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Kaikki muistiossa oleva tieto on julkisesti esitetty kaikille avoimen Panssariseminaarin yhteydessä.
PT-76- ja BTR-50-vaunujen hankinnat ja käyttö Suomessa (DI, insmaj evp. Esa Muikku, Millog Oy)
Neuvostoliittolaisperäinen PT-76- ja BTR-50-panssarivaunuperhe on yli 70-vuotias. Erityisesti BTR-50-vaunuja on Suomessa modifioitu moneen eri käyttöön.
PT-76-vaunun (ven. ПТ-76, плавающий танк, latinalaisittain translitteroituna plavajuštši
tank, suom. uiva tankki)) suunnittelu aloitettiin 15.8.1949. Johtavat suunnittelijat olivat L. S.
Trojanov ja N. F. Šasmurin, jotka toisen maailmansodan aikana olivat suunnitelleet raskaita
panssarivaunuja. Ensimmäiset prototyypit valmistuivat helmikuussa 1950. Testien jälkeen
10 vaunun esisarja valmistui toukokuussa 1951. Sarjavalmistus alkoi Stalingradin traktoritehtaassa STZ:ssa. Sotavarusteeksi vaunu hyväksyttiin vuonna 1952. Vaunu palveli Neuvostoliitossa ja muissa Varsovan liiton maissa lähinnä tiedusteluvaununa, mutta sen tärkeä
suunniteltu sodanajan tehtävä oli toimia myös laajamittaisten maihinnousujen tulitukivaununa, mihin uintikykyisen ja 76 mm:n tykillä varustetun vaunun katsottiin soveltuvan hyvin.
Vaunuun tehtiin vuosittain useita muutoksia, ja niiden päätteeksi valmistui uusi versio PT76B, jossa oli mm. uusi D-56TS-tykki ja uusi STP-2P ”Zarja” -vakain sekä uusi V-6B- moottori. Uusi malli hyväksyttiin sotavarusteeksi vuonna 1958.
BTR-50-kuljetuspanssarivaunujen suunnittelu aloitettiin samaan aikaan kuin PT-76:n. Vaunun suunnittelu- ja valmistushistoria oli pääpiirteissään samanlainen kuin PT-76:lla. Ensimmäistä versiota valmistettiin vuosina 1952-1954, mutta vaunu hyväksyttiin sotavarusteeksi
vasta vuonna 1954. Vaunu oli ylhäältä päin avokorinen. Vaunua suunniteltiin käytettäväksi
paitsi miehistönkuljetusvaununa myös tykinvetäjänä. PT-76:n tapaan myös BTR-50 oli uintikykyinen. Kylmän sodan aikaisessa Neuvostoliiton sotilasdoktriinissa keskeisellä sijalla oli
tavoite hyökätä nopeasti keskiseen ja läntiseen Eurooppaan, mikä edellytti hyvää liikkuvuutta ja alueen suurten jokien ylityskykyä. Tähän BTR-50:n katsottiin soveltuvan hyvin.
Vuonna 1954 tuotantoon tuli versio BTR-50PA, jossa aseistuksena oli 12,7 mm:n DShk-M
ilmatorjuntakonekivääri. Vuosina 1957-1959 kehitettiin yläosastaan umpinaisella korilla varustettu versio BTR-50PK. Vaunusta tehtiin myös esikuntaversio.
Suomeen hankittiin PT-76-vaunuja Neuvostoliiton vuonna 1959 myöntämän ensimmäisen
tavaraluoton myötä. Tarjolla oli pyöräalustaisia BRDM-tiedustelupanssarivaunuja sekä tela-alustaisia PT-76-tiedustelupanssarivaunuja ja BTR-50PK-kuljetuspanssarivaunuja. Pääesikunta luopui BRDM-tiedusteluvaunujen hankinnasta. Lopullinen hankinta käsitti 12 PT76-vaunua. Ne olivat uusia, mutta tuotantoajankohtaan nähden riisuttuja perusversioita ei vätkä tuolloin Neuvostoliitossa jo tuotannossa olleita PT-76B-versioita. Suomeen hankituista vaunuista puuttui suojelujärjestelmä, ja niissä oli vanha tykki ilman vakainta sekä vanha
palontorjuntajärjestelmä.
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PT-76 tyypillisessä suomalaisessa tehtävässään panssaritiedustelujoukkueessa 3. PsvK:n
vesiajoharjoituksessa Toijalassa kesällä 1977.

