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Kun yhteydet

asiana. Vasta jonkin yhteyd en katkeaminen xpxmp*aiErc huomi ota
viesti joukko jen merkitJ'kseen johtamistolminnan hermojdr jes-

kaikkl jeirkevdi toiminta lamaantui,
O Ennen talvisotaa oli tate tdrked,a. asela jia kehi &fg'^r"c\
vdhin tahoin ja pienin resurs,sein, rrikd ei voinut olla ratkr**rmr
vaikuttamatta syttyneen sodan yhteyksiin, V4t<
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Tdssii artikketissa kuvataan viestijoukkojen ja niiden iohdon kehltystii
l0- /t o' ennen talvisotaa. Itsendisyytemme alkuvuosien riped kehitys ei olisi
q \
uhrautuvaa yrittdmi shaluar.
ollut mahdollista ifman ,5-!r!EqFtlF
LL Viestitoiminnan kehittEminen jai kuitenl(*ffi =in vie sti j oukkoj en asiaks i .
Armeijan ylin johto konkretisoi kaikkia palvelevan viestiaselajin merkityksen vasta talvisodan kynnyksellii. Onneksi viestijoukot olivat kuitenkin hoitaneet t ehtiiviinsii rauhan vuosina hyvin. 7r-7
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Suomalaisen sotilaan varginainen viestikoulutus alkoi iaek5riliikkeen
Kuninai-koina. Vuoden 1916 maatis-huhtikuun vaihteessa jiirjestettiin
kaall,isen JiiSkiiripata l joona 27:n ieekarielle Locks taat$.rru Saksassa
viestikursseja ennen pataljoonan lahtiia rintamalle. Eri komppanioieta
komennettiin viikottain parikymmentd suomalaista jiiiikiiri5 muutamaksi
piiiviiksi saamaan puhe linkoulutusta. siihkiityskoulutusta annettj-in muutamalle jiiSkiirille Libaun lennStinasemalla ja sotasatamassa- EnsimmHinen
varsinainen viestiyksikkii, Kuninkaallisen Jiiiikiiripata l joona 273n tiedonanto-osasto; perust ettiin lokakuus s a 7917.
Vapaussodan alkaessa ieakarit saaPuivat Pohjanmlrrn kautta Suomeen. NoiIta ajoitta on mainittava mm j?iiikiirl{1a13!1!(in (sittemmi. s,ffig)
Vaasan Vaskiluotoon tuoma salainen.radioasema j1 hiinen rohkeasti suoritt"r/$"ravilS.n veniiliiisen radioaseman valtaus. \aIlattu radioasema kunnostettiin nopeasti ja se niiytteli myiihemmin illtt.i " "vaa osaa valkoisen
armei jan ainoana suorana ulkomaanytrt"vt"rria[iilnen sa ]ainen radioasema
oIi Helsing in Kulosaaressa. Jaakdri Leo Ekber g o1i tuonut aseman saksalaisella sukeIlusvenee1Ie Suomeen. Ri ntamien viilinen vie*ltys suoritetYtipiiiitlikijn lahtiessd rintamallV hdnen junaansa
tiin lenndttimilla.
lenndtinvaunu. Sataisten linjojen ja kytkent6jen kautta
liitettiin
piiiistiin tenniittimellii mytis vihollisen a1ueelle.
Sodan alkaessa valkcisella armeijalla ei ollut vie stj-muodo ste Imia. tlelmijohdolla
kuun lopussa 1918 perustettiin ruotsalaisen kapteeni :3,,}jeg
ensimrniiinen kenttalennHt inosasto. Tdmd osasto ei jiiiinyt ainoaksi, silId
kapteeni Hejne oli saarnrt kiiskyn perustaa osastoy'itunkin taisteluryhmln
kayttti6n. Myiis ylijohdon viestipalvelun tarve oli I i s iiiintymi s tiiiin lisiiiin-

tynyt.

