoteemoja sk-moottorijoukkojen opetta-
set täyttäneille sekä päällys- miseen, johtamiseen, hallinnollisiin asioihin,
tölle armeijan kanssa yhteisiin harjoituksiin sekä

muihin armeijan  ohjesäännöissä  esille tule-
viin asioihin.

Lähde: Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 6919. 32. Ib, Helsinki 28.11.1932.
Koskee suojeluskuntain koulutusohjeeseen liittyviä vaatimuksia moottorijoukoille.
Kansio Fgc 1. SArk/Sky-Lkp.
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Taulukossa on esitetty eri koulutuskausien koulutusohjelmassa opetettavien
asioiden otsikot, joista jokainen sisältää lukuisan joukon opetukseen liittyviä yksi-
tyiskohtia. Käytännössä opetus useimmissa koulutusohjelmissa oli lähinnä teo-
reettista. Moottoriajoneuvojen teknilliseen käyttöön liittyvien asioiden opetus oli
sekä teoreettista että myös käytännöllistä. Koulutuskauden pituus vaihteli paikka-
kunnan mukaan ja oli keskimäärin noin kaksi kuukautta.

Uudistettu koulutusohjelma aiheutti ilmestyttyään kyselyjä suojeluskuntain
yliesikunnalle, millaisia moottorijoukkojen koulutusmerkintöjä käytetään. Tähän
yliesikunta vastasi jakamalla luettelon, jossa oli 13 erilaista moottorijoukkoihin
kuuluvaa koulutushaaraa. Nämä jakaantuivat aina autoalan teknisen tuntemuksen
koulutuksesta talouspuolen koulutukseen saakka.717

Vuonna 1933 yleisesikunta tarkasteli sodanaikaisten maavoimien upseeritarvetta,
jossa oli esillä myös autojukkojen upseeritarve. Päämajan ja kotiarmeijan esikun-
nan upseereiksi oli varattu kaikki Huoltopataljoonan ja  Helsingin autokomop-
panioiden upseerit, joten maavoimien autokomppanioihin oli otettava päällystö
reservissä olevista upseereista. Sotilaspiirien luettelojen mukaan reservistä auto-
joukkoihin tuleva päällystö käsitti 34 kapteenia ja 72 luutnanttia yhteensä 106 up-
seeria. Luetteloissa monien maavoimiin tulevien reservinupseerien kohdalla oli
merkintöjä suojeluskuntaan kuulumisesta, mutta autojoukkoihin tulevien kohdalla
ei ollut yhtään vastaavaa merkintää.718  Suojeluskuntain moottorijoukoissa koulu-
tettiin jo 1920-luvulla päällystöön kuuluvia upseereita, mutta vuonna 1933 ne ei-
vät näkyneet sotilaspiirien autojoukkoihin määrättävien upseerien luetteloissa.

Suojeluskuntain yliesikunnassa oli jo muutamien vuosien ajan toivottu perus-
tettavan kaadereita, jotka olisivat armeijan kaadereihin verrattavia. Tätä varten
suojeluskuntain yliesikunta laittoi kaikille piiripäälliköille lausuntopyynnön mah-
dollisesti  perustettavista kaadereista. Jokaisessa suojeluskuntapiirissä ei luonnol-
lisestikaan ollut riittävästi eri aselajeihin kuuluvia suojeluskuntalaisia, joista olisi
voitu perustaa kaaderi. Tällöin yliesikunnalle vastaukseksi riitti lausunto, jossa
kerrottiin eri aselajeihin kuuluvien suojeluskuntalaisten määristä ja heidän
koulutuksestaan. Vastaukset lausuntopyyntöön määrättiin lähettämään yliesikuntaan
vuoden 1933 loppuun mennessä.719

Suojeluskuntain piiripäälliköiden neuvottelupäivillä vuoden 1934 alussa pää-
tettiin perustaa suojeluskuntiin kaadereita, joiden kortistoimisesta ja ylläpitämi-
sestä pidettiin esitelmä.720  Kortiston täyttämisen valmistelut suojeluskunnissa al-
koivat välittömästi, ja sotilaspiirien esikunnista kyseltiin reserviläisten koulutuksista,
jotta heitä voitaisiin sijoittaa perustettaviin suojeluskuntakaadereihin. Suojelus-
kuntain yliesikunnan täytyi antaa piiripäälliköille ohje, että yleisesikunnan ohjei-

717 Suojeluskuntain yliesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston kirj. nro 153/VIII/33, Helsinki
14.3.1933.  Kansio H 1. SArk/Sky-Lkp.

718 Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston kirj. 485/VIII/sal, Helsinki 30.9.1933 ja kirjelmän
sotilaspiireille annetut liitteet maavoimiin komennettavista upseereista.  SArk/Lkp.

719 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 1516. 33. Ia. /1495 sal, Helsinki 31.10.1933.
SArk/Sky-Lkp.

720 Ibidem,  kirj. nro 421. 34. Ia. /335 sal, Helsinki 9.2.1934. SArk/Sky-Lkp.
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den mukaan sotilaspiirien perustamien joukkojen sijoituksia ei saanut julkisesti
käsitellä, vaan suojeluskuntien täytyi pyrkiä vain oman kaaderiston perustamiseen
ja ylläpitämiseen. Vain piiripäälliköt ja 1. luokan sotilasohjaajat saivat käydä tu-
tustumassa sotilapiirien kortistoihin.721  Suojeluskuntain yliesikunta antoi tarkem-
mat ohjeet jäsenmäärätaulukoiden ja kaaderikorttien täyttämisestä noin pari kuu-
kautta myöhemmin. Automiehet kuuluivat huollon kaadereihin, ja merkintöjen
heidän moottoriajoneuvoalan koulutuksestaan tuli näkyä kaaderikortistossa.722

Suojeluskuntapiirin kortistossa tuli näkyä jokaisen kaaderiin otetun suojeluskun-
talaisen aselaji ja koulutushaara sekä nostoväen luokitus.723  Suojeluskunnat perus-
tivat eri aselajien suojeluskuntakaadereita, jotka ilmoitettiin sotilaspiireille. Mo-
nella paikkakunnalla tuli joidenkin aselajien kaaderiin sellaisia reserviläisiä, joilla
ei ollut  kyseesä olevaan kaaderiin liittyvää koulutusta. Kaikki sotilaspiirit eivät
merkinneet kortistoon suojeluskunnissa annettua uutta koulutushaaraa eivätkä
muuttaneet sijoituksia kenttäarmeijan joukoissa. Tästä huolestuneena yleisesikun-
ta antoi sotilaspiireille määräyksen, että tulevissa kertausharjoituksissa tällaiset
suojeluskunnissa uuden koulutuksen saaneet on sijoitettava uuden aselajinsa
yksikköön, mutta sen ylimääräiseen reserviin kuuluvina.724  Myös suojeluskuntain
yliesikunta näki asian ongelmallisena ja kehotti piiripäälliköitä valvomaan, että
asiat hoidetaan yleisesikunnan käskemällä tavalla. Samalla piiripäälliköitä keho-
tettiin valvomaan, että perustettavat kaaderit tulisivat tasaisesti miehitetyiksi, sillä
joihinkin oli ylitarjontaa ja joihinkin ei taas saatu riittävää miehitystä.725

Suojeluskuntain kaaderijärjestelmän tultua perustetuksi ja toimivaksi useat ase-
lajit jäivät vaille perustamisen mahdollisuutta. Kymenlaakson suojeluskunnan piiri-
esikunta ilmoitti kaikki perustamansa kaaderit suojeluskuntain yliesikunnalle ja ko-
rosti, että muutamille aselajeille, mm. huollolle, ei löydy kouluttajia. Tähän jouk-
koon kuuluivat moottorijoukot, jotka täten jäivät perustettujen kaaderien ulkopuolel-
le.726  Sitä vastoin Pohjois-Hämeen suojeluskunnan piiriesikunta ilmoitti
aluepäälliköilleen, että kaaderijärjestelmä on saatava toimimaan ja kaikille mahdol-
lisille aselajeille on perustettava kaaderinsa ja saatava niille kouluttajat. Pohjois-Hä-
meessä suojeluskunnan moottorijoukoille perustettiin autojoukkojen kaaderi.727

 Suojeluskuntain yliesikunta ei alkuun ollut tietoinen, kuinka paljon
suojeluskuntakaadereita oli perustettava. Siksi se pyysi yleisesikuntaa antamaan
tiedot kaaderien perustamistarpeesta. Tätä varten yleisesikunta tiedusteli

721 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 449. 34. Ia. /363 sal, Helsinki 15.2.1934. SArk/
Sky-Lkp.

722 Ibidem, kirj. nro 617. 34. Ia./622 sal, Helsinki 29.3.1934. SArk/Sky-Lkp.
723 Ibidem, kirj nro 747. 34. Ia. /783 sal, Helsinki 25.4.1934. SArk/Sky-Lkp.
724 Yleisesikunnan osasto 1:n liikekannallepanotoimiston kirj. nro 794/III. 34 sal, Helsinki

28.12.1934. SArk/Sky-Lkp.
725 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 1591. 34. Ia. /2 sal, Helsinki 2.1.1935. SArk/

Sky-Lkp.
726 Kymenlaakson suojeluskuntain piiriesikunnan kirj. nro 7. 35. Ib. sal, 14.1.1935. SArk/

Sky-Lkp.
727 Pohjois-Hämeen suojeluskuntain piiriesikunnan kirj. nro 157. 35. Ia. sal, Tampere

23.1.1935. SArk/Sky-Lkp.
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sotilaspiireiltä, kuinka paljon kunkin sotilaspiirin alueella oli suojeluskuntien kaa-
dereita perustettava. Sotilaspiirien oli kaadereita perustaessaan otettava huomion
myös ne reserviläisten määrät, jotka oli sijoitettu disponibiliteettihenkilöstöön.728

Suojeluskuntain kaaderijärjestelmään siirtyminen runsaan vuoden aikana  ai-
heutti monia järjestelyjä armeijan sotilaspiirien ja suojeluskuntien välillä. Suoje-
luskuntien moottorijoukoille kaaderijärjestelmä ei suonut suuria mahdollisuuksia
kaaderien perustamiseen ja sitä kautta koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Yksi
merkittävä syy tähän oli vähäinen reservissä olevien moottoriajoneuvoalan henki-
löiden määrä.

6.5.2 Moottorijoukkojen koulutus

Suojeluskuntain moottorijoukkojen toimintakatsauksessa vuonna 1934 annettiin
selvitys edellisen vuoden tapahtumista. Kuopio oli ottanut toimintaansa moottori-
joukot, jossa oli yksi autokomppania. Helsingin suojeluskunnan Moottorikomppania
oli muutettu Autosuojeluskunnaksi, jossa oli kaksi autokomppaniaa. Viipurissa,
Helsingissä ja Tampereella oli järjestetty  automies-, autoaliupseeri- ja
kolonnanjohtajakursseja sekä autoteknillisiä kursseja. Suojeluskuntain yliesikunta
oli ostanut muutamia vanhoja kuorma-autoja, jotka autoteknillisillä kursseilla oli
korjattu ajokuntoon. Suojeluskuntien piiripäälliköt eivät vielä olleet tarkemmin
määritelleet automuodostelmien kaaderitarvetta.729

Moottorijoukkojen suojeluskuntalaisten kurssit muuttuivat vuonna 1932 anne-
tun koulutusohjelman mukaisiksi. Koulutuskausia olivat sk-alokas- ja sk-auto-
sotamieskausi sekä sk-alipäällystön valmennuskausi ja sk-päällystön syventävä
johtamiskausi. Johtamistaitoisilla sk-aliupseereilla oli mahdollisuus päästä moottori-
joukkojen päällystön syventävälle johtamiskauden kurssille.730  Kolmen ensimmäi-
sen sk-kauden kurssiohjelmat pidettiin eri paikkakunnilla lähes samanlaisina, mutta
neljännen eli päällystön syventävän johtamiskauden opetusohjelmat vaihtelivat
hieman, jolloin oli otettu huomioon paikalliset olot. Näitä  syventäviä johtamiskausia
kutsuttiin kolonnanjohtajakursseiksi.

Suojeluskuntain yliesikunnan julkaisemassa vuoden 1935 koulutus-
suunnitelmassa oli 1088 erilaista koulutustilaisuutta. Moottorijoukoille kursseja
oli Helsingin ja Kymenlaakson suojeluskuntapiirien alueilla, edellisessä auto-
sotamies-, autonkorjaus- ja kolonnanjohtajakurssit sekä jälkimmäisessä
kolonnanjohtajakurssi. Kurssilaisia kuhunkin opetustilaisuuteen mahtui 25 - 40
henkilöä. Kolonnanjohtajakurssin vahvuudeksi pyrittiin kuitenkin saamaan jokai-
seen opetustilaisuuteen 40 osallistujaa.731  Suojeluskuntapiirien kurssien kokonais-
määrästä moottorijoukkojen kurssien osuus oli vain n. 0,4 %.

728 Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston kirj. nro 441/VIII. sal, Helsinki 6.9.1935.
SArk/Sky-Lkp.

729 Suojeluskuntain moottorijoukot. Kansio H 17, 1933-1939. SArk/Sky-Lkp ja Roudasmaa
1997, 209.

730 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 6919. 32. Ib, Helsinki 28.11.1932. Kansio Fgc 1.
SArk/Sky-Lkp.

731 Suojeluskuntapiirien koulutussuunnitelmat v. 1935. Kansio 189-1935. SArk/Sky-Koul.



164

 Uuden vuonna 1932 valmistuneen suojeluskuntain moottorijoukkojen koulu-
tusohjelman tultua hyväksytyksi kolonnanjohtajakurssin ohjelmat muuttuivat ver-
rattuna aikaisempiin. Kullakin paikkakunnalla otettiin huomion alueen erityispiir-
teet. Helsingin suojeluskuntapiirissä, jossa moottorijoukkojen toiminta oli keski-
määräistä runsaampaa,  pidetyt kolonnanjohtakurssien ohjelmat osoittavat muu-
toksen käytännön luonteen.

Taulukko 41. Helsingin suojeluskuntapiirin moottorijoukkojen kolonnanjohta-
jakurssin ohjelmat 1933 ja 1935

Koulutuksen aihe Kokoontumisia Kokoontumisia
v. 1933 v. 1935

Suojeluskunnan hallinnolliset asiat 4 -
Autokomppanian toiminta 3 12
Karttaharjoituksia 1 9
Liikenteen järjestely 2 4
Harjoitukset ulkona 3 -
Kertauskuulusteluja - 8

Yhteensä 13 33

Lähteet: Helsingin Suojeluskuntapiirin Moottorikomppanian kolonnanjohta-
jakurssin ohjelma 1933 ja Helsingin Autosuojeluskunnan kolonnanjohtajakurssin
koulutusohjelma kevätkaudella 1935. Kansio H 17, 1933-1938. SArk/Sky-Lkp.

Uudessa kolonnanjohtajien kurssiohjelmassa suojeluskunnan hallinnollisten
asioiden opetus oli jätetty pois ja keskitytty kolonnanjohtajien koulutukseen. Täl-
löin opetuksen painopiste oli  aikaisempaa runsaammin autokomppanioiden toi-
minnassa, karttaharjoituksissa ja liikenteenjärjestelyissä. Käytännön harjoituksiin
ei enää uudessa opetusohjelmassa varattu opetusaikaa, mutta opittujen asioiden
kertaamiseen sitäkin runsaammin. Kurssin pituus oli yli kaksi kertaa pitempi kuin
aikaisempi kurssi. Opetustilaisuudet pidettiin iltaisin töiden jälkeen. Kurssijakson
pituus oli noin kaksi kuukautta.

Suojeluskuntain yliesikunta järjesti kevättalvella vuonna 1935 kolonnanjoh-
tajakurssin, johon oli kutsuttu kaikki suojeluskuntien moottorikomppaniat. Tilai-
suuteen ilmoittautui osanottajia  vain Helsingin, Tampereen ja Kymenlaakson
suojeluskuntapiirien alueilta, joista lopputenttiin osallistui 36 autosuojelus-
kuntalaista: 10 upseeria, 5 aliupseeria ja 21 sotamiestä. Kurssilaisten loppu-
arvostelun sopivuusmerkinnät olivat kolonnan johtaja, joukkueen johtaja ja ryh-
män johtaja.732  Tälle kolonnanjohtajakurssille oli otettu myös miehistöluokan

732 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 3042. 35. Ia, Helsinki 20.5.1935. Kansio 17,
1933-1938. SArk/Sky-Lkp.
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suojeluskuntalaisia, vaikka vuonna 1932 annetussa koulutusohjelmassa vain hy-
vän johtamistaidon omaaville aliupseereille oli varattu tällainen mahdollisuus.

Suojeluskuntain yliesikunta keräsi vuosittain tilastot suojeluskuntapiirien suo-
jeluskuntalaisten määristä ja heidän harjoituspäivistään. Harjoituspäivät olivat
eriteltyinä aselajeittain. Harjoituspäiväksi oli hyväksytty erilaiset koulutustilaisuudet
tai aselajeihin liittyvät harjoitukset erilaisine tehtävineen.

Taulukko 42. Suojeluskuntien harjoituspäivät 1935 ja 1936

Vuosi Suojeluskunta-alue Suojelus- Harjoituspäiviä
kuntalaisia

Kaikki Moottori-
yhteensä joukot

1935 Helsingin Suojeluskuntapiiri 4181 29656 835

Kymenlaakson Suojeluskuntapiiri 5516 64679 261

Koko maa 92748 674041 1096

1936 Helsingin Suojeluskuntapiiri 4234 56846 1483

Kymenlaakson Suojeluskuntapiiri 5963 10306 125

Viipurin Suojeluskuntapiiri 14735 17350 147

Koko maa 100099 667889 1755

Lähteet: Suojeluskunnan harjoituspäivät 1935. Suojeluskuntapiirien ilmoitukset
alueillaan annetuista koulutustilaisuuksista v. 1935. Kansio 190-1935 ja Suojelus-
kunnan harjoituspäivät 1936. Suojeluskuntapiirien ilmoitukset alueillaan annetuista
koulutustilaisuuksista v. 1936. Kansio 209-1936. SArk/Sky-Koul.