Ensimmäiset PT-76-vaunut tulivat PsvP:aan vuonna 1964. Ne kuuluivat panssaritiedustelukoulutusta antaneeseen 3. PsvK:aan. Vaunut välikorjattiin TeknV:lla 1970-luvulla noin 5
000 ajokilometrin jälkeen. Vaunujen käyttö PsvP:ssa loppui vuonna 1981, ja niistä muodostettiin joksikin aikaa UudPr:iin erillinen panssarikomppania rannikko-olosuhteissa käytettäväksi mm. väylätorjunnassa. Kaksi vaunua palveli myös SavPr:ssa Järvi-Suomen
alueella.
PT-76-vaunut hylättiin vuonna 1994. Niitä oli tarkoitus käyttää maalivaunuina ampumaradoilla, mutta siihen tarkoitukseen päätyi vain yksi vaunu. Kahdeksan vaunua modifioitiin
jatkokäyttöön tornittomiksi PT-A-vaunuiksi, jotka palvelivat BTR-50-kaluston ajokoulutusvaunuina, kun BTR-50PK- vaunuja säästettiin YVI II -projektin puitteissa viestivaunuiksi.
Yksi PT-76 päätyi muistomerkiksi UudPr:iin ja kaksi Panssarimuseoon.
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PT-76
Panssariseminaarin
kalustonäyttelyssä.
PT-A-ajokoulutusvaunu
Panssariseminaarin
kalustonäyttelyssä.

Ensimmäiset 15 kpl BTR-50PK vaunuista tulivat Suomeen joulukuussa 1963 Neuvostoliiton myöntämän toisen tavaraluoton myötä. Vaunuja ostettiin myöhemmin lisää siten, että
vuodesta 1968 alkaen niitä oli maassamme yhteensä 60 kpl. PT-76:n tapaan Suomeen
myydyt vaunut olivat myös tuotantoajankohtaansa nähden riisuttuja versioita. BTR-50PKvaunuja käytettiin PsPr:ssa useissa eri tehtävissä. Kokeiluluonteisesti siitä tehtiin myös
mm. miinoitusversio. Niitä väli- ja peruskorjattiin TeknV:lla ja Asev 5:llä vuosina 1969-1998.
Kaksi BTR-50PK-vaunua kuuluu nykyään Panssarimuseon kokoelmiin.
Suomessa BTR-50-PK-vaunujen tärkein tehtävä oli toimia panssarijääkäreiden kuljetus- ja
taisteluvälineenä. Vaunu oli hyvin vesiajokelpoinen.
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BTR-50PK tyypillisessä suomalaisessa tehtävässään panssaritiedustelujoukkueessa 3. PsvK:n
vesiajoharjoituksessa Toijalassa kesällä 1977.

Kun BTR-60PB- ja BMP-1-vaunujen saapumisen myötä BTR-50PK-kalustoa alkoi vapautua panssarijääkäreiden käytöstä, sitä modifioitiin viestikäyttöön, mitä oli kokeiltu hyvällä
menestyksellä jo aiemmin PsVK:ssa. BTR-50PK oli tuolloin paras Suomessa helposti saatavissa ollut käyttökelpoinen alusta uudelle viestijärjestelmälle.
BTR-50PU-vaunuja hankittiin Neuvostoliitosta ensimmäisen viisivuotisen runkosopimuksen perusteella. Ensimmäiset kuusi vaunua saapuivat Suomeen kesäkuussa 1967. Vaunuja hankittiin lisää vuosina 1971 ja 1976. Lisäkalustoa hankittiin myös Saksan Demokraattisen Tasavallan DDR:n jäämistöstä.
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BTR-50PU alkuperäisasussaan Panssariseminaarin kalustonäyttelyssä.

BTR-50PU-vaunuja käytettiin PsPr:ssa viestivaunuina. Vaunujen alkuperäinen radiokalusto uudistettiin 1980-luvulla vastaamaan syksyllä 1983 Suomeen tulleiden kolmen BTR60:een pohjautuneen pyöräalustaisen viestivaunun R-145BM:n kalustoa. Vaunuista tehtiin
versiot myös komentovaunuiksi.
AseV 5 rakensi BTR-50PU:n ensimmäisen modernisoidun prototyypin vuonna 1985. Vaunussa uutta oli lisäpanssarointi, suojasavunheittimet, uusi kansivarustus ja uusi laitesijoittelu sekä uudet kaapeleiden läpiviennit. Vaunussa oli neljä radiota, joita kaikkia voitiin käyt tää myös vaunun liikkuessa. Modernisoidun tyypin nimeksi tuli BTR-50PUM. Vuonna 1993
vaunusta poistettiin tarpeettomaksi katsottu HF-alueen R-130-radio kantta kiertäneine putkiantenneineen.
