ILMATORJUNTA
aselajin järjestö- ja ammattilehti

1 / 2010

TEEMANA

TALVISOTA

AMRAAM-ilmataisteluohjukseen pohjautuva
NASAMS- ilmatorjuntajärjestelmä
yksi ohjus, kaksi roolia – Ilmavoimat ja Maavoimat
operatiivisessa käytössä neljässä NATO - ja EU-maassa
jatkuvassa operatiivisessa käytössä
yli 35 000 tuntia
ammunnoissa laukaistu yli 100 ohjusta
suunnittelussa huomioitu
edelleen kehittäminen
Lisätehoa suorituskykyyn AMRAAM
Extended Range ohjuksella

Vahvistaa kotimaisen teollisuuden osaamis - ja teollisuuspohjaa

Kongsberg Defence Oy
E-mail: kd.finland@kongsberg.com
www.kongsberg.com

ILMATORJUNTA 1 • 2010
Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenlehti

TEEMANA

TALVISOTA

Kuva: 105 taistelun päivää (Helsinki 1940)
Pääkirjoitukset......................................................4-7
TEEMA
Ilmatorjunta talvisodassa 1939–1940......................8
Talvisota ilmassa................................................... 12
Ilmatorjunnan johto talvisodassa........................... 17
Muistelmia asepalveluksesta
ilmatorjuntajoukoissa Viipurissa
ja Karjalan Kannaksella.........................................21
PERUSLUKEMAT
Maahanlaskut ja niiden suoritusperiaatteet
Afganistanin sodassa osa 3...................................23
Ohjuspuolustushankkeet luovat
uutta ilmatorjuntatekniikkaa...................................27
Venäjän puolustuspolitiikasta.................................33
Pikku-uutisia Venäjältä...........................................35
Lambda-yksikkö sodassa
ja rauhan ajan koulutuksessa................................40
Peruslukemia heraldiikasta....................................42
ARKISTON KÄTKÖISTÄ........................................45

YHDISTYS
Ilmatorjuntayhdistys ry:n säännöt..........................47
Järjestösihteeri tiedottaa........................................49
Ilmatorjuntayhdistyksen verkkosivut......................50
Markkinat verkossa................................................51
TAPAHTUMIA
Tapahtumakalenteri...............................................52
Ilmapuolustusseminaari KarPr:n kiltapäivät...........53
Vuosikokous 13.3.2010..........................................53
KENTÄN KUULUMISIA
93. kadettikurssin ilmatorjuntalinjan tervehdys.......54
Ilmatorjunnan vuosipäivänä muisteltiin Turussa
talvisodan syttymistä ja Turun Ilmatorjuntakillan
perustamista..........................................................56
Odessan miehet, täysin rekisteröimätön yhdistys.. 58
”Linnan kundien iltahuuto” eli
13.It.Uk:n viimeinen kurssijuhla.............................59
Terveisiä Lapista....................................................60
Ohjushistoriikin julkaisutilaisuus 10.12.2009..........62
Kirja-arvio..............................................................63

Ilmatorjunta 1/2010 • 3

päätoimittajalta

56.vsk 171. lehti

JULKAISIJA

Ilmatorjuntayhdistys ry
PL 1, 04301 Tuusula

WWW

www.ilmatorjunta.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Mano-Mikael Nokelainen
VIESTIK/VIESTIR
PL 5 11311 Riihimäki
Puh. 0500 783148
mano.nokelainen@gmail.com

KUSTANTAJA JA
ILMOITUKSET

Media-ammattilainen Adspace Oy
Mikkolantie 20, 00640 Helsinki
Puh. (09) 877 6136

ILMOITUSLASKUTUS
OKO 578024-27602

TAITTO

Taittotalo PrintOne
Mekaanikonkatu 7 C, 00880 Hki
Puh. 050 320 8972

OSOITE- JA JÄSENASIAT
Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
C/O PVKVK 04310 Tuusula
Puh. 0299 442 568
timo.tolkki@mil.fi

PANKKI

Nordea 136630-51201

VALTUUSKUNTA

Antti Simola, pj.
Juha Palmujoki, varapj.

HALLITUS

Ari Suontlahti, pj
Petri Ruotsalainen, sihteeri

PAINOPAIKKA

Waasa Graphics Oy, Vaasa

AINEISTON JÄTTÖAIKA
16.05.2010, ilmestyy vko 23

ISSN

1797-6448

KANNEN KUVA:
SA-kuva

4 • Ilmatorjunta 1/2010

Majuri Mano-Mikael Nokelainen
Päätoimittaja

Talvisota ja
aselajin yhdistystoiminta 70 vuotta
Tämän lehden teemaksi oli helppo valita
”Talvisota”, jota nuori itsenäinen Suomi
kävi ylivoimaiselta tuntuvaa suurvaltanaapuriaan vastaan 70 vuotta sitten. Talvisota oli myös nuorelle ilmatorjuntaaselajille totuuden hetki ja ensimmäinen
todellinen koetinkivi. Talvisodassa aselajimme sai tulikasteensa ja veteraanimme osoittivat ilmatorjunnan merkityksen
ilmapuolustuksen kokonaisuudessa.
Ilmatorjuntajoukot eivät nuorena
aselajina olleet parhaalla mahdollisella
tavalla talvisotaan koulutettuja ja varustettuja. Tosin puutteita oli kaikilla nuoren
armeijamme joukoilla. Ilmatorjuntajoukkoja täydennettiin muiden aselajien henkilöstöllä ja kalustokin aiheutti haasteita.
Tämä kaikki huomioiden ilmatorjunnan
saavutukset talvisodassa ovat todella hatun noston arvoiset. Näistä tuntemuksista
saatte lukea sotainvalidi, majuri Kyösti
Pulliaisen muisteluista. Kyösti Pulliainen toimi jatkosodassa luutnanttina yhden menestyksekkäimmän ilmatorjuntayksikön päällikkönä. Tämän numeron
myötä vielä kertaalleen syvä kumarrus
ja kiitos veteraaneillemme!
Yhdistys katsoo myös eteenpäin. Jäsenpohja on haluttu laajentaa kaikki henkilöstöryhmät yhteen liittäväksi. Sääntömuutosta valmisteltiin koko viime vuosi
ja 7.1.2010 Patentti- ja rekisterihallitus
vihdoin hyväksyi Ilmatorjuntayhdistyksen säännöt. Näin Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksestä tuli sääntömuutoksella
Ilmatorjuntayhdistys ry. Nyt aselajilla
on yhdistys, jonka tavoitteena on vetää
toimintansa piiriin kaikki aselajissa palvelevat tai palvelleet. Samalla palattiin
vanhaan malliin, sillä kesäkuussa 1940
perustetun Ilmatorjuntamiehet ry:n tavoitteena oli ”kerätä piiriinsä kaikki