,

joukon saawuttua 25.2.7918 Suomeett. perustettiin Viestirykmentin ensimmiiinen ede Itiijii . Kenttii lenndtinpata l joona. Komentajaksi miiiirett i in j iiiik5r ima j uri Birger Hom6n seke si joituspaikoiksi Mikketi ja
Jyvdskyld. Maaliskuun 5.piiivdnd saapui Ittikkeliin pataljoonaan nimitetty
pHiillystd ja a lipiiiil lystii . Ensimmiiiset alokkaat patal-joona otti vastaan
f O.f . f f fgalX"-ulutusta haittasi kuitenkin varusteiden ja teknisen kaluston puute. Vie stimat eriaalia oli aluksi vain j5iikiirien mukanaan tuomat
4O saksalaista kenttiipuhe linta , muutama merkinantolaite ja vdhiiinen rajoonassa lopetetti
pataljoonassa
diokalusto.
n keskivaiheilla patal
lopetettiinkifrstiErf, t itrrrrn
E{ ,
rr
koulutus. Joukko-osasto jalkautettiinrr, liitettiin
JiiiikHripatal joona
XV nimi sene 3 . Jaakdriprikaatin 5. Jaekdrirykmenttiin ja liihet e tii
1
d-$4-^;
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Helsingin valtauksen jiilkeen piiiitettiin kunnostaa veniiliiisiltd vallatut
radioliihettimet . Tiihiin tehtiiviiSn perustettiin Radiokomennuskunta. Kojohtama Sotamennuskunnasta kehittyi jiiiikiirikapteeni A R Stenhol &tolmintansa 1 . 6.!918. Muutalaitoksen Kipinei }ennHtinkoulu , mika a loitti
rnien kenttiiradioasemi en saavuttua sota-alueilta Helsinkiin' niistii koottiin jiiiikiiri luutnantt i E Nystr6r$,n johdolla Kentt5radio-osasto Santahaminaorr. %
to)

e/r vs4otalaitoksen

Radiolenniitinosasto .ia Kipindlenniitinlaitos

lY 4,t ' n^Q^A.
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jan ylei se sikunnan operatiivi sen osaston yht eyteen rmrodo stettiin
kesdkuun 6.piiiviinii 1918 yhteystoimisto nimeltEidn Toimisto 1 D. Toimiston
ja hiinen apulaisekseen
pSStlikiiksi miiiiriittiin jiiiikiirimajua
l33jtog"ffi
j iiiikiir ikapt e eni Leo Ekberg. Viestijoukot alistettiin
tiille toimistolle.
Armeijan siirtyessH rauhan ajan kokoonpanoon Kipinii lenniitinkoulu ja
Kentt5radio-osasto yhdistettiin heiniikuussa 1!18 Sotalaitoksen Radiolenndtinosastoksi. Sen komentajaksi miiiirSttiin j iiiikiirikapt eeni A R Stenholm. Osaston toimintaa pidettiin silloisissa poikkeukse lli s i ssa oloissa hyvin erikoi s Ia atui sena ja annettavaa koulutusta erittiiin salaisena.
Armei

Vuoden 1918 elokuussa Radio lenndt inosastoon ryhdyttiin
liittiimddn vaIkipinii lenniit inasemia. OsastoIle alistakunnassa perustdavia kiinteitii

radioasemat.lGska lenndtinlaitos ei
tettii-n sota- ja siviilialusten
omistanut radiokalustoa ja suuri osa sen henki
-J lijstU,ii o1i jiiSnyt vapaussodan j5lkeen sotalaitoksen palvelukseen, maan ulkomaiset ja osaksi
myij s kotimaisen ja kauppalairoille
tapahtuvat uutis- ym yhteydet olivat
Sotalaitoksen Radio lenrriitinlait oksen varassa- Seuraavien seitsemdn vuomaan radioyhteyden aikana Sotalaitoksen Radio lenndtino sasto ylliipiti
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det ja vastasi radiotoiminnagta valtakunnassa. LenniitinLaltos sijoitti
radioasemille yleensii lennatinaseman, minkd tehtiiv5nii oIi viilittii5 radiotei,tse tulleet sanomat edelleen langallisina sen omaarr werkkoon'
Radioupseereita tarvittiin tuottoin kaikkialla. Etappiesikunnan Insintj6riosasto olisi halunnut radioupseerien hoitavan maan }entoasematkin.
Radio lenniitinosaston nimi muuttui 18. l. 19 19 Kipina lenndtinlaitokseksi.
TZimii Kipinii lenniit inlaitos ei ainoastaan toiminut joukko-osastona, radiolaboratoriona ja -tyiipaJana, vaan se toimi mytis Posti- ja lenntitinhalli-

