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Kaikki muistiossa oleva tieto on julkisesti esitetty kaikille avoimen esitelmätilaisuu-
den yhteydessä.

Panssariprikaati kylmän sodan aikaan (dos., ev evp. Pekka Visuri)

PsD:n ja sen seuraajien sotakokemuksissa jatkosodan alun hyökkäykset Itä-Karjalaan oli-
vat keskeisessä asemassa. Niissä tärkeä osa olivat kevyet Vickers- ja T-26-panssarivau-
nut sekä polkupyörin liikkuvat jääkärit. Vastaavaa panssarivaunu- ja jääkärijoukkojen hyök-
käystaktiikkaa harjoiteltiin panssarijoukoissa vielä 20 vuotta sodan jälkeen.

Kun Neuvostoliiton suurhyökkäys kesäkuussa 1944 alkoi, PsD:n joukot olivat monilta osin 
valmistautumattomia. Osa joukoista oli suunnistuskilpailussa vielä suurhyökkäyksen toise-
na päivänä.  Vastahyökkäys  Polviselkään tehtiin  nopeasti  kootuilla  yksiköillä  jopa ilman 
karttoja ja epäsuoraa tulta.

PsD oli perustettu vuona 1942. Sillä ei ollut juuri perinteitä, mutta valtiojohto näki sen tär-
keimpänä maavoimien yhtymänä kesällä 1944. Divisioonan kalusto oli  pääosin kevyttä, 
joskin siihen kuului  30 modernia rynnäkkötykkiä. PsD:n suurin vahvuus oli useimpiin mui-
hin  suomalaisyhtymiin  verrattuna hyvä koulutustaso.  Erityisesti  panssarintorjunnan taso 
kehittyi voimakkaasti jo kesäkuun 1944 aikana.

Presidentti Mannerheim analysoi pääministeri Paasikivelle 4.10.1944 tehtyä aselepoa käy-
tännössä neuvostomiehitykseksi, koska Suomi joutui luovuttamaan Porkkalan tukikohdan.

Pariisin rauhansopimuksessa vuonna 1947 rajoitettiin puolustusvoimien vahvuutta. Erityi-
sesti britit vastustivat reservien ylläpitoa. Maavoimien vahvuus sai olla 34 000 miestä ja 
merivoimien 4 500 miestä. Lisäksi kiellettiin hankkimasta saksalaista sotakalustoa, mutta 
jo käytössä olleen saksalaisaseistuksen käyttämistä ei rajoitettu Lapin sodan sotasaalista 
lukuunottamatta. Liittoutuneille ilmoitettiin Suomella olevan noin 200 panssarivaunua, jois-
ta noin puolet olivat  vanhentuneita Vickers- ja T-26-malleja. Ajanmukaista kalustoa olivat 
Saksasta sodan lopulla hankitut Sturm-rynnäkkötykit ja PzKpfw IV -taistelupanssarivaunut.

Ensimmäinen PsD:n sodanjälkeinen seuraaja oli KvPr, joka toimi vuosina 1945-1952. Han-
kalan majoitustilanteen takia prikaati toimi hajautettuna siten, että mm. PsP ja JP4 toimivat 
Parolan-Hämeenlinnan alueella ja KTR4 Riihimäellä. PsP käsitti aluksi kolme komppaniaa. 
Vuonna 1952 PsP:n nimi muutettiin PsvP.ksi.

Yksi  KvPr:n tärkeä operatiivinen tehtävä oli  sisäisen järjestyksen ylläpito.  Kesällä 1948 
KvPr  komennettiin  Hyrylään  pääkaupunkiseudulla  pelättyjen  sisäisten  levottomuuksien 
vuoksi. Vielä 1960-luvulla PsPr:n yksi operatiivinen tavoite liittyi sisäiseen järjestykseen.

YYA-sopimuksessa Suomi sitoutui puolustamaan alueellaan tai alueensa kautta Neuvosto-
liittoon kohdistuvaa hyökkäystä vastaan tarvittaessa Neuvostoliiton tukemana. 