it.joukoissa asepalveluksensa suorittaneet reserviläiset”. Ensimmäinen Ilmatorjunta -lehti julkaistiin heti joulukuussa 1940 Ilmatorjuntamiehet ry:n toimesta. Ensimmäisen lehden pääkirjoituksessa todettiin osuvasti: ”Paitsi it:ssa
palvelleiden yhdyssiteenä toimien pyrkii
”Ilmatorjunta” sanoin ja kuvin tehostamaan ja syventämään aselajin tuntemusta ja levittämään harrastusta maanpuolustukseen.” Aselajin yhdistystoiminnan
ja Ilmatorjunta-lehden tavoite on säilynyt jo 70 vuotta ennallaan.
Toivotaan, että jatkossa myös lehtemme lukijakuntaan kuuluu entistä
kattavampi otanta ilmatorjuntahenkisiä
ihmisiä. Tämä luo myös haasteen lehden kehittämiselle palvelemaan koko
lukijakuntaa - kenraalista reservin tykkimieheen. Nähtäväksi jää, miten tässä
onnistutaan.
Lehteen on avattu myös uusi palsta ”Arkistojen kätköistä”. Palstalla on
tarkoitus julkaista vanhoja otteita aselajin vanhoista julkaisuista tai arkistoista, Ne voivat olla vaikkapa haasteita tai
ennusteita, joita aikaisemmin on nähty
tai muita välähdyksiä menneisyydestä,
jotka mahdollisesti kiinnostavat lukijoita. Näiden osalta toimitus ottaa vastaan
esityksiä ja löydöksiä.
Ilmatorjunta-aselajin perustamisesta
tulee kesällä kuluneeksi 85 vuotta. Kesän kynnyksellä ilmestyvän seuraavan
numeron teemana on koulutus, jolloin
lukijoille luodaan ajankohtaiskatsaus
aselajimme koulutuskenttään eli miten
”kenttä makaa tällä hetkellä”.
Aurinkoisia hiihtokelejä toivottaen,
Päätoimittaja

puheenjohtajalta

Everstiluutnantti Ari Suontlahti
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksestä
ilmatorjuntayhdistykseksi
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä viime
vuonna oli Ilmatorjuntayhdistyksen
toiminnan täysimääräinen käynnistäminen. Toiminta jouduttiin kohdistamaan vuoden 2008 vuosikokouksen
hyväksymien sääntöjen hyväksyttämiseksi Patentti- ja Rekisterihallituksella. Vuoden 2008 säännöissä
upseerikoulutus oli muutettu sotilaskoulutukseksi, mutta sotilaskoulutus sanaa ei saanut PRH:n mukaan
käyttää.
Huhtikuussa 2009 järjestetyssä
ylimääräisessä kokouksessa sotilaskoulutus muutettiin aselajikoulutukseksi. PRH:lta tulleen palautteen
perusteella aselajikoulutus edellytti
ampuma-aseiden käytön harjoittamisluvan anomista lääninhallitukselta. Teimme anomuksen Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja valmistauduimme järjestämään ylimääräisen
kokouksen tammikuussa 2010 aselajikoulutuksen poistamiseksi säännöistä, mikäli ampumalupaa ei tulisi.
Joulukuun 8. päivä yhdistyksemme
sai luvan ampuma-aseiden käytön
harjoittamiseen. Ampumaluvalla
kuorrutetut säännöt lähetettiin Patentti- ja Rekisterihallitukselle, joka
hyväksyi Ilmatorjuntayhdistyksen

säännöt kahdella pienellä muutoksella 8.1.2010. Yhdistyksemme nimihistoria on Ilmatorjuntaupseeriyhdistys ry 26.11.1954 – 6.1.2010,
Ilmatorjuntayhdistys 7.1.2010 lukien. Ilmatorjuntaihmiset, olette kaikki lämpimästi tervetulleita lukemaan
Ilmatorjuntalehteä, vuosikirjaa, nettisivuja ja ilmatorjuntamiehen opasta. Osastojemme mukana pääsette
tutustumaan ilmatorjuntajoukkojen
sekä muuhunkin toimintaan yhdessä
PV:n palkatun ilmatorjuntahenkilöstön kanssa.
Sääntömuutoksen lisäksi olemme uusineet Ilmatorjuntalehden mainos-, taitto- ja painosopimukset kilpailuttamisen jälkeen. Erittäin laadukas Ilmatorjunnan vuosikirja julkaistiin vuosipäivänä ja Ilmatorjuntalehti
jatkaa yhdistyksemme ylpeyden aiheena edelleenkin. Lämpimät kiitokset Niirasen Timolle sopimusten valmistelusta, Jyri Raitasalolle hienosti
toimitetusta kirjasta ja Mano Nokelaiselle lehdestä. Maaliskuun vuosikokouksessa valitaan uusi hallitus
uudelle yhdistykselle. Vaihdokset
saattavat olla radikaalejakin. Näyttää
siltä, että kuusi jäsentä kymmenestä
vaihtuu mukaan lukien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Kiitokset