Yhtymän viestijärjestelmä II eli YVI II oli sodanajan panssariprikaatien viestijärjestelmä,
joka käsitti noin 20 asemaa prikaatia kohden. Tämän edeltäjä, YVI I -järjestelmä, ei ollut
asennettavissa panssarivaunuihin. YVI II -projekti alkoi maaliskuussa 1993. YVI II -viesti järjestelmän laitteet toimitti italialainen Marconi, ja laiteasennukset Suomessa teki paikallisalihankkijana toiminut Jantronic. Vaunun muutostyöt tehtiin Vammaksella Vammalassa.
Vammas valmisti kaikkiaan 40 kpl BTR50YVI-vaunua. Runsas varustelu johti siihen, että
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vaunu painoi 15,8 tn, kun sen valmistajan määrittämä suurin sallittu paino olisi ollut 14,2
tn.
Uusi modernisointi BTR50-PUM1 kehitettiin sanomalaiteteknologian tultua käyttöön ja tuolloin kehitteillä ollutta YVI II -järjestelmää silmälläpitäen. Vaunuun tuli omasuoja-aseeksi
12,7 mm:n NSV-ilmatorjuntakonekivääri. Prototyyppi valmistui vuonna 1993 ja sarjatuotantovaunut vuosina 1995-1997. Sarjatuotantovaunut tehtiin BTR-50PU- ja BTR50-PUM-vaunuista. Vaunuihin lisättiin eräitä turvalaitemuutoksia vielä 2000-luvun alkuvuosina.
Kolmas modernisointivaihe oli BTR50-PUM2-hanke, joka lopulta jäi kesken, ja vaunuja valmistui vain muutama.
Leopard 1 ARV: hankinta ja käyttöönotto Suomessa (DI Aki Toivonen, PVLOGL)
MAAVE:n johtama esiselvitystyö johti Leopard 1 erikoispanssarivaunujen hankintaan Alankomaista. Hankinnalla saavutettiin keskiraskas evakuointikyky. Vaunuja on kahta tyyppiä:
evakuointivaunu Leopard 1 ARV ja pioneerivaunu Leopard 1 AEV. Pioneerivaunussa on
evakuointivaunua korkeampi puskulevy, joka mahdollistaa pienimuotoiset maansiirtotyöt,
ja valmius nosturiin liitettävän maaporan käyttöön, mitä Suomessa ei kuitenkaan käytetä.
Suomessa sekä evakuointi- että pioneeriversiota käsitellään yhtenä vaunutyyppinä. Suomessa asennettuun varustukseen kuuluu mm. lukuisa määrä turvalaitteita ja vaunun kannella oleva kuormalava, joka on liikuteltavissa vaunun nosturilla.
Vaunujen hankintasopimus käsittää:
• Leopard 1 -erikoispanssarivaunuja tarkastettuina ja operatiivisessa käyttökunnossa
kuitenkin ilman puhelulaitteita
• kattavasti erikoistyökaluja
• dokumentaation käytön ja käyttöhuollon sekä korjaamotason tarpeisiin
• käyttö-, huolto-, vianetsintä ja korjaamokoulutuksen paketin
• varaosia suomalaisten asiantuntijoiden valinnan mukaisesti.
Projektissa hyödynnettiin Leopard 2 A 6 -hankintaprojektin kokemuksia. Kansallisten muutostöiden hankinta tehtiin yhdessä Millog Oy:n kanssa. Mukana projektissa ovat myös
PVTUTKL, MAASK ja JÄRJK. Projektihenkilöstöä on yhteensä noin 15.
Esiselvitystyö tehtiin vuonna 2016 . Projekti perustettiin vuonna 2017, jolloin myös viimeisteltiin ja allekirjoitettiin hankintasopimus ja toteutettiin huolto- ja käyttäjäkoulutukset Alankomaissa sekä vastaanotettiin dokumentaatiopaketti. Puhelulaitehankintasopimus tehtiin
myös vuonna 2017. Puhelulaitteeksi valittiin sama järjestelmä kuin Leopard 2 A 6:een siten, että järjestelmätoimittaja vastaa integroinnista Leopard 1- ympäristöön.
Vuonna 2018 vastaanotettiin ensimmäiset kaksi vaunua, yksi evakuointiversio ja yksi pio neeriversio. Ne tuotiin Suomeen yhdessä Leopard 2 A 6 -vaunujen kanssa. Tämän jälkeen
käynnistettiin kansallisten muutosten esisuunnitteluprosessi, toteutettiin puhelulaitteen integrointi ja testaus sekä varmistettiin työturvallisuusseikat mm. nostomomentiltaan 40
tnm:n nosturin sekä melun ja tärinän osalta.
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Leopard 1 ARV -evakuointipanssarivaunu Panssariseminaarin kalustonäyttelyssä.

