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t urestia sela ji j outui sotaan heikoin evtiin: rykmenttiportaa sta

ara spEiin ei ollut lainl<aan radioita ja puherinmateriaaristakin

o1i huutava Pula.

O Kuitenkin seLvittiin joten kuten - inprovisointi oli valttia'

4p Muun toiminnan ohessa kehittyi legentlaarisen maineen saanut

suomalalnen ra tlioti'edustelu ja syntyi 'iKyJmeItl' kuuluisa partio-
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VIESTTTOIMINTA TAIVISODASSA 7"? nani.-^. 4r.-r\ 0.ot,"^
lehtemme e 1o un numerossa kd.siteltiin viestijoukko-
jemme rauhanaikaista kehitystir 19?o- j a 10- luvuilla.

on
u;i8,**;iaPffieqle**a'"a*. -
sc"s,*i.*,t?:-*mqhdsiS;f f :eeit",,g odfl n

-ongryil;P66. Merkill epantavaa oli , ettii silloisen armei-
jamure ylin johto ei vield. tdysin tied.ostanut viestiase-
lajin merkitystd sotatoi-mien j ohtamisessa. Ni-i-npei vies-
tlaselajin itseniiistd.mi.nen trl.ei,* *5f1j*p
ma toteutettiin vasta 02.10.1919. fuolloin

siistarvlsod.an kynnyksellti. luotj.in tod.erriset
edellytykset aselaj in omaleimaiselle ja tarkoituksen-
mukaiselle kehitt5.miselle. f [)' * ar{ {
Viesti oukot a niid.en erust aminen

@
i
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J 191}-luvun operatiivisten suunnitelmlen mukaan sod.an
sattuessa Pdii.maj an alaisia olisivat perustettavat
keskus-, viesti- j a linj anrakentaj akomppaniat sekii. J'a^.ILposti- ja lenniitinlaltoksen tyokuntia. Armeijakunta-
ja d.ivisioonajohtoportaita varten tuli voi.d.a perustaa
viestiyksikoita sit€Dr ettH johtamispaikoilla toimisl-
vat liihestulkoon samanlaiset viest j-komppaniat , j oihin
kuului keskus- ja puhelinjoukkueesta kokoonpantu ase-
maosasto sekd. rakennusjoukkueita. Divisioonan viesti-
konppani-aan kuului- Ii sdksi kuunteluj oukkue sekir varas-
to- j a tdyd.ennys joukkue. Johtamispaikoille tarkoitettu-
ien viestikomppanioid.en lisriksi Ptiri.uraj alla, armei j a-
kunrrilla ja divisioonilla oli keskusten vdlisten yhteyk-
sien rakentajavoimana kolmejoukkueiset linj anrakennus-
komppaniat.

Sodan ajan vlestijoukkojen perustamisvalmistelut alkoi-
vat 09.09.1919, kun ederrinen kotiutettu saapumisera
kutsuttiin takaisin palvelukseen . 07.10 .1939 reservi-
leiset kutsuttiin yrimii.itrd.isiin harjoituksiln ja
10 .10. 1919 Viestirykmentti haj oitettiin valmlustehtri.-
viensa mukaj-sesti. Viestirykmentj-n perustamistehtHviin
kuului Kannakselle suunnitellun armeijakunnan viesti-
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komppanian j a nel j iin viestiosaston ( suo j aj oukkoryhmien
ja ratsuvatkiprikaatin) perustaminen. Muut viestiyksik6t

14 viestikomppaniaa ja 11 linjanrakennuskomppaniaa
perustettlin aluejiirj estot€itse.
ViestlhuolLon suoritusyksikkonii. oli ollut Asevarikko 1 :n
alainen Viestivarikko 1. YH:n alkaessa perustettiin
Pei.dma.j an alai siksi vie st ihuol-tol aitoksiksi po st i- j a
l enneit inl ai t okse CL tot se Viestivarikko 2, Viesti-

-osastoB.ken t t iivarikko ja

Aselajien viestijoukot olivat rykmenteissH osasto- ja
pataljoonissa sek6 patterlstoissa joukkue- (;aos) ko-
koonpanoissa. Ndiden lisiiksi puolustushaaroille sekd.

kotijoukoille oli suunniteltu seuraavia viestielimid.
Ilmavoimien lento- ja ilmatorjr.rntajoukoilla oli
viestielimet sekd i-lmaval-vontaelimia.ft, e n t o

CS vara sto

j

omat
jo uk-

(c,-' )w*,
,l,t ^/r, .