useita vuosia hallituksen sihteerinä
toimineelle Petri Ruotsalaiselle sekä
muille hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille hienosti tehdystä työstä.
Teitä on ollut ilo johtaa ja kanssanne
on ollut upeaa työskennellä. Kiitos
myös aktiivisesti toimineelle valtuuskunnalle hallituksen ohjaamisesta oikeaan suuntaan.
Linjaukset Ilmatorjuntayhdistyksen ensimmäisen ja tulevienkin
vuosien toiminnasta jätän valtuuskunnan sekä uuden hallituksen puheenjohtajille. Vuosikokouksessa lopetan 15 vuoden aktiivisen jaksoni
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen toiminnassa. Aloitin luottamustehtäväni valtuuskunnan sihteerinä vuonna 1995. Lehden päätoimittajuuden
vuoro tuli seuraavaksi, sitten verkkotoimittajuus, hallituksen varapuheenjohtajuus ja puheenjohtajuus. Esitän
kaikille yhteistoimintakumppaneille vuosien varrelta mitä parhaimmat
kiitokset yhteistyöstä. Toivotan vuosikokouksessa valittavalle hallitukselle ja valtuuskunnalle johtajineen
sekä toimihenkilöille mitä parhainta
menestystä Ilmatorjuntayhdistyksen
johtamisessa jäsenten hyväksi.

Combinent Oy Ab
Kipinätie 3, 06150 Porvoo
puh: 0207-311330, fax: 0207-311348
www.combinent.com
combinent@combinent.com
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Kenraaliluutnantti Antti Simola
Valtuuskunnan puheenjohtaja

Aselajin yhteinen yhdistys
- Ilmatorjuntayhdistys
Ilmatorjunta-aselajin vapaaehtoisessa järjestökentässä on kuluneen
vuoden aikana toteutettu uudistukset,
jotka muuttavat merkittävästi toiminnan rakennetta. Ensimmäisenä toteutettiin säätiökentän uudistus. Ilmatorjuntamuseosäätiö, joka oli erinomaisella tavalla antanut taustatuen aselajimme museon kehittämiselle, katsoi
museon rakennusvaiheen päättyneen.
Tämä tarkoitti myös sitä, että oli sopiva hetki liittää Ilmatorjuntamuseosäätiö Ilmatorjuntasäätiöön. Vuoden
vaihteessa Ilmatorjuntamuseo siirtyi
Ilmatorjuntasäätiön alaisuuteen, jolloin hallitukseen nimettiin erityinen
museotoimikunta. Museo jatkaa toimintaansa museonjohtajan johdossa viime vuosien hyvän kehityksen
mukaisesti.
Pitkään vireillä ollut Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen uudistaminen
kaikille ilmatorjuntamiehille ja -naisille yhteiseksi yhdistykseksi on nyt
myös saatu päätökseen. Patentti- ja
rekisterihallitus on muutaman tarkistuskierroksen jälkeen hyväksynyt
7.1.2010 yhdistyksen säännöt, joita
aletaan noudattaa seuraavassa vuosikokouksessa 13.3.2010 Turussa.
Muutos on suuri vuosikymmenien
ajan vallinneeseen tilanteeseen verrattuna. Aselajin vapaaehtoisen järjestötoiminnan takana ovat viimeisten neljänkymmenen vuoden ajan
olleet Ilmatorjuntaupseeriyhdistys,
eri ilmatorjuntajoukko-osastojen ja
6 • Ilmatorjunta 1/2010

vastaavien killat sekä muu järjestötoiminta kuten Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho. Nyt
on sopiva aika yhdistää voimavarat
aselajimme vapaaehtoisessa työssä.
Kenttä on yhteinen ja vastaa tätä päivää; reservin sodanajan yksiköt on
jo varusmiespalveluksessa koulutettu upseerit, aliupseerit ja miehistö
yhdessä vastaamaan isänmaan puolustamisesta. Niin kuin päätoimittaja kirjoituksessaan tässä lehdessä kertoo, kunnioitetut Talvisodan
ilmatorjuntaveteraanit perustivat
kesällä 1940 yhteisen yhdistyksen
kaikille ilmatorjunnassa palvelleille.
On sopiva hetki palata näille juurille.
Sääntömuutos mahdollistaa nyt
koko ilmatorjuntaväen liittymisen
yhteiseen yhdistykseen. Tätä muutosta on haluttu lähestyä rauhallisin
askelin. Ensimmäisenä tavoitteena on aselajin kiltojen kytkeminen
toimintaan. Jäsenyys voi olla joko
suoraan henkilöjäsenyys uudessa
yhdistyksessä tai vaihtoehtoisesti
yhteisöjäsenyys, jolloin kilta yhteisönä liittyy jäseneksi. Tärkeintä on
saada kaikki asianosaiset tietoisiksi
mahdollisuuksista, joita Ilmatorjuntayhdistys voi toiminnassaan tarjota.
Toisena tavoitteena on koko rekrytoinnin uudistaminen. Kohderyhmiksi tulevat nyt joukko-osaston koko
henkilöstö, kaikki varusmiessaapumiserät ja reservin kertausharjoituk-