Norja oli periaatteessa ydinaseeton, mutta maan ilmavoimien keskeinen tehtävä oli Iso-Bri-
tanniasta noin tunnissa tuotavien ydinaseiden avulla luoda Neuvostoliiton ilmapuolustuk-
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seen käytävä Yhdysvaltain raskaille pommikoneille. Sotilasliittojen ilmavoimat loukkasivat 
usein Suomen ilmatilaa.

Vuonna 1952 KvPr:n tilalle perustettiin PsPr. Hämeenlinnan-Parolan alueen yksiköiden li-
säksi siihen kuuluivat mm. Kangasalan Vatialassa sijainnut ilmatorjuntapatteristo ja Lah-
dessa sijainnut HRR. Ensimmäinen uusi kasarmirakennus Parolaan rakennettiin vuonna 
1952 ja seuraava samanlainen vuonna 1954. Vastaavia kasarmeja rakennettiin myös Ou-
lun Hiukkavaaraan.  Voimakas kasarmirakentaminen liittyi  puolustusvoimien aseman va-
kiintumiseen sodan jälkeen.

Samaan PsPr:n kalustosta taistelukelpoiseksi arvioitiin vain Sturm-rynnäkkötykit, joita käy-
tettiin 1960-luvulle saakka. Sen jälkeen osa kalustosta sijoitettiin kiinteiksi asepesäkkeiksi 
kriittisiin kohteisiin mm. Upinniemeen. Näiden vaunujen aseilla ammuttiin koeammuntoja 
viimeisen kerran tiettävästi vuonna 1979.

Charioteer-taistelupanssarivaunuja hankittiin Iso-Britanniasta 38 kpl vuonna 1958. Vaunu 
perustui  sodanaikaisen Cromwellin alustaan.  Vaunutyyppi  oli  käytössä myös Israelissa, 
jossa nopea ja tehokkaalla tykillä varustettu vaunu nautti arvostusta. Charioteer ei koskaan 
ollut koulutuskäytössä, vaan siihen tarkoitukseen käytettiin 1960-luvun alussa käytettyinä 
hankittuja 2. maailmansodan aikaisia Comet-brittivaunuja.

Vuonna 1959 Neuvostoliitosta hankittiin bilateraalikaupalla ensimmäiset 14 kpl T-54-taiste-
lupanssarivaunua, joka oli tuolloin moderni vaunu.

Vuoden 1961 noottikriisi liittyi sivujuonteena suurvaltojen väliseen Berliinin kriisiin. Sen jäl-
keisissä neuvotteluissa Suomi hankki Neuvostoliitosta mm. merivoimille kaksi saattajaa ja 
PsPr:lle pataljoonan verran T-54-taistelupanssarivaunuja. Tasapuolisuuden vuoksi ostettiin 
lisäksi Iso-Britanniasta noin 200 kpl Vigilant-panssarintorjuntaohjusta, joka osoittautui lä-
hes käyttökelvottomaksi.

PsPr:n kalusto oli  1960-luvun lopulla sekä modernia että lukumärältään runsasta. Myös 
ampumatarvikkeita oli käytettävissä runsaasti useisiin muihin suomalaisiin yhtymiin verrat-
tuna.Vuonna 1967 SU-57-2-ilmatorjunapanssarivaunut siirrettiin Vatialasta Parolaan. Sa-
mana vuonna PsvP:aan perustettiin 3. komppania vuonna 1967. Se käsitti panssaritiedus-
telu- ja panssari-ilmatorjuntajoukkueet. Ensinmainittu käytti kalustonaan uusia Neuvostolii-
tosta hankittuja PT-76-tiedustelupanssarivaunuja.