tuksen rrradio-osastonarr, Merenkulkuhallituksen rrradio-osastonarr, meripuolustuksen ttradio-osastonarr, sivii liradiosiihlcdttdj ien koulu/ra ' kauppalaivastomme radioasiain hoitajana jrr..G-oto maamme radiotoiming" o1i -&,n keskitetty Kipin5 lenniitinlaitokseen. Se o1i ainutlaatuinen joukko-osasto'
jota vastaavaa tuskin t6ytynee mirrkii iin maan historiasta! Radioasioiden
keskitys o1i silloisten olosuhteiden pakottama. Radioala oli maassamme
uusi. Poliittinen tilanne oli vakiintumaton. Itseniiistyneen valtion kehittyvii hal lintokonei sto tarvitsi. jatkuvat yhteydet maan sisdisessii ja
ulkoisessa Iiikenteessa-@rjestely tuottikin tutoksia. Suomalaiset
rannikko- ja laivaradioasemat olivat erityisen hyvlissii maineessa ulko-

maillakin. 7
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Yleisesikuntaan kuulunut yhteystoimisto siirrettiin
vuoden 1920 alussa
sotavden pii5llikiin esikuntaan ja sen nimi muutettiin Tiedonantojoukkoj en
tarkastajan toimistoksi. Toi-minta jatkui vuoden tdssd kokoonpanossa.
Jou lukuun 6.piiiviinii t92O perustettiin sotaviien piilil1ikiin alainen teknillisten joukkojen esikunta, jolle alistettiin kaikki tekniset joukkoosast otrlt kuten Kipindlenndtintaitos, Kentt5 }enn5tinpata fi oona (vrt jiiljemplinii), Pj.oneeripata ljoona ja Autopataljoona. Joukoista muodostettiin
jonkinlainen tekninen rrprikaatirr, missd joukko-yksikijt toimivat hyvin

hajallaan ja itsen5isesti.
Teknisten joukkojen piiiviik5skyllS Kipinii lenniit inlaitoksen nimestii tuli
6.12.192C- Radiojoukot. Joukko;osasto teki uranuurta j antyiitii maamme yleisradiotoiminlaa aloitettaessa. Radiopajan johtajana Katajanokalla oIi
insiniitiri E l_ as Hellberg. Yhdesse insintjijri Leo LindeI {L^
rakensi yleisradioliihettlmen,
mike lahetti 19. L* .19 23 ohje
nokan upse erikerho Ila. THhHn toiseen maassamme radioituun
sisiiltyi puhetta ja Suomen Valkoisen Kaartin soittokunnan
tyks i ii .

kanssa
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maa Kataja-
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Joukko-osaston kokoonpano rmruttui ajan kuluessa ja 28.3.1!24 siitii muodostettiin Ra diopata ljoona. Saman vuoden joulukuussa asetettiin komitea,

tehtiivdn5 oli valmistella toimenpiteitl viestitoiminnan rationalisoimiseksi. lEmitean
tyii valmistui he lnikuun a]ussa tg25 ja RadiopatalI
joona ryhtyi luowuttamaan kiinteitd radioasemiaan posti- Ja lenn?itinha1litukselle, rannikkotyki s tii IIe ja merenkulkuviranonai si IIe. Nyt vihdoinkin voitiin keskittiiii voimat pystyviin radiomi esre servilr kouluttamirrlcS

mi seerr.