Suojeluskuntapiirien ilmoituksissa oli moottorijoukkojen harjoituspäiviä vain tau-
lukossa 42 mainituilla suojeluskuntapiireillä, mikä kokonaisuuteen katsoen oli vä-
hän. Niiden osuus valtakunnan harjoituspäivistä oli 0,16 % vuonna 1935 ja 0,26 %
vuonna 1936.  Moottorijoukkojen koulutusta oli annettu neljällä eri alueella: auto-
sotamieskursseilla, autoteknillisillä kursseilla, kolonnanjohtajakursseilla ja auto-
harjoituksissa. Autosotamies- ja kolonnanjohtajakursseilla kurssilaisia oli eniten.

Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunta pyysi suojeluskuntain yliesikunnalta
kesällä 1935  varoja 30 950 markkaa tulevan syksyn koulutukseen. Moottori-
joukkojen osuus mainitusta summasta oli n. 2,3 % eli 700 markkaa.733

Suojeluskuntain yliesikunta jakoi syksyllä 1935 seuraavan vuoden koulutusjulkaisun

733 Helsingin suojeluskuntapiirin piiriesikunnan kirj. nro 282. 35. Ib, Helsinki 29.8.1935.
Kansio 189-1935. SArk/Sky-Koul.
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piiripäälliköille ja korosti, että valtion koulutusvaroja  voidaan myöntää etupäässä
asevelvollisten ennakkovalmennukseen sekä suojeluskuntakaaderien ylläpidon
edellyttämään koulutukseen. Julkaisussa ei ollut minkäänlaista mainintaa moottori-
joukkojen koulutuksesta ja harjoituksista eikä myöskään moottorijoukoille
myönnettävistä koulutusvaroista.734

6.5.3 Harjoitukset ja kilpailut

Moottorijoukkojen koulutustilaisuuksia olivat myös harjoitukset ja kilpailut. Niitä
järjestettiin sekä suojeluskuntain yliesikunnan että suojeluskuntapiirien  toimesta.
Harjoitukset liittyivät autokomppanioiden toimintaan, jossa moottoriajoneuvot olivat
mukana. Kilpailuissa olivat henkilöiden lisäksi myös moottoriajoneuvot, jolloin
tehtävät olivat sotilastaitoihin ja  henkilön moottoriajoneuvon käsittelyyn liittyviä.

Helsingin suojeluskuntapiirin piiripäällikkö antoi kevättalvella 1934 Helsingin
Autosuojeluskunnan päällikölle harjoituskäskyn, jossa olivat tiedot vihollisesta,
omista joukoista ja tehtävästä. Autokomppanian päällikön tuli muodostaa
autokolonna, varmistaa lastaus- ja purkauspaikat, tehdä aikataulut ja kuljettaa kak-
si jääkäripataljoonaa muutaman kymmenen kilometrin päässä olevalle taistelu-
alueelle. Autokomppanian päällikkö antoi käskyt alijohtajille ja valvoi harjoituk-
sen toteuttamista.735  Helsingin suojeluskuntapiirin piiripäällikkö antoi toisen saman-
tyylisen harjoituskäskyn Helsingin Autosuojeluskunnan päällikölle saman vuoden
keväällä, jolloin tehtävänä oli kuljettaa materiaalia taisteleville joukoille. Auto-
komppanian päällikön tehtävänä oli antaa käskyt alijohtajille ja johtaa kuljetuk-
set.736  Käytännössä molemmissa harjoituksissa oli vain muutamia henkilöitä  ja
kuorma-autoja.

Moottorijoukkojen tarkastaja piti syksyllä 1934 kaikille autosuojeluskunnille
harjoituksen, jossa tavoitteena oli opettaa auto- ja liikennekomppanian toiminta
autokaadereihin määrätyille henkilöille. Harjoitusalueena oli Viipurin - Kotkan -
Lahden - Tampereen - Porin - Turun - Helsingin ja Tuusulan väliset tieosuudet.
Harjoitusaika oli syyskuun viimeinen viikko. Suojeluskuntain yliesikunta lupasi
kustantaa moottoriajoneuvojen polttoaineet.737  Autosuojeluskuntien autokomp-
panioiden moottoriajoneuvojen vähyyden vuoksi suojeluskuntain yliesikunta pyy-
si armeijalta 10 kuorma-autoa harjoituksen toteuttamiseksi. Tähän pyyntöön sota-
väen päällikkö vastasi myöntävästi ja antoi toimituskäskyn armeijakunnan
esikunnalle Viipuriin.738  Harjoitukseen osallistui eri suojeluskunnista upseereita,
aliupseereita ja miehistöä sekä moottoriajoneuvoja seuraavan taulukon mukaisesti.

734 Kaikille piiripäälliköille. Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 6920. 35. Ib. Kansio
192-1936. SArk/Sky-Koul.

735 Helsingin suojeluskuntapiirin piiripäällikön käsky Helsingin autosuojeluskunnan
päällikölle 8.2.1934. Kansio H 17. SArk/Sky-Lkp.

736 Ibidem, 25.5.1934. Kansio 17. SArk/Sky-Lkp.
737 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 5051. 34. Ia, Helsinki 1.9.1934. Kansio H 17.

SArk/Sky-Lkp.
738 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 5090. 34. Ia, Helsinki 4.9.1934 ja yleisesikunnan

osasto 4:n kirj. nro 1057/XII, Helsinki 13.9.1934. Kansio H 17. SArk/Sky-Lkp.
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Taulukko 43. Suojeluskuntain moottorijoukkojen harjoituksiin osallistumismäärät
syksyllä 1934

Suojeluskunta Up- Aliup- Korp- Sota- Auto-
seeri seeri raali mies ja

Helsingin Autosuojeslukunta - 2 2 14 3 Ha
Viipurin Suojeluskunnan Auto-osasto 3 4 7 4 1 Ha
Turun Suojeluskunnan Huoltokomppania 1  -  - 1  -
Tampereen Suojeluskunnan Autokomppania 1 2 - 2 -
Kotkan Suojeluskunnan Autokomppania 4 1 1 1 2 Ha
Kyminteht. Suojeluskunnan Autokomppania 2 4 2 2 2 Ha
Etelä-Iitin Suojeluskunnan Moottoriosasto - 1 1 1 1 Ha
Joensuun Suojeluskunta - 4 1 1 -
Huoltopataljoonan Autokomppania - - - 5 5 Ka
Suojeluskuntain Yliesikunta 1 - - - -

Yhteensä 12 18 14 31  9 Ha
5 Ka

Lähde: Suojeluskuntain moottorijoukkojen harjoitusten 23.-28.9.1934 kurssin
adjutantin kirj. 1/34. Adj. Viipuri 8.10.1934. Kansio H 17. SArk/Sky-Lkp

Kyseessä olivat valtakunnalliset moottorijoukkojen harjoitukset, jotka kestivät
noin viikon. Osallistujia oli 75, joista miehistöön kuuluvia eniten. Kuorma-autoja
suojeluskuntalaisilla ei ollut yhtään. Huoltopataljoonan Autokomppania antoi
harjoitukseen viisi kuoma-autoa, mikä oli puolet vähemmän kuin mitä sotaväen
päällikkö oli luvannut. Autoja olisi saanut olla enemmän, sillä yhtenä
perusvaatimuksena koulutuksessa oli kaksi henkilöä yhtä autoa kohden. Viikon
pituisen harjoituksen aikana oli ehditty opiskella ja harjoitella autoyksiköiden ja -
kolonnien toimintaa.

Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiiri piti yhteisen konekiväärijoukkueen ja tykki-
patterin harjoituksen Ulvanharjun kankaalla loppusyksyllä 1934. Harjoituksen
kuljetukset hoiti Tampereen suojeluskunnan Autokomppania. Leirin johtajana toi-
mi piiripäällikkö A. O. Pajari ja autoalan kouluttajana moottorijoukkojen tarkasta-
ja E. Haltiavuori.739  Harjoitus oli Tampereen suojeluskunnan Autokomppanian
henkilöille opettava, sillä kuljetukset olivat todellisia ja  autokomppanian johtamis-
toimintaa opetti ja valvoi moottorijoukkojen asiantuntija.

Moottorijoukoilla oli perustamisesta lähtien kilpailuja, joista ns. maljakilpailu
muodostui perinteelliseksi. Sääntöjä tähän kilpailuun tekivät useat autosuojelus-
kunnat, ja yhden tällaisen lähetti Kymenlaakson suojeluskuntapiiri vuonna 1933

739 Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirin kirj. nro 3770. 34. Ib, Tampere 12.10.1934.  Kansio
H 17. SArk/Sky-Lkp.
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suojeluskuntain yliesikunnalle.740  Suojeluskuntain yliesikunta järjesti sitten auto-
suunnistuskilpailun moottorijoukoille Kymenlaaksossa saman vuoden syksyllä.
Kilpailuyksikkönä oli ajaja, kartanpiirtäjä ja heidän valvojansa. Tiekartalle piti
suunnistuksen aikana piirtää autoyksiköiden toimintaan liittyviä  maantie- ja maasto-
merkintöjä. Autojen polttoaineet kustansi suojeluskuntain yliesikunta.741

Vuosien mittaan kilpailun säännöt muuttuivat koulutustarpeiden mukaisiksi.
Suojeluskuntain yliesikunta lähetti piiripäälliköille kirjelmän, jossa kehotettiin
kaikkia autosuojeluskuntalaisia osallistumaan uudistettuun maljakilpailuun Lou-
nais-Suomessa kesällä 1934. Kilpailulajeina  olivat autosuunnistus, erilaiset tehtä-
vät matkan varrella, piirtämistehtävät tiekartalle ajon aikana, pistooliammunta
syöksyjäkuvioihin liikkuvasta autosta. Lisäksi kuljettajan piti vaihtaa autonrenkaat
ja varakuljettajan suunnistaa maastossa. Kilpailuyksikkönä oli kuljettaja autoineen,
varakuljettaja ja valvoja.742  Osanottajia oli 11 yksikköä eri puolilta Suomea.743

Tällainen kilpailu oli monella tavalla opettava ja hyödyllinen moottorijoukoille.
Suojeluskuntain yliesikunta järjesti vuosittain maljakilpailut eri paikkakunnil-

la. Vuonna 1935 ne pidettiin Viipurin alueella, jossa osanottajia oli 11 yksikköä.744

Vuonna 1936 kilpailut pidettiin Hämeessä moottorijoukkojen harjoitusten yhtey-
dessä. Osanottajia tässä kilpailussa oli vain kolme yksikköä, jotka olivat Viipurin
ja Kymenlaakson suojeluskuntapiireistä. Yhtenä syynä osanottajien pieneen mää-
rään oli moottoriajoneuvojen vähäisyys suojeluskuntien autokomppanioissa.745

740 Kymenlaakson suojeluskuntapiirin kirj. nro 1035. 33. Ib, Kouvola 14.8.1933.  Kansio
1923-1933. SArk/Sky-Lkp.

741 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 7668. 33. Ib, Helsinki 10.10.1933. Kansio 17.
SArk/Sky-Lkp.

742 Ibidem, kirj. nro 3014. 34. Ib, Helsinki 4.5.1934. Kansio 17. SArk/Sky-Lkp.
743 Suojeluskuntapiirien osanottoilmoitukset kilpailuun 16.-17.6.1934. Kansio H 17. SArk/

Sky-Lkp.
744 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 4858. 35. Ia/655, Helsinki 13.9.1935 ja

suojeluskuntapiirien ja autokomppanioiden osanottoilmoitukset maljakilpailuun 27.-
29.9.1935. Kansio H17. SArk/Sky-Lkp.

745 Ibidem, kirj. nro 2789. 36. Ia/169, Helsinki 15.4.1936 ja suojeluskuntapiirien
osanottoilmoitukset maljakilpailuun 21.-24.5.1936. Kansio H 17. SArk/Sky-Lkp.
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7 KOULUTUSTARVE KASVAA

7.1 Uusi organisaatio 1937

Vuoden 1937 tammikuussa annettiin puolustuslaitosasetus. Tämä asetus ei tuonut
muutoksia  huollon autojoukoille. Viipurissa oli Huoltopataljoona ja siinä Auto-
komppania sekä Helsingissä Autokomppania. Yleisesikunnassa oli teknillinen tar-
kastaja.746  Vuoden 1937 joulukuussa annetun lain mukaan sotaväen päällikkö ja
teknillinen tarkastaja siirtyivät puolustusministeriöön.747   Asetuksen mukaan puo-
lustusministeriössä korkeimpana sotilaallisena viranomaisena ja komentajana oli
sotaväen päällikkö.748  Myöhempi puolustuslaitosasetus muutti Viipurissa olevan
Huoltopataljoonan Huoltorykmentiksi, johon jäi Autokomppania. Helsingissä ole-
va Autokomppania säilyi ennallaan.749

Uutta organisaatiomuutoksissa oli se, että sotaväen päällikön tehtäviin kuului
erityisesti  ”huolehtia koulutuksesta puolustuslaitoksessa sekä valvoa koulutuksen
yhdenmukaisuutta puolustusvoimain muissakin osissa”.750  Teknillisen tarkastajan
tehtäviin ei tullut muutoksia.751  Uutena virkana tuli yleinen tarkastaja, jonka tuli
suorittaa ne erikoistehtävät, jotka puolustusministeri hänelle määräsi.752

Maan puolustusvalmiuteen kuuluvat tehtävät kuuluivat yleisesikunnalle, jossa
oli huolto- ja kulkulaitostoimisto. Tämän toimiston tehtävänä oli valmistella krii-
siajan moottoriajoneuvojen kuljetussuunnitelmat ja määrävahvuudet.753

Vuoden 1937 lopussa tapahtuneiden organisaatiomuutosten perusteella armei-
jan koulutuksen ja samalla mottoriajoneuvokoulutuksen ylin valvonta kuului sota-
väen päällikölle. Teknilliselle tarkastajalle kuuluivat edelleen armeijan teknillisten
asioiden lisäksi myös moottoriajoneuvoalan  koulutuksen valvonta hänen aikai-
semmin antamansa käskyn mukaisesti. Yleisesikunnassa olevalle yleiselle tarkas-
tajalle voitiin tarvittaessa antaa moottoriajoneuvojen kriisiajan puolustusvalmiuteen
kuuluvien asioiden valvonta- ja tarkastustehtäviä.

Vielä vuoden 1939 lokakuussa annetussa asetuksessa korostettiin sotaväen pääl-
likön asemaa, jolloin tasavallan presidentti voi tarkemmin määrätä hänen tehtävis-
tään.754  Näin sotaväen päällikölle siirtyi vastuu 1930-luvun loppupuolella armei-
jan toiminnasta ja tehtävistä ml. moottoriajoneuvoala ja siihen liittyvä koulutus.

746 Puolustuslaitosasetus 29.1.1937/65, 4 ja 5 §.
747 Laki puolustusministeriön ja yleisesikunnan viroista ja toimista 30.12.1937/498, 1 §.
748 Asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta 30.12.1937/500, 3 §.
749 Puolustuslaitosasetus 30.12.1937/501, 2 §.
750 Asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta 20.12.1937/500, 5 § 2 mom.
751 Ibidem, 6 §.
752 Ibidem, 37 §.
753 Ibidem, 30 §.
754 Asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta annetun asetuksen muuttamisesta

17.10.1939/350, 3 §.
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7.2 Moottoriajoneuvojen käyttötarve tunnustetaan

7.2.1 Ylimmän johdon ohjeet moottoriajoneuvojen käytölle

Joukko-osastojen moottoriajoneuvojen käyttö- ja vuokrauskustannuksia yleisesi-
kunta seurasi tarkoin. Ohjeena oli, että hevosia on käytettävä silloin, kun niiden
käyttökustannukset olivat pienemmät kuin käytettäessä moottoriajoneuvoja. Jou-
koista tuli tietoja yleisesikunnalle, että moottoriajoneuvojen käyttäminen on usein
edullisempaa kuin hevosten. Niinpä yleisesikunta antoi vuonna 1937 ohjeen, jossa
korostettiin, että joukot saavat käyttää moottoriajoneuvoja tai vuokrata niitä sil-
loin, kun niiden käyttäminen on halvempaa kuin käytettäessä hevosia.755

Joukot joutuivat vuoden 1937 kertausharjoituksissa käyttämään moottori-
ajoneuvoja, joiden käyttökustannukset näkyivät lisääntyvinä poltto- ja voiteluaine-
kuluina. Tällaisten lisäkulujen kattamiseksi joukkojen täytyi saada puuttuvat va-
rat. Yleisesikunta joutui hoitamaan joukoille puuttuvat kustannukset
erikoismenosäännössä olevista varoista.756  Niinpä yleisesikunta vuoden 1938
kertausharjoituskäskyn menoarviossa otti jo huomioon moottoriajoneuvojen lisä-
käytön ja osoitti määrärahoja lisäkuluihin.757  Summa ei ollut suuri, mutta näin
yleisesikunta avasi mahdollisuuden moottoriajoneuvojen lisäkäytölle.

755 Yleisesikunnan kirj. nro 366/3/Ahp, Helsinki 5.4.1937. SArk/Koul.
756 Ibidem, kirj. nro 1160/4/Te, Helsinki 27.10.1937. SArk/Koul.
757 Ibidem, osasto 4:n kirj. nro 2000/X, Helsinki 10.11.1937. SArk/Koul.

Kuva 15. Kuorma-auto 1930-luvun lopulla. Sotamuseo.
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Vuoden 1937 lopussa armeijan ylimmässä johdossa tapahtunut uudelleen-
järjestely antoi mahdollisuuden siirtää puolustusministeriöstä tehtäviä alemmille
esikunnille, jotta asioiden hoitaminen saataisiin lähemmäksi toimivia joukkoja.
Sotaväen päällikkö antoi määräyksen, että armeijakunnan esikunta sai päättää
harjoituskeskusten huollosta, mitkä asiat divisioonat hoitavat suoraan puolustus-
ministeriön kanssa ja mitkä asiat armeijakunnan esikunta ottaa itse hoitaakseen.758

Huollon piiriin kuuluvista asioista mm. moottoriajoneuvoasiat olivat sellaisia, jot-
ka sotaväen päällikön antaman käskyn mukaan kuuluivat armeijakunnan esikun-
nan hoidettaviksi.