Cn-' l*r"t
0r"^

ko a.-v]-estl- elimien tulevana tehtei.vd,nd. oli nH.htyen
vain tukikohtien j a l entokoneid.en vdlisten rad.ioyhteyk-
sien aikaansaaminen sekd. tukikohd.an sisainen viestitys.
Vaikka lentokonee ssa oli rad.iolaitteet , maaorganisaatio
ei pystynyt radiosuuntimiseen, ja lentotoiminta o1i
kiinni sopivista lentoilmoista.
Ilmator unta oukot :ollvat saaneet

uurul.inkalustoa. [e-19ro-1uvu11a valonheitin- ja kuulos
md.n kaluston tehokas kriytto tulitoimintaa johd"ettaessa
edellytti myos viestitoimintaa, mutta viestielimlen va-
rustaminen ja koulutus o1i pahasti kesken. Sen sijaan
ilmatorjuntapiirit yhteistoiqrinnassa vapaaehtoj-sten suo-
jeluskunta- ja Lotta-Svar a/lHrjestojen jEi.senten kanssa
olivat muod.ostaneet y1i koko maan ulottuvan valtakunnan
puhe 1j-nverkko on tuke dtrtuvan i lmava lvont a -a semav erko ston .
Tii.rke immille palkkakunnille peruste,t,t;-:" j ohtoelimet
-ilmapuolustusalueke skukset j a [ffiffie't ol ivat n 20

1A km etdisyyd.ellH. toisistaao.
Valtakunnall en viestitoi
minnan sektorilla yhteistoi
ffi j a lenndtinlaitoksen
jo v 1934. Teknilfisen tarkastajan toimistossa olevan
yhdy supseerin tehtd.vdnri oli valvoa, ettd valtion puhe-
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( C^ fta^a.*+- minta puolustusvoimi-
veililla oli aloitettut,,^ru a
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linverkkoa kehitettiin myos maanpuolustuksen tarpeet
tyydyttH.vd IIH. tavalla. Talvisod.an syttyessii armeijan
viesti osaston ja posti- ja lennd.t inhal I ituksen vii.linen
yhteistoiminta muuttui hyvin lHheiseksi. Armeija joutui
ottamaan kliyttoonsd lukuisia posti- j a Lenndtinlaitok-
sen kaukopuhelinjohtoja, minkai. johd.osta posti- ja len-
nd.tinhallitus mddrd.si. lEidmajaan yhteysupseerit. Posti-
j a lenndtinhallitus tHyksityisten omistamat puhelin-
yhtiot j a toimilupalaitokset vastasivat pri.riosin ri-nta-
man takaisista yhteyksist,a. [ffiivittaiset pommitukset
aiheuttivat suoj aamattomina ilmajohtoina kulkeville
lenntitin- j a puhelinyhteyksille suuria vaurioita.
Koska puhelinkeskuksien toiminta nimenomaan ilnahd.ly-
tysten aikana oli vHIttH.mH.tonta n mdiirij.ttiinl ettrj. puhe-
linkeskuksissa oli pid.ettii.vH. niin pal jon henkilcikuntaa,
ettd hate- ja kiireelliset sotiLas- ja virkapuhelut
vo i- t iin viivytyksettd. suorittaa. T?

@/ tV?poute viestivoimasta ja -materiaalista IL,

,'*ra ta{'

Jo YH:n ai-kana ja sod-an sitten alkaessa viestijoukko-
jen ja -elimien vahvuud"et. osoittautuivat kauttaaltaan
liian pieniksi. Yhtymien toimj-nnan kannalta komppania-
organisaatio oli riittiinii.ton j a niinpii aloitettiln
siirtymj-nen pataljoonakokoonpanoon, jolloin perusyksi-
koid.en mddrdn piti samalla kaksinkertaistua. .Y.htymj-enu(armeijakunta ja d,ivisioona) viestipataljooni6. piti
kuulua esikunnan lisdksi keskus- ja puhelinkomppaniat
sekd. vie stivarasto-o sasto . Fffiaksen Armei j an, armei j a-
kuntien ja divisioonien viestikomppanioista ja linjan-
rakennuskomppanioista kdskettiin joulukuussa muod.ostaa
viestipata1joonat.Koskasodanaikanai1meni+
taisteluioukkojen lisdtarvetta6 aa kun kd.ytettii.vissa
olevaa pientii. viestireservid vielei j aettiin uusiin
perustettaviin yksikoihin, ei viest j-voimaa voitu lisij.tii
sanottavasti tiiyd-ennyksenkdd.n kautta. Niinpii. henkilos-
topulaan toi tavallaan pelastuksen vielri suurempi- mate-
riaalipula j a viestipatal j oonien perustaminen viiviistyi
niin, ettd suunnitelluista 17 pataljoonasta o1i perus-
tettu sodan pEitittyessd vain 10 pataljoonaa ja n6.istdkin
suuri osa vajaavahvuisina.
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jdrjestely kultenki-n toteute ttiin joulukuussa, jolloin
perustoettiin vP 18 k5.sittEign gslkunnan, rad iokomppani-
&o, frffirnrakennus- n ffirr{omppaniaa seki{
vie stivarikon. Pd.5.maj an j ohd.ossa oli nri.inrcl1en varsin
kiiyttcjkerpoinen ja vahva viestijoukko-osasto, joka vas-
tasi viestiyhteyksien rakentami sesta j a yllii.pid.osta
PiiH.maj asta alaisiin yhtymiin. pataljoona hajaantui ko-
ko valtakunnan a1uee1le jo mp ioittain tai j ouk-
kueittain erilli stehteiviin. m olleitten vies-
tipataljoonien numerot olivat vP ?-9, vp 12-11, vp 1?-
19, VP 21 ja VP 22.