Palatkaamme kuitenkin vield kerran ajassa taaksepSiF.J Armei jan rauhan ajan
kokoonpanoon siirryttiiesse vuonna 1918 oli kurrkin divisioonan ja jS5kiiri-

prikaati.n yhteyteen perustettu erillinen kenttS lenniit inkomppania. Niiden
si joituspaikoiksi tulivat Helsinki (d.D), Viipuri (2.D), Sortavala (3.D)
ja Riihimiiki (JPr). Myiihemmin viimeksimainittu siirtyi Vaasaan.
\J E ,.rustami svaihee s sa oIi harkittu ndiden yksikkti jen yhdistenistd koulutussyistd pataljoonaksi. Ajat olivat kuitenkin ep5varmoja, siIle rauhaa ei
viele oltu solmittu Veniijiin kanssa. Peliittiin, ettii sota voisi puhjeta kos

s

ka t ah.anf E. Suoraan divisioonien alaisina tiedonantoko mppanioiden liikekannallepano oIi huomattavasti helpompi suorittaa. Komppaniat to inlvat X<i^.
itsenHisinH vupden 1p2O
loppuun. KouLutukse Ili si sta syistii niimii yksikiit
ita._tl o- -

yhdistettiin

s-|ffi8*,cr+-+op*rssa Kent tii lennHt inpata lj oonaksi . Sijoituspaikakseen se sai RiihimAen ja komentajakseen j iiiikiirikap t e eni Leo
Ekberl(#in.l?enttiilenniitinaptal joona alistettiin 1.DE:IIe. Alistussuhde

-t
ei kuitenkaan
ollut
tiiydellinen, si115 koulutuksen ja varustuksen osalta
joukko alistettiin
teknilli"selle
tarkastajalle.
Senaikaiseen koulutukseen lieneeu'"
rq' rr'a*q

ut,:tr+tit6"iti$'"ri"tEVru KyT

radio-, puhelin- ja keskuskoulutuksen lisiiksi annettiin
vilkku- ja vi itto i lulippuopetus ta. Silloiiet riihinake tiiiset saivat
tutustua viittoja heiluttaviin viestimiehiin kauppalansa katujen kulmauksissa, si1lii risteilev5t kadut muostivat sopivia rrvdylidrr yhteysharjoiTavanomaisen

tuksi

s

sa .

Erikoi s Ia atui simman koulutuksen muodosti kuitenkin viestikyyhky- ja
koirakoulutus . lVuoden- 1923 kesiillii pataljoona sai Tanskasta 1O7 kirjekyyhkyH Ja z-Icnare (or, uu. Komenta j an mi e lenkiint?a,ItrSri, kotrtaan
kuvaa se, ettii hiin itse koulutti hoitajat ja ettii 5Lb- sijoitettiin
hdnen oman .virka- a suntonsa ul}ako Ile.lGosien kuluessa lisiiiintyi RiihiU
miien kyyhkydakan asulckien lukumdiird'--l
niin, ettii J$. tila kiivi ahtaaksi,
ja varsinkin kun Tanskasta vuonna 1928 saatiin jSlleen 40 kyyhkya lahjaksil lakasta luowutettiin samana vuonna suoj e luskuntaj iirj estii 1Ie Tuusulaan 75, vuonna 1p2t Viron armeij6ille 3O ja vuonna 1930 Latvian armeijalle 20 kyyhkystii.
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YIi puoli 'uuosikymmentii rrtekniset joukotrr olivat suoraan teknillisten
joukkojen tarkastajan johdossa, kunnes ).5.7927 teknillisten joukkojen
esikunta muutettiin teknillisten joukkojen ja huoltojoukkojen tarkastajan esikunnaksi ja siimettiin j?il-leen yloiiesikuntaan.
Teknillisten joukkojen ja huoltojoukkojen tarkastajan esikunnan perustamisen yhteydessii Kentte lennetinpata lj oona ja Radiopataljoona alistettiin l.Divisioonalle Uude lleenjdrj este lyihin liittyen
ryhdyttiin suunnittelemaan myiis uutta
viestijoukkoa 2.Divisioonan vastuualueelle. Kenttd lenniitinpata lj oonan yhte
komppaniaa runkona kiiyttiien perustettiin Erillinen Kenttii lenniitinkomppania. Tdrnd siirrettiin Riihimhettii Viipuriin 19.L.1)28.
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Vapaussodassa eri viestitystavat
olivat kukin muodostaneet itsendisen
toimintarmrodon ja tiistii johtuen ne olivat nyiis toisistaan riippumattomia. Maailmansodan kokemukset olivat kuitenkin osoittaneet jiirjestelmSn
virhee lli syyden. Eri vie stivd linei tii ryhdyttiin kiiyttiimiiiin nyt siten,