Moottoriajoneuvojen käytöstä ja tilausmenetelmästä puolustusministeriö antoi
helmikuussa 1938  uudet ohjeet, jotka sotaväen päällikkö oli allekirjoittanut. Näis-
sä ohjeissa selostettiin yksityiskohtaisesti, missä ja kuinka moottoriajoneuvoja sai
käyttää ja kuka niitä sai tilata. Uutta edellisiin ohjeisiin nähden oli se, että joukoil-
le annettiin lupa tilata moottoriajoneuvoja suoraan autojoukoilta silloin, jos niiden
käyttäminen oli edullisempaa kuin kuljetusten suorittaminen muilla mahdollisilla
kuljetustavoilla.759  Muutama päivä edellä mainitun ohjekirjelmän jälkeen mootto-
riajoneuvojen käyttöä helpotettiin vielä siten, että sellaisiin harjoituksiin, joissa ei
ollut joukkoja eikä myöskään sotaväenpäällikön lupaa, saatiin käyttää moottori-
ajoneuvoja. Jos moottoriajoneuvoja ei ollut riittävästi, niitä sai tilata lisää puolus-
tusministeriöstä.760  Saman vuoden huhtikuussa puolustusministeriö peruutti aikai-
semmin kertausharjoituksiin antamansa käskyn moottoriajoneuvojen määrästä ja
ilmoitti uudeksi joukko-osastojen, sotakoulujen ja kertausharjoitusten moottori-
ajoneuvojen määräksi 235 ajoneuvoa.761  Tämä uusi ajoneuvomäärä oli moninker-
tainen verrattuna aikaisemmin annettuun.  Vuoden 1938 syyskuussa puolustusmi-
nisteriö antoi lisäluettelon, jossa jo aikaisemmin sovituille harjoituksia pitäville
joukkoille annettiin lupa tilata lisää moottoriajoneuvoja autojoukoilta ja muilta
moottoriajoneuvoja omistavilta joukoilta sellaisiin harjoituksiin ja komennuksiin,
joissa ajoneuvoja tarvittiin. Lisäluettelon mukaan käytettävissä olevien  moottori-
ajoneuvojen kokonaismäärä oli n. 100 erilaista ajoneuvoa.762  Moottoriajoneuvo-
jen käytön lisäämiseen saatiin varoja enemmän, kun eduskunta hyväksyi vuonna
1936 puolustuslaitoksen  perushankintamenojen lisäämisen.763

758 Puolustusministeriön kirj. nro Kom. /242/Te, Helsinki 18.1.1938. SArk/Koul.
759 Puolustusministeriön komentotoimiston kirj. nro Kl. /1860/38, Helsinki 28.2.1938. SArk/

Koul.
760 Puolustusministeriön kirj. nro Kl. /2071/38, Helsinki 28.2.1938. SArk/Koul
761 Ibidem, kirj. nro Kl. /1372/38. Helsinki 26.4.1938. SArk/Koul.
762 Ibidem, kirj nro Kl. /7583/38, Helsinki 2.9.1938. SArk/Koul.
763 Valtioneuvosto asetti helmikuussa 1935 valtion talouskomitean, jonka tehtävänä oli harkita

puolustuslaitoksen perushankintamenojen lisääminen. Komitea tuli siihen tulokseen,
että puolustuslaitoksen perushankintamenoja on lailla vahvistettava ja esitti, että vuosina
1936-1942 vuosittain on käytettävä vähintään 210 milj. markkaa perushankintamenoihin
tulo- ja menoarvion puitteissa. Perushankintoihin tarvittavien määrärahojen
hankkimisesta käytiin eduskunnassa monivaiheinen keskustelu välikysymyksineen.
Vuoden 1936 valtiopäivillä eduskunta hyväksyi vuoden 1937 budjettiin em. tarkoitukseen
210 milj. markan määrärahan. Valtioneuvoston historia 1917-1966 nro I, 522.
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Puolustusministeriö pyysi joukkoja ilmoittamaan vuoden 1938 maaliskuun lop-
puun mennessä vuoden 1938 koulutukseen liittyvän määrärahatarpeen vuodelle 1939.
Erityisesti tässä pyynnössä korostettiin niiden määrärahatarpeiden ilmoittamista, jotka
johtuivat joukkojen sotaharjoituksissa tarvitsemien hevosten, hevosajoneuvojen ja
moottoriajonuvojen vuokraamisesta.764  Moottoriajoneuvojen käyttäminen katsottiin
puolustusministeriössä niin tarpeelliseksi, että siitä huomautettiin määrärahaesitysten
pyyntökirjelmässä. Edelleen joukkoja ja sotakouluja pyydettiin ilmoittamaan vuo-
den 1939 maaliskuun puoliväliin mennessä tulevan kesän kertausharjoituksissa tar-
vittavien moottoriajoneuvojen määrät.765  Ilmoitus oli tarpeellinen silloinkin, jos omat
moottoriajoneuvot riittivät. Tällä lauseella puolustusministeriö halusi tarkistaa sen,
että harjoituksissa on käytettävissä riittävästi moottoriajoneuvoja.

Vielä vuoden 1939 syyskuussa sotaväen päällikkö antoi käskykirjelmän moot-
toriajoneuvojen komennuksista eri varuskuntiin. Käskyssä erityisesti korostettiin,
että varuskuntiin pysyvästi komennettuja moottoriajoneuvoja saivat käyttää lähel-
lä sijaitsevat esikunnat, joukko-osastot ja virkamatkoilla olevat sotilashenkilöt.
Komennettuja moottoriajoneuvoja oli nelisenkymmentä.766

7.2.2 Joukkojen moottoriajoneuvojen käyttötarpeita

Suojeluskuntajoukkojen tullessa mukaan armeijan harjoituksiin kuljetustarpeet
kasvoivat. Syksyllä 1937 Niinisalossa pidettäviin kertausharjoituksiin osallistui
suojeluskuntajoukkoja. Etelä-Pohjanmaan sotilasläänin esikunta pyysi
yleisesikunnalta määrärahaa niiden kustannusten korvaamiseen, jotka aiheutuivat
suojeluskuntalaisten kuljettamisesta harjoituspaikalle ja takaisin.767  Tällainen suo-
jeluskuntalaisten ja reserviläisten kuljetustarve kertausharjoituksiin oli toistuva.
Kesällä 1939 puolustusministeriö antoi edelleen luvan Etelä-Pohjanmaan sotilas-
läänille vuokrata moottoriajoneuvoja reserviläisten kokoamiseen ja kuljettamiseen
kertausharjoitusalueelle.768  Harjoitusjoukot ja niiden kuljetukset kasvoivat jo niin
runsaiksi, että moottoriajoneuvojen käyttäminen oli välttämätöntä.

Joukko-osastojen piti suunnitella moottoriajoneuvojen käyttöä etukäteen aina
vuoden aikajaksolla. Huoltorykmentti lähetti vuonna 1938 arviolaskelman
yleisesikunnalle vuoden 1939 kertausharjoitusten moottoriajoneuvotarpeesta, joka
oli 117 ajoneuvoa.769  Käyttötarve oli suuri verrattuna aikaisempien vuosien tar-
peeseen.  Tämä johtui koulutuksen lisääntymisestä, mikä oli seurausta Huolto-
pataljoonan muuttumisesta Huoltorykmentiksi.

Moottoriajoneuvojen käyttöä lisäsivät myös joukkojen kalustokokeilut. Usein
tällaisten menetelmien takana olivat yksityiset henkilöt, jotka esittivät suunnitel-

764 Puolustusministeriön kirj. nro Kl. /2762/38, Helsinki 9.3.1938. SArk/Koul.
765 Ibidem, kirj. nro Kl. /1698/39, Helsinki 10.2.1939. SArk/Koul.
766 Ibidem, kirj. nro Kl. /8156/39, Helsinki 12.9.1939. SArk/Koul.
767 Etelä-Pohjanmaan sotilasläänin esikunnan toimisto III:n kirj. nro 731/III/a d, Niinisalo

11.9.1937. SArk/Koul.
768 Puolustusministeriön kirj. nro Kl./5261/39, Helsinki 9.5.1939. SArk/Koul.
769 Huoltorykmentin kirj. nro 388/II/30, Viipuri 15.2.1938. SArk/Koul.
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miaan aselajin vastuussa oleville esimiehille. Tykistön tarpeisiin suunniteltiin eri-
tyisiä vetolaitteita, joiden avulla moottoriajoneuvoja voitaisiin käyttää tykkien
vetäjinä. Yksi tällainen esitys oli rakennelma vetolaitteesta, jonka puolustusminis-
teriö lähetti Niinisalon harjoituskeskukseen kokeiltavaksi ja hyväksymisen jälkeen
käyttöön otettavaksi.770  Pioneerit kehittivät uutta siltakalustoa, jonka kuljettami-
seen tarvittiin sellaisia moottoriajoneuvoja, joita armeijalla ei ollut. Puolustusmi-
nisteriö antoi luvan vuokrata siviilistä tähän tarkoitukseen sopivia raskaita moottori-
ajoneuvoja.771

Joukoissa lisääntyi moottoriajoneuvojen käyttötarve. Joukko-osastot, joissa oli
polkupyöräyksikköjä mutta ei riittävästi omia moottoriajoneuvoja, tarvitsivat kou-
lutuksessa ja harjoituksissa kaluston kuljettamisen hoitamiseksi moottoriajoneuvoja.
Tällaisen puutteen poistamiseksi Turunmaan sotilasläänin komentaja pyysi
puolustusministeriötä komentamaan muutamia kuorma-autoja alueellaan oleville
polkupyöräyksiköille, joille pidettiin kertausharjoitukset kesällä 1939.772  Pionee-
rit tarvitsivat linnoitustöissä runsaasti moottoriajoneuvoja. Armeijakunnan komen-
taja Viipurissa esitti sotaväen päällikölle, etteivät Huoltorykmentin Autokomppanian
moottoriajoneuvot riitä tarvittavien linnoitustöiden kuljetusten hoitamiseen ja pyysi
lupaa saada vuokrata riittävän määrän kuorma-autoja siviilistä.773

Sotilasaikakauslehdessä monet upseerit kirjoittivat organisaatioista, joihin
moottoriajoneuvoja oli sijoitettu tai joihin ne oleellisesti kuuluisivat. Majuri G.
Ehrnrooth kirjoitti jalkaväkirykmentin kuljetuskysymyksestä. Hänen mukaansa
hevosten ohella vakinaiseksi kulkuvälineeksi pataljoonan ja komppanioiden välil-
le olisi otettava maastoajoneuvo.774  Kapteeni V. Hassinen kirjoitti liikkuvan
rannikkotykistön tarpeellisuudesta. Loppukommentissaan hän arvioi, että liikku-
van tykistön avulla voidaan pienemmillä kalusto- ja miehistömäärillä ja myös pie-
nemmillä kustannuksilla saada alueellista syvyyttä rannikkojemme puolustukses-
sa.775  Kapteeni E. Tara kirjoitti artikkelin moottoriajoneuvojen käytöstä ja niiden
toimintatavoista sotilaskäytössä. Hän lausui moottoriajoneuvojen sopivan armei-
jan käyttöön. Hän korosti, että ”oikealla kannalla tulevat asiat rauhanaikana ole-
maan vasta silloin, kun määräosa sotilaskuorma-autojamme on varattu todella so-
tilaallisiin harjoituksiin, eivätkä kaikki siis yleensä pirssi-tehtävien suorittami-
seen”.776  Nimimerkki ”L” kirjoitti puolustustaistelun huollosta. Tässä artikkelissa
korostettiin sitä, että moottoriajoneuvot kuuluvat oleellisesti joukkojen kokoonpa-
noon. Tällöin puolustustaistelussa niin tiet, suojaus, kuin muutkin huoltoon kuulu-
vat järjestelyt olisi tehtävä siten, että moottoriajoneuvojen kulkeminen otetaan

770 Puolustusministeriön kirj. nro KI. /6465/38, Helsinki 4.6.1938. SArk/Koul.
771 Ibidem, kirj. nro KI. /5109/39, Helsinki 9.5.1939. SArk/Koul.
772 Turunmaan sotilasläänin esikunnan kirj. nro 342/22, Turku 17.5.1939. SArk/Koul.
773 Armeijakunnan esikunnan kirj. nro 223/III/244 sal, Viipuri 7.6.1939. SArk/Koul.
774 Ehrnrooth, G. 1937. Kuljetuskysymyksiä jalkaväkirykmentissämme. SAL 1937, 536-546.
775 Hassinen, V. 1937. Onko liikkuva tykistö tarpeen rannikkojemme puolustuksessa ja

mihin tehtäviin sitä tarvitaan. SAL 1937, 401-408.
776 Tara, E. 1938. Moottoriajoneuvoistamme, niiden käyttömahdollisuuksista sekä käyttö-

ja toimintatavoista sotilaskäytössä nykyhetken olosuhteissa. SAL 1938, 759-770.
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huomioon.777  Everstiluutnantti H. Roos kirjoitti huolto-ongelmista. Hän korosti
sitä, että autokolonnia voidaan käyttää välivarastona silloin, kun materiaalia käy-
tetään runsaasti, varsinkin tykistön voimakkaassa tulituksessa.778

7.2.3 Moottoriajoneuvojen määrät kesällä 1939

Valtioneuvosto asetti toukokuussa 1937 komitean, jonka tehtäväksi annettiin mm.
tarkistaa vuosina 1934 - 1935 laadittu puolustuslaitoksen perushankintaohjelma ja
tehdä mahdolliset lisäesitykset. Tarkistuksessa todettiin, että koko armeijaa koske-
vasta perushankintaohjelmasta oli toteutunut 38,7 % ja moottoriajoneuvojen hankin-
noista 28,3 %. Jälkeenjääneisyys johtui suurelta osalta 1930-luvun alkupuolella
olleesta lamakaudesta, jonka aiheuttamaa perushankintojen toteutumattomuutta
korjaamaan valtioneuvosta asetti vuonna 1935 valtion talouskomitean (ks. nootti
763).  Aikaisempaa moottoriajoneuvojen hankintamäärärahaa komitea suurensi
0,6 % suuruisella lisäyksellä. Perusteluna lisäykselle komitea korosti sitä, että

 ”Kun otetaan huomioon, että kaikkialla maailmassa armeijan moottorointi
ja mekanisointi on maailmansodan jälkeen ollut vilkkaan pohdinnan alaise-
na ja johtanut suurvalloissa, mm. Neuvosto-Venäjällä, ja eräissä pienissä-
kin maissa, suurten moto-mekanisoitujen joukkojen perustamiseen, täytyy
todeta, että tämä ala on meillä jätetty yleisestä kehityksestä jälkeen.”779

Armeijan moottoriajoneuvojen hankintaohjelma oli vuonna 1938 runsaasti jäl-
jessä vuosina 1934 - 1935 laaditusta hankintaohjelmasta. Tällainen tilanne aihetti
sen, että joukoilla olevat moottoriajoneuvot oli varattava  suojajoukoille, kun taas
muille kriisiajan joukoille moottoriajoneuvot oli hankittava siviilistä. Yleisesikun-
ta laski armeijan kriisiajan moottoriajoneuvojen tarpeen vuonna 1939 ja antoi otto-
tehtävät sotilaspiirien hoidettaviksi. Maassa oli luotettava siviilimoottoriajoneuvojen
rekisteröinti ja riittävästi kalustoa, joten armeijan kriisiajan moottoriajoneuvotarve
voitiin tyydyttää.

777 Puolustustaistelun huollosta. Nimim. ”L”.  SAL 1939, 23-31.
778 Roos, H. 1939. Huolto-ongelmia. SAL 1939, 177-182.
779 Perushankintakomitean mietintö 17.2.1938. SArk/Lkp.
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Taulukko 44. Rekisterissä 31.1.1939 olevat moottoriajoneuvot ja sotilaspiirien
armeijan liikekannallepanotarpeeseen lasketut moottoriajoneuvojen määrät
25.5.1939

Tilastot Moottoriajoneuvot

Ha Ka La Ea Autoja Mp
yht.

Rekisterissä 31.1.1939 25130 18122 2990 46242 6110

Lkp-tarve 25.5.1939 1294 6096 748 634 8772 998

Lähde: Yleisesikunnan kirj. nro 338/J3 sal, Helsinki 25.5.1939. Kansio F 10, 1939.
SArk/Lkp.

Vuoden 1939 lopussa rekisterissä oleva autojen kokonaismäärä oli hieman yli
50 000 kpl (ks. taulukko 1). Armeijassa olevat erikoisautot olivat sairas-, korjaus,
varaosa-, paketti- yms. autoja, joita sellaisenaan siviilirekisterissä ei ollut. Armei-
jan täytyi itse erikseen ne varustaa. Sotilaspiirien liikekannallepanoluettelossa oli
vielä 176 sellaista erikoisajoneuvoa, joita ei siviilirekisterissä mainittu. Näitä oli-
vat säiliö-, karjankuljetus- ja pelastusautot sekä traktorit ja tiekarhut.

Autokomppanioiden lukumäärä ja  määrävahvuus muuttuivat kesän 1939 aika-
na. Aikaisempi 24 autokomppanian määrä nousi 41:een. Myös autokomppanian
autojen määrävahvuus nousi 32:sta 48:aan. Sotilaspiirien täytyi varata autokomp-
panioille 1968 kuorma-autoa. Tämä automäärä sisältyi taulukon 44 kuorma-auto-
jen kokonaistarvemäärään.780

Armeijan ylimääräisissä harjoituksissa lokakuussa 1939 oli kaikkiaan 5889
moottoriajoneuvoa. Tällöin kaikki liikekannallepanoon varatut moottoriajoneuvot
eivät olleet vielä armeijan käytössä.781

7.3 Moottoriajoneuvoalan kehitys siviilissä

7.3.1 Liikenteen kasvaminen

Moottoriajoneuvoalan lainsäädäntö oli 1930-luvun loppupuolella niin vakiintunut,
ettei enää suuria lainsäädännöllisiä muutoksia tarvinnut tehdä. Kuitenkin joudut-
tiin antamaan lähinnä parannuksia ja lisäyksiä aikaisemmin annettuihin säädöksiin.
Näillä oli lähinnä liikenteen joustavuutta parantava vaikutus. Toisaalta lähestyvä

780 Yleisesikunnan liikekannallepanotoimiston kirj. nro 421/J3 sal, Helsinki 4.7.1939 ja
puolustusministeriön kirj. nro 531/39. J sal, Helsinki 25.8.1939. Kansio F 10, 1939.
SArk/Lkp.