Sod an aikana saatuj en henkilo- j a materiaalitH.yd.ennys-
tenn viholliselta saadun sotasaaliin ja sotatoimialu-
eelta evakuoid.un kaluston tullessa kdyttoon pH.Hstiin
ioissakin yksikoissA lii.hes mei.rird.vahvuuksien ed.ellytte-
miin maiiiriln.lRyhmj-en osalta (Lapin ryhmri , RyhmH Tal-
vela ine) tilanne ei ollut yhtbi valoisa. Ryhmien laajat
vastuualueet huourioonottaen niid.en kliytossd olleil1a
vHhille viesti j oukoilla ei ollut mahd.ollisuuksia ra-
kentaa monipuollsia ja varmennettuja johdinyhteyksi-d..
Johtamj-stoimintaa suunniteltaessa oli pakko ottaa huo-
mioon kantaj ohd inyhteyksi-en suuntautuminen j a viesti-
voima oli keskitettiivH. niid.en yllEipitij.miseen. Y
.@l! ryf I L M c N 8A Dic i i-tz'z ^ A. iqHatlraisevin puute oli kuitenkin kenttdviestimateriaa-
lista kenttei.kaapeleista, keskuksista ja rad.ioista.
Jalkaviiklpatal j oonan ainut rad io oI i tyki storad.io j a
vasta rykmentin komentaj alla oli rad.ioyhteys ylempdd.n
johtoportaaseen. Heikkokuntoisen johd.innateri-aa1i-n jat-
kuva vikapartiointi j a liihettien runsas kdyttci aiheut-
tivat kohtuuttomia tappioj-ta. sitkeissd vlivytys- ja
puolustustaisteluissa pld.empiaikaiset toimintaohj eet
petiviit , mutta suuri suuntaisten vastahyokkdysten nopea
johtamj-nen ilman^ lilkkuvaa viestijiirj estelmdri ei onnistu-
nut, h
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Sod an alkaessa tehd"yt viesti suunnitelmat toteutuivat
sellaisinaan,
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j ohdinyhteyd et piiiiasemassa oleviin divi siooniin. Jopa
avojohdinlinjojen soittopaikat oli varustettu alas-
otoilla kenttiipuhefimen liittiimistd varten. Bin U-
hollisen tuli ei vie1H. tHssd vaiheessa nopean liikkeen
ai-kana katkonut yhteyksiii.

P a a a s e m a n4taistelu jen viestiverkko oIi suun-
niteltu rinnan puolustu ssuunnitel-nan keh ittiimi sen

kans sa, YH : n aikana verkkoa oI i t6yd.ennetty , Arme ii a-
kuntien ja d.ivisioonien materiaalilla oli rakennettu
v arment avi a puhel inyht eyks i d alaj oht oport ai si in.

Sotatoimien kestHessii' tod.ettiin r ettd. vie st
keskukset oli sijoitettava panssarisuojai-si
kohtiin, tdrkeimmd.t viestiyhteyd.et oli varm

kiertoyhteyksin takaa eteen mahdollisimman
Viestirungolle eteen o1i rakennettava suoja
viestikeskuksia, joista taaksepdin komentop
tikeskukseen oli aina pidettd.vii yksi suora
komentajan puheluja varten. Viestiyhteyksie
tamiseksi perustettiin viestikeskusten yhte

iasemat j a
in maaston-
ennettava
syvd.lta.
isia etu-
ai-kan vies-
ky tkent ii
n varmis-
yteen Ia-
ykse ssd
t j a vilkku-

A
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tti emi

otettiin k
viestitys.