siin osallistuvat. Siinä on haastetta
kerrakseen.
Uuden yhdistyksen tavoitteiden
mukaan toiminnan kehittäminen
edellyttää laajennetun jäsenkunnan
saamista aktiiviseen toimintaan sekä
hallitukseen ja muihin vastuullisiin
tehtäviin. Tämä näkyy todennäköisesti jossakin määrin ensi toimintavuoden henkilövalinnoissa, mutta
tässä muutoksen vaiheessa on kuitenkin aiheellista pitää rauhallista
vauhtia. Näin uuden yhdistyksen
toiminnalle luodaan hyvä ja suunnitelmallinen kasvu.
Tärkeää on synnyttää heti alusta
alkaen hyvä yhteistoiminta Ilmatorjuntasäätiön ja Ilmatorjuntamuseon
kanssa. On paikallaan tehdä yhteistyöstä säännöllinen, jolloin kaikki
osapuolet ovat selvillä vapaaehtoisen ilmatorjuntakentän tilanteesta
ja ottavat tämän huomioon omissa
suunnitelmissaan.
Olennaisen tärkeää on luonnollisesti myös toimiva yhteys aselajin
johtoon ja joukko-osastoihin. Ilmatorjunnan tarkastaja on pidettävä tietoisena yhdistyksen tilasta ja kehitysnäkymistä. Yhteys joukko-osastoihin
on oltava toimiva, sillä moni yhdistyksen avaintoiminta on olennaisesti
tästä kiinni.

TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

Talvisodan opetuksia
Talvisodan aikana aselajimme oli
vielä varsin nuori ja käytettävissä
ollut varustus erittäin puutteellista
sekä kalusto kirjavaa. Siitä huolimatta ilmatorjuntamme pystyi ainakin
painopistealueilla kiistämään ilmavihollisen toimintavapauden ja tuottamaan merkittäviä tappioita hyökkääjälle. Yhdessä hävittäjätorjunnan
kanssa aikaan saadut hyökkääjän koneiden pudotukset ja vaurioittamiset
sekä ennen kaikkea niiden tehtävien
keskeytykset ja epäonnistumiset olivat jälkikäteen arvioiden vakuuttava
suoritus silloisilta kollegoiltamme.
Henkisesti oli joukoillemme ja
siviiliväestöllemme erittäin tärkeää,
että pystyttiin konkreettisesti vaikuttamaan hyökkääjän ilmakomponenttiin. Sen vuoksi ei ilmahyökkäysten
johdosta syntynyt ainakaan laajamittaisesti sellaista levottomuutta, jota
paikallisesti esiintyi joukoissamme
täydellisen panssarintorjunta-aseistuksen puuttumisen johdosta. Joukkojen sankarillinen taistelukaan ei
ole moraalisesti kestävällä pohjalla,
jos hyökkääjällä on käytössään jokin
sellainen komponentti, johon puolustajalla ei ole mitään konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia. Näkyvä vaikuttaminen ilmaviholliseen mahdollisti siis myös osaltaan ”Talvisodan
ihmeen” syntymisen.
Nykyään meillä on olemassa ilmahyökkäysten torjumiseksi useita
erilaisia ja tehokkaita keinoja. Sen

vuoksi joukkojen ilmapuolustuskykyä ei tule missään tapauksessa suunnitella pelkästään oto-aseistuksen ja
suojautumisen pohjalle. ”Kivien ja
käpyjen heittely” ainoana keinona ilmahyökkäyksen torjumiseksi ei ole
nykyäänkään joukon moraalin kannalta kestävällä pohjalla, vaan joukot
tulee aina suojata ilmapuolustuksemme tehokkaasti vaikuttamaan kykenevillä keskeisillä komponenteilla hävittäjä- ja ilmatorjunnalla.
Toinen tavisodan opetus oli myös
ilmatorjunnan osalta, että laajamittaisen kansainvälisen kriisin uhatessa
markkinoilla tarjolla oleva lisämateriaali on usein erittäin kallista tai
sitten kunnoltaan ja taisteluarvoltaan
varsin kyseenalaista eli suurelta osin
”sutta ja sekundaa”. Lisäksi todettiin, että on erittäin vaikeaa nopeasti
ja tehokkaasti ottaa käyttöön täysin
uuden tyyppisiä järjestelmiä.
Näitä silloisia johtopäätöksiä korostaa nykyään vielä entistä enemmän arvio sodaksi kärjistyvien kriisien lyhytkestoisuudesta sekä nykyisten ilmatorjunnan ase- ja johtamisjärjestelmien monimutkaisuudesta
johtuva henkilöstön koulutuksen
vaativuus. Pääsääntönä voidaan siis
pitää periaatetta, että sen tyyppisellä
kalustolla sodassa taistelet, mitä rauhan aikana koulutat ja omistat. Tästä
johtuen kriisin synkkien pilvien mahdollisesti siintäessä taivaanrannassa,
tulee maailman markkinoilta ensisi-

jaisesti tavoitella lisää sen tyyppisiä
järjestelmiä, joille löytyy jo tietotaitoa, ylläpitojärjestelmä sekä ennen
kaikkea koulutettua henkilöstöä.
Hankittavien järjestelmien versiot
voivat tietenkin poiketa hallitusti jo
käytössä olevastamme. Kaikkein helpointa on ostaa tai saada ulkomaisena
apuna esimerkiksi lisää nykyisiin järjestelmiimme sopivia ohjuksia, varaosia tai yksittäisiä osakomponentteja.
Sen sijaan kokonaan uuden ase- tai
johtamisjärjestelmän tehokas käyttöönotto vaatii nykyään ainakin kuukausien - jopa vuosien ponnistelut.
Edellä mainittu muistaen onkin
hyvä todeta, että tämän vuoden tammikuun lopulla saatiin allekirjoitettua Saab Bofors Dynamicsin kanssa
Ilmatorjuntaohjus 05 ja 05M:n jatkosopimus, jonka myötä täydennetään
näiden kalustojen ohjukset, varaosat ja koulutuslaitteet riittävälle tasolle. Aselajimme kehitystyö etenee
siis koko ajan pienin askelin sitkeästi kohti uhkaympäristöön nähden
riittävän suorituskykyistä, maamme
oloihin soveltuvaa ja monipuolista
ilmatorjuntaa.
Terveisin ilmatorjunnan
tarkastaja, eversti Rauno Lankila
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Eversti evp
Ahti Lappi