Vuonna 2019 vastaanotettiin muut hankintaan kuuluvat vaunut ja tehtiin dokumentaation
käännökset, varaosien ja erikoistyövälineiden tarkastus, vastaanotto ja tarvittavat muutostyöt sekä toteutettiin Millog Oy:n henkilöstölle ajo-oikeudet antava teollisuuden erityislupakurssi. Erityisesti dokumentaation kääntäminen on osoittautunut haastavaksi. Koejakso toteutettiin yhdellä vaunulla, ja siitä saadun palautteen perusteella määritettiin lopullinen
konfiguraatio sarjavalmistusta varten. Ensimmäiset neljä vaunua valmistuivat ja toimitettiin
joukko-osastoille niin ikään vuonna 2019.
Vuonna 2020 jatketaan kunnossapitojärjestelmän viimeistelyä ja dokumentaation oikolukua, toteutetaan käyttäjä- ja kunnossapitokurssit PSPR:ssa sekä jatketaan loppuun sarjavalmistusta.
Kuljetusten järjestämisessä hyödynnettiin PVLOGLELOGOS:n asiantuntemusta eri toimijoiden hallinnassa sekä kuljetusten kilpailuttamisessa ja hankinnassa. Vaunut toimitettiin
satamista määränpäihinsä maantie- ja rautatiekuljetuksina.
Yhteistyö alankomaalaisten kanssa on sujunut hyvin koko projektin ajan. Projektin teknisenä perusongelmana on tosiasia, että vaunutyyppi on suunniteltu 1960-luvulla ja otettu
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käyttöön alunperin 1970-1980-luvuilla. Riskeinä ovat mm. vanhentuvat komponentit ja ylläpidon loppuminen. Kunnossapitotarpeet ovat käytettynä hankittavalle kalustolle oletusarvoisesti suuremmat kuin uudelle. Myös konfigraatioissa saattaa olla eri valmistus- ja käyttövaiheissa syntyneitä poikkeamia.
Suomalaisten panssarivaunujoukkojen alku: paloja vaunukoulutuksesta, -huollosta
ja käytöstä sekä operatiivisista tehtävistä (evl evp. Asko Itkonen)
Panssariase syntyi ensimmäisen maailmansodan asemasodan murtajaksi ja joukkojen liikkeen palauttajaksi. Panssarivaunu kehitettiin Iso-Britanniassa ja Ranskassa lähes samanaikaisesti noin kolmivuotisen työn tuloksena. Saksa, Venäjä ja Yhdysvallat myöhästyivät
tankin kehitystyössä.
Ranska keskittyi kevyiden ja Iso-Britannia raskaiden vaunujen tuotantoon. Ranskalainen
Renault FT-17 oli ensimmäinen pyörivällä tornilla varustettu vaunu. Sitä käytettiin kaikkiaan noin 20 eri maassa. Myös Suomi päätti hankkia Renault-vaunuja, koska se kevyenä
soveltui esimerkiksi brittiläisiä Mark-vaunuja paremmin Suomen logistisiin oloihin.
Itsenäistymisen jälkeen Suomen kriittisin uhkakuva oli Neuvosto-Venäjän hyökkäys. Maata
oli tarkoitus puolustaa 3-4 divisioonalla painopisteen ollessa Karjalan kannaksella. Renault-vaunujen katsottiin soveltuvan hyvin Kannaksen suojajoukkojen käyttöön turvaamaan liikekannallepanoa. Liikekannallepano-ohje annettiin 1.10.1919. Se koostui yllätyshyökkäyksen torjuntaan tarkoitetuista nopean toiminnan keskitystapauksista ja enemmän
aikaa edellyttävistä muodostelutapauksista.
Suomalaiseen sotilasdoktriinissa todettiin jo varhain moottoroinnin merkitys. Puolustusvoimien autokanta oli verraten suuri maan yleiseen autokantaan nähden. Panssarivaunujoukot syntyivät vuonna 1919, kun Santahaminaan sijoitettu Hyökkäysvaunurykmetti (H.V.R.)
aloitti toimintansa. Renault-kaluston se sai saman vuoden heinäkuussa. H.V.R:n henkilöstö
valikoitiin tiukan seulan läpi, ja poliittiseen luotettavuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota.
Rykmentin logistiikkaa haittasi se, että muut joukot mielellään omivat H.V.R:lle tarkoitettuja
mutta myös muuhun käyttöön sopivia varaosia ja varusteita.
Rykmentin panssarivaunut numeroitiin 1. patterissa numeroin 1-16 ja 2. patterissa numeroin 7-32. Rykmentin sodanajan kokoonpano oli periaatteessa sama kuin rauhanaikana.
