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PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016
PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016
PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014
JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016

OMIEN MAASTOPUKUJEN M05 RES KÄYTTÖ PUOLUSTUSVOIMIEN HARJOITUKSISSA
JA MUISSA TILAISUUKSISSA
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Taustaa
Puolustusvoimien (PV) käytössä olevien maastopukujen M05 mallisuoja päättyi 26.9.2016 kolmannen viiteasiakirjan mukaisella päätöksellä. Mallisuojan vapautumisen myötä eri toimittajilla ja yrityksillä on
mahdollisuus valmistaa ja myydä PV:n käytössä olevien maastopukujen M05 kaltaisia pukuja (1. ja 2. viiteasiakirja).
Tällä asiakirjalla annetaan puolustusvoimien hallintoyksiköille ja reserviläisjärjestöille ohjeita reserviläisten (ml. evp-henkilöt) ja eiasevelvollisten sekä sitoumuksen tehneiden henkilöiden omien maastopukujen M05 RES käytöstä PV:n harjoituksissa sekä muissa tilaisuuksissa.

1.1

Määritelmiä
Tässä ohjeessa
1) Maastopuvulla M05 RES tarkoitetaan henkilön omaa maastopukua,
joka on PV:n hyväksymän mallin mukainen.
2) Reserviläisellä tarkoitetaan varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta alle 60-vuotiasta reserviin tai varareserviin kuuluvaa asevelvollista.
3) Ei-asevelvollisella tarkoitetaan yli 60-vuotiasta varusmiespalveluksen
tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta henkilöä.
4) Sitoumuksen tehneellä henkilöllä tarkoitetaan varusmiespalveluksen
tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamatonta siviilihenkilöä, jolla on hyväksytty kirjallinen sitoumus Puolustusvoimien (henkilö
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vähintään 18-vuotias ja enintään 60-vuotias) tai/ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa (henkilö vähintään 18-vuotias, ei yläikärajaa).
5) PV:n harjoituksella tarkoitetaan
a) Reservin koulutustapahtumaa, joka toteutetaan kertausharjoituksena (KH) tai puolustusvoimien vapaaehtoisena
harjoituksena (PVVEH), ja johon reserviläiset kutsutaan ja
jossa käytetään maastopukua M05 ja M05 RES.
b) Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä (MPK) PV:n tilaamaa sotilaallista koulutustapahtumaa, johon voidaan kutsua reserviläisiä ja ei-asevelvollisia sekä sitoumuksen tehneitä henkilöitä ja jossa käytetään maastopukua M05 ja
M05 RES.
c) PV:n johtamaa ja järjestämää muuta kuin em. koulutustapahtumaa, johon PV voi kutsua reserviläisiä ja eiasevelvollisia sekä sitoumuksen tehneitä henkilöitä ja jossa
käytetään maastopukua M05 ja M05 RES.
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Puolustusvoimien harjoituksissa ja muissa tilaisuuksissa sallitut omat maastopuvut
Reserviläiset (ml. evp-henkilöt) ja ei-asevelvolliset sekä sitoumuksen
tehneet henkilöt voivat käyttää PV:n harjoituksissa sellaisia omia maastopukuja M05 RES, jotka ovat PV:n hyväksymää mallia (M05 RES).
Hyväksytyt mallit ovat kuvioinniltaan ja malliltaan samanlaisia kuin PV:n
käytössä olevat maastopuvut M05.
Lisäksi reserviläiset ja ei-asevelvolliset sekä sitoumuksen tehneet henkilöt voivat käyttää maastopukuja M05 RES Pääesikunnan logistiikkaosaston (PELOGOS) HPALV 002 normin (HK905/3.12.2014) luvussa
2.6 määritetyissä muissa tilaisuuksissa, joissa maastopuvun käyttö on
mahdollista.
Maastopukujen M05 RES hyväksymismenettelystä vastaa Puolustusvoimien logistiikkalaitos (PVLOGL) neljännen viiteasiakirjan mukaisesti.
Hyväksymismenettely
toteutetaan
käytännössä
pukuja
myyvän/toimittavan yrityksen ja PVLOGL:n Järjestelmäkeskuksen (JÄRJK)
välisin toimenpitein.
PV:n hyväksymän maastopuvun M05 RES tunnistaa maastopuvun tuotemerkin (valmistajan tai myyjän merkki) yhteyteen merkityllä M05 RES
-tunnuksella. Puvun merkitseminen em. tunnuksella kuuluu pukuja
myyvän/toimittavan yrityksen vastuulle.
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Muita määräyksiä
Sotilaspukujen käytössä on noudatettava PELOGOS:n HPALV 002
normin (HK905/3.12.2014) määräyksiä.
Sotilaspuvuissa kannettavista merkeistä ja tunnuksista määrätään
Pääesikunnan henkilöstöosaston normeilla HL324/6.3.2015 (Sotilaspuvussa ja virkapuvussa kannettavat merkit ja tunnukset) sekä ja
HI404/26.4.2012 (Kunnia- ja ansiomerkkien kantaminen).
Sotilaspuku muodostetaan yhdistelemällä sotilaspukineita (ml. maastopuku), merkkejä ja tunnuksia. PV:n virallisia merkkejä ja tunnuksia voidaan käyttää ainoastaan PV:n käytössä olevissa maastopuvuissa ja