ettii ne korvasivat ja tdydensivat toinc}. toistaan. Tarkoituksenmukaisj-nta oli niiinollen perustaa joukko-osasto) Yie stipata lj oona 1 (Santahamina)
ja Vie st ipata ljoona 2 (Riihinaki), Soissa kummassakin annettiin sekd
radio- ettii puhe linkoulutusta. Radiopata Ij oonasta siirrettiin
yksi radiokomppania Riihimiielle ja sie CU yks i puhe linkomppania Santahaminaan.
Syyskuussa 193O oli pataljoonien toiminnat samanrmrkaistettu. Radiopataljoonasta tuli Yie stipa ta lj oona 1 si joituspaikkanaan Santahamina. Pataljoonaa komensi everst i luutnant ti A R Stenholm 1.1.7))4 asti- ja sen jiilkeen maj uri R K Kir jokaltio L.5. L934 saakka. Kenttdlenniitinpataljoonasta
tuli Vie stipata 1j oona 2 ja sen komentajaksi tuli 2t.'1,2.193J everstiluutnantti A R Saarmaa, eversti luutnantt i L Ekberqj-n siirtyessii yleisesikuntaan.
Vuonna ltll tehtiin piiiitiis kummankin vie stJ.pata lj oonan yhdi stiimi se stli
ja si joittamisesta Viipuriin. Valmistelut aloitettiin viilitttimiisti ja
1. 5. 1934 kumpikin viestipata ljoona siirtyi
uuteen varuskuntakaupunkiinsa
ja yhdistettiin yhdessa ErilIisen Vie st ikomppanian (ent Kenttii lenniitinkomppania) kanssa Yie stipata Ij oonaksi alistettuna 2.Divisioonalle.

Ndin syntynyt Vie stipata Ij oona oIi kokoonsa ja j ohtamismahdo 1li suuksiin
n5hden tdysin sopimaton joukkoyksikktikokoonpanoon. Komentaja, eversti
A R Saarmaa ( ent Stenholm) ryhtyikin viilitt6'mdsti toimenpiteisiin rykmentt iorgani saati on luomiseksi. TIssii tyiissii hiin kohtasi kovaa vastus-
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tusta ja ndki paljon vaivaa lukemattomien vaikeuksien voittamiseksi.
Piiiimiiiirdns ii hdn saavutti vasta L.l.L9)8, jolloin pataljoona sai rykmenttikokoonpanon ja nimen Yiestirykmentt i .
Viestirykmentti toimi sitten keski- ja ylijohdon viestimiesten kouluttajana talvrisodan p?iiviin saakka. Varsin suurta truomiota kiinnitettiin
neihin aikoihin myiis reservin kertausharjoituksi in. Niitii jiirjestettiin vuodessa yleensd viisi kertaa vie st ikomppanian puitteissa. Ff:-trrisena vaikeutena oIi kui.tenkin viestikaluston pieni miiiirii ja heikko
kunto. N5ihin aikoihin istui puo lustusministeriiis sii teknisen tarkastajan alaisena ns viestikaluston tyyppitoimikunta, jolta luonnoltisesti
odotettiin paljon, mutta jonka aikaansaannokset varojen puutteessa jaivdt varsin viihiiisiksi. Sodan utratessa, rykmentin ehditty6 viettdii vain
pari vuosipdivdlinsli , oIi sen my6h?ii ssyksyl lii 1939 viihitellen keskeytettdvd toimintansa ja henkiliistijn siirryttava puo }ustusvoimi en viestirunkona soveltamaan oppejaan talvisodan ankaraan karuuteen. )7
i-,
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Teknisten aserajien johtosuhteista ori koko sotien v5lisen ajan vartarla kiisitys, ettii kaikki tekniikka on taysin halrittavissa saman johdon
puitteissa- Teknillisen tarkastajan esikunnassa oti oikeastaan vain
yksi osaeto, jossa oli kaksi toimistoa, viesti- ja pione erj_toimistot.
osa s topiiii l likkiinii ou" aluksi majuri Heimbiirger ja myiihemmin everstiluutnantti OtUegfGestitoirniston piii 11ikk6n!i oli majuri g.gf . O"a=-