Sodanajan kokoonpanossa käytettiin kuitenkin patteri-nimeä, kun rauhanajan kokoonpanossa oli siirrytty patteristokokoonpanoon. Rykmenttiin sodanajan kokoonpanoon kuului
myös 25 hevosta, jotka oli määrä toimittaa laajalta ottoalueelta. Rykmentin oli määrä olla
liikekannallepanovalmis 25.11.1919. Keskitysalueeksi oli määrätty Viipuri. Sodanajan ensimmäisiin tehtävin kuului myös Helsingin turvallisuuden ja yleisen järjestyksen ylläpito.
Tässä uhkakuvana oli sisällissodan alun tapahtumien toistuminen.
Rykmentin koulutus tapahtui aluksi ranskalaisten johdolla. Johtajat kuuluivat koulutuksen
A-luokkaan, ajajat B-luokkaan ja varamiehet C-luokkaan, mutta pian koulutus yhtenäistettiin kaikille koulutettaville yhteiseksi. Koulutus lähti liikkeelle kalustokoulutuksessa. Koulutus koostui lähinnä teknisistä luennoista ja korjauspajaharjoittelusta ja vaunuharjoittelusta
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koostuvasta käytännön opetuksesta. Koulutusta haittasi aseiden outous ja ampumatarvikkeiden puute.
H.V.R:iin perustettiin oma aliupseerikoulu syyskuussa 1919. Aliupseerikoulutus kesti 22
viikkoa ja sen sisältö oli saman tapainen kuin miehistökoulutuksessa. Myös kantahenkilökunnan koulutuksessa painopiste oli teknillisissä asioissa. Junakuormauksia harjoiteltiin
Malmin rautatieasemalla.
Taktiikassa seurattiin ranskalaista näkemystä, jossa panssarivaunuja pidettiin ensisijaisesti
jalkaväen tulitukijärjestelmänä. Huollon osalta H.V.R. oli varsin itsenäinen. Rykmentin konepaja valmisti paljon varaosia itse.
Santahamina todettiin huonoksi sijoituspaikaksi H.V.R:n kannalta. Yksi kriittinen tekijä oli
Santahaminan sijaitseminen saarella, jonne johti vain yksi silta, mikä muodosti merkittävän
uhan nopealle liikekannallepanolle. Uudeksi sijoituspaikaksi kaavailtiin ensin Riihimäkeä,
jossa ei kuitenkaan ollut henkilökunnalle riittävästi asuntoja. Päätös rykmentin siirtämisestä Hämeenlinnaan tehtiin vuonna 1921. Sijoituspaikaksi tuli Poltinahon kasarmialue.
Panssaritaktiikka 1920-luvun alussa perustui edelleen ranskalaiseen perinteeseen. Keskeistä oli jalkaväen tulitukena toimiminen. Panssarivaunukomppania koostui kolmesta
joukkueesta. Joukkuetta tuli käyttää aina kootusti. Sotaväen päällikkö Aarne Sihvo katsoi
Suomen tarvitsevan 150 panssarivaunua. Vaunujen tuli kuulua tärkeimpien divisioonien
kalustoon. Hyökkäysvaunuilla oli tarkoitus saavuttaa tavoite, joka sitten otetaan haltuun ja
pidetään jalkaväen voimin. Sihvo katsoi, että hyökkäysvaunujen lisäksi panssarikalustoa
tarvitaan myös kuljetus-, johtamis- ja viestikäyttöön.
Vaunuaseista konekivääriä pidettiin tykkiä tehokkaampana johtuen panssarijoukkojen päätehtävästä jalkaväen tukena, jolloin tärkein maali oli vihollisen jalkaväki. Renaultien 37
mm:n Puteaux-tykin läpäisykyky oli vain noin 9 mm.
Panssarivaunuja oli suunniteltu käytettäväksi myös talvella käytävässä sodassa, mutta
rykmentti ei katsonut kuorma-autojen soveltuvan rykmentin huollon palvelemiseen talvella.
Täten hevosia tarvittiin edelleen.
Puolustusrevisiokomitea katsoi pommikoneiden ja taistelukaasujen ratkaisevan tulevaisuuden sodat, jolloin maavoimien ja erityisesti panssarijoukkojen merkityksen nähtiin vähenevän. Tämä johti H.V.R:n lakkauttamiseen vuonna 1924 ja supistamiseen ensin pataljoo naksi ja lopulta komppaniaksi. Espanjan sisällissodan kokemusten myötä ratkaisu todettiin
vääräksi.