TEEMANA

TALVISOTA

ILMATORJUNTA TALVISODASSA
1939–1940
Toisen maailmansodan alussa Saksa ja Neuvostoliitto valtasivat ensin syksyllä 1939 Puolan kolmessa viikossa, ja keväällä 1940 Saksa valtasi Tanskan päivässä, Norjan alle viikossa, Hollannin
neljässä päivässä, Belgian kolmessa viikossa ja Ranskan kuudessa viikossa. Suomen armeija taisteli
talvisodassa 105 päivää ja sai torjuntavoiton. Suomi kävi toisen maailmansodan aikana kolme eri
sotaa kahta eri suurvaltaa vastaan: ensin talvisodan ja jatkosodan Neuvostoliittoa vastaan, ja sitten
Lapin sodan Saksaa vastaan. Niissä kaikissa saavutettiin torjuntavoitto: Suomi säilyi itsenäisenä
kansakuntana, sen aluetta ei missään vaiheessa miehitetty eikä sen armeijaa koskaan lyöty. Suomi
oli toisessa maailmansodassa ainoa pieni valtio, joka joutui taistelemaan koko ajan, mutta selvisi
silti näin kunniakkaasti. Vastaavaa saavutusta on vaikea löytää sotahistoriasta.

Vastassa suurvallan
ilmavoimat
Neuvostoliitossa oli maailmansotien
välisenä aikana 135 lentokonetehdasta,
joissa valmistettiin vuosina 1930–1939
yhteensä 39 724 lentokonetta. Suomalaisten arvion mukaan Neuvosto-Venäjällä oli ennen talvisotaa noin 5500–
6000 sotilaskonetta. NL:n ilmavoimilla
ja laivaston ilmavoimilla oli käytössä
yli 20 eri konetyyppiä; yleisimpiä olivat pommikoneet SB, DB-3 ja TB-3,
hävittäjät I-15 ja I-153 (Tsaika) ja I-16
(Rata), sekä tiedustelukoneet R-5 ja
R-Z. Tykistön tulenjohtoon oli käytössä myös autogiroja (Kamov A-7bis, 7
kpl). Neuvostoliiton ensimmäiset ilmavalvontatutkat RUS-1 ja RUS-2 olivat
käytössä Karjalan kannaksella.
Jo ennen talvisotaa Suomessa
arvioitiin, että pommikoneiden toimintasäde ulottuisi koko maahan.
Myös Baltian (Viron) alueen käyttö
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ilmavoimien tukeutumisalueena otettiin huomioon, ja niinhän siinä kävikin. Neuvostoliiton ilmaylivoima
oli suunnaton: lentokoneiden osalta
aluksi noin 7-kertainen, sodan lopussa 20-kertainen. Suomen rintamalla oli helmikuussa 1940 noin 70 %
Neuvostoliiton koko ilmavoimasta,
eri lähteiden mukaan 3250–3800 konetta. Vertailun vuoksi on hyvä todeta, että kesäkuussa 1944 Suomen
rintamalla oli vain alle 10 % Neuvostoliiton koko konemäärästä.

Ilmatorjuntaa oli liian vähän
Ilmatorjunta-aseita oli 1.9.1939 Suomessa kuten kaikissa muissakin pienissä maissa liian vähän. Todellinen
tarve havaittiin vasta, kun sota oli jo
ovella. YH:n alkaessa jouduttiin ilmatorjuntayksiköiden miehiä kotiuttamaan kaluston puuttuessa. Ilmatorjunta-aseita saatiin YH:n aikana lisää

74 kpl, sodan aikana 201 kpl ja heti
sodan jälkeen 36 kpl. Kalustoa tuli
Ruotsista, Saksasta, Englannista, Italiasta ja Tanskasta. Ampumatarvikkeita saatiin riittävästi. Lisäkaluston
ansiosta tuliyksiköiden määrä kasvoi
noin 50:stä 80:een; torjunta-ala kasvoi samaan aikaan n. 45 % (1328–
1924 km²). Talvisodan lopussa ei
enää koulutettuja ilmatorjuntamiehiäkään ollut riittävästi.
PLM:n esityksestä olivat monet
yritykset (yhteensä 11) jo syksyllä
1937 käynnistäneet ilmatorjuntakaluston hankinnan omalla kustannuksellaan ja omaksi turvakseen. Sodan
aikana 17 kaupunkia, kauppalaa ja
yritystä teki myös vastaavan hankintasopimuksen. Yksityisillä varoilla
ostettiin raskaita ilmatorjuntatykkejä 35 kpl, kevyitä 40 mm tykkejä 44 kpl, 20 mm tykkejä 18 kpl ja
it.konekiväärejä 40 kpl. Osa saatiin
vasta sodan jälkeen.