tophiilriktin tehtiiviin

lui asiointi yrtispdin, siviirisektorin sek6
sodanajan yhteyksien yrn seikkojen suunnitteru. viesti- ja pioneeritoimistot hoitivat koulutusta ja osittain kaluston kehittdmistd koskevia
asioita.
viesti-aselajin kehittiimiseen myijnnetyt varat jiiiv5t jatkuvasti viihiiisiksi. Aselajin ylimmHn johdon henkilijstijn viihylrs haittasi viesti.toiminnan koorr/dinoimi sta sekS kij-nteiimmSn yhteistoiminnan aroittamista rmriden aseta j ien viestitoimintaa jiir j e stett Hes sa .fEri.- ja i Imavoimat ryhtyiviit hoitamaan koulutus- ja karustoky"yrylGi'lien tiiysin itseniiisesti.
,6anoin menetteri qpi. kent tiityki stii . Koska viestikaruston kehittiimis-f
kysymykset kuuluivat puo l-ustusministeritj lle , kehittyi yhteistoiminta
aserajille tarkeiden sivii ri sektorj-n laitosten, sotatarous- ja vdestiinsuo j e rutoiminnan, arue jiirjesttjn, rajavartioston sekli suo j e ruskuntajiirjest6n kanssa merko tritaasti. Tiranne karustokysymyksissd parani hieman,
kun yrei s es ikuntakin em asioissa liitettiin
puo rus tusminis teriiiiin.
Yhteistoiminnan merkitys lisiiiintyi vuodesta 1934 alkaen, jolloin ns tyypkuu

7

pitoimikunta alkoi suunnitella ja tarkistaa armeijan puhelin- ja radiokaluston hankintoja. Miiiiriirahat lopullisten hankintojen suorj.ttamiseksi jiiiviit kuitenkin saamatta ja armeija joutui liihtemiiiin talvisotaan
siIIii radiokalusto lla , mike Radiopata Ij oonan painostuksesta oli 20- Iuvun
lopussa ja lO-Iuwun alussa harrkittu. Samaan aikaan aloitettiin tehokas
yhteistoiminta Posti- ja lenniitinlaitoks en kanssa.
Vasta talvisodan kJrnnykseIIS | 2L1O.1939 viestistd muodostui itsen6inen
aselaji. Tuona pHivdnii y limiiiiriii s t en kertausharjoitusten aikana perustettiin yleisesikunnan yhteyteen vie stikomentajan virka ja viestiosasto,
jolle alistettiin kaikki vi.estijoukot. Alistussuhde jatkui molempien
sotien aikana yleisesikunnan muodostaessa Piiiimajan. 5en hajaa4puttua
194 5 vie st io sasto siirrett i in rnuodostettuun Fuo lustusvoimi en !lia"ri[kuntaan.
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Viestitoiminnan kehitys 19ZO- ja 193O*Luvuj-lla
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