Sata vuotta suomalaisten panssarisotilaiden univormutunnuksia (restonomi Seppo
Simola)
Panssarijoukkojenmusta aselajiväri periytyy rannikkotykistöstä. H.V.R. perustettiin Santahaminaan vuonna 1919, ja panssarijoukot organisoitiin aluksi tykistön tapaan patteri-. Ja
patteristokokoonpanoiksi. Haarniskoitujen käsivarsien ympäröimää rihlattua tykinputken
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suuta esittävä erikoismerkki ja joukko-osastotunnus on vahvistettu sotaministeriön kirjeellä
4.5.1920. Sittemmin tykinputken suu on tulkittu myös telapyöräksi.
Ulosmenopuvuksi määriteltiin 4.8.1919 jalkaväen yleinen puku, musta suikka, mustat olkapoletit ja mustat housujen raidat eli reväärit. Mustat nahkapuvut tulivat käyttöön 25.5.1920.
Nahkapukua käytettiin mielellään osoituksena erikoisaselajista myös palveluksen ulkopuolella.
Tankkimiehen sivuaseena oli aluksi kaukasialainen hukari eli kinzal. Se kului myös ulosmenopukuun. Vuoden 1922 ohjesäännössä sivuase poistui miehistöltä ja aliupseereilta,
koska se koettiin käytännössä hankalaksi. Mallin 1922 pukuun kuului musta suikka, mustat
olkapoletit, H.V.R:n joukko-osastotunnukset ja tykistön malliset hihakäänteet. Varusmiesten joukko-osastotunnukset oli yleensä maalattu sapluunan avulla, koska metalli oli kallista. Hihansuu kertoi aselajin ja sotilasarvon. Housujen raitoja oli 2-3 kpl. Myös mallin 1922
pukuun kuului nahkapuku.
Mallin 1927 puvussa aselajiväri ilmeni hihansuun yläreunaa kiertävästä raidasta. Aselajitunnus oli kauluksen yläosassa ja joukon numero olkapoletissa. Panssarivaunujoukoissa
kaulus oli tyhjä, vaikka tykistön ja jalkaväen kauluksissa merkki oli.
Mallin 1936 puvussa aselajiväri oli kauluslaatoissa, olkapoletin reunuksessa vuoteen 1941
saakka, housujen raidoissa ja kenttälakin ja suikan terenauhassa. Nahkapuku kuului myös
malliin 1936, ja niitä käytettiin vielä 1960-luvulla.
Sota-aikana panssarijoukoissa saatettiin käyttää siviilimallisia vaatteita, erityisesti nahkatakkeja ja -puseroita.
Panssarijoukkojen kauluslaattojen reunusväri vaihtui vuonna 1941 oranssiksi. Se oli käytössä vuoteen 1948 saakka, sodan jälkeen tosin vain panssarintorjuntayksiköillä. Aselajivärinä se lakkautettiin vasta vuonna 2010. Harmaa reuna tuli vuonna 1948 sotilaspapiston
käyttöön, kunnes se vuonna 1948 palautettiin panssarivaunujoukoille, ja papiston reunuksen väriksi tuli violetti. Ratsuväkeen kuuluneen Panssarieskadroonan kauluslaatan väri oli
keltainen.
Kärki alaspäin osoittava vinoneliötunnus oli panssarijoukkojen käytössä talvisodan aikana.
Moskovan rauhan aikana käyttöön otettiin pääkallotunnus, joka oli jonkin aikaa käytössä
myös 1. PsP:n 3. komppanian panssarivaunuissa maalattuna keltaisella värillä.
Pääkallotunnus korvattiin 1.5.1943 alkaen kolminuolitunnuksella eli ns. Laguksen nuolilla.
Kolminuolimerkkiä käytettiin hihassa ja lakissa lakkimerkin ollessa kooltaan pienempi.
Kolminuolitunnus oli käytössä myös PsD:n lotilla. Kolminuolitunnusta ei virallisesti koskaan
poistettu, mutta sodan jälkeen se jäi pois käytöstä tullen PSPR:ssa uudelleen käyttöön
vuonna 2002.
Panssarintuhoojamerkki tuli käyttöön 28.6.1944. Panssarintuhoojamerkkejä myönnettiin
myös muille kuin PsD:n miehille. Merkin lisänauhojen määrä kasvoi tuhottujen vihollispanssarivaunujen myötä. Perusmerkki myönnettiin 1-2 vaunua tuhonneille. Neljä lisänauhaa saavutti vain korpr Toivo Ilomäki.
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Panssarijääkäri (saks. der Panzerjäger) tarkoitti Suomessa sota-aikana panssarintorjuntamiestä. Panssarijääkärimerkki tuli käyttöön 28.8.1944. Se muodostuu mustasta alapalkista
ja oranssista yläpalkista. Merkki jäi hyvin harvinaiseksi.