8. *a V""sinkin etulinjan viestit
H.ytt.o6n monenlaiset sovi-tut merki-

?,@fti'K,z't LAN t(fr-* l1'
@ j Puhelinyhteydet rakennettiin ensin kenttdkaapelilla,

mutta sodan vanhetessa kaap elista oli nlin huutava pu-
1a, ettH. jokaisesta pdtkdstiikin kiistelti 1n. Jo joulu-
kuussa 1919 o1i pakko kEiyttea avo johtoi a suoraan han-
geIle vedettynd hatd.ratkaisuna. f lmeni kuitenkin, ettd
tikapuujHrjestelmdksi rakennettu yksijohtiminen "verk-
ko" kesti paremmin tulta kuin kenttdkaapeliyhteydet.
Tosin maan toi-miessa toi sena j ohtimena Yfrt,ef det of i-"7
helposti mytis vihollisen kuunneltavissa. \Jdriestelmd.
vaati pal jon johd-inta. Se o1i hidas rakentss r mutta
viel6 hitaampi purkaa. Kun asemista luovuttiin, niin
yleensd vain ihmeen kautta onnistuttiin purkamaarl ruu-

kaan sen veman johd.inta, ettd uudessa asemassa pdd.s-

tiin alkuun. Kaikki keinot oli kuitenkin kokeiltEv&.
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Puutteistaan huolimatta suomalainen viestitoiminta
oIi er5illa aloilla kehittynyt erittHin korkatasoi-
seksi "j Y
viestitiedustelu radio

o enn
elvit

voisen
ta ja
tui sta
m51Id
radio I
tiedus
ennen
selvit

leisesikunnan johtama
ku

brArIA hdmm5stytti jopa kansa Lnv ses i toimivuude I laan.

en sodan alkua radioliikennette seuraamalla oli
etty valtakunnan puolustuksen kannalta ensiar-
tdrkeita tietoja ven6leisjoukkojen keskityksis-

sodan aloittamiseen liittyvistd radioilla anne-
kHskyist?i. Tiimii oIi ollut mahdollista selvitta-

radioliikennekoodit ja seuraamalla hytikk?iiijiin
iikerurettd. Miten pitkiille suomalainen viesti-
telu vaikuttikaan ytijohtomme piiiittjksentekoon
sodan alkua .ja sodan aikana ei ole vie16 tHysin
ettY ' wa @f '{vy N E L li,l-t ar-,-L .^

Rad.iotoimiruIan a1alta mainittakoon l*sr:E*e erds eri-
koisuus "Kyyneil-radi ob. [SO"rIIa 1Blg oIi kehitetty

_)
kaukopartio- ja tiedustelumiehie varten 5 kg:n painoi-
nen "huippusalainen" partiorad.io. Td.rkedta ,oli q#i-

a\'^'\estdd rsdi.en joutuminen vihollisen kdsiin. Radioon
oIi jopa asennettu parinsad-an gramman rotul-i pano s ,
j oka voitiin laukaista viidesse sekunnissa. Silte va-
ralta , ettei rad.iota ennatettH.isi tuhota , konee seen
oli lisdtty vield. sd.H.tonupiksl naamioitu lisiisytytin.
Rad.io oli pienitehoinen j a sen uikuttava iiiini o1i
varmasti vihollisenkin rad.iokuuntelun kannalta tus-
kallista kuultavaa. n
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Tal-visota osoitti, ettd. vi-estitoimintaa varten suori--
tetut valmistelut, jiirjestelyt ja hanki_nnat olivat
j d dn e et ke skenerdi s i k s i, jp*"cma:'ffih?h-- tarVt'tt"dva ty o

-on '-pibkiiaikainen, koko maart ktisittiiviinii kokonai suute-
na laaja organisatoorinen tehtd+&. Td.md ei o]lut enda
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lyhyend. sotaa edeltd,vdnd uhka-aikana

t ukko-

e iin
oli asetettav or1 a sa jopa
'se 11al s ia tajia jotka e viit aisemmin olleet)

milloinkaan toimineet vi-e stial aI 8.

n,

Kenttri.kaluston ja tarvikkeiden, varsinkin radioiden
ja johdinten puute rajoitti joukkoien toimintamahdol-
lisuuksia.
Kuitenkin YH:n ajan suoman otollisen alun ansiosta
viestiaselaji mukautui suorittamaan sodan sil1e aset-

tehtdvdt niin hyvin Karjalan kannaksen torjunta-
^rrJ.r-€-.I

t amat

tai steluissa , Laatokan Karj al-an j a Suomussalmen

saarrostavissa tuhoamisoperaatioissa kuin kotiseudun
raskaid-en avojohtorunkoi en ylldpid.ossakin.
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