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Jarkko Kempin kirjoittama, runsaasti kuvitettu suurteos 
esittelee upseerit, jotka kuuluivat kenraalikuntaan ja olivat 
aktiivipalveluksessa vapaussodassa, talvisodassa, jatko
sodassa tai Lapin sodassa. 

Sotakenraalit vaikuttivat ratkaisevasti Suomen kohtaloihin 
ja itsenäisyyden säilymiseen. Yksittäisen kenraalin päätök
sillä oli kauaskantoisia seurauksia taistelujen loppu tuloksiin. 

Teoksessa on 75 pienoiselämäkertaa. Mukana ovat myös 
sodissa palvelleet, kenraalia vastaavan arvon saavuttaneet 
erikois upseerit, kuten lääkintäkenraalit ja kenttäpiispa. 
Monipuolinen kuvitus keskittyy sotavuosiin.

Sodassa kenraaleiden ja amiraalien merkitys korostuu. 
Moni tässä kirjassa mainituista upseereista ei olisi rau
han aikana edes ylennyt kenraalikuntaan – toisaalta saat
toi käydä myös niin, ettei rauhan aikana kenraaliksi nimi
tetty kyennytkään vastaamaan sodan ajan vaatimuksiin.

Itsenäisen Suomen armeijaan pe-
rustettiin yleismaailmallisen käy-
tännön mukaisesti kolme kenraalin 
arvoastetta: kenraalimajuri, ken-
raaliluutnantti ja kenraali. Vastaa-
vat arvot laivastossa ovat kontra- 
amiraali, vara-amiraali ja amiraali. 
1990-luvulla Suomeen luotiin vielä 
alimmiksi arvoiksi prikaatikenraali 
ja lippu amiraali. Maamme satavuo-
tisen itsenäisyyden kunniaksi teok-
seen on liitetty luettelo kenraali-
kunnastamme koko itsenäisyyden 
ajalta 1917–2017.

ainutlaatuinen arvoteos 
puolustusvoimiemme rakentajista ja

itsenäisyytemme tukipilareista
1250 numeroitua kappaletta 



Kaksinkertainen Mannerheim-ristin ritari, 
kenraali majuri Aaro Pajari oli menestyneim-

piä ja uhkarohkeimpia sotakenraalejamme. Hän 
sai joukkonsa taistelukuntoisiksi vaikeissakin 
oloissa ja ylsi sankaritekoihin kolmessa sodassa.
 Alimmassa kuvassa Pajari syöksyy turvaan kra-
naatin osuttua aivan lähelle Yläkuunussa elo-
kuussa 1941.

Kenraaliluutnantti Lennart Oesch hankki päte-
vän komentajan maineensa jo Raudun taiste-

lussa 1918. Viipurin valtaus ja Suomen sotahisto-
rian suurin sotasaalis Porlammin motista tekivät 
Oeschista julkisuuden henkilön. Eripurasta huo-
limatta ylipäällikkö luotti Oeschiin kerta toisensa 
jälkeen ja myönsi tälle 1944 Mannerheim-ristin. 
Sotien loputtua Oesch nousi Maavoimien komen-
tajaksi, mutta hänen sotilasuransa – kuten monen 
muunkin kenraalin – katkesi sotarikostuomioon 
valvontakomission vallan vaikeina vuosina. 
 Ylimmässä kuvassa kenraaliluutnantti Lennart 
Oesch vallatussa Viipurissa 1941.

Jääkäripataljoona 27:ssä palvelleista mie
histä 49 yleni Suomen puolustusvoimissa 
kenraalikuntaan. Talvisodan syttyessä 
Puolustusvoimien palveluksessa oli 14 
jääkäri kenraalia. 

Gustav Hägglund, kenraali toisessa pol
vessa, on sanonut: 

”Kaikki armeijakunnan komentajat, kaikki 
divisioonan komentajat ja kahta lukuun ot-
tamatta myös kaikki rykmentin komenta-
jat olivat jääkäriupseereita, kenraaleja tai 
everstejä. Heidän johdollaan suomalaiset 
soti laat ylsivät urotekoihin, joille ei ole ver-
taa Euroopan uuden ajan historiassa.” 

Viisi suomalaista kenraalimajuria menehtyi 
jatko sodassa. Kaarlo Viljanen käveli miina-

kenttään, Aarne Snellman haavoittui kuolettavas-
ti ilmapommituksessa ja Einar Vihma kaatui kra-
naattikeskityksessä. Hannu Hannuksela kuoli 
sydänkohtaukseen komentopaikallaan ja Bertell 
Winell poikansa hautajaisissa. Toistakymmentä 
kenraalia menetti sodassa oman poikansa.
 Keskimmäisessä kuvassa eversti Hannuksela 
esikuntineen Lemetissä 10.1.1940.

upseeristomme
parhaimmisto
tulikokeessa
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Teoksen kirjoittaja FT Jarkko Kemppi 
(s.1970) on sotahistorian  dosentti Maan-
puolustuskorkeakoulussa ja Viron historian 
dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Hän on 
julkaissut useita kenraalielämäkertoja sekä 
järjestöhistorioita, kuten Upseeriliiton his-
torian, ja tietokirjoja mm. Suomen ja Viron 
vapaussodista ja jääkäriliikkeestä.

sotahistorian asiantuntija