781 Päämajan henkilötäydennystoimisto. Puolustusvoimien vahvuus YH:ssa 22.10.1939.
Kansio Hh 149, 1939-1940. SArk/Järj.
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yleismaailmallinen ja myös kotimainen kriisinuhka antoi aiheen uusien säädöksien
antamiseen ja vanhojen muuttamiseen sellaisiksi, että niillä oli merkitystä valta-
kunnan puolustusvalmiuteen liittyvien kuljetusten parantamisessa.

Parantuneet tiet antoivat mahdollisuuden liikennenopeuksien nostamiseen.
Nopeuden kasvaminen ja liikenteen sujuvuus vaativat parempia ja ajanmukaisempia
liikennemerkkejä. Vuonna 1937 valtioneuvosto kumosi aikaisemmin annetun pää-
töksen liikennemerkeistä ja antoi samalla uuden päätöksen.782  Parannusta tässä oli
se, että maaseudulle laitettiin myös liikennemerkit, jolloin liikenne oli joustavam-
paa ja paremmin ohjautuvaa. Liikennenopeuksien kasvaessa liikennemerkkien lu-
keminen maanteillä vaati myös oman taitonsa. Yksi lukemista helpottava parannus
annettiin jo seuraavana vuonna, kun ennen teiden risteystä tuli asettaa ennakoiva
liikennemerkki.783

Vuoden 1926 asetuksen mukaan moottoriajoneuvoliikenne oli sallittua vain ylei-
sillä teillä ja alueilla.784  Vuonna 1937 asetus laajensi moottoriajoneuvojen
liikkumisaluetta seuraavasti: ”Tämän asetuksen säännöksiä sovellettakoon myös
moottoriajoneuvoliikenteeseen jäällä ja yksityisillä teillä, joilla yleisesti ajetaan.”785

Näin moottoriajoneuvoliikenne sääntöineen kattoi koko maan yksityisalueita lu-
kuun ottamatta. Tällainen laajentunut liikkumisvapaus ja samalla teiden laatu vaa-
ti liikkuvuuden nopeuttamiseksi moottoriajoneuvon rakenteen parantamista. Liik-
kuvuus parani huomattavasti, kun asetus määräsi autoihin pakollisiksi ilma-
renkaat.786

Kyytilaitos oli vielä 1930-luvun lopulla voimassa, mutta sen toimintatapa muu-
tettiin ajalle sopivammaksi. Kyytilaitokseen kuuluva talo voitiin vapauttaa ja kyyti-
tehtävät sai hoitaa paikkakunnalla oleva kyytiasema tai kyytipysäkki joko hevosel-
la tai autolla.787  Näin alettiin lähestyä vuokra-autojärjestelmää, jota armeijakin joutui
henkilökuljetuksissaan käyttämään.

Tie- ja vesirakennushallitus tilastoi vuosittain maanteiden määrät ja niiden lisä-
ykset kilometrien tarkkuudella. Maanteitä rakennettiin vuosittain n. 500 kilomet-
riä, mikä näkyy lisäyksenä edellisen vuoden kilometrimäärään verrattuna. 1930-
luvun lopulla rakentamisen kilometrimäärät pienenivät muutamaan sataan kilo-
metriin vuodessa (ks. taulukko 39).

 Teiden rakentamisessa oli päästy sellaisella tasolle, että maantiekuljetuksilla
voitiin hoitaa suuri osa valtakunnan kuljetustarpeista. Kuitenkin vaatimuksia ja
tarpeita oli tavaraliikenteen kehittämiselle. Aamulehti julkaisi kesällä 1939 artik-
kelin, jossa ilmaistiin pikainen tarve saada tavaraliikenneverkosto järjestetyksi.
Linja-autoliikenne oli jo kehittänyt liikenneverkoston, jolloin linja-autoilla kulje-

782 Valtioneuvoston päätös kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskuntien liikenne-
merkeistä 16.10.1930/324 ja valtioneuvoston päätös liikennemerkeistä 8.7.1937/292.

783 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös lisäyksistä valtioneuvoston päätökseen
liikennemerkeistä 20.5.1938/207.

784 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157, 2 §.
785 Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 30.12.1937/491, 1 § 2 mom.
786 Ibidem, 6 §.
787 Laki kyytilain muuttamisesta 22.4.1938/161, 1§.
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tettiin matkustajia sekä myös tavaroita.788  Henkilöliikenteen kasvu  1930-luvulla
oli vuosittain n. 14 % ja tavaraliikenteen kasvu n. 20 %. Tällainen tavaraliikenteen
suurempi kasvu antoi vaatimuksia oman tavaraliikenneverkoston rakentamiselle
(ks. taulukko 38). Tavaraliikenneverkoston rakentamisvaatimus palveli myös sota-
väen maantiekuljetusten kehittämistä ja suunnittelua.

Maaherroille oli jo aikaisemmin annettu oikeudet vapauttaa moottoriajoneuvo-
verosta sellaiset ajoneuvot, jotka käyttivät kotimaista polttoainetta. Vuonna 1938
annetussa laissa valtionvarainministeriölle annettiin oikeudet vapauttaa moottori-
ajoneuvoverosta sellainen moottoriajoneuvo, joka palveli maanpuolustusta tai muuta
valtakunnallisesti tärkeää asiaa.789  Yksi tällainen oli maastoliikkuvuusauto G5, jota
esiteltiin armeijan edustajille kesällä 1938 Helsingissä Pasilan ampumaradalla.
Maastoauton oli valmistanut Daimler-Benz-tehdas Saksassa.790  Auto oli hyvin
maastokelpoinen, kun sen kaikki pyörät olivat vetäviä ja ohjautuvia. Suomeen näi-
tä maastoautoja ei kuitenkaan hankittu. Vuoden 1939 lokakuussa annettiin laki
moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamiseksi. Tässä laissa vapautettiin
moottoriajoneuvoverosta kaikki sellaiset moottoriajoneuvot, jotka käyttivät polt-
toaineena puuta, puuhiiltä tai muita kotimaisia polttoaineita tai joiden  voiman-
lähde oli kokonaan tai osittain kotimaista alkuperää.791

Moottoriajoneuvojen poltto- ja voiteluaineiden saatavuus ja riittävyys oli valta-
kunnallisesti tärkeä asia. Keväällä 1939 julkaistiin asetus, jossa annettiin ohjeet
nestemäisten polttoaineiden jakelusta ja säännöstelystä.792  Muutamaa päivää myö-
hemmin annettiin laki, joka velvoitti polttoaineiden valmistajat tai niitä ulkomailta
tuovat varastoimaan ja säilyttämään niitä määrätyn suuruiset varastot valtakunnan
maanpuolustus  huomioon otettuna.793

7.3.2 Moottoriajoneuvojen liikkuvuus ja sen rajoituksia

Moottoriajoneuvojen liikkuvuus merkitsee sitä, että ajoneuvo pääsee kulkemaan
mahdollisimman hyvin kaikissa olosuhteissa tai vastakohtana ajoneuvon liikku-
mista ja kulkemista pyritään estämään erilaisilla laitteilla ja jopa teiden rakentami-
sen kielloilla. Armeijat käyttävät näitä molempia.

Moottoriajoneuvojen liikkuminen talvisaikaan riippui maanteiden aurauksista,
jotka hoiti tie- ja vesirakennushallitus. Maanteiden auraamisissa oli tietty järjes-
tys: tiet, jotka oli pidettävä  talviliikuttavina, ja tiet, joiden auraamiseen ei ollut
edes tarvetta. Siksi tie- ja vesirakennushallitus pyysi lausunnon vuosittain
puolustusministeriöltä niistä teistä, jotka välttämättä oli pidettävä  moottoriajo-
neuvoilla liikkumiskelpoisina talviaikaan.794  Yleisesikunta vastasi kirjelmään ja

788 Aamulehdestä 18.6.1939 leikattu artikkeli puolustusministeriön huolto- ja kulkulaitos-
toimistoston kansiossa.  SArk/Kulj.

789 Laki moottoriajoneuvoverosta 16.12.1938/410, 4 §.
790 Puolustusministeriön kirj. nro Kl. /8051/38, Helsinki 23.7.1938. SArk/Koul.
791 Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 12.10.1939/327, 2 §.
792 Asetus nestemäisten polttoaineiden säännöstelystä 4.9.1939/254.
793 Laki nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden varastoimisvelvollisuudesta 28.4.1939/122, 1 §.
794 Tie- ja vesirakennushallituksen kirj. nro T-183/10444, Helsinki 21.1.1938. SArk/Kulj.
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antoi luettelon aurattavista teistä, jotka oli välttämättä aurattava, ja teistä, jotka
armeija itse pystyi pitämään talviliikkumiskelpoisina.Tämä luettelo sisälsi vain
Karjalan kannaksella olevat tiet.795

Yhteistoiminta tie- ja vesirakennushallituksen välillä oli jatkuvaa. Vuoden 1939
tammikuussa tie- ja vesirakennushallitus ilmoitti puolustusministeriölle ne tiet, jotka
se lupasi pitää aurattuina. Teiden yhteispituus oli 10 412 kilometriä. Luettelo oli
laaja sisältäen valtakunnan tärkeimmät moottoriajoneuvoliikenteelle auki pidettä-
vät tiet.796  Nämä tiet eivät vielä riittäneet puolustusministeriölle, vaan yleisesikun-
ta täsmensi luetteloa lisäten siihen tärkeiksi katsomiaan teitä. Samalla korostettiin,
ettei polttoainepula saa estää pyynnön toteuttamista.797   Kulkulaitosten ja yleisten
töiden ministeriö toteutti pyynnön ja myönsi määrärahan tie- ja vesirakennus-
hallitukselle armeijan aurauspyynnön toteuttamiseksi.798  Tie- ja vesirakennushal-
litus hoiti lisäteiden auraamisen ja ilmoitti siitä puolustusministeriölle.799

Puolustusministeriö piti puolustusnäkökohtien perusteella tärkeänä monien
Karjalan kannaksen teiden auraamista ja aukipitämistä talvisin moottoriajoneuvo-
liikenteelle. Siksi se  laittoi armeijakunnan esikunnalle Viipuriin käskykirjeen, jos-
sa sotaväen päällikön kehottamana käskettiin pitää Huoltorykmentissä teiden

795 Yleisesikunnan operatiivisen osaston huolto- ja kulkulaitostoimiston kirj. nro 1290/38,
Helsinki 4.3.1938. SArk/Kulj.

796 Tie- ja vesirakennushallituksen kirj. nro T-183/20227, Helsinki 13.1.1939. SArk/Kulj.
797 Yleisesikunnan operatiivisen osaston huolto- ja kulkulaitostoimiston kirj. nro 835/Op4/

39. 7a, Helsinki 29.9.1939. SArk/Kulj.
798 Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön kirj. nro 4090a. /4852/743-1939, Helsinki

26.10.1939. SArk/Kulj.
799 Tie- ja vesirakennushallituksen kirj. nro T-3602a/2457, Helsinki 31.10.1939. SArk/Kulj.

Kuva 16. Teiden aurauskysymys oli talvisin aina esillä. Kuvassa pitkälle kehitetty
lumiaura ja sitä kuljettava telaketjutraktori. Sotamuseo.
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auraamiskurssit.800  Puolustusministeriö piti kurssin järjestämistä niin tärkeänä, että
se lähetti vielä muutaman päivän kuluttua lisäkirjeen, jossa korostettiin kurssin
järjestämisen tähdellisyyttä ja pidennettiin sen kestoa parilla vuorokaudella.801

Moottoriajoneuvojen kehitystä ja toimivuutta aurauksien suorittamisessa armeija
seurasi myös siviilissä. Kemi Oy:n metsätyömaalla Sallassa talvella 1938 kuljetet-
tiin puutavaraa aurattuja metsäteitä pitkin puiden kokoamispaikkaan. Kapteeni E.
Soininen oli seuraamassa tätä kuljetuskokeilua ja kirjoitti lausunnossaan seuraa-
vaa: ”Sotilaallisten autokuljetusten järjestelyssä on syytä ottaa huomioon rauhan-
aikaisessa puiden kuljetuksessa saadut kokemukset.”802  Kuljetuskokeilu oli niin
merkittävä, että Helsingin Sanomat julkaisi tästä laajan ja painavan artikkelin ko-
rostaen, että puutavaraa on mahdollista kuljettaa autoilla metsäteitä pitkin runsaas-
ta lumesta huolimatta.803

Moottoriajoneuvojen kulkeminen riippuu myös teiden sijainnista. Armeijalle kaikki
tiet eivät olleet toivottuja, ja siksi niiden rakentamiseen puututtiin. Metsähallitus oli
suunnitellut ajoteiden rakentamista Pohjois-Karjalan metsäalueille. Yleisesikunta antoi
metsähallitukselle lausunnon, ettei Suojärven - Korpiselän alueille metsäteiden ra-
kentaminen ole suotavaa maanpuolustuksen näkökannalta katsottuna.804  Yleisesi-
kunta antoi teiden rakentamisille puoltaviakin lausuntoja. Se lähetti Oulun läänin
maaherralle kirjelmän, jossa puollettiin Kuumun - Keskikylän tien rakentamista.805

Samoin puoltolause ilmaistiin tie- ja vesirakennushallitukselle Hujansalon Uinulan
kylien kautta kulkevan Jaalan - Mäntyharjun tien rakentamiselle.806

Myös sisäasiainministeriön alainen rajavartiolaitos joutui antamaan lausuntoja
teiden käyttämisestä ja kulkukelpoisuudesta. Vehmaisten - Riihiön tie oli yleisesi-
kunnan esittämien puolustusnäkökohtien mukaan sellainen, ettei sen sen kuntoa
saanut parantaa. Rajavartiolaitoksen esikunta ilmoitti yleisesikunnalle, ettei tielle
ole tehty korjauksia, vaan tiellä  tapahtuva kulkeminen parantaa sen kuntoa niin,
että autolla voidaan kulkea sitä pitkin. Lisäksi rajavartiolaitos korosti, ettei sillä
ole ollut mahdollisuuksia eikä myöskään oikeuksia tien huonontamiseen tai pa-
rantamiseen.807

800 Puolustusministeriön kirj. nro 2920/38, Helsinki 12.3.1938. SArk/Koul.
801 Ibidem, kirj. nro 2920/38, 18.3.1938. SArk/Koul.
802 Yleisesikunnan operatiivisen osaston kirj. nro 181/Op 4/38, Helsinki 28.2.1938. SArk/Kulj.
803 Helsingin Sanomat 20.2.1938.
804 Yleisesikunnan osasto 3:n operatiivisen toimiston kirj. nro 163/I/37, Helsinki 11.5.1937.

SArk/Kulj.
805 Ibidem, kirj. nro 251/I/37, Helsinki 30.6.1937. SArk/Kulj.
806 Ibidem, kirj. nro 16/Opl, Helsinki 28.1.1938. SArk/Kulj.
807 Sisäasiainministeriön rajavartiostojen esikunnan kirj. nro 491/III/sal, Helsinki 22.9.1939.

SArk/Kulj.
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7.4 Armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus

7.4.1 Kuljettajakoulutus

Kuljettajakoulutuksen opetusohjelmiin ja kurssien kestoon ei 1930-luvun lopulla
tehty oleellisia muutoksia, vaan koulutusta jatkettiin entiseen malliin. Tämä ilme-
ni mm. armeijakunnan vuoden 1938 koulutusohjelmassa, jossa kuljettajakoulutus
oli edellisten vuosien kaltainen.808  Tosin pieniä eroja oli eri koulutuspaikkojen
välillä, mikä johtui paikallisista oloista.

Varusmiesten kuljettajakoulutukseen valintaan kuitenkin kiinnitettiin yhä enem-
män huomiota.  Armeijakunnan esikunta lähetti kirjelmän niille joukko-osastoille,
joista tuli kuljettajiksi koulutettavia Huoltorykmentin Autokomppaniaan. Kirjel-
mässä korostettiin sitä, että valituilla tulisi olla kokemusta moottoriajoneuvoalalta,
jotta koulutusta voitaisiin lyhentää ja samalla säästää koulutusrahoja.809  Myös yleis-
esikunta kiinnitti huomiota varusmieskuljettajien valintaan ja lähetti kirjelmän
sotilaspiireille. Tässä huomautettiin, että moottoriajoneuvojen kuljettajiksi
koulutettavien valintaa koskevien määräysten tulkitsemisessa ja noudattamisessa
oli esiintynyt eroja. Siksi sotilaspiirien oli määrätessään moottoriajoneuvojen kul-
jettajiksi koulutettavia kiinnitettävä huomio siihen, että heillä on hyvä kuulo, näkö
ja väriaisti, joita  erityisesti tarvitaan kolonna-ajossa.810

808 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 1265/II/41, Viipuri 31.12.1937.
SArk/Koul.

809 Ibidem, kirj. nro 141/II/45, Viipuri 6.2.1937. SArk/Koul.
810 Yleisesikunnan osasto 1:n järjestelytoimiston kirj. nro 168/VIII/37, Helsinki 25.2.1937.

SArk/Koul.

Kuva 17. Autojoukkojen koulutukseen sisältyivät myös moottoriajoneuvojen
pelastamisharjoitukset. Sotamuseo.
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Varusmieskuljettajiksi koulutettavien määrän tarkistus jatkui kouluttavien
autokomppanioiden välillä. Armeijakunnan esikunta siirsi vuonna 1939 muutamia
kuljettajiksi koulutettavia Helsingin Autokomppaniasta Huoltorykmentin
Autokomppaniaan. Siirron aiheena oli armeijakunnan alueelle siirtynyt joukko-
osasto, jonka kuljettajat haluttiin kouluttaa oman alueen koulutuspaikassa.811  Kou-
luttavat autokomppaniat olivat vakiinnuttaneet asemansa 30-luvun lopulla armei-
jan koulutusorganisaatiossa, joten opetusohjelmiin ja oppilasmääriin tehtiin  enää
vain pieniä tarkistuksia.

Armeijan henkilökunnalle annettiin kuljettajakoulutusta joko heille järjestetyillä
erilliskursseilla tai heidät komennettiin  varusmiesten kursseille. Monet joukko-
osastot ja esikunnat komensivat omien kuljettajakurssien lisäksi  henkilökuntaan-
sa varusmiesten kursseille. Esikuntien henkilökunnalle tällainen varusmiesten
mukana tapahtuva koulutus oli sopiva, kun heille ei tarvinnut järjestää erilliskurssia.
Erityisesti ilmavoimat käyttivät tätä mahdollisuutta hyväkseen, kun oli kyse yhden
tai kahden henkilön kouluttamisesta.812

Joukko-osastoissa järjestettyjen erilliskurssien lisäksi myös ylimmälle
päällystölle järjestettiin kuljettajakursseja. Puolustusministeriö antoi vuonna 1939
Helsingin Autokomppanialle käskyn järjestää moottoriajoneuvojen kuljettajakurssi
esikuntien ja sotakoulujen opettajille, koska heidän katsottiin tarvitsevan armeijan
ajokortin.813  Moottoriajoneuvon kuljettaminen ja sen tunteminen alettiin tunnus-
taa upseerien perustietoihin kuuluvaksi.