Edelleen käytössä oleva mallin 1949 lippa- eli koppalakki korvasi kantahenkilökunnalla
vuoden 1922 lakkimallin, jossa ei ollut aselajiväriä. Mallissa 1949 aselajiväri näkyy lakkimerkin pohjasta. Vuonna 1974 tapahtuneeseen yhtenäispäällystöön siirtymisen myötä upseerien ja aliupseerien lakkimerkit yhtenäistettiin.
Koulutushaaramerkit tulivat käyttöön vuonna 1949. Panssarivaunumiehistöllä oli tehtäviensä mukaan erilaiset merkit vuoteen 1962 saakka, jolloin panssarivaunumiehistön merkit
yhtenäistettiin, ja koulutushaaramerkiksi jäi alunperin ajajan käytössä ollut merkki.
Mallin 1958 puvussa aselajiväri oli kauluslaatoissa ja housujen raidoissa, jotka sittemmin
vähitellen alkoivat poistua. Lisäksi aselajiväri näkyy em. tavalla mallin 1949 lippalakissa ja
mallin 1936 kenttälakissa ja mallin 1939 kesälakissa eli suikassa. Näiden käyttö päättyi
vuonna 2013.
Varusmiesten puvuissa mallit 1965 ja 1983 aselajiväri näkyi vain kauluslaatoissa ja loma puvun kaulaliinassa malli 1971. Kaulaliinan käyttö päättyi 1980-luvulla.
PsD:n muistoristi perustettiin vuonna 1956. Joukko-osastoristejä ovat mm. 1970-luvulla
perustetut Panssariristi ja PsK:n risti.
Musta baretti tuli panssarivaunujoukkojen käyttöön 1.6.1983. Tätä ennen baretti oli ollut
käytössä vain laskuvarjojääkäreillä viininpunaisena vuodesta 1968 ja rannikkojääkäreillä
vihreänä vuodesta 1980. Aluksi baretin lakkimerkkinä oli kokardi, varusmiehillä sinivalkoinen ja kantahenkilökunnalla leijona. Baretin käyttö laajeni koko PsPr:iin vuonna 1988. Baretin saamiseksi varusmiehiltä vaadittiin kolmiportaisen suoritus- ja näyttökoesarjan läpäisy. Nykyinen kattilakypärää esittävä barettimerkki otettiin käyttöön 28.6.1989. Barettimerkiksi oli ehdolla myös jo vuonna 1970 syntynyt psm Träffin ehdotus panssaritaistelijan merkiksi, joka ei kuitenkaan tullut käyttöön. Merkin kuva-aihe tuli hieman muutettuna käyttöön
kuitenkin PsPr:ssa palvelleiden varusmiesten ja reserviläisten suosimissa autotarroissa.
Maastopuvuissa mallit 1991 ja 2005 aselajiväri näkyy vain hihassa joukko-osastotunnuksen pohjalaatassa. Villapaidassa ja kauluspaidassa väri näkyy myös olkapoleteissa.
Havaintoja Erillisestä Panssarikomppaniasta 1943-1944 (toimittaja, HuK Kari Kuusela)
Suomalaisessa sotahistoriassa surullisenkuuluisa BT-42-vaunu liitetään rynnäkkötykkeihin.
Rynnäkkötykki ei ollut panssarivaunu vaan saksalaisen periaatteen mukainen panssaroitu
teloilla liikkuva tykki, jolla oli tarkoitus tukea jalkaväkeä suora-ammunnassa ja jossa oli
vain rajoitettu sivusuuntausmahdollisuus. Kustannussyistä toisen maailmansodan rynnäkkötykit rakennettiin panssarivaunun alustalle.
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Aluksi Rynnäkkötykkipataljoonan (RynTykP) ja sittemmin, RynTykP:n saatua saksalaista
Sturmgeschütz III -kalustoa, Erillisen Panssarikomppanian (ErPsK) käytössä olleen kotimaisen BT-42-rynnäkkötykin suunnittelu pohjautui saksalaisten vuoden 1941 ja vuoden
1942 alun kokemuksiin. Täten BT-42:n päätehtävä oli suora-ammunta. Suorasuuntauskäyttöön viitaa myös vaunun 114 mm:n tykin suurin koro, joka oli vain 19,5 o, kun se tykin
alkuperäisessä vedettävässä versiossa oli noin 40 o. BT-42:n panssarintorjuntatehtävään
viittaa myös se, että suomalaisen ontelokranaatin kehitys käynnistettiin vuonna 1942 paitsi
kaliipereille 75 mm ja 76 mm myös kaliiperille 114 mm.
Esikuvana 114 mm:n ontelokranaatissa oli 105 mm:n saksalaisen kenttähaupitsin ontelokranaatti. Niitä valmistettiin usean tehtaan yhteistyönä useilla paikkakunnilla eri puolilla
Suomea. Vuoden 1943 tilaus käsitti 500 kranaattia ja vuoden 1944 tilaus 2 000 kranaattia.