Kotialueen ja kenttäarmeijan ilmatorjunta
Kotialueen ilmatorjunnan tilanne sodan alussa oli surkea. Ilmatorjuntajoukkoja oli aluksi vain noin 15:llä
paikkakunnalla, tärkeimpinä niistä
Helsinki, Viipuri ja Jyväskylän seutu.
Sodan lopussa ilmatorjuntaa oli yli
30:llä paikkakunnalla. Panssarilaivat
vahvensivat Turun ilmapuolustusta,
mikä olikin niiden suurin hyöty talvisodassa. Ruotsalaisia it-yksiköitä oli
Pohjois-Suomessa ja Turussa. Tilanne ei suinkaan vieläkään ollut hyvä.
Sodan alkaessa kenttäarmeijalla oli ilmatorjuntaa hyvin vähän (2
rsitptri, 1 kvitptri, 3 itkkk, 5 rsitj).
Harvat yksiköt olivat joko suoraan
Kannaksen Armeijan Esikunnan tai
sen alaisten armeijakuntien johdossa, alemmalle tasolle ei ilmatorjuntaa riittänyt. Ryhmitys oli takapainoinen, koska piti suojata tärkeitä siltoja, rautatieasemia, Enson tehtaita,
yms. Osa yksiköistä oli vielä koulutuskeskuksissa Vuoksenlaaksossa.
Rannikkojoukoilla oli omia ilmatorjunta-aseita. Maavoimien suojaamiseen käytettiin myös konekiväärejä.
Niillä saatiin tuloksiakin.
Ilmatorjunnan puutetta korvattiin
käyttämällä yksiköitä liikkuvasti ja
usein joukkueittain (vast.) hajautettuna. Esimerkiksi ltn (res) Vepsäläisen 1.ItKKK:n joukkueet vaihtoivat
tuliasemia sodan aikana 74 kertaa,
saldo oli hyvä: 24 pudotusta ja 10
vaurioitettua konetta. Uuden asekaluston ansiosta voitiin kenttäarmeijan ilmatorjuntaa sodan loppupuolella vahventaa, mutta divisioonien
ilmatorjuntaosastoille ei vieläkään
ollut antaa aseita. Ryhmitys oli vieläkin hyvin takapainoinen, koska piti
suojata selustayhteyksiä (sama tilanne oli kesällä 1944). Kenttäarmeijan
suojana olleet ilmatorjuntajoukot
ampuivat alas 280 viholliskonetta.
Talvisodan lopussa oli suhteellisen suppealla operaatioalueella kuitenkin verrattain paljon ilmatorjuntaa, se oli painopistealue – ihan oikea

Talvisodan loppuvaiheessa kenttäarmeijan ilmatorjuntajoukot olivat ryhmittyneet melko suppealle alueelle, joten ilmatorjunnalla oli selvä painopiste. (Kuva:
Talvisodan historia)

taktiikka! Tässä vaiheessa tuli myös
eniten pudotuksia, helmikuussa 1940
ammuttiin alas ainakin 131 konetta –
oli kyllä paljon maalejakin…

Neuvostoliiton
terroripommitukset
NL noudatti douhetismin periaatteita Suomen kotialueen terroripommituksissa: pyrkimyksenä oli nujertaa
kansan puolustustahto ja -kyky. Se
ei onnistunut.
Venäläisten lähteiden mukaan
(V.V. Ganin: Vozdushnaja voijna v
Finljandii, 1998)

Neuvostoliitto suoritti talvisodassa sotalentoja seuraavasti:
SOTALENTOJEN MÄÄRÄ
YHTEENSÄ 101 060
––NL:n ilmavoimat
––lentoja yhteensä 84 397
––pommituslentoja 44 041
––hävittäjälentoja 40 266
––Itämeren (Baltian) laivaston ilmavoimat
––lentoja yhteensä 16 663
––Pommeja yhteensä 23 146 tonnia
––meri-ilmav osuus 2 600 tonnia
››

Neuvostoliiton ilmavoimien (pl. meri-ilmavoimat) toiminta
jakaantui seuraavasti:
––maavoimien tukeminen
33 704
lentoa = 40 %
––ilmanherruuden ylläpito
26 098
31 %
––liikenneyhteyksien tuh.
10 897
13 %
––lentotiedustelu
4358
5%
––lentokuljetukset
4073
4,8 %
––sotateollisuuden pommitus 2193
2,7 %
––muut tehtävät
3002
3,5 %
YHTEENSÄ
84 307*
100
(Huom*: ylemmässä taulukossa lentojen määrä 84 397)
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Suomalaisissa lähteissä (Talvisodan pikkujättiläinen, 1999) tiedot
vihollisen lentotoiminnasta ovat ylimalkaisempia:
––NL:lla käytössä max. 3253–3885
sotakonetta (1732 pommi-, 1559
hävittäjä-, 594 tiedustelukonetta)
––Suomen alueelle suoritettiin
2726 pommituslentoa (ei konemäärää)
––Pudotettu 55 000 räjähdys- ja
yli 41 000 palopommia (ei tonnimäärää)
Pommituslennoista arviolta noin
20 % suuntautui Suomen kotialueelle. Pommituskohteita oli yhteensä
690. Sodan alussa vihollinen pommitti erityisesti länsirannikon satamakaupunkeja aina Vaasaa myöten
tarkoituksena katkaista meriyhteydet
ja eristää Suomi muusta maailmasta,
mikä ei kuitenkaan onnistunut. Myös
rautateitä pommitettiin tarkoituksena
estää kuljetukset. Tappioita tuli paljonkin, mutta kun Suomen armeijan joukot oli keskitetty rintamalle
pääosin jo YH:n aikana, ei tälläkään
eristämistoiminnalla saavutettu merkittäviä tuloksia.
Puna-armeijan hyökkäyksen pysähdyttyä ja sodan pitkittyessä Neuvostoliiton lentokonemäärä lisääntyi
ja pommitusten volyymi kotialueellakin kasvoi. Tulokset olivat kuitenkin suhteellisen heikkoja, vaikka
useimmissa kohteissa ei ollut mitään ilmapuolustusta. Monissa kaupungeissa kuitenkin tuhoutui ja vaurioitui paljon rakennuksia. Tämä ja
siviiliuhrien (suhteellisen pieni) määrä (848 kuoli, 2812 haavoittui) olivat
kuitenkin osoitus ilmapuolustuksen
heikkoudesta. Puolustamattomien
siviilikohteiden pommittaminen oli
Haagin sopimusten vastainen sotarikos!
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Ilmatorjunnan saavutukset
Ilmavoimiin kuuluneiden ilmatorjuntajoukkojen tilille on kirjattu kaliiperiluokittain seuraavat pudotusluvut:
Kuukausi
30.11.-12/39
1/1940
2/1940
1.-13.3./1940
Yhteensä
= %-osuus