7.4.2 Moottoriajoneuvoalan henkilöstön koulutus

Yleisesikunnan joukoille jaetussa koulutustiedotteessa vuodelle 1938  henkilökun-
nan moottoriajoneuvoalan kursseista ei ollut varsinaista esitystä. Koulutusta kat-
sottiin annettavan niin upseereille kuin alipäällystölle huoltokoulutuksena, joka
tapahtuu harjoituksissa, huoltotehtävien suorittamisessa ja varuskunnissa pidettä-
vissä esitelmissä.814

Moottoriajoneuvoalan kanta-aliupseerien peruskoulutustilanne ei ollut juuri
muuttunut nimikkeen mekaanikko- ja moottorialiupseerien kohdalla aikaisemmin
vuoden 1935 tilanteeseen verrattuna. Armeijakunnan esikunta oli tehnyt selvityk-
sen vuoden 1937 lopussa kanta-aliupseerien koulutuksesta, josta yleisesikunta oli
laatinut yhteenvedon.815   Peruskoulutettuja aliupseereita oli 30 ja peruskou-
luttamattomia 23. Vain kaksi peruskoulutettua oli tullut lisää.  Helsingin Auto-
komppanian vastaavat luvut olivat 3 peruskoulutettua ja 11 peruskouluttamatonta.

811 Armeijakunnan esikunnan kirj. nro 343/II/45, Viipuri 17.3.1939. SArk/Koul.
812 Ilmavoimien esikunnan osasto 1:n toimisto III:n kirj. nro 4580/III/15d, Helsinki

13.11.1937. SArk/Koul.
813 Puolustusministeriön komentotoimiston kirj. nro KL. 8736/2425/39, Helsinki 17.8.1939.

SArk/Koul.
814 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2170/X, Helsinki 17.12.1937. SArk/Koul.
815 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 110/II/44, Viipuri 23.10.1937 ja

yleisesikunnan osasto 4:n toimisto X:n liite: Kanta-aliupseerien koulutustilasto 1937.
SArk/Koul.
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Huoltopataljoonan Autokomppanian tilanne oli aikaisemmin ilmoitetun kaltainen
eli kaikki aliupseerit sisältyivät Huoltopataljoonan koulutusaliupseerien nimikkeis-
töön. Armeijassa ei annettu varsinaista moottoriajoneuvoalan peruskoulutusta kanta-
aliupseereille, vaan alan koulutus täytyi saada muualta.

Ammattienedistämislaitoksella Helsingissä oli useita teknillisen alan kursseja.
Tämä opetuslaitos oli muodostunut yhdeksi armeijan koulutuspaikaksi, jossa tek-
nillisten joukkojen henkilökuntaa koulutettiin. Autojoukkojen moottoriajoneuvo-
alan henkilökunta oli yksi tämän opetuslaitoksen kurssien käyttäjä. Tosin kursseil-
le pääsy oli usein monivaiheisen kirjeenvaihdon takana. Huoltopataljoonan Auto-
komppanian sotilasvirkamies T. Tuppurainen teki vuonna 1937 anomuksen Huolto-
pataljoonan komentajalle päästä Ammattienedistämislaitokselle kaasu- ja
hitsauskurssille.816  Pataljoonan komentaja puolsi anomusta ja lähetti sen armeija-
kunnan esikuntaan, josta se lähetettiin puollettuna yleisesikuntaan.817  Yleisesikun-
ta vastasi puhelinsanomalla armeijakunnalle, että kurssi oli täynnä, joten sinne ei
voitu enää oppilaita komentaa.818  2.Divisioonan esikunta otti T. Tuppuraisen asian
esille ja lähetti anomuksen puolustusministeriön teknilliselle osastolle esittäen sa-
malla myös sotilasmestari M. Kaljusen komentamista Ammattienedistämislaitoksen
autokoulunopettajakurssille.819  Puolustusministeriön teknillinen osasto siirsi asi-
an yleisesikunnalle, joka lähetti anomuksen sotaväen päällikön puoltamana puo-
lustusministeriön sota-asiainosastolle.820  Puolustusministeri kyväksyi esityksen ja
lähetti siitä tiedon yleisesikunnalle.821  Vielä armeijakunnan esikunnan piti tehdä
esitys yleisesikunnalle edellä mainittujen henkilöiden komentamisesta anotuille
kursseille.822  Yleisesikunta ilmoitti myönteisen ratkaisun armeijakunnan
esikunnalle.823  Lähes vuoden pituisen kirjeenvaihdon jälkeen teknilliseen koulu-
tukseen anoneet moottoriajoneuvoalan henkilöt pääsivät haluamilleen Ammatti-
enedistämislaitoksen kursseille.

Joukoissa oli todella pulaa moottoriajoneuvoalan koulutuksen saaneista henki-
löistä. Niinpä 2.Divisioonan esikunta tiedotti vuoden 1938 lopussa  joukoille, että
Ammattienedistämislaitoksessa on sopivia kursseja autoalalle ja pyysi esityksiä
kurssille komennettavista.824  Kursseille pääsy oli jo helpompaa kuin aikaisemmin.
Käytännössä riitti anomus puolustusministeriölle, jolloin myönnettiin varat kurs-
sille osallistumiseen. Lisäksi puolustusministeriö antoi ohjeita armeijakunnan
esikunnalle myönnettyjen koulutusmäärärahojen käytöstä ja korosti: ”Koska

816 Sotilasvirkamies Tuppuraisen anomus Huoltopataljoonan komentajalle 4.3.1937. Kansio
17/1937. SArk/Koul.

817 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 302/II/44, Viipuri 24.3.1937. SArk/
Koul.

818 Ibidem. Kirjeen marginaalissa viesti armeijakunnalle.
819 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 3814/II/33, Viipuri 16.9.1937. SArk/Koul.
820 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1749/X, Helsinki 24.9.1937. SArk/Koul.
821 Puolustusministeriön kirj. nro 6395/37. Sot. 1, Helsinki 30.9.1937. SArk/Koul.
822 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 1231/II/44, Viipuri 4.12.1937.

SArk/Koul.
823 Yleisesikunnan kirj. nro KL. 368/38, Helsinki 13.1.1938. SArk/Koul.
824 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 5357/II/26, Viipuri 31.12.1938. SArk/Koul.
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Ammattienedistämislaitoksen kursseilla osallistumista pidetään tärkeänä, on näis-
tä komennuksista maksettava määräysten mukaiset päivärahat, mutta oppilasmäärän
rajoittaminen jää tietenkin armeijakunnan tehtäväksi.”825

Moottoriajoneuvoalan henkilöstö sai alaansa kuuluvaa opetusta Ammatti-
enedistämislaitoksessa Helsingissä. Vuosina 1937 - 1939 koulutettiin 13 henkilöä
autonkoulunopettajiksi ja muilla erilaisilla moottoriajoneuvoalan kurseilla 22 hen-
kilöä (ks. taulukot 26 ja 27). Armeijalla ei ollut vastaavaa teknillistä koulutusta,
joten kaikki kurssimainen moottoriajoneuvoalan opetus oli saatava siviilistä.

Itseopiskelu oli yksi tapa oppia tuntemaan moottoriajoneuvoalaa. Yleisesikun-
ta julkaisi vuonna 1937 kirjallisuusluettelon, jossa oli 219 erilaista teosta. Moottori-
ajoneuvoalalle sopivia teoksia julkaistussa luettelossa oli kahdeksan kappaletta.826

Yleisesikunnan koulutustoimisto, jolle armeijan koulutukseen liittyvän kirjallisuu-
den hankinta oli keskitetty827 ,  ei voinut pitää kirjastossaan kaikkien erikoisalojen
oppikirjoja. Siksi kouluttavat autokomppaniat joutuivat hankkimaan itse osan  kou-
lutuksessa tarvitsemastaan ammattikirjallisuudesta. Näitä sekä yleisesikunnan
hankkimia ammattikirjoja henkilökunta käytti opiskellessaan moottoriajoneuvo-
alan ammattitietoja ja taitoja.

7.4.3 Sotilasjohtajien moottoriajoneuvoalan koulutus

Yleisesikunta antoi koulutuksen suuntaviivat kirjelmän vuoden 1936 lopulla seu-
raavalle vuodelle. Kirjelmässä ilmoitettiin kunkin aselajin koulutus kursseineen.
Moottoriajoneuvoalan koulutus oli esillä vain varusmiesten kuljettajakoulutuksen
osalta. Muille armeijan sotilasjohtajille, upseereille ja aliupseereille, moottori-
ajoneuvoalan koulutuksesta ei ollut minkäänlaista mainintaa.828  Teknillinen tar-
kastaja antoi myös vuosittain teknilliseen koulutukseen liittyviä kirjelmiä, joista
kävivät selville pidettävät koulutustilaisuudet ja opetuksen pääpaino. Vuoden 1939
koulutusta koskevasta kirjelmästä moottoriajoneuvoalan koulutus oli kokonaan
poissa. Teknillinen tarkastaja ei enää puuttunut huollon alalle kuuluvaan moottori-
ajoneuvoalan koulutukseen.829

Kuitenkin sotilasjohtajilta vaadittiin moottoriajoneuvoalan tuntemusta sekä
koulutuksessa että harjoituksissa. 2.Divisioonan komentaja täydensi yleisesikun-
nan koulutuksen suuntaviivoja omilla lisäyksillään. Hän totesi, että jokaisen johta-
jan oli osattava käyttää moottoriajoneuvoja. Tarpeen tullen joukko-osastoissa on
opetettava moottoriajoneuvoalan asioita ja tutustuttava niihin myös käytännössä.830

 Sotateknillisen koulun opetukseen kuului tutustuminen moottoriajoneuvojen
rakenteeseen, huoltoon ja toimintaan. Siksi Sotateknillisen koulun johto lähetti
kirjelmän sotaväen päällikölle pyytäen oppilaiden pääsyä kahden viikon ajaksi

825 Puolustusministeriön kirj. nro Kl. 1. 13573/38, Helsinki 3.2.1939. SArk/Koul.
826 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2106/X, Helsinki 19.11.1937. SArk/Koul.
827 Puolustusministeriön kirj. K. D. nro 1709/28 sot. 1, Helsinki 16.7.1928. SArk/Koul.
828 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 2250/X, Helsinki 10.12.1936 ja kirj. nro 2170/X,

Helsinki 17.12.1937. SArk/Koul.
829 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 705/Ia, Helsinki 15.10.1938. SArk/Koul.
830 2.Divisioonan esikunnan kirj. nro 5357/II/26, Viipuri 31.12.1938. SArk/Koul.
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Helsingin Autokomppaniaan tutustumaan ja opiskelemaan moottoriajoneuvoja.831

Yleisesikunta ilmoitti Sotateknilliselle koululle, että sotaväen päällikkö oli suostu-
nut anomukseen.832   Sotakorkeakoulun huollon opetuksessa käsiteltiin moottori-
ajoneuvojen osuutta kuljetuksissa sekä teoriaopetuksessa että käytännön harjoi-
tuksissa. Moottoriajoneuvojen käytön osuus huollon opetuksessa laajeni 30-luvun
loppuvuosina.833  Sotilashallinnollisen koulun huolto-opetukseen sisältyivät moot-
toriajoneuvoilla suoritettavat kuljetukset. Opetuksen johtavana teemana oli, että
huoltoupseerin tulee tuntea koko huollon kokonaisuus.834  Huoltorykmentin
Autokomppaniassa annettiin reserviupseerikokelaille 6 - 8 viikon pituinen huolto-
koulutus. Koulutukseen sisältyi moottoriajoneuvoilla tehtävien kuljetuksien suo-
rittaminen käytännön harjoituksineen.835

Armeijan päällystö teki ulkomaisia opinto- ja tutustumismatkoja, mutta moottori-
ajoneuvoalalla niitä oli vähän verrattuna muiden aselajien määriin.836  Sotaväen
päällikkö määräsi Helsingin Autokomppanian kapteeni R. Boijerin armeijan edus-
tajaksi Ford Company Of Finland O/Y:n järjestämälle kahden viikon pituiselle
ulkomaiselle opinto- ja tutustumismatkalle Englantiin vuonna 1937. Samalla mat-
kalla hänen piti tutkia moottoriajoneuvojen korjauspajojen varusteita ja järjeste-
lyä.837  Kapteeni R. Boijer teki myös samana vuonna matkan moottoripyöräliiton
kokoukseen Tanskaan. Tällä matkalla hän sai tutustua viiden vuorokauden ajan
Tanskan armeijan Kööpenhaminassa olevaan Härens Tekniska Korp´in
Trainefdelningens Motorvogns Kompagnihin, joka vastasi suuruuudeltaan ja toi-
minnaltaan Helsingin Autokomppaniaa.838

Sotakorkeakoulun opettaja, everstiluutnantti M. Stewen, teki opintokomennus-
matkan  Ranskan Sotakorkeakouluun syys - marraskuussa 1938. Matkaker-
tomuksessaan hän selosti laajasti rankalaisen sotakoulun opetusta. Huollon ope-
tuksesta hän mainitsi, että huolto nähdään siellä pääasiassa liikenneongelmana.
Vaikka Ranskassa on paljon teitä, autot eivät voineet niitä kaikkia käyttää, siksi
tarvitaan moottoriajoneuvojen lisäksi myös hevosia. Matkakertomuksessa hän esitti
myös joukkojen organisaatioita, joissa moottoriajoneuvoilla oli tärkeä osuuten-
sa.839

831 Sotateknillisen koulun kirj. nro 55/37, Helsinki 31.5.1937. SArk/Koul.
832 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 1239/X, Helsinki 14.6.1937. SArk/Koul.
833 Sotakorkeakoulun ohjelmat vuosina 1938-1939 ja 1939-1940. Kansio 4/1938 ja kansio

12/39. SArk/Koul.
834 Puolustusministeriön kirj. nro Int./8972/610/38, Helsinki 24.8.1938. SArk/Koul.
835 Armeijakunnan esikunnan sota-asiainosaston kirj. nro 1047/II/41, Viipuri 14.10.1938.

SArk/Koul.
836 Vuosina 1937, 1938 ja 1939 ulkomaisia matkoja oli 53, 44 ja 31. Moottoriajoneuvoalalle

suuntautuneita niitä oli yhteensä kaksi vuonna 1937. Ulkomaanmatkakansiot vuosina 3/
1937, 7/1938 ja 13/1939. SArk/Koul.

837 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 46/x. Ia, Helsinki 7.1.1937. SArk/Koul.
838 Puolustusministeriön kirj. nro KI. 1. 7589/38, Helsinki 16.8.1938. SArk/Koul.
839 Sotakorkeakoulun osasto I:n kirj. nro 1/39, Helsinki 7.1 1939. Liite evltn M. K. Stewenin

matkakertomus komennuksesta Ranskan Sotakorkeakouluun marras-joulukuussa 1938.
SArk/Koul.
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Sotilasaikakauslehti julkaisi myös moottoriajoneuvoalan tietoutta. Vuoden 1939
lehtien katsausosastossa oli kaksi kirjoitusta, joissa tarkasteltiin moottoriajoneuvojen
käyttöä armeijassa. Ensimmäinen kirjoitus oli lyhennelmä neuvostoliittolaisen lehden
artikkelista ”Liikenneyhteydet armeijan hyökkäysoperaatiossa”. Kirjoituksen mukaan
hyökkäysoperaatiossa liikkuvuus on yksi menestymisen ehto, joka saavutetaan nyky-
aikaisilla kuljetusvälineillä. Myös tiestöllä on liikkuvuudessa merkittävä osuus.840  Toi-
nen kirjoitus oli lyhennelmä norjalaisen lehden kirjoituksesta ”Moottoroitujen osasto-
jen operatiiviset siirrot”. Kirjoituksen mukaan joukkojen moottoriajoneuvomäärät,
kuormaukset, päivämatkat ja muut erilaiset moottoriajoneuvojen toimintaan liittyvät
asiat vaikuttavat operatiivisten siirtojen toteuttamiseen ja onnistumiseen.841

7.4.4 Tarkastukset ja harjoitukset koulutuksen mittaajina

Tarkastuksissa ja harjoituksissa mitataan koulutuksen taso. Teknillinen tarkastaja
julkaisi joka vuosi kertomuksen tekemistään tarkastuksista. Vuoden 1936 tarkas-
tuksista hän antoi seikkaperäisen kertomuksen teknillisten joukkojen toiminnas-
ta.842  Vuonna 1937 teknillinen tarkastaja tarkasti kahdeksan joukko-osastoa  ja 18
kertausharjoitusjoukkoa vuonna 1938.843  Autojoukoilta puuttui tällainen tarkastus-
toiminta 1930-luvun loppupuolella, koska niillä huoltojoukkoihin kuuluvina ei ol-
lut tarkastajaa, joka olisi paneutunut teknillisiin asioihin.

Pidettiin kuitenkin sellaisia harjoituksia, joissa autojoukkojen toiminta
huomioitiin ja annettiin lausuntoja niiden toiminnoista. Yleisesikunta julkaisi vuo-
den 1937 alussa suunnitelman pidettävästä talvisotaharjoituksesta. Samassa kir-
jelmässä määrättiin silloista Huoltopataljoonaa pitämään kertausharjoitukset, jois-
sa piti paneutua erityisesti  talvisodankäyntiin.844  Harjoitukset pidettiin Karjalan
kannaksen alueella maaliskuussa; siellä oli tarkoituksena selvittää joukkojen,
kuormastojen ja kolonnien toimintaa tiettömillä ja syvän lumen peittämillä erä-
maa-alueilla. Moottoriajoneuvojen tehtävänä olivat teiden auraukset ja kolonna-
ajot.845  Myös armeijakunnan ohjaamana pidettiin saman vuoden syksyllä 3.Divisi-
oonan huoltoharjoitus, jossa olivat mukana kaikki huollon lajit.  Harjoituksen ta-
voitteena oli, että henkilöstö perehtyisi käytännössä toteuttamaan huolto-ohje-
säännöt, jotka teoriassa oli jo opittu.846  Tykistö oli saanut traktorivetokalustoa, jonka
käyttöä kokeiltiin. Harjoitus pidettiin talvella 1938.847

840 Liikenneyhteydet armeijan hyökkäysoperaatiossa. Lyhennelmä neuvostoliittolaisen
lehden Tehnika i vorus-henije´n nro 9/1938 artikkelista. SAL 1939, 60-65.