Viimeksi mainittu tilaus kuitenkin peruutettiin, koska ErPsK oli lakkautettu Viipurin taistelun
jälkeen. Sodasta säästyneitä kranaatteja käytettiin koeammunnoissa vielä vuonna 1959.
ErPsK:n kalusto siis tuli RynTykP:sta, mutta henkilöstöstä vain pieni osa. ErPsK:n määrävahvuus oli neljä upseeria, kaksi sotilasmestaria, 29 aliupseeria ja 49 miestä. Alunperin
PsPr:sta siirrettiin kolme upseeria ja 41 aliupseeria ja miehistöön kuuluvaa, joista RynTykP:sta oli yksi aliupseeri ja 11 miehistön jäsentä. PsJP:sta siirrettiin yksi upseeri, 17 aliupseeria ja 44 miestä, eli ErPsK:n henkilöstön enemmistö oli panssarintorjuntataustaisia.
ErPsK:n päällikkönä toimi ltn Stig Sippel, joka kaatui Viipurin taistelussa 20.6.1944. Hän oli
suorittanut RUK:n kurssin nro 39 kenttätykistöaselajissa. Varapäällikkönä oli RUK:n kenttätykistölinjan suorittanut ltn Yrjö Nieminen, joka oli palvellut myös RynTykP:n 1. komppaniassa Syvärillä. Joukkueenjohtajista vänr Stig Holmströn oli taustaltaan panssarintorjuntamies, vänr Martti Kaakinen kiväärimies ja suomalaisessa Waffen-SS-vapaaehtoispataljoonassa palvellessaan myös konekiväärikoulutuksen saanut, ja vänr Helge Saarela, panssarintorjuntamies. Siten ErPsK:n upseereista kaksi oli kenttätykistötaustaisia, kaksi panssarintorjuntataustaisia ja yksi kivääri- ja konekivääritaustainen. Panssarivaunuosaamista
komppanian upseereilla ei juurikaan ollut.
Komppanian ampumatarvikkeisiin kuului pääasiassa 114 akr 32/41-35 -tyyppisiä amatolikranaatteja, vanhoja brittiläisiä 114 fsakrv 5161-106E -fosforikranaatteja ja saksalaisen mallin mukaan tehtyjä 114 hkr 42/C-18/24/38 is 38-18/24 -ontelokranaatteja. Ajopanoksina oli
pääosin 114 H/18 tspk A -täyspanoskartusseja. Ontelokranaatit komppania sai vasta 10.12.6.1944. Ennen Viipurin taistelua komppania ei ollut päässyt kertaakaan ampumaan tykeillään. Komppanian varustukseen kuului varsin vähän epäsuoran tulen käyttöön liittyvää
välineistöä.
BT-42-vaunun tuliannos oli 60 kranaattia, mikä ei todennäköisesti mahtunut kerralla vau nuun. Näistä pääosa oli sirpalekranaatteja ja vain vähäinen osa ontelokranaatteja. Tornin
ammustelineisiin mahtui yhteensä 10 kpl kranaatteja ajopanoksineen muiden ampumatarvikkeiden ollessa sijoitettuna lattialle.
Ontelokranaatin läpäisykyky vuonna 1943 Niinisalossa tehtyjen koeammuntojen perusteella oli 50 m:n etäisyydeltä parhaimmillaan 100 mm 70 o:een iskukulmalla. Väitetään, että Viipurin taistelun yhteydessä Tammisuolla 3. joukkueen vaunu olisi ampunut toistakymmentä
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kertaa vihollisen raskasta IS-2-taistelupanssarivaunua ja neljä kertaa keskiraskasta T-34taistelupanssarivaunua, suomalaisittain ”Sotkaa”, saavuttamatta vaikutusta kumpaankaan.
Tämä on epätodennäköistä, koska BT-42:ta huomattavasti taistelukykyisemmät vihollisvaunut tuskin olisivat tyytyneet seisomaan passiivisina tulituksen kohteina. ErPsK:n päällikön vaunu ampui kaksi kertaa vihollisen raskasta KV-1-vaunua, ”Klimiä”, niin ikään saavuttamatta asevaikutusta.
Viipurin taisteluun ErPsK sai käskettiin 4. armeijakunnan nimissä. Armeijakunnan johdolla
ei välttämättä ollut tietoa komppanian käytössä olleesta kalustosta, vaan sen saatettiin
luulla olleen StuG-kalustoa. Komppaniaa ei alistettu 20. prikaatille, vaan se toimi suoraan
PsD:n komentajan alaisena.