1960-luvulla laadittu Puolustuslaitoksen kehittämisohjelma ehdotti perustettavaksi 1-2 uut-
ta panssariprikaatia,  mutta määrärahoja näihin ei  ollut.  Puolustuslaitoksen, 2,2-2,3 %:n 
osuus bruttokansantuotteesta, olisi pitänyt kaksinkertaistaa. Ratkaisuna puolustusmenojen 
kurissa pitämiseen nähtiin mm. sissisota, joka jalostui alueelliseksi puolustusjärjestelmäk-
si. PsPr oli operatiivisissa suunnitelmissa ylijohdon reservinä, eräänlaisena valmiusyhty-
mänä, tärkeimpänä toiminta-alueenaan pääkaupunkiseutu ja erityisesti Seutulan lentoken-
tän ympäristö.

Etusija  1960-luvun  kehittämisohjelmissa  oli  panssarintorjunta-aseistuksella.  Jo  vuonna 
1966 melko moderneja kotimaisia raskaita sinkoja oli 563 kpl. Kotimaisia kevyitä 55S55-
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sinkoja oli 9 325 kpl. Käytössä oli lisäksi 183 kpl sodanaikaista 75K-panssarintorjuntatyk-
kiä. Panssarimiinoja oli  erittäin runsaasti.  Kantahenkilökunta, reserviläisistä tai  suuresta 
yleisöstä puhumattakaan,  ei  tiennyt  panssarintorjunta-aseistuksen runsaudesta.  Puolus-
tuslaitos esitteli mieluummin ilmatorjunta- kuin panssarintorjuntakykyä, koska sen katsottiin 
sopivan paremmin Suomen asemaan sotilasliittojen ja suurvaltapolitiikan puristuksessa. 
Ylipäätään kylmän sodan aikana kokonaiskuva Suomen aseistuksesta  oli  suurvaltojen, 
mahdollisesti  myös  Ruotsin,  tiedusteluorganisaatioiden  tiedossa  paremmin  kuin  omalla 
kantahenkilökunnalla. Taustalla olivat yhtäältä puolustuslaitoksen perinteet ja toisaalta eri-
tyisesti  Neuvostoliiton kanssa tehtyihin kauppasopimuksiin liittynyt kohta, jonka mukaan 
kaikki kalustotiedot ovat salaisia. Suurvallat arvioivat Suomen maavoimien suorituskyvyn 
korkeaksi. Sen sijaan ilmavoimien suorituskyvyn katsottiin riittävän vain aluevalvontaan.

PsPr:lle hankittiin Neuvostoliitosta mm. T-55-taistelupanssarivaunuja, joka oli vaatimatonta 
tykin läpäisyä lukuunottamatta melko hyvä vaunu. Panssarijääkärit saivat käyttöönsä BTR-
60-kuljetuspanssarivaunuja. Moderneinta kalustotyyppiä edustivat panssaripioneerien MT-
20-siltapanssarivaunut, joita ei ollut vielä edes Leningradin sotilaspiirissä. Kalustomäärän 
kasvu mahdollisti  sen, että PsPr:n sodanajan kokoonpanoon ryhdyttiin suunnittelemaan 
kolmen panssarijääkäripataljoonan rinnalle toista panssarivaunupataljoonaa.

Vuonna 1968 Tsekkoslovakian kriisin ollessa vielä käynnissä Suomen etelärannikolla to-
teutettiin  Myrskytuuli-sotaharjoitus.  Se  herätti  suurta  huomiota  kansalaisten 
keskuudessa .Harjoituksen perusteella rannikkotykistölle päädyttiin hankkimaan tornitykke-
jä, joilla pystyttiin sulkemaan tärkeimmät väylät.

Kylmän sodan aikana Suomessa piti erityisesti perustella maanpuolustuksen merkitystä. 
Suursodan uskottiin ennen maapallon tuhoutumista kestävän vain tunteja, kun Suomessa 
osin vielä hevosvetoisten prikaatien liikekannallepano olisi vaatinut 7-10 päivää. Kuitenkin 
Puolustusvoimat täytti tehtävänsä kylmän sodan ajan. Suomi ei näyttäytynyt houkutteleva-
na hyökkäyskohteena kenellekään.