841 Moottoroitujen osastojen operatiiviset siirrot. Lyhennelmä norjalaisesta lehti Norsk
Militaert Tidsskriftistä nro 10/1938. SAL 1939, 453-456.

842 Teknillisen tarkastajan kirj. nro 255/Ik, Helsinki 1.3.1937. SArk/Koul.
843 Teknillisen tarkastajan tarkastuksia vuonna 1937. Kansio 1, 1937 ja teknillisen tarkastajan

kertausharjoitusjoukkojen tarkastuksia vuonna 1938. Kansiot 4, 1938 ja 10, 1938.  SArk/
Koul.

844 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 193/X/37, Helsinki 7.1.1937. SArk/Koul.
845 Ibidem, kirj. nro 491/X, Helsinki 2.3.1937. SArk/Koul.
846 Ibidem, kirj. nro 1883/X, Helsinki 12.10.1937. SArk/Koul.
847 Ibidem, kirj. nro 2240/X, Helsinki 15.12.1937. SArk/Koul.
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Loppukesällä 1939 sotaväen päällikkö johti koulutuksen suuntaviivojen mu-
kaisen sotaharjoituksen Karjalan kannaksen alueella. Harjoitus oli kaksipuolinen,
ja kummallakin puolella oli yksi divisioona. Autokomppanioita harjoituksessa oli
3, joista valkoisella puolella 2 ja keltaisella puolella 1 komppania. Moottori-
ajoneuvoja harjoitusdivisioonilla oli yhteensä 290, jossa määrässä moottoripyöriä
oli 44, henkilöautoja 73, kuorma-autoja 160 ja erikoisautoja 13. Harjoituksessa
noudatettiin sotaharjoitusohjesääntöä.848  Puolustusministeriö lähetti tähän
harjoitukseen liittyen armeijakunnan esikunnalle kirjelmän, jossa se ilmoitti
sotaharjoitusalueelle tulevan n. 400 moottoriajoneuvoa, joille piti järjestää poltto-
ja voiteluainehuolto sekä korjausmahdollisuudet. Alueen siviilikorjaamot tuli va-
rata mahdolliseen korjaustoimintaan, ja Huoltorykmentin korjauspajan piti varus-
taa kaksi liikkuvaa korjaamoa.849  Armeijakunnan esikunta ilmoitti puolustusmi-
nisteriölle olevansa valmis hoitamaan annetut tehtävät.850   Harjoituksesta tiedotet-
tiin yleisölle eri tavoin. Henkilöitä harjoituksessa ilmoitettiin olevan n. 20 000,
hevosia 2800 ja moottoriajoneuvoja 400.851  Tämä harjoitus osoitti, millaiseen val-
miuteen armeija oli päässyt noin 20 vuotta kestäneen koulutuksen aikana ja miten
armeijan eri aselajit osoittivat päässeensä koulutustavoitteisiin. Autojoukoilla täs-
sä harjoituksessa oli vaativa oma osuutensa.

848 Puolustusministeriön kirj. nro K1. 5231/39, Helsinki 10.5.1939. SArk/Koul.
849 Ibidem, kirj. nro K1. 5231/39, Helsinki 16.6.1939. SArk/Koul.
850 Armeijakunnan esikunnan kirj. nro 1123/Tal/96, Viipuri 31.7.1939. SArk/Koul.
851 Puolustusministeriön kirj. nro 5231/39, Helsinki 1.7.1939. SArk/Koul.

Kuva 18. Varaosa- ja korjausautot täytyi joukko-osastojen itse rakentaa. Sotamuseo.
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7.5 Suojeluskunnan moottorijoukkojen koulutuksen vaikeudet

7.5.1 Huoltokoulutuksen uudistettu koulutusohjelma

Suojeluskuntain yliesikunta lähetti vuoden 1937 alkupuolella kaikille piiripääl-
liköille uuden ehdotuksen huoltokoulutuksen järjestelyksi suojeluskuntajärjestöissä.
Tämän esityksen tarkoituksena oli kouluttaa ja valmentaa rajapiirien suojajoukkoihin
disponibiliteettiteitse sijoitettujen huoltoalan ja suojeluskuntakaadereiden henki-
löitä sodanaikaisiin tehtäviin. Ehdotuksen mukaan huoltokoulutettavat ovat reser-
viläisiä, jotka asevelvollisuuttaan suorittaessaan tai kertausharjoituksissa olivat
saaneet tai tulevat saamaan huoltokoulutusta. Kuitenkin annettava koulutus tulisi
olemaan etupäässä kertaus- ja jatkokoulutusta. Ehdotuksessa tuotiin julki myös
sellainen mahdollisuus, että jos suojeluskunnilla ei ole mahdollisuuksia huolto-
koulutettujen vähäisyyden vuoksi perustaa kaaderia, niin silloin sellainen voidaan
perustaa piirikohtaisena ja jopa useamman piirin kanssa yhdessä. Tällöin useat
piirit muodostaisivat huoltokoulutuspiirejä. Esityksessä oli sellainenkin mahdolli-
suus, että jos ei ole riittävästi huoltokoulutuksen saaneita reserviläisiä, niin suoje-
luskunnat voisivat perustaa huolto-osastoja, joihin otettaisiin nostoväen  III lk:n
reserviläisiä, jotka myöhemmin tulisivat suorittamaan asevelvollisuuden huolto-
joukoissa.852

Huoltokoulutusesitys oli laaja ja sisälsi kaikki huollon osa-alueet. Esityksessä
korostettiin, että kaikille huollon alueille laaditaan oma ohjelma, jonka mukaan
koulutus tullaan antamaan. Koulutettavat myös jaettaisiin moniin ryhmiin: upsee-
rit, aliupseerit ja miehistö sekä yhteiskoulutettavien ryhmät. Ennen varsinaisten ja
lopullisten koulutusohjelmien valmistumista jaettiin huoltopataljoonan kertaus-
osaston koulutusohjelma vuodeksi 1937. Tässä ohjelmassa moottorijoukkojen hen-
kilöille sopivia koulutustilaisuuksia olivat automuodostelmien, autokorjaamoiden,
polttoaineosastojen ja  liikennekomppanioiden erikoiskoulutusohjelmat.853

Suojeluskuntain moottorijoukkojen henkilöistä suurin osa oli sijoittunut
autokomppanioihin. Silloin automuodostelmien erikoisohjelma oli sopivin moottori-
joukkojen suojeluskuntalaisille.

852 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 2520, 37. Ib, Helsinki 22.4.1937. Kansio 229,
1937. SArk/Sky-Koul.

853 Ibidem. Huoltopataljoonan kertausharjoitusosaston koulutusohjelma 1937. Kansio 229,
1937. SArk/Sky-Koul.
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Taulukko 45. Automuodostelmien erikoiskoulutusohjelma 1937

Osanottajat Koulutuksen sisältö Teoria/ Harjoitus/
tuntia tuntia

Upseerit ja Kuljetuksien järjestelyt, aikataulut, kuormaus- 4
aliupseerit suunnitelmat, automuodostelmat ja niiden

käyttö, liikennekomppania ja järjestelyt

Ajoneuvojen tarkastukset ja huollot 3

Upseerit, Autokomppanian kokoonpano, toiminta ja 5
aliupseerit ja huolto, viitoutukset, poltto- ja voiteluaineet
miehistö ja korjausten järjestely sekä lääkintäpalvelus

ja sairasautokomppania.

Ajokoulutus, kolonnakoulutus, tarkastukset, 30
kolonnamarssit, puolustus, ilmatorjunta, naa-
miointi, kaasutetutun auton puhdistus, täy-
dennyspaikat, suunnistus ja rautatiekuormaus
sekä paariharjoitus ja potilaiden kuormaus

Lähde: Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 2520, 37. Ib, Helsinki 22.4.1937.
Liite nro 1. Huoltopataljoonan kertausharjoitusosaston koulutusohjelma 1937. SArk/
Sky-koul.

Automuodostelmien erikoiskoulutusohjelmassa opetuksen pääpaino oli käytän-
nön harjoituksissa. Teoriassa annettiin upseereille ja aliupseereille lähinnä auto-
yksiköiden johtamiseen liittyviä tietoja. Kaikille yhteisessä teoriaosuudessa ope-
tettiin autoyksikön ja moottoriajoneuvon  tuntemiseen ja käyttöön liittyviä asioita.
Autokorjaamoiden, polttoaineosastojen ja liikennekomppanioiden erikoisohjelmat
olivat teoria- ja harjoitusosiltaan samankaltaiset kuin automuodostelmien
erikoisohjelma, mutta opetuksen sisältö painottui kunkin erikoisohjelman keskeis-
ten asioiden opettamiseen.

Suojeluskuntain yliesikunta pyysi piiripäälliköiltä lausunnot huoltokoulutuksen
järjestelyistä syyskuuun 1937 alkuun mennessä.854  Sotilasasiain jaoston päällikkö
N. Hersalo855  kokosi saapuneet lausunnot, mutta suojeluskuntain yliesikunta ei
antanut ohjeita jatkotoimia varten.

854 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 2520. 37. Ib, Helsinki 22.4.1937. Kansio  229,
1937. SArk/Sky.

855 Suojeluskuntain yliesikunnan diaario vuodelta 1937. SArk.
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7.5.2 Moottorijoukkojen koulutuksen taantuminen

Vuonna 1934 suojeluskunnat perustivat suojeluskuntain yliesikunnan antamien
käskyjen ja ohjeiden mukaisesti eri aselajien kaadereita, jotka riittävän toiminta-
kelpoisuuden saavutettuaan liitettiin sodanaikaiseen armeijan kokoonpanoon.
Moottorijoukot, jotka sisältyivät huollon alueelle, perustivat myös autokomppanian
toiminnalle pohjautuvia kaadereita eri puolille Suomea. Kaaderiperiaatteen mu-
kaisesti näissä koulutettiin upseereita, aliupseereita ja miehistöä.

Suojeluskuntain yliesikunta lähetti vuonna 1937 piiripäälliköille yleisesikun-
nan laatiman luettelon suojeluskunnissa olevien aktiivikaaderiupseerien sijoituk-
sista armeijan sodanaikaiseen kokoonpanoon. Luettelossa oli 410 aktiivikaaderia
sijoitettu eri aselajeihin. Näistä vain yksi kapteenin arvoinen upseeri oli sijoitettu
sodanaikaiseen huollon tehtävään.856  Samana vuonna yleisesikunta laati kannak-
sen suojajoukkojen luettelon, jossa mukana oli 17 suojeluskuntien perustamaa
kaaderijoukkoa. Tässä joukossa ei ollut yhtään moottorijoukkojen autokaaderia eli
autokomppaniaa.857

Suojeluskuntain yliesikunta lähetti vuonna 1937 kaikille piiripäälliköille kir-
jelmän,  jossa  tiedusteltiin annetusta ja suunnitellusta aselajikohtaisesta koulutuk-
sesta kuluvana vuonna.858

Taulukko 46. Koulutus suojeluskunnissa 1937

Harjoituspäivämäärät

Valtion varoilla Muilla varoilla

Sk. koulutuspäiviä Huoltokoulutus Sk. koulutuspäiviä Huoltokoulutus

204 623 6611 402 661 5716

Lähteet: Suojeluskuntapiirien lähettämät tilastotiedot alueillaan tapahtuneista
koulutustilaisuuksista. Kansio 253, 1938. SArk/Sky-Koul.

Taulukossa 46 huoltokoulutuspäivät sisältyvät suojeluskuntakoulutuspäiviin, joissa
ovat mukana kaikkien aselajien harjoituspäivät. Kaikkiaan suojeluskuntakoulutus-
päiviä oli 607 284, jossa on huoltokoulutuspäiviä  12 327, mikä on n. 2,0 %
kokonaiskoulutuspäivistä. Näihin huollon koulutuspäiviin sisältyi myös moottori-

856 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 217. 37. Ia/36. sal., Helsinki 26.1.1937.
Yleisesikunnan laatimat taulukot suojeluskuntien aktiivikaaderien upseerien sijoituksista
armeijan sodanaikaiseen kokoonpanoon vuonna 1937. Kansio H 1, 1933-39.  SArk/
Sky-Lkp.

857 Yleisesikunnan osasto 4:n kirj. nro 258/X. sal, Helsinki 4.5.1937. Kansio H 1,  1933-
1939. SArk/Sky-Lkp.

858 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 844. 37. Ia/232 sal, Helsinki 19.5.1937. Kansio
H 1, 1933-1939. SArk/Sky-Lkp.
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joukkojen koulutus. Suojeluskuntalaisten jäsenmäärä oli vuoden 1937 lopussa 105
715 henkilöä.859

Moottorijoukkojen kaaderiyksikköjen huono tilanne ilmeni monien suojelus-
kuntien toimintakertomuksessa. Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirin toiminta-
kertomuksessa vuodelta 1937 ei ollut minkäänlaista mainintaa moottorijoukkojen
toiminnasta, vaikka 1930-luvun alkupuolella Tampereen Autokomppanian toiminta
oli vilkasta.860  Samanlainen oli tilanne monilla muilla paikkakunnilla, joissa aikai-
semmin oli ollut toimivia moottorijoukkojen autokomppanioita.

Koska huollon koulutustilaisuuksien ja koulutuspäivien määrä oli vähäinen
suojeluskuntain yliesikunta pyrki kouluttamaan edes ylempää suojeluskunta-
henkilöstöä. Huoltopäälliköille järjestettiin jatkokoulutuskurssi, jonka pituus oli
kolmisen viikkoa. Kurssilla oli teoriassa käsitelty huollon eri alueet ja käytännössä
sodanaikaiseen huoltoon kuuluvan materiaalin kuljetuksen järjestelyt.861  Valtion
varoja jaettaessa vain viisi piiriä esitti jaettavaksi rahaa huollon koulutukseen.
Moottorijoukkojen koulutukseen ei yhdessäkään piirissä esitetty määrärahoja.862

Suojeluskuntain yliesikunta päätti vielä vuoden 1939 lopulla käyttää hyväkseen
moottorijoukkojen asiantuntemusta, kun se käski pikaisesti perustaa yhteistoimin-
nassa eri suojeluskuntapiirien kesken neljä kuljetuksien esikuntaa. Esikunnassa
tuli olla mukana muutama autoalaa tunteva henkilö suojeluskuntain moottori-
joukoista.863

7.5.3 Kilpailut koulutustilaisuuksina

Moottorijoukkojen koulutus autokomppanioiden piirissä väheni 1930-luvun lop-
pua kohden. Yhtenä syynä tällaiseen oli kuorma-autojen vähäisyys moottori-
joukkojen autokomppanioissa, ja sen vuoksi moottorijoukkojen koulutus ilman
kuorma-autokalustoa oli puutteellista. Moottorijoukkojen koulutus jatkui kuiten-
kin kilpailujen muodossa.

Maljakilpailut olivat muodostuneet perinteellisiksi jokavuotisiksi kilpailuiksi.
Suojeluskuntain yliesikunnan moottorijoukkojen tarkastaja kapteeni E. Haltiavuori
järjesti Hämeenlinnan ympäristössä maljakilpailun syyskesällä 1937. Säännöt oli-
vat samat kuin aikaisempina vuosina, mutta pistelaskujärjestelmää oli muutettu.
Sääntöjen mukaan kilpailtiin autosuunnistuksessa, pistooliammunnassa syöksy-
jäkuvioihin, erilaisissa tehtävissä matkan varrella, maaston piirtämistehtävissä
maantiekartalle, renkaiden vaihdossa ja erilaisissa autoihin liittyvissä tehtävissä.

859 Suojeluskuntalaisten jäsenmäärä 31.12.1937. Kansio 253, 1938. SArk/Sky-Koul.
860 Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirin toimintakertomus vuodelta 1937. Kansio 233, 1938.

SArk/Sky-Koul.
861 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 7999. 38. Ib/3433, Helsinki 15.12.1938. Kansio

233, 1938. SArk/Sky-Koul.
862 Soujeluskuntapiirien esittämät valtion rahojen käyttösuunnitelmat vuodelle 1939. Kansio

272, 1939. SArk/Sky-Koul.
863 Suojeluskuntain yliesikunnan komento- ja järjestelyosaston kirj. nro 103. 39. Kom. 3

sal, Helsinki 20.10.1939. Kansio F 9, 1939.  SArk/Sky-Lkp.
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Kilpailuyksikkönä oli kuljettaja autoineen, varakuljettaja ja valvoja. Kilpailuun
otti osaa 15 yksikköä, jotka olivat Kymenlaakson ja Pohjois-Hämeen suojelus-
kuntain piiriesikunnasta sekä Viipurin suojeluskuntain auto-osastosta. Kaikki
moottoriajoneuvot olivat henkilöautoja.864

Seuraavana vuonna maljakilpailut olivat loppusyksyllä Turun alueella. Kilpai-
lut olivat edellisen vuoden kilpailujen kaltaiset, mutta pistelaskujärjestelmää oli
edelleen tarkistettu. Tähän kilpailuun otti osaa 21 yksikköä, jotka olivat Helsingin,
Kymenlaakson, Tampereen, Turun ja Viipurin suojeluskuntapiirien
autokomppanioiden suojeluskuntalaisia.865  Vielä vuonna 1939 suojeluskuntain yli-
esikunta ilmoitti kaikille moottorijoukoille, että maljakilpailut järjestetään saman
vuoden syksyllä myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.866  Tätä kilpailua ei ehditty
pitää tilanteen muututtua Suomessa poliittisesti ja sotilaallisesti.

Pidettiin myös autokilpailuja, joiden tehtävät palvelivat lähinnä moottori-
joukkojen johtajakoulutusta. Kymenlaakson suojeluskuntain piiriesikunta järjesti
autokilpailut syksyllä 1937 Lahden ja Kouvolan välisen rautatien molemmin puo-
lin. Kilpailun alussa oli käskynjako, jossa annettiin tiedot vihollisista ja omista
joukoista. Tehtävänä oli tiedustella sopivat tiet, korjattavat kulkureitit, ohituspaikat,
sillat, ilmahyökkäyksille alttiit paikat ja miettiä liikennejärjestelyihin liittyvät toi-
menpiteet. Kaikki tiedot piti merkitä tiekarttoihin, jotka kilpailuraati arvosteli.867

Kaluston puuttuessa suojeluskuntain moottorijoukkojen autokomppanioiden
toiminta ja sitä palveleva koulutus jäivät vähäiseksi 1930-luvun lopulla, jolloin
opetus muuttui lähinnä liikennekomppanian koulutuksen kaltaiseksi. Tällaisessa
koulutuksessa koko Suomen suojeluskuntapiirien alueilla oli vain muutama sata
suojeluskuntalaista. Näiden henkilöiden sijoitus kriisiajan joukkoihin oli myös
sattumanvaraista, koska autokomppaniakaadereita ei pystytty perustamaan. Täten
sotilaspiireillä sijoituksia tehdessään ei ollut riittäviä tietoja autosuojeluskuntalaisista
ja heidän koulutuksestaan.

864 Suojeluskuntain yliesikunnan kirj. nro 4998. 37. Ib/1876, Helsinki 7.9.1937. Kansio
229, 1937. SArk/Sky-Koul.

865 Ibidem, kirj. nro 5979. 38. Ia/2376, Helsinki 19.9.1938. Kansio 251, 1928. SArk/Sky-Koul.
866 Ibidem, kirj. nro 3218. 39. Ib/1335, Helsinki 25.4.1939. Kansio 270, 1939. SArk/Sky-Koul.
867 Kymenlaakson suojeluskuntain piiriesikunnan autokilpailut 4.9.1937. Kansio 229, 1937.

SArk/Sky-Koul.



192



193

8 YHTEENVETO

Tutkimuksen aihe on ”Suomen armeijan moottoriajoneuvoalan koulutus vuosina
1919 - 1939”. Tutkimuksen tulokset yhteenvetona ovat seuraavat:

Armeijan moottoriajoneuvoalan koulutuksen syntymiseen vaikutti lähinnä kol-
me asiaa. 1900-luvun alkupuolella tapahtui nopea moottoriajoneuvojen kehitys.
Moottoriajoneuvot saavuttivat kulkuneuvona luotettavan toiminta-asteen, jolloin
eri maiden armeijat ottivat ne käyttöönsä. Jääkäripataljoona 27:n jääkärit perehtyivät
moottoriajoneuvojen käyttöön Saksan armeijassa. Kymmenkunta jääkäriä sai moot-
toriajoneuvojen käyttöön liittyvän koulutuksen. Osa näistä koulutuksen saaneista
jääkäreistä suunnitteli ja toteutti Suomen armeijan moottoriajoneuvojen kuljettaja-
koulutuksen.

Kansalaissodan aikana syntyi etappiliikenne. Helsingissä toimi kaupungin va-
pautuksen jälkeen organisoitunut Helsingin etapin autokomennuskunta, joka suo-
ritti silloisen armeijan kuljetustarpeita. Helsingin etapin autokomennuskunnan
henkilöstö siirtyi armeijan alaiseksi ja myöhemmin perustettuun armeijan Auto-
komennuskuntaan. Etapista Autokomennuskuntaan siirtyneet henkilöt olivat taita-
via autonkuljettajia, joita voitiin käyttää ajo-opettajina. Osa heistä siirtyi myöhem-
min armeijan sotilaskoulutuksen saatuaan autojoukkojen koulutusaliupseereiksi.

Jääkärikapteeni Lennart Nordensvan teki suunnitelmat armeijan autojoukkojen
perustamiseksi ja koulutuksen aloittamiseksi. Hän laati sotamisteriölle kolme eri-
laista Autokomennuskunnan organisaatioehdotusta, joista yksi hyväksyttiin
20.1.1919. Perustamisen jälkeen hänet valittiin Autokomennuskunnan ensimmäi-
seksi päälliköksi.

Moottoriajoneuvoalan koulutuksen laadullinen kehittyminen jakaantui kolmeen
jaksoon.   Ennen varsinaista kuljettajakoulutuksen aloittamista kuljettajiksi kelpa-
sivat lähinnä insinöörikoulutuksen saaneet henkilöt. Tähän asiaan puuttui armei-
jan ylin johto nopeasti.  Autonkuljettajien ei tarvinnut olla korkeasti koulutettua
johtajakoulutukseen sopivaa ainesta.

 Armeijan teknilliset joukot perustettiin 1920-luvun alussa. Samalla Auto-
komennuskunta siirrettiin teknillisten joukkojen alaiseksi ja nimi muutettiin
Autopataljoonaksi. Tätä kautta kesti teknillisten joukkojen hajottamiseen vuoteen
1927 saakka.  Teknillisten joukkojen komentajana oli everstiluutnannttii Unio Sarlin.
Hänellä oli tiukka ja asiantunteva koulutusote kaikkiin alaisina oleviin teknillisiin
joukkoihin autojoukot mukaan luettuna. Kaikki moottoriajoneuvoalan koulutusta
ja harjoituksia koskevat opetussuunnitelmat ja koulutuskäskyt tarkasti teknillisten
joukkojen komentaja, jopa henkilökohtaisesti. Tämä työ näkyi selväpiirteisenä
kehittyksenä autojoukkojen taktisessa ja teknisessä opetuksessa sekä harjoituksis-
sa ja henkilöstön ammatillisten taitojen lisääntymisessä.

Teknillisten joukkojen uudelleen järjestelyssä autojoukot siirtyivät yhtymien
eli divisioonien alaisiksi. Samalla koulutus- ja huoltovastuu siirtyi divisioonille.
Teknillisten joukkojen komentajasta eversti Unio Sarlinista tuli teknillisten jouk-
kojen uudelleen järjestelyn jälkeen armeijan teknillinen tarkastaja. Sarlin vaati
edelleen autojoukkojen koulutusta ja harjoituksia koskevat asiakirjat tarkastetta-
vakseen. Hän ei enää ehtinyt seurata ja valvoa autojoukkojen koulutusta ja harjoi-
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tuksia yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin. Divisioonien tekninen osaaminen ei al-
kuun ollut riittävän tasokasta autojoukkojen  koulutuksen kehittämiseen. Tällöin
autojoukkojen tekninen ja taktinen kehitys oli hitaampaa ja osin puutteellistakin.
Helsingissä tapahtunut koulutus oli tasokkaampaa kuin Viipurissa annettu koulu-
tus, mikä johtui pääkaupungin suomista edullisemmista koulutusoloista. Tällainen
koulutusjakso kesti 1930-luvun puoliväliin saakka.

Armeijassa tapahtunut uudelleen järjestely aloitti kolmannen jakson. Autojoukot
jäivät  divisioonien alaisiksi, joissa moottoriajoneuvojen koulutuksen taso oli edis-
tynyt. Perusteluna tälle oli armeijan näkemys moottoriajoneuvoalan koulutuksen
tarpeellisuudesta. Moottoriajoneuvojen käyttö niin armeijan kuin reserviläisten
kouluttamisessa oli tullut ajankohtaiseksi ja välttämättömäksi. Moottoriajoneuvoja
käytettiin yhä runsaammin aselajien erilaisissa koulutuksissa ja harjoituksissa.  Myös
armeijan erilaiset kuljetukset lisääntyivät ja vaativat moottoriajoneuvojen käyttöä.
Autojoukoilta vaadittiin parempaa toiminnallista valmiutta, mikä johti koulutuk-
sen suuntaamisen laajempien kuljetusten suorittamiseen ja joukkojen kanssa toi-
mimiseen. Ennen vuoden 1939 loppua autojoukkojen käyttäminen armeijassa kas-
voi valtakunnan puolustukseen liittyvien kuljetustehtävien lisääntyessä.

Kuljettajia koulutettiin vuodesta 1919 lähtien Helsingissä ja Viipurissa. Näissä
koulutettiin vuosittain  yhteensä noin kolmesataa kuljettajaa. Ilmavoimien ja mui-
denkin joukkojen tarpeisiin pidettiin erillisiä kursseja. Ne eivät sanottavasti nosta-
neet vuosittaista kuljettajiksi koulutettavien määrää. Yleisesikunnan liikekannal-
lepanotoimisto esitti 1920-luvulla  moottoriajoneuvojen kuljettajiksi koulutettavien
määrän lisäämistä täyttämään liikekannallepanossa puuttuva kuljettajien määrä.
Tällaiseen kuljettajakoulutuksen lisäämiseen ei kuitenkaan ryhdytty.

Käytännössä kuljettajia koulutettiin autojoukoissa täyttämään rauhanajan ar-
meijan moottoriajoneuvojen kuljettajatarve. Armeijan moottoriajoneuvot
kuljettajineen oli sijoitettu Karjalan kannaksen suojajoukkoihin. Ne eivät riittä-
neet sinnekään, joten tehtiin sopimuksia  moottoriajoneuvojen otosta kuljettajineen
siviilistä. Reserviin koulutettujen kuljettajien määrä oli vähäinen. Se riitti täyttä-
mään 1930-luvun lopussa rajoitetun määrän liikekannallepanossa tarvittavien moot-
toriajoneuvojen kuljettajien määrästä.

 Autojoukkojen kouluttajien ammattitaito kehittyi 1920-luvulla autojoukoissa
tapahtuvassa työssä. Everstiluutnantti Unio Sarlin teknillisten joukkojen komenta-
jana koulutti ja valvoi  autojoukkoja ja antoi monia erilaisia koulutustehtäviä hen-
kilökunnalle. Autojoukkojen siirryttyä divisioonien alaisiksi henkilökunnan
moottoriajoneuvoalan koulutus jäi vähäiseksi ja jopa itseopiskelun varaan. Armei-
jassa ei ollut autojoukkojen henkilökunnalle järjestettyä aselajiin kuuluvaa moottori-
ajoneuvoalan koulutusta samalla tapaa kuin muilla aselajeilla. 1920-luvun lopulla
ja etenkin 1930-luvun puolivälistä lähtien moottoriajoneuvoalan koulutusta alet-
tiin saada  Ammattienedistämislaitokselta. Siellä osa autojoukkojen henkilökun-
nasta sai laadukasta moottoriajoneuvoalan koulutusta. Pääasiallisesti moottori-
ajoneuvoalan henkilöstön ammattitaidon ylläpito ja sen parantaminen tapahtui työs-
sä ja jatkokoulutuksessa sekä itseopiskelussa.

Moottoriajoneuvoalan koulutus antoi perusteita armeijan huollon toiminnalle.
Tällöin luotiin liikkuva huoltoketju tuotantolaitokselta etulinjoille saakka. Moot-
toriajoneuvojen osuus tässä oli merkitsevässä asemassa. Vastakohtana olisi ollut
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etappihuoltojärjestelmä, jossa materiaali olisi sijoitettu erilaisiin kiinteisiin
makasiineihin.

Useat aselajit huomasivat varhaisessa vaiheessa moottoriajoneuvojen käyttö-
kelpoisuuden ja vaativat moottoriajoneuvoalan koulutusta. Tällaisia aselajeja oli-
vat tykistö, polkupyöräjoukot ja pioneerit. Tykistön tarkastaja oli niin
kaukokatseinen, että arvioi  moottoriajoneuvojen syrjäyttävän osan tykistön perin-
teisestä kulkutavasta.

Viitteitä moottoriajoneuvoalan koulutukseen saatiin  Saksasta, Ranskasta, Eng-
lannista ja Neuvostoliitosta. Koulutuksen alkuvaiheessa voimakkaimmin vaikutti-
vat Saksa ja Ranska. Ruotsi maastoltaan ja olosuhteiltaan Suomen kaltaisena pohti
samoja maavoimien liikkumisongelmia. Yhteistyö Ruotsin kanssa 1930-luvulla
oli läheistä moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvien kysymyksien ratkaisemisessa.
Tätä yhteistyötä hoitivat niin sotilasasiamiehet kuin moottoriajoneuvoalan upseerit.

Sotilasjohtajien moottoriajoneuvoalan koulutus sotakouluissa oli vähäistä. Sota-
koulut aloittivat moottoriajoneuvoalan koulutuksen 1930-luvulla, lähinnä teknil-
listen aselajien upseereille. Vähäisessä määrin myös muutamat sotakoulut pitivät
kuljetusalan harjoituksia, joissa  moottoriajoneuvot olivat mukana .

Suojeluskunnan moottorijoukot perustettiin jo 1920-luvulla. Toiminnan peri-
aatteena oli perustaa autoyksikköjä, jotka kriisivaiheessa ja muulloinkin olisivat
hoitamassa armeijan kuljetuksia. 1930-luvulla perustettiin autokaaderiyksikköjä
muutamiin suojeluskuntiin. Niiden koulutusohjelmat olivat laadullisesti armeijan
moottoriajoneuvoalan koulutukseen verrattavia. Autokaaderien toiminta saatiin
käyntiin vain suurimmissa kaupungeissa ja taajamayhdyskunnissa. Moottori-
ajoneuvoalan henkilöiden ja -ajoneuvojen puuttuessa moottorijoukkojen toiminta
jäi hyvin vähäiseksi.
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LÄHTEET JA KIRJALLISUUS

I    PAINAMATTOMAT LÄHTEET

1. SOTA-ARKISTO, HELSINKI  (SArk)

1. KÄSKYLEHDET

Autojoukkojen päiväkäskyt 1919.
Päämajan päiväkäskyt 1918.
Sotaministeriön päiväkäskyt 1919.
Suomen senaatin sota-asiaintoimikunnan käskylehdet 1918.
Teknillisten joukkkojen päiväkäskyt 1927.
Ylipäällikön päiväkäskyt 1918.

2. ARKISTOLUETTELOT 1918 - 1939

Autojoukot 1919 - 1939. (SArk/Au)
Komentotoimisto (Tsto XII/YE) 1918 - 1939. (SArk/Kom)
Koulutustoimisto (Tsto X/YE) 1918 - 1939. (SArk/Koul)
Kuljetustoimisto (Tsto II/YE)  1918 - 1939). (SArk/Kulj)
Määrävahvuuskirjat 1918 - 1939. (SArk/Mv)
Suojeluskunta (Os. Ia/SK.Y) 1933 - 1939. (SArk/Sky-Lkp)
Suojeluskunta (Os. Ib/SK.Y.) 1919 - 1939. (SArk/Sky-Koul)
Teknillinen tarkastaja 1927 - 1939. (SArk/Ttark)
Teknilliset joukot 1920 - 1927. (SArk/Tjouk)
Yleisesikunta (Järj-Os/PE) 1921 - 1939. (SArk/Järj)
Yleisesikunta (LKP-Tsto) 1926 - 1939. (SArk/Lkp)

3. PIKKUKOKOELMAT

Heikinheimon paperit. Nro 30 - 39.

2. AMMATTIENEDISTÄMISLAITOKSEN ARKISTO, HELSINKI (Ark/Ael)

1. KANSIOT

Kurssien osanottajat 1923 - 1932.
Kurssien osanottojat 1923 - 1938.
Kurssien osanottajat 1938 - 1943.

2. VUOSIKERTOMUKSET

Työvuosikertomukset 1925 - 1940.
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II  PAINETUT LÄHTEET

1. LAIT, ASETUKSET JA PÄÄTÖKSET

Asetus automobiililiikenteestä 14.10.1922/237.
Asetus automobiililiikenteestä 14.10.1922 annetun asetuksen muuttamiseksi 26.4.1924/

110.
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 14.4.1923/102.
Asetus asevelvollisuuslain soveltamisesta 19.12.1932/360.
Asetus asevelvollisten lääkärintarkastuksesta ja heidän kelpoisuudestaan ja sopivuudestaan

palvelukseen eri aselajeihin 14.4.1923/103.
Asetus, joka sisältää yleisen liikennesäännön 18.1.1929/25.
Asetus entisten maanteiden ottamisesta valtion haltuun annetun lain toimeenpanemisesta

11.3.1927/294.
Asetus erinäisistä muutoksista ja lisäyksistä asetukseen puolustuslaitoksen kokoonpanosta

sekä viroista ja toimista 5.9.1930/291.
Asetus kyydinpitokaudeksi 1938 - 1940 määrättävästä kyytirahasta 25.4.1936/177.
Asetus moottoriajoneuvojen luovuttamisesta puolustusvoimien käytettäväksi sota-aikana

8.6.1933/193.
Asetus moottoriajoneuvoliikennettä koskevan kansainvälisen sopimuksen

voimaansaattamisesta Suomessa 27.3.1922/84.
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/157.
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926  annetun asetuksen muuttamisesta 25.5.1928/

172.
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929/23.
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 30.12.1937/491.
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä annetun asetuksen muuttamisesta 31.7.1931/237.
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926 annetun asetuksen 5 §:n 2. momentin b)

kohdan muuttamisesta toisin kuuluvaksi 2.3.1928/84.
Asetus moottoriajoneuvoliikenteestä 18.1.1929 annetun asetuksen 39, 56 ja 57 §:n

muuttamisesta 19.7.1929/262.
Asetus muutoksista asetukseen moottoriajoneuvoliikenteestä 4.7.1930/261.
Asetus nestemäisten polttoaineiden kaupan säännöstelystä 4.9.1939/254.
Asetus Pariisissa 24.4.1926 tehdyn automobiililiikenteestä koskevan kansainvälisen

sopimuksen voimaansaattamisesta 31.1.1930/56.
Asetus puoustuslaitoksen muuttamisesta 8.2.1935/77.
Asetus puolustuslaitoksen kokoonpanosta sekä viroista ja toimista 4.5.1928/155.
Asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta 30.12.1937/500.
Asetus puolustusvoimain ylimmästä johdosta annetun asetuksen muuttamisesta 17.10.1939/

350.
Asetus sota-asiaintoimituskunnan perustamisesta Suomen senaatin talousosastoon

14.6.1918/56.
Asetus suojeluskunnista 2.8.1918/86.
Asetus Suomen väliaikaisen asevelvollisuuslain soveltamisesta 25.2.1919/20.
Asetus tilusteistä annetun lain toimeenpanemisesta 11.11.1927/295.
Asevelvollisuuslaki 11.11.1922/270.
Asevelvollisuuslaki 30.6.1932/219.
Asevelvollisuuslaki Suomen suurruhtinaanmaassa Suomenmaan valtiosäätyjen hyväksymä

1877 -1878 vuosien valtiopäivillä ja hänen keisarillisen majesteettinsa armosta vahvistama
18.12.1878/26.
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää moottoriajoneuvojen
katsastusmiesten ohjesäännön sekä toimituksen 24.1.1929/72.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös, joka sisältää moottoriajoneu-
voliikenteestä 18.1.1929 annetun asetuksen toimeenpano-ohjeet 18.7.1929/268.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös lisäyksistä valtioneuvoston päätökseen
liikennemerkeistä 20.5.1938/207.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueiden
ja katsastusmiesten lukumäärästä 27.4.1929/199.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös moottoriajoneuvojen katsastusalueiden
rajoista ja katsastusmiesten lukumäärästä 10.10.1934/366.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibussiautomobiilien konealustan
ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista 15.3.1928/96.

Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös omnibussiautomobiilien konealustan
ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista 24.1.1929/71.

Kyytilaki 11.10.1918/140.
Laki entisten maanteiden ottamisesta valtion haltuun 3.5.1927/166.
Laki kyytilain muuttamisesta 22.4.1938/161.
Laki moottoriajoneuvoliikenteestä 21.5.1926/156.
Laki moottoriajoneuvoverosta 18.1.1929/22.
Laki moottoriajoneuvoverosta 22.12.1933/325.
Laki moottoriajoneuvoverosta 14.12.1935/384.
Laki moottoriajoneuvoverosta 18.12.1936/394.
Laki moottoriajoneuvoverosta 16.12.1938/410.
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta 12.10.1939/327.
Laki nestemäisten poltto- ja voiteluaineiden varastoimisvelvollisuudesta 28.4.1939/122.
Laki puolustusministeriön ja yleisesikunnan viroista ja toimista 30.12.1937/498.
Laki sotatilasta 26.9.1930/303.
Laki sotilaskyydityksestä 30.6.1919/92.
Laki teiden tekemisestä ja kunnossapitämisestä maalla 11.10.1918/147.
Laki tilusteistä 3.5.1927/167.
Puolustuslaitosasetus 29.6.1933/213.
Puolustuslaitosasetus 29.1.1937/65.
Puolustuslaitosasetus 30.12.1937/501.
Puolustusministeriön päätös ohjesäännön vahvistamisesta lääkärintarkastuksia varten

23.4.1935/170.
Suomen senaatin julistus Suomen kansalle vuoden 1878 asevelvollisuuslain uudelleen

voimaansaattamisesta 18.2.1918/65.
Suomen valtakunnan väliaikainen asevelvollisuuslaki 8.2.1919/11.
Tieasetus, annettu Helsingissä  9.4.1920/87.
Tieasetus 11.11.1927/293.
Tielaki 3.5.1927/165.
Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 25.2.1919/26.
Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 11.8.1927/227.
Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 17.7.1930/280.
Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 28.6.1933/216.
Valtioneuvoston päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä 24.4.1936/178.
Valtioneuvoston päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta

18.5.1922/117.
Valtioneuvoston päätös, joka sisältää teknilliset ohjeet teiden rakentamisesta ja

kunnossapidosta 15.5.1930/208.
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Valtioneuvoston päätös kaupunkien, kauppalain ja taajaväkisten yhdyskuntain
liikennemerkeistä 16.10.1930/324.

Valtioneuvoston päätös liikennemerkeistä 8.7.1937/292.
Valtioneuvoston päätös, joka sisältää tarkemmat määräykset yleisillä teillä olevien lossien

varusteista sekä niiden silmälläpidosta 1.12.1927/326.
Valtioneuvoston päätös teiden tekemisestä ja kunnossapidosta 31.5.1921/170.

2. KOMITEAMIETINNÖT

Autoliikenteen järjestelyä varten asetettu neuvottelukunta. Komiteamietintö 1925:nro 9.
Tielaitoksen kehittäminen ja sen rahoitus. Tielaitoskomitean mietintö nro 6-1954. Helsinki:

Valtioneuvoston kirjapaino.

III   AIKAKAUSKIRJAT JA TEOKSET

Aaltonen, Y. 1930. Mikä on autokomppanian miehistön tarkoituksenmukaisin aseistus?
Sotilasaikakauslehti 1930.

Autonäyttely automobilutställningen 1926. 1926. Autokäsikirja automobilhandbok. Suomen
automobiilikauppiaidenyhdistys ry. Automobilhandlarföreningen i Finland rf. Helsinki:
Suomalaisen kirjallisuuden seuran Kirjapaino.

Boijer, R. 1930. Autokolonnan suojelu vihollisen ilmatiedustelua ja -hyökkäystä vastaan.
Sotilasaikakauslehti 1930.

Boijer, R. 1935. Moottoripolttoainekorvikkeet. Sotilasaikauslehti 1935.
Bratt, Erland. 1924. Autonohjaajan käsikirja. Hämeenlinna: Arvi A. Kariston osakeyhtiön

kirjapaino.
Catan, P. 1931. Moottoriajoneuvojen käyttö maailmansodassa Saksan armeijassa.

Sotilasaikakauslehti 1931.
Ehrnrooth, G. 1937. Kuljetuskysymyksiä jalkaväkirykmentissämme. Sotilasaikakauslehti

1937.
Grigorkoff, K. 1926. Ford sotilasautona. Sotilasaikakauslehti 1926.
Grigorkoff, K. 1925. Moottoriajoneuvojen käyttö Saksan armeijassa. Sotilasaikakauslehti

1925.
Hassinen, V. 1937. Onko liikkuva tykistö tarpeen rannikkojemme puolustuksessa ja mihin

tehtäviin sitä tarvitaan. Sotilasaikakauslehti 1937.
Heinrichs, G. 1930. Mitä ymmärretään sotakelpoisella moottoriajoneuvolla.

Sotilasaikakauslehti 1930.
Heinrichs, G. 1930. Moottoroidun kuljetusvoiman käytön perusedellytykset ja

moottoriajoneuvojen osuus sodanajan kuljetuksissa ja viestiyhteydenpidossa meillä.
Sotilasaikakauslehti 1930.

Huuri, A. 1929. Tykistön moottorointikysymyksestä Suomessa. Sotilasaikakauslehti 1929.
Kirjokallio, R. 1932. Teiden kunnossapito operaatioalueella ja välineet sen järjestämiseksi.
Sotilasaikakauslehti 1932.
Knaapi, L. 1922. Moottoriajoneuvo kulku- ja kuljetusvälineenä talvella. Sotilasaikakauslehti

1922.
Kokemukset esiin. Sotilasaikakauslehti 1935.
Kotkan autokoulu-ohjeita. 1923. Kotka: Kotkan kirjapaino-osakeyhtiön jälk.
Kuorma-autoille kuljetusvälineenä sodassa asetettavista vaatimuksista.  Sotilasaikakauslehti

1929.
Kraemer, C. G. 1934. Japanin kuljetusmahdollisuudet. Sotilasaikakauslehti 1934.
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Kraemer, C. G. 1931. Nykyiset kuljetusvälineet ja sotilaalliset joukkokuljetusvälineet.
Sotilasaikakauslehti 1931.

Kraemer, C. G. 1933. Rauta- ja maanteiden käytöstä liikenneteinä. Sotilasaikakauslehti
1933.

Kraemer, C. G. 1934. Sotilaskulkulaitoksen tarpeellisuudesta sodan aikana, sen tehtävistä
ja kokoonpanosta. Sotilasaikakauslehti 1934.

Kraemer,  C. G. 1927a. Tykistön motorisoiminen. Sotilasaikakauslehti 1927.
Kraemer,  C. G. 1928b. Tykistön motorisoiminen. Sotilasaikakauslehti 1928.
Lagerlöf, E. 1929. Tykistömme moottoroimisesta. Sotilasaikakauslehti 1929.
Lakiehdotus moottoriajoneuvoliikenteestä johtuvan vahingon vastuusta. Kauppalehti 1924.
 Ylipainos, 2.
Leinonen, J. 1959. Historiallinen katsaus autopataljoonan vaiheisiin. Autopataljoona 1919

- 1959.
Liikenneyhteydet armeijan hyökkäysoperaatiossa. Lyhennelmä neuvostoliittolaisen lehden

Tehnika i vorus-henije´n nro 9/1938 artikkelista. Sotilasaikakauslehti 1939.
Liikenteen ja kuljetusväline- sekä lääkintähuollon kehityksestä viime vuosina.

Sotilasaikakauslehti 1935.
Lönnroth, A. 1922. Sotilasteiden kunnossapito. Sotilasaikakauslehti 1922.
Lönnroth, A. 1924. Teistä sota-alueella ja kuormastoon kuuluvien ajoneuvojen pyöristä.

Sotilasaikakauslehti 1924.
Lönnroth, A. 1923. Tekniikasta ja sen kohtalosta sotalaitoksissa. Sotilasaikakauslehti 1923.
Muukkonen, A. 1932. Moottoroitu viestikomppania. Sotilasaikakauslehti 1932.
Moottoroitujen ja mekanisoitujen joukkojen ominaisuuksia. Sotilasaikakauslehti 1935.
Moottoroitujen osastojen operatiiviset siirrot. Lyhennelmä norjalaisesta lehdestä Norsk

Militaert Tidsskriftistä nro 10/1938. Sotilasaikakauslehti 1939.
Moottoroinnin kehitys SSSR:ssä. Sotilasaikakauslehti 1934.
Neuvostovenäläisiä mielipiteitä moottoroitujen ja mekanisoitujen joukkojen käytöstä.

Sotilasaikakauslehti 1933.
Nykyaikaisen sodankäynnin teknilliset probleemit. Sotilasaikakauslehti 1934.
Paasonen, A. 1929. Elintarvikkeiden jälkikuljetuksen ja joukkojen muonituksen järjestely
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LIITE 1.

LIIKENNEPALVELUJEN OSUUDET JA AUTOJEN LUKUMÄÄRÄT
VUOSINA 1900 - 1940. LISÄKSI LIITTEESSÄ OVAT REKISTERÖI-
TYJEN AUTOJEN LUKUMÄÄRÄT VUODESTA 1921 LÄHTIEN

Vuosi Autojen liikennepalvelu- Autojen kpl-määrä Rekisteröityjen autojen
osuus / % kpl-määrä

    1900 0,32967 0,3 300 -
    1901 0,53120 0,5 480 -
    1902 0,63775 0,6 580 -
    1903 0,60168 0,6 540 -
    1904 0,59737 0,6 540 -
    1905 0,68807 0,7 620 -
    1906 0,61099 0,6 550 -
    1907  0,66225 0,7 600 -
    1908 0,78277 0,8 710 -
    1909 1,11940 1.1 1010 -
    1910 1,16666 1,2 1050 -
    1011 1,26488 1,3 1140 -
    1912 1,10905 1,1 1000 -
    1913 1,16550 1,2 1050 -
    1914 1,31319 1,3 1180 -
    1915 1,15526 1,2 1040 -
    1916 1,15273 1,2 1040 -
    1917 1,55144 1,6 1400 -
    1918 2,46490 2,5 2220 -
    1919 1,49832 1,5 1350 -
    1920 1,93491 1,9 1750 -
    1921 2,12071 2,1 1910 -
    1922 2,52890 2,5 2280 1754
    1923 3,35085 3,4 3020 3576
    1924 7,33374 7,3 6610 6674
    1925 12,73122 12,7 11480 11921
    1926 17,03454 17,0 15360 17230
    1927 17,57656 17,6 15850 24376
    1928 19,60784 19,6 17680 32190
    1929 21,05678 21,1 18990 35030
    1930 24,03646 24,0 21670 34781
    1931 25,64450 25,6 23120 33959
    1932 25,31480 25,3 22830 30843
    1933 25,07192 25,1 22610 30167
    1934 25,11496 25,1 22650 32101
    1935 26,86767 26,9 24230 33811
    1936 28,25698 28,3 25480 36558
    1937 28,55412 28,6 25750 43299
    1938 31,52025 31,6 28420 47226
    1939 32,20338 32,2 29040 51771
    1940 31,16806 31,2 28100 27161

Lähteet: Leppänen 1973. Liikenne Suomessa 1900-1965, 60 ja Sotaväen esikun-
nan toimisto  II/YE:n kirj. nro 751/21, Helsinki 1.12.1921. SArk/Kulj.

LIITTEET
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 LIITE 2.

                  KÄSKY AUTOKOMENNUSKUNNAN PERUSTAMISESTA

1. Täten määrätään Autokomennuskunta perustettavaksi.
2. Autokomennuskunta alistetaan suoranaisesti sotaministeriön alle ja sijoitetaan

Helsinkiin.
3. Sotaministeriön sille vahvistamat kokoonpano ja määrävahvuus ilmenevät

liitteestä.
4. Armeijan päällikköä pyydetään siirtämään Autokomennuskuntaan vahvuus-

määrästä ilmenevä määrä tarkoitukseen sopivia upseereja, alipäällystöä ja mie-
histöä, huomioonottaen Ylipäällikön käsky n:o 98.

5. Varustuksesta huolehtivat Intendentuuriosasto ja Taisteluvälineosasto kumpi-
kin omalla toiminta-alallaan.

1 liite: Autokomennuskunnan rauhanajanvahvuus

Käskystä:            Heinrichs
Majuri ja Yleisen Sota-asiainosaston päällikkö

Jakelu:
- Ylipäällikkö .............................................. 1
- Yleisesikunta ............................................ 2
- Sotaministeriö:
  - K. Y. T. I. H. L. kukin 1 .......................... 6
- Armeijan päällikkö ................................... 1
- 1., 2., 3. Div. Vuor.Prik. kukin 1 ............... 4
- Varalle ....................................................... 1
- Yhteensä ................................................. 15

Lähde: Sotaministeriön kirj. nro 42. 19. Y. 1. , Helsingissä 20.1.1919. SArk/Kulj.
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 LIITE 2:n lisäliite

                 AUTOKOMENNUSKUNNAN RAUHANAJAN VAHVUUS

Nimike Henkilökunta Moottoriajoneuvot

Ups Aliup Mieh Yht Ha Ka Mp Psa

Esikunta:

- Päällikkö 1 1

- Vääpeli 1 1

- Kirjureita 1 2 3

- Lääkintäaliupseeri 1 1

                 Yhteensä 1 3 2 6

Korjauspaja:

- Työnjohtaja 1 1

- Asentajia 2 6 8

                 Yhteensä 3 6 9

Varikko ja varasto:

- Päällikkö 1 1

- Varavääpeleitä 2 2

- Aliupseereita 8 8

- Muonittaja 1 1

- Autonkuljettajia 47 47

- Autoja 15 15

- Moottoripyöriä 10

                 Yhteensä 1 10 48 59 15 15 10

Ohjaajakoulu:

- Koulun johtaja 1 1

- Vääpeli 1 1

- Autonkuljettajia 8 8 2 1 2 1

Yhteensä 1 1 8 10 2 1 2 1

Autokomenn. yhteensä 3 17 64 84 17 16 12 1



206

HENKILÖHAKEMISTO

Aaltonen, Y.  77
Airo, A.  133
Aminoff, T.  11
Arimo, A.  1
Blomqvist,  A.  98
Boijer,  R.   78, 143, 184
Bratt, E.  43
Devaulx,  A.  31, 32, 33, 39, 53, 54
Ehrnrooth,  G.  173
Ellman,  J.  23
Enckell,  O.  P.  37
Floman,  G.  121
Grigorkoff,  K.  34
Hallenberg,  H.  92, 118, 120, 121, 128
Haltiavuori,  E.  115, 116, 160, 167, 190
Hassinen,  V.  173
Heikinheimo,  A.  S.  48, 50
Heinrichs,  K.  G.  76, 109, 127, 128
Heiskanen,  K.  55
Hersalo,  N.  188
Horne, A.  7
Huuri,  A.  75
Hämäläinen,  O.  38
Jokiranta,  E.  121
Juottonen,  J.  1
Kaljunen,  M.  182
Kirjokallio,  R.  89
Knaapi,  J.  L.  33, 36
Kraemer,  C.  67, 75, 76, 89, 136, 158
Kronström,  A.  18
Kurki-Suonio,  O.  157
Lagerlöf,  E.  75
Lundell,  E.  18, 20, 21, 22, 48
Lönnroth,  A.  35, 36, 53
Malmberg,  L.  160
Mannerheim,  C.  G.  E.  11
Muukkonen,  A.  77
Niemi,  A.  18
Nohrström, V.  117
Nordensvan,  C.  L.  16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 45, 46, 193
Paananen,  V.  110
Paasonen,  A.  76, 116, 120, 126
Pajari,  A.  O.  167
Pylkkänen,  K.  128



207

Roos,  H.  174
Roste,  H.  153
Rothe,  C.  A.  V. 128
Saarinen,  E.  77
Sarlin,  U.  B.  35, 38, 39, 40, 50, 54, 57, 58, 63, 69, 78,

    79, 91, 94, 109, 158, 159, 193, 194
Soininen,  E.  91, 179
Snellman,  A.  62
Stackelberg,  B.  R.  H.  157
Stewen,  M.  184
Sundman,  V.  A.  157
Susitaipale,  P.  118, 120
Söderberg,  A.  127
Tara,  E.  173
Tarjanne,  T.  9,  19
Tervasmäki,  V.  1
Terä,  M.  V.  1
Tiiska, A. 78, 80
Timgren,  E.  O.  78
Toikka,  J.  121
Tuchman, B.  7
Tuppurainen,  T.  182
Tynkkynen,  V.  1
Vaala,  K.  127
Vainio,  V.  128
Valkama,  Y.  76, 134
Vartiainen,  W.  100


	Tiivistelmä
	Abstract
	ESIPUHE
	SISÄLLYS
	TAULUKOT
	KUVAT
	KÄYTETYT LYHENTEET
	1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
	2 MOOTTORIAJONEUVOKOULUTUKSEN PERUSTEET
	3 KOULUTUKSEN ALOITTAMINEN
	4 KOULUTUKSEN VAKIINTUMINEN
	5 KOULUTUS SIIRTYY JOUKKO-OSASTOILLE
	6 ARMEIJAN UUDELLEENJÄRJESTELYN VAIKUTUS KOULUTUKSEEN
	7 KOULUTUSTARVE KASVAA
	8 YHTEENVETO
	LÄHTEET JA KIRJALLISUUS
	LIITTEET
	HENKILÖHAKEMISTO