PV:n hyväksymissä maastopuvuissa M05 RES.
Sitoumuksen tehneen henkilön maastosuojavaatetuksessa ei saa kantaa sellaisia merkkejä ja tunnuksia, joiden käyttöön edellytetään suoritettu varusmiespalvelus (vast).
Ilman merkkejä ja tunnuksia maastopuku on pelkkä suojavaatetus.
Käytettäessä pukua suojavaatetuksena vapaa-ajan toiminnoissa (esimerkiksi erä- ja metsästysharrastuksissa) on PV:n merkkien ja tunnusten käyttö puvussa kielletty. PV ei pidä myöskään tarkoituksenmukaisena eikä suositeltavana kansallistunnuksen (Suomen lippu) käyttöä
puvussa. PV ei suosittele puvun käyttöä suojavaatetuksena vapaa-ajan
toiminnoissa, koska asu muistuttaa ilman merkkejä ja tunnuksiakin sotilaspukua, jolloin väärin ymmärrysten mahdollisuus lisääntyy (Huom!
Puolustusvoimista annetun lain 551/2007 45 §).
Omien sotilaspukujen ml. maastopuvut käytössä on korostettava myös
Lain puolustusvoimista (551/2007) 45 §:n säännöstä. Sen mukaan kukaan muu kuin palvelusta suorittava asevelvollinen (ml. kriha-palvelusta
suorittava) tai sotilasvirkaan koulutettava ei saa käyttää puolustusvoimien sotilaspukua erehdyttävästi muistuttavaa asua tai asuun kuuluvaa
pukinetta sillä tavoin, että häntä voidaan luulla ammattisotilaaksi, ellei
puolustusvoimat ole erityisestä syystä antanut siihen lupaa.
Lisäksi palveluksessa olevien on noudatettava Yleisessä palvelusohjesäännössä sotilaspukujen käytössä annettuja määräyksiä.
Omien maastopukujen M05 RES käyttö PV:n harjoituksissa ja tilaisuuksissa on vapaaehtoista. PV:n harjoituksiin osallistuvilla on mahdollisuus saada PV:n maastopuku käyttöönsä. Oman maastopuvun M05
RES käyttö ei näin ollen ole välttämätöntä eikä pakollista. PV ei tästä
syystä myöskään vastaa harjoituksissa tai muissa PV:n tilaisuuksissa
omille maastopuvuille tapahtuneista vahingoista tai mahdollisista näiden maastopukujen aiheuttamista vahingoista.
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Huoltovastuu on pukujen käyttäjillä eikä pukuja saa sekoittaa puolustusvoimien huoltokierrossa oleviin maastopukuihin (= PV:n puvut). Tämän vuoksi omissa maastopuvuissa ei saa käyttää PV:n Torni-logoa.
Sodan ajan joukkoja perustettaessa taistelijoille jaetaan PV:n maastopuvut, joiden suoja- ja muut laatuvaatimukset (mm. IP-suoja, häiveominaisuudet ja muut operaatioturvallisuuteen vaikuttavat tekijät) ovat PV:n
toimesta huolehdittu ja varmistettu.
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Muuta
Tilaisuuden järjestäjän (nimetty henkilö) tulisi tarkastaa PV:n harjoitukseen tai muuhun tilaisuuteen saapumisen/varustamisen yhteydessä,
onko oma maastopuku em. PV:n hyväksymää mallia (M05 RES). Tarkastusmenettelyn ja -tavan laajuuden sekä tarkkuuden päättää tilaisuuden järjestäjä itse. Oman puvun tarkastukseen ei voi kuitenkaan
pakottaa, vaan siihen on oltava henkilön suostumus. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava jakamaan kaikille PV:n harjoituksiin osallistuville
PV:n käytössä olevat maastopuvut M05 (tai M91) siltä varalta, että
omat maastopuvut eivät ole hyväksyttyä mallia tai henkilö ei ole suostunut oman puvun tarkastukseen.
Reserviläisten (ml. evp-henkilöt), ei-asevelvollisten ja sitoumuksen tehneiden ensisijainen yhteistyötaho sotilaspukujen käyttöön liittyvissä kysymyksissä on ao. tilaisuuden tai tapahtuman järjestelyvastuussa oleva
joukko-osasto (vast). Muutoin yhteistyötahona on tilaisuuden järjestämispaikkakunnan maanpuolustusjärjestöjen ja reservin kanssa käytävästä yhteydenpidosta vastaava aluetoimisto.
Omien maastopukujen M05 RES käytöstä ja niihin liittyvää muuta infoa
julkaistaan myös Torni-portaalissa ja puolustusvoimat.fi-verkkosivuilla
sotilas- ja virkapukujen käyttöä koskevien muiden määräysten ja ohjeiden yhteydessä.
PV:n hallintoyksiköitä ja reserviläisjärjestöjä sekä MPK:a pyydetään välittämään tieto tästä ohjeesta tarvittavassa laajuudessa henkilöstölleen
ja jäsenistölleen.
Huoltopalvelujen toimialapäällikkö majuri Juha Karjalainen (p. 0299
510429, juha.karjalainen(at)mil.fi) hoitaa maastopukujen käyttömääräyksiin liittyviä asioita PELOGOS:lla.
JÄRJK:n talousmateriaalisektorin johtaja komentajakapteeni Jarkko
Miettinen (p. 0299 578350, jarkko.miettinen(at)mil.fi) hoitaa maastopukujen hyväksymismenettelyyn liittyviä asioita.
Sotatalouspäällikkö
Kenraaliluutnantti
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Timo Kakkola

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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