76 mm
15
4
8
4
31
(9,9)

40 mm
26
15
60
27
128
(40,8)

20 mm
11
26
42
25
104
(33,1)

7,62 mm
14
11
21
5
51
(16,2)

Yhteensä
66
56
131
61
314
(100)

(Lähde: Ilmatorjuntajoukot 1925–1960, s. 91)
Muiden puolustushaarojen ilmatorjuntajoukot ampuivat alas koneita
seuraavasti:
––Maavoimien ilmatorjunta 49
––Merivoimien ilmatorjunta 41
(Lähde: Ilmamme puolustajat sodassa, 1941).
Ilmatorjuntajoukkojen tilille on
lisäksi ilmoitettu 376 vaurioitettua
viholliskonetta. Lentojoukkojen pudotustilaston yleisin luku on 190,
vaikka suurempiakin löytyy. Lisäksi
tuhottiin 105 konetta maassa. Kun 61
omaa konetta menetettiin (niistä 45
oli taistelutappioita), jäi lentojoukkojen ”nettovoitoksi” 129 konetta. On
sotahistoriassa harvinaista, että ylivoimaisen puolen konetappiot olivat
suuremmat kuin alivoimaisen.
Ilmatorjunta-aseiden ampumatarvikekulutus (kpl) pudotusta kohden jäi harvinaisen pieneksi:
––76 mm:n aseet 163 kpl, 40 mm
391,5 kpl, 20 mm 474 kpl ja
itkk:t 8147 kpl.
Nämä olivat toisen maailmansodan
parhaita lukuja!
Pudotustilastojen (ilmavoittojen)
valossa parhaita ilmatorjuntayksiköitä olivat seuraavat:
Raskaat it.patterit
––22. Rask.It.Ptri, kapt K. Seppälä,
10+0 (tuhottu+vaurioitettu)
––53. Rask.It.Ptri, kapt (res) W.
Bengelsdorf, 6+15
Kevyet it.patterit

––2. Kev.It.Ptri, ltn K. Pulliainen,
34+14
––1. Kev.It.Ptri, ltn A. Marte, 32+11
––23. Kev.It.Ptri, ltn (res) Lund,
14+6
It.kk.komppaniat
––5. It.KKK, ltn (res) Valorinta,
29+46 (75)
––4. It.KKK, ltn (res) O. Rahela,
23+29 (52)
Raskaat it.kk.joukkueet
––30. Rask.It.Kk.J, vänr (res) Sovinen, 14+0
Parhaat ilmatorjuntayksiköt saivat paljon ilmavoittoja, mutta eivät
yhtä paljon kunniaa kuin lentojoukot! Parhaiden yksiköiden päälliköiden joukossa oli paljon myöhemminkin tuttuja nimiä: Kalle Seppälä
(evl), Kyösti Pulliainen (maj), Aki
Marte (maj), Olavi Rahela (maj
res). Vänr Veikko Järvelä (ev) toimi Pulliaisen sijaisena helmikuusta
1940 alkaen, ja yksikkö sai silloin
tililleen huomattavan osan pudotuksista. Parhaana ilmatorjuntamiehenä
palkittiin 30. Rask.It.Kk.J:n varajohtaja, kersantti (res) Harry Laurén.

Mitkä olivat Neuvostoliiton
kokonaistappiot?
Neuvostoliiton todellisia konetappioita ei vielä tarkoin tiedetä, asia
ehkä korjaantuu lähitulevaisuudessa
(vrt. Carl-Fredrik Geustin arkisto-

Puna-armeijan maahyökkäyksen pysähtyessä Neuvostoliitto kiihdytti kotialueen ilmapommituksia. (Kuva: 105 taistelun
päivää, 1940)

tutkimukset). Venäläisissä lähteissä
(Neuvostoliitossa) esitetyt pienehköt
luvut eivät vaikuta uskottavilta.
Suomalaisten ilmoittamat NL:n
taistelutappiot (699 tuhottua ja 376
vaurioitettua konetta) voisivat olla lähellä totuutta. Sotakokemusten mukaan taistelutappioiden osuus kokonaistappioista toisen maailmansodan
aikana oli yleensä noin 50 %, jolloin
NL:n kokonaistappiot (ml. ei-taistelutappiot) olisivat olleet ehkä jopa
1400 konetta. Suurempikaan luku ei
olisi yllätys.
Neuvostoliitossa valmistettiin
9897 lentokonetta vuonna 1939 ja
10 540 konetta vuonna 1940, joten
konetappiot oli helppo korvata, miehistötappioita ei yhtä nopeasti.

jättiläisessä (1999) ilmatorjunnan
osuutta ei ole käsitelty juuri lainkaan,
vaikka ilmavoimista (johon ilmatorjuntakin kuului) on oma artikkeli.
Talvisodan ilmatorjunnan historia

on vielä kirjoittamatta. Marsalkka
Mannerheim antoi päiväkäskyssään 13.3.1940 tunnustuksen myös
ilmapuolustajille. Sen ansaitsivat ilmatorjuntamiehetkin!

Ilmatorjunnalla tärkeä rooli
Ilmatorjunnan merkitys talvisodassa oli ratkaiseva: sillä oli päävastuu
kenttäarmeijan ilmapuolustuksessa
ja tärkeimpien asutuskeskusten puolustuksessa. Pudotuslukujen valossa
ilmatorjunta ikään kuin kolminkertaisti omien hävittäjien määrän. Ilmatorjunnan merkittävää osuutta ei
kuitenkaan ole koskaan täysin tunnustettu; esim. Talvisodan pikku-

Ilmatorjuntajoukot ampuivat talvisodassa alas 404 ja vaurioittivat 376 viholliskonetta. Kuvassa tiedustelukone R-5. (Kuva: Ilmamme puolustajat sodassa,
1941).
Ilmatorjunta 1/2010 • 11

Dipl.ins. Carl-Fredrik Geust
Suomen Sotahistoriallisen
Seuran hallituksen jäsen

TEEMANA

TALVISOTA

Talvisota ilmassa
Helsinkiä pommitetaan
30.11.1939
Talvisota ilmassa alkoi Suomen pääkaupungin Helsingin pommituksella
30. marraskuuta 1939. Sinä päivänä
Helsinkiä pommitettiin jopa kolme
kertaa, vaikka monien pommituksia
kokeneiden muistikuvaan on piirtynyt kuva vain yhdestä, eri puolilla Helsinkiä suurta tuhoa aiheuttaneesta pommitushyökkäyksestä. Heti
aamulla kolme SB-pommikonetta
etsi tuloksetta Malmin lentokenttää, ja pudotti pomminsa klo 9.15
varamaalina olleeseen Pasilan ratapihaan, Malmille sekä Tikkurilaan.
Suurempia vahinkoja ei syntynyt.
Kello 10.35 pommitettiin Santahaminaa. Kahdentoista SB-pommikoneen
ilmahyökkäys tuli täydellisenä yllätyksenä: koneet tulivat mantereelta,
eivät mereltä, hälytystä ei annettu tai
sitä ei kuulunut. Pommituksen tar-

koituksena oli tuhota Santahaminan
merilentoasemaa, joka kuitenkin oli
tyhjä. Tähän oli syynä Lentolaivue
36:n merilentokoneiden suuressa salaisuudessa muutama viikko aikaisemmin suoritettu siirto Vuosaaren
Kallvikiin, joka oli jäänyt venäläisiltä täysin huomaamatta. Kuitenkin
Santahaminan pommituksessa neljä
henkilöä sai surmansa.
Iltapäivällä yhdeksän DB-3 pommikonetta oli ollut etsimässä tiedustelukoneiden aamulla Högsåran ankkuripaikalla löytämiä panssarilaivoja. Väinämöinen ja Ilmarinen olivat
kuitenkin välittömästi siirtyneet Lohmin ankkuripaikalle eivätkä punalentäjät niitä enää löytäneet. DB-3 -laivueen paluulennolla huononevassa
säässä havaittiin pilvenraosta varamaalit, Helsingin länsisatama ja Hietalahden telakka. Pommimatto levisi Helsingin keskustaan Hietalahden

torilta linja-autoasemalle, aiheuttaen
suurta tuhoa. Pommituksessa 91 henkilöä sai surmansa. Kaksi DB-3 konetta jäi palaamatta, ilmeisesti Helsingin ilmatorjuntatykistön pudottamina. Paluun jälkeen punalentäjiä
palkittiin onnistuneesta pommihyökkäyksestä, jonka seurauksena ”valkosuomalaisten hallitus ja eduskunta
pakeni pääkaupungistaan”. Venäjällä
nykytutkimus on sen sijaan todennut
että Helsingin pommitus oli poliittisesti varsin harkitsematon teko, joka
nostatti usean maan, ennen kaikkea
USA:n yleisen mielipiteen tuomitsemaan Neuvostoliiton suorittamat
siviiliväestön terroripommitukset.
Kansainväliset vastalauseet johtivatkin pian Neuvostoliiton erottamiseen
Kansainliitosta, ja herättivät laajan
halun auttaa suurvallan hyökkäyksen
kohteeksi joutunutta Suomea.

Immolan ja Suur-Merijoen
pommitus 1.12.1939

Talvisodan syttyessä punahävittäjissä voitiin nähdä kannustavia propagandatekstejä. Itämeren laivaston ilmavoimien I-16 hävittäjän kyljessä lukee ”Vapautta sorretuille!”. Kun ”sorretut” eivät halunneet vapautta Puna-armeijan
ehdoilla, tekstit poistettiin…
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Seuraavana päivänä neuvostoilmavoimien tavoitteena oli tuhota Suomen ilmavoimien päätukikohdat
Kaakkois-Suomessa, Imatran vieressä olevan Immolan sekä Viipurin
länsipuolella olevan Suur-Merijoen.
Immolaan tukeutuneet Lentolaivue
24:n Fokker-hävittäjät olivat kuitenkin valppaina. Yhdessä Viipurin ilmatorjuntatykistön kanssa pudotettiin päivän aikana 11 SB-pommikonetta ilman omia tappioita. Vakaana
aselavettina oleva Fokker-hävittäjä
osoittautui kiinteästä laskutelineestään huolimatta menestyksekkääksi
torjunta-aseeksi, joka miltei pystysyöksyllä irrottautui taistelusta ilman

että neuvostohävittäjät pääsivät seuraamaan.
Neuvostopommikoneet hyökkäsivät talvisodan alkuviikkoina
ilman hävittäjäsuojaa, