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Jatkosod.a ssa armei jamme hycjkkzisi laa j oilla alueilla kaukaisin

tavott ein. Vi estj- j oukot olivat uud en tehtiivtin ed essd. q (

Jo tal-visodassa oli tod ettu, ettei etul.in jan yhteyd et toiralvat

vain silloin kun ei taisteltu tLl.itoin-innan a].ettua sirpaleet
pritkiveit tapsit eikti radioj-ta oIlut. q I
Kdyhyy= QgrUi kuitenkin radiokaluston kehittEimisen ja kesdn Lg++

ratkaisuteistelu j en alettua ol.i etulin ja taas ltihettiyhteyksi en
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V)wr TalvL aodan piiFittyeesei armei Ja palautettLin p$&ioeLn

rauhanaJan kannalle. Suoritettu demobL lLsaatlo, mffiet-
tgJen alueiden evakuol.ntL, uudet puolustugsurrnnltelmat
Ja uuden raJan Ll.anoittamLs JiirJeatelyt ty6lll gtivlit
mytis vl estl, aro laJin.

kun

r-'
-.--_l Rauhan tl.Iaan stirtlmtnen tapahtui kulterrkLn Johtamit-

valmiuden t&iilyttiien Ja toiEaalta koulutugnflkdkohdat
huomLoonottlGrto P5iiesikuntaan st Joitettu aaGlaJin ylin
Johto LaaJeal rrkert soks talvisotaa edeltEnee-
seen tokoonea verratt una Uuden puo lustugsuunni te lman
mukaLnen armeiJalnrntartikuntl,en pcru*taminen, vatrtltu-
alueitten n6IrLttfln:inen Ja euoJatehtdvf.in niiiirEttyJen
JoukkoJen all,stamlnen oll vl.ettLtol,nLnnankln kannalta
hyvin edullLsta. Mabdorrf.stl.han rG yhtynHportaLara -
armel.Jakunta Ja prikaati - yletrJohdon, erL aaelaJLen
huollon Ja vLestlJohdon yhteLetyiin todelLi;ia vaatl"mrk-
gLa vastaavaksl.

I MaavoimLen yllmmHn Johdon vLeatLyhteylrt"r J&irJ."{.Iyii_-*!
Ja hoitanLeta varten peructettiLn kolmc,komppanti6en
VP 20 . Talvi sodan armei JakuntL en vl. eatLpatalJooni en
henklltirttiii Ja materiaalLa hyviiksikiiyttlien muodoatet-
tLLn rriisi viestLpatalJoonaa, VP 1 MlintyharJulle,

,'/,
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I Vi estl.kalueton Ja tarviklceiden osalta pyri ttiin kiLrei -'-.-'-- J

segti omavaraisiksi. Radio-, pari-6to- sekd kaapeltteol-
Iisuutta laaJennettiin Ja oma puhelinteolliauua p€ru6-
tettiin. Kun u.aiiksi tarvLsodan aLkana aLurleparurut
asi ttemmin Jatketut hankinnat alkol,vat Eaapua ffi- a

lueton m6iirdllinen ti larvre parani siih?h*HlenzP
6e olL ollut talvisotaan Jouduttaessa(&EIaEii I

raaka-aineiden
ffi niukkuu a2 }rri-dasti#I tuotantoa Ja

materlaall muodosti
hyvt n kirJavan kalustokavalkadin vaikeuttaen varsinkin
korJauehuoltoa.

vP 2 Kouvolaan, VP 3 Savonlinnaan, VP Ir Tuusniemelle
Ja VP 5 Ouluun. N&im&i olLvat ensisiJaisesti koulutug-
yksikkdJe Ja kuhunkin patarJoonaan kuurui keelcug- Ja
radiokomppanLan lieliksL kaksi putrelLnkomppanLaa sekei

eaLkunta.

[-iorrf,rtuksen alalla sodan kokemtrksLa ryhdyttiLn hyiidyn---J
t&imii6n uusl.malla ohJes&ilintdJe Ja tfiydentlimiillii oppai ta.
Piiellystiin Jatkokouluttamisoksi Ja saatuJen kokemus-
ten yhdennukai stamisekgL peruotettiin YiestLkoulu, Joka
tosin piiiisi al-oittamaan ty6naii vasta uuden godan alet-
ttta.
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Jopa rrl,in gte I
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mi tii

^Fodassa travaittua taisteluJouklloJen radiokaluston vaka-
vaa puutetta ei kyetty
na poistamaan. gry

livatalniit llnnakke
eIK en Li

sLen puuttue
Joutuivat

maan

I
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Jatkoeodan viestL JoukkoJen perustamLnen [7' tI rr-€fA ,

Liikekarurallepanon alkaesaa edelle mainitut vii si
koulutusvi estipatalJoonaa muutettiin kenttEarmei Jan
viestipata$ooniksi, minke Iisiiiksi Joukko-osaetoJen
viestiyksiktit gaatettiin sodan aJan vahvuuteen.

Soti laspiiri t peructivat ttimlin Ii siiksi 20 rrl estLpatal-
Joonaa, I viestivarastokomppaniaa, t6 rautateiden pu-
helin- Ja lennHtinJoukkuetta sek6 er6i tii pienetrk6Je
osastoJa.

f--- -
I Valtalnrnnan kiinteiden viestiyhteyksien kiiyt6n Ja ro-

--_ /
kentardsen turvaamisekgi posti - Ja lenn6tinlaitoksen
henki ltistiiii hyvdksikiiyttlien perustettiin PiiHmaJan

erikoisviestipatalJoona. Tdhdn patalJoonaan - VP 10 -
kuului esiktrnta, vlisi puhelirrkomppaniaa maan erL puo-
Ii lle Joukkueittain haJautettulna, radiokomppanlaksi
yhdistetyt putrelinpaJa, radtopaJa Ja tarvLkevarastot
sekH 3 eri IIi stii erikoi spuhelinJoukkuetta.

ViestlpatalJoona tuli oLemaan viestLJouklsoJen p€Fll8-
kokoonpanona kultenkin siten, ettd toimintatasosta
riippuen patalJoonien kokoonpano oli erilainen. Edelle
kuvatrrn erikoi spatalJoonan ll.siiksL kiiytdssii oli ne lJii
muuta organisaatlot",e

r-
I faanraJan alaisena toLmLvat edelle mainittu VP 1O,

=__- l
VP L (A) sekH VP 2 Ja 3 (B) . ArmeiJakuntien vl.eatipa-
talJoonia oli kaikkiaan 6 (Vp 5 Ja VP tt-7.5, . Patal-
Joonien erikoispuheltnJoukkueet oli koottu postL- Ja
IennHtinlaitoksen amnattlmlehi stli Ja nlihln kuulul.
Frrn kantoaa }toryhmi e . Dt rrl si ooni en vi e s tL pata U oon:[ a

oli L6 (vp zt-36r.
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LJ VfestipatalJoonat olivat Jo osakai moottoroituJa. LiL-

kuntakyfyi aimpl,E oltvat divLgl.oonien viestipatalJoo-
nat.

JalkavEen Ja tykisttin viestiJoukot olivat rykmenttL-:\
Ja patalJoona- l*{ (patterlsto- ) tasot l}a edelleen
Joukkue- ( Jaos- ) kokoonpanoissa. Viestihenkiltistiin
tdydentemi gest6 vastasi Vi estikoulutuskegkug.

t-
_ [ Merivol.mien viestivoimaa ligdtiin mytis Jorrkin verrant

olennaisinta lisliystd merkitsiviit rannlkkoprikaatien
vi e stikompparuioi den perustamLnen.

I lmavoimi en vi e s ti tol.minta ei o llut ehtinyt - kiiynni I -
tyii vield sodan alkaesaa, vailcka valmist"fo$d#.-l '

Jo tehty. Ilmavoimlen viestiJouklcoJen tol,minta alkoi
vasta 01.12.194t, kun NaaraJdrvelle perustettiin llma-
voimi en Viestivarikko. Vuotta mytihemmin varikko rmll-
tettiin laaJentuneLden tehtdviensd mukaisegti Ilmavoi-
qien Viestikoulukei Ja fsiirrettiin aamalla H6meen-

linnaan. - g-

ob

ur9
Hytikkiiysvaihe

@

Sodan

kestEesgH Llmavoimien vLestLtoiminta LaaJent

r-il sodan piiiittyess6 viestiJoukkoihin kuuluL llma-
voimien Esikunnan viegtiosaston alal.sena llmavoimien
Viestikoulu, Ilmavoimien RadiopatalJoona Ja I ilmava}-
vontapatalJoonaa. n

t2'
1.^^

J, Y1iJohdon alai"[r+{ vi estiaselaJin JorrkkoJen viihyydeg-II
te Johtuen sotatoimiyhtlrmet Joutuivat viestitoiminnas-
aaan toimimaan omavaraisesti liihtiialrteeltaan alkaen

ftavoitteeaeensa "."ft)-(iu.nsadarrkin ki 1o-

metrin syvyyteen. Koska laaJoJen operaatioiden moninai-
si sta tehtiivi stli vain murto-osaa voitiin Johtaa radioit
oli viilttiimiittintd rakentaa Johdlnrungot hytikk5ysauun-

/
tu"e4^
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nl, s sa ta
degtii Ja

orrkko Ja
e en
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tlop

geuraten. Tavoitteiden etiiisyy-
eudesta Johtuen tlimii tehtiivii

Cc\ ^l- r

o,-^r/, J c
CL^4

f '^-.-- --- drurrutlEUt llEEillEE!!f, llillEl,

Niin F*- Ja1kav5en s t i5nki
' it ,1 :,

viestl.osagtot
olisivat hyvln kfenne
yhteydete , Jos

mcv'levJcrc4!.1
JWiiyd ennystii

o1i si ollut rii ttiivdsti . Rakennetun purkamiseen ei
ollut ai.kaa eike voimaakaan Ja kun tai steluJoukkoJen
maahan rakentamista kenttHkaapeliyhteyksist&i ei ollut
cefi*rr{a
fr-alueen yhteyksiksl r nG Jtiiviit vaille kiiytttiii.
Purkaa ne voitiin vasta hy6kkiiyksen pii&ityttyiir kun yh-
tlmien omat vieetiJoukot olivat Jiilleen kiiytettliviss6.

\ Hytikkiiystii seuraavan avojohdinrungon rakentamisnopeus
---\-J riippui yhtymiiporaattrkgesta Ja sotatoimiyksikktiJ en

Iukumiiiir6st5. Esimerkiksi yliJohdon alalnen 4-l sota-
toimiyksikiin voimalla hy6kkiitivli armeiJakunta Joutui
palJon vaatLvampaan rakennusteht6vliiin kul,n sotatoimi-
yksiki5iltiiiin vastaava yllJohdon alainen kahteen armei -
J akuntaan,

,

estiaselaJin armei JaJoukkoJen viihyyden vuoksi
ylin aselaJi Johto ei voinut tasata tete epdstrhdetta .

Vallinneeasa tilanteessa armeiJakuntien viestipatalJoo-
nat kehittyiviit nopeiksi Ja taitaviksi avoJohdinlinJo-
Jen rakentaJiksi, mutta eivHt aina kyenneet tukemaan
alai siaan sotatoimiyksiktii te niiiden vaatimusten mukai -
sesti.

O. Ede I Ii ses sti tapaukse ssa kiiy-
tettiivi s s&i tipataUo Jel-
IsLmmal' sessa 3rvastuualueitten ko*4*tatessa lehea toi-

j agttu ,arm,ei j

s:u+,qtt;
ri""rrap.

Syvt t n tavoitteisiln edettiiess
W,ffi*ut aikaa I

.. q/^{rtu$""i* r>, *$*Wa ;-k*,*ii ---
iihettiiE korJattavaa ka-

I"ustoa kotimaan korJauspaikkoihLn, vaan sotatolmiyhty-
miit kehL ttivlit oman korJ augtolmL

1
oukkoJen lehi-

selustiifio n
""+
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@ll Hyiikk&iyavaiheen p&iiityttyii ayksyllii 194 1 muodostettiin
Viipurin Ja Syvlirin yliiJuoksun a lueLden poikkerrlcsel-
ll.sen vaikeita gelvittelyttiitii varten ViipurLn viesti-
ogasto Ja Viestioaasto Pertamo.

Kun talvella 1942 alettiin kotiuttaa vanhimpia ikeluok-
kiar aiirryttiin osittain divisioonakokoonpanoista pri-
kaateihin, Jolloin mytis vagtaavat viestipatalJoonat
muutettiin prikaatien viestikomppanioiksi .

Aaemasotavaiheessa viegti JoukkoJen t6rkeimpLii tehtiirriii
olivat suoJata Ja varmentaa puolustusasemaan Johdin-
yhteydet, aikaansaada etulinJan h&ilytyayhteydet , Jdr-
Jeet&i&i etulinJan viestikuuntelu, rakentaa taaemman
puolustusaseman viestiyhteydet, tliydentliE selusta-
alueen Johdinverkkoa, JirJestiiii ilmavalvontayhteydet,
JiirJestlil oman vi eatL ll.lkenteen galaaminen Ja valvon-
ta Ja ulottaa valai gtug r rtr vahvavLrtatoiminta;aina
etulinJan korgulhln astl,.

Jpoolustusasemisn Johdinyhteykaien auoJaukseaga ei pdHc-
tiiv&i6n ratkaisuun, mLnk6 takt

. K&iytttikel.-t

o

PffiE

#17
'i'19"1*b)\
--a.

?

polsta etulinJan radiota ei kulterrkaan kyetty hankkL-
naan. Sen si Jaan rakennettiin taaempLa yhteysviileJii
varten suuritenor#fi7 A-radio.

/FrinJan hlilytyayhteysvall.neenr kiiytetttin Jo tarvt -
-C_ godan aikana valmisteilIe pantua rrradLoputrelintafr.

,/ Rakenteellisesti heirckona tiinii vllLne kulterrkLn o1i
/i h57vin oikrrkas.

YUJohdon a

Joten tal.st

t.r.i* tr{_ !:*l
uori ttama kuuntelu guuntautui kauas \taakae,
eluJoukkoJen tiedustelutietoJa ei n{Hllf-*

rfiv'ifr:6tiiyf|ff. TaLsteluJoukot kehittiviit kutten-*^ voitu

. U*-U\ .

I

I
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kin rrl egti ti eduste luaan omatoimi segti Ja gaavuttlvat
mydhemmln asefaJt Johdon awugtamana erl tttil,n hyvtli tu-
IoksLa.

Taaempla puolustusasenLa guunnLteltaesra Ja rakennet-
taesaa vlestiyhteyk;ien auunnLtteIu Ja rakentamLnen Jei
useLn pahasti JHlkeen. LlqnoitusLal.tteet valmLstuivat,
mutta ui6l,n i Iman vi estiyhtelkgL6.

Se lusta-alueen Johdl.nverkost
nioon alueen halllntoJiirJest
sunnnLttelul Ja vit htlruyyttii tarkoLttavat nukarnrusyos-
timtrkset. Sotatointyhtymlen laaJoista hallLntoalueista
lohtuen nLiden vLestf Johto Ja -Jorrkot kehLttyivtit &
l4qov*t

* avoJohtoverkoaton rakentamlseasa J" #l6pJ.dosca.
JohdintarvLkkei den Ja erityl sesti kupariif'nitrkkuus ro-

,a-fi
Joitt{ kuitenkin toimlntaa.

Ju*t eZfa*trro
alais erL yhty-

ml. en Ja
e iita

J r-

-tcriaalin $ohdostai

IlmavalvontayhteykgLen aikaangaamigegta vastagivat I l-
mavoimLen fy-patalJoonat. Sotatoimtyhtynlen alueella
yhteydet perustul.vat oleviin taL yhtlmien rakentamiin
Johdinverkkoihin Ja toimLnta Jef merkitykeettiimiiksi,
si lLii

harvankin lentotoiminnan aikana ae oli
llLan hidag

"AI^"r@huo-
" 
lys vdtiiytyni gteht6vHn

runaaan lentotoininnan aikana
takyvyd6rrc.$Y Q c-rnJ<t+ct--
liikkeen al.kana ae ei ean&itt6nyt st J oi ttua
tehtf{vdHns6.

t\

)nfrn*{.o^ -

re Alft6:til[6-

frfirtkalai ttei siin perustuva i lmavalvont
Af&: :' r - ', to'

6et1 -

t

nkln ke

a
fltr\

en
J akau

gotasa s

vat
e

vi esegta.

/'|',''

n
sesti

- Ot83t
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Ur^,h

siJaan kehittyt nopeaeti Ja lggr*a kalustosta huo-

!
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limatta
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Oman viesti Liikenteen salaanista
@Y ,.r., , d,',",. .,j ,f LL

Johto. ?E*eq,fvii ttaa iiihen, ettfr
oht se la Jin yll'n
&a

not Ja
tavat oli vat onnLgtnneet. Niiden noudattamLsta valvot-

J

tiin kaikiaga portaissa. salaamista heikenteyle lli-
kenneri/kkomukgia sattui vi. estihenkL ltjstiinkin osalle ,

mutta d virhei#fankesl$;#iffi puhe-
linta kiiyttiivien JohtaJt en ti li }Ie.

C/r (eL
SuuR-'\

Ta 2J ut\( fA
Et-t

Sodan kuluegsa toteutettiin viestiJfukoissa organis&o-
ti omuutoksia si ten, ettd ennen v " 1944 suurhytikkiiyst&i
kenttliarmeL Jaan kuului 4 PiiiirnaJolr r Z armei Jakunti en Ja
t5 divisi.oonien viestipatalJoonaa sekii Z prikaatien
Ja 2 eri lli st6 vi estikomppaniao r Viipurin Ja iiarrf slin-
nan viestiosastot r 11 erikoispuhelinJotrkkuetta, 11 f,oll-
tateiden puhelin- Ja lenndtinJoukkuetta, 4 viestivarik-
kokomppanl.r?, 

r",r"Ti nf?nJoi s-suomen Ja He lsingin viesti -
esikunnat. 

6lanEfT6st'tivahvuus oli noir" :? OOO, minkH
lisiiksi tuiivat Jarkavden noin I ooo fii'e;ta., fvi.sti -
Joukko jen herrki ltisttin puute ori vuoden 1944 al-ussa
noin looo miestli. Jalkavden viestietr.nri"ri,r#&#S'e-+ti huo.

i

mattavasti suurempi, runsaat puolitoistatuhatta miestd.
Esimerkiksi KarJa1an kannaksen JalkavekiJoukkoJen vies-
timiehLsttii{ ei oltu tiiydennetty koko sodan aikana. fr;

t7'
*

t'r-O{../,

Ut estf lotti en mHdriii oli Jatku-
vag tl Lieiitty Ja heitii orl viestitehtiirrissd 18oo eli

iin vi esti pata onan vatrvuutta vaataava m66r&i. la

K- Kesdn Lg4,+ suurhycikkeiystei tor juttaessa tod ettiin koutiln-
tuntuvastl, ettA etulinjan joukoilta puuttui yhteysvtiline. Vi-

holli sen tykistcitnli peitkl j ohtimet j o tai stelun alkuvaihees-

sa ej-kii radlolta oI}ut. Jo talvisodassa selvEisti ilmennyttti

etulinjan radion puutetta ei ollut kyetty poistaman[r Huonot

ja hitaat yhteyd"et - nsein ltihetin yarassa - aiheuttivat tie-

tenkin monia sekaannuksio , j ohtarri svirheltti ja vdairinkiisityk-

siEi. faempien esikuntlen yhteydet toimivat kuitenkin yleensei

hyvin.

@/l
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Viirytysoperaatioi s". i#.iduttiin etupaiissa H
arueerla ol-erriin avoJohdinyhteyksiin. yL estr Jotrkot
kehittytviit nopeasti porraataessaan toimintansa taiste-
luJoukkoJen operaatioiden porraatuksen mukaiseksi Ja
selviytyiviit tehtiiv&istiiein h1ruin asemaaotavaiheen aikai-
sen toiminta-alueensa takaraJaan saakka. Testii taakse-
piiin Ja ei elIe I mi ssH selustan Johdinverkosto oli har-
va Ja puutteellinen, toiminta vaikeututr aille yliJoh-
don vL estipatalJooul en v6hlrydestfi Johtuen tai steluJouk-
koJa ei kyetty tukemaan Ja nopeastL rakennettavaa kau-
kokaapelia ori hyvin raJoitetusti taisteluJoukkoJen
k&iyttiss6.

vaikeid.en riivytystaistelujen aikana jouduttiin vasturl-

a3.ueid en ra io a ja alistussuhteita usein muuttamaan ottamatta

Usein vaikeutti toi-
johtoporras ei ollut

ehtinyt antaa vastaanotta jalle tietoia orevista yhteyksistElt

vaan ttimEin o1i ne ti edustelul}a itse selvitettEivEi'

xriiilla alueil}a mu.odostuivat kalustomenetykset suuriksi

johtuen liian rohkeasta ja etupainoisesta varastoinnista, n

a o

huornl o on rr-mkoYhteYksi

rolntaa mytis se seikka t

en suumta utunr-l sta .
ililr:
ffien luovuttanut
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SAKSAI,AISIA VASIAAN n ,2'P n V,^ 

YAlirar,transopimuksen tril-tua voimaan alkoi koti uttaurl sen ohessa

joukkojen keskittdminen Pohjoi s-Suomeen saksalaisten ]narittdmi-

seksi maasta. pohj oinen vi estitoim:lnta-al-ue o1i pinta-aIa1taan

liihes puolet koko valtakunnasta, joten o11 selvtiei, ettll lap-

pi in suunna tut yhtymeit eivEit onln voimin voi si hoi taa ed essd.

It

olevia tut tdv]1.*D

- 

\ArIEel

esrl lrg-

traa, ni t ar.n VP 5, VP vP 2' a 2 N&im&i

et ehtinee Cn-A

kui tenka ttavagti
den kotiuttamt nen 16. tt. 1944 aloitettLin. JeLJelIe
ainoastaan VP 1lr.

Jakunnan Ja kolmen divLgf,oonan viestl,patalJoo.
nlen - vP. 6., JP 31, VP )2 Ja VP 35 - Iieiiksi tehta-.f#atEvisgd vp t3 Ja vp 14. sotatoinien ate!vdHn oli [E
tua PiitimaJa keckitti alueelle vie16 nelJii viestl.patal-
Joo;
elv
nitt
Jer

23,
aano It

Rovanl,enelle perustettiLn !7 . 11. 1944 liihestyrriin rauhan
aJan ensLmm6Lsenl viestiJoukkona Bril}inen Yiegtikomppa
nia kiiyttiien tiihiin JiiiikiiriprLkaatln rriegtikomppanian
Ja PangsartdLv:igioonan viestipatalJoonan (Vp 6) henki-
ltist6&i. Konppanian si Joituapai eenlinna.

01. t2.t944 annetulla kiiaky1ld a ettiin
viestl JoukkoJen gilrtiiminen rautran aJaa kannalle. THI-
ltiin m3i&ir6ttiin perustettavakeL Yiestiryhmenttt siJoi-
tuepaikkanaan Riihineki . Rykneatin II PatalJoonakgi
tuli VP 1lr. Koska sotatot kui tenki JatkuLva vi elii
LqHlFea, TI/VLesti'R Jef al.na 2t.O3 . t945
asti .

at
l"

I Lmavoiml en vL egti Joukot sf,t.rtylvtit rauhan aJan kannal-
Ie 04 . !2. t gb[ r kun I lmavoiml. en Vt. egtipataLJoona p€f,ug-
tettlLn liihinnd godanaikal segta I lmavol.ml en Vi egtikou-
rusta. e D

flF 20,

ylnlzn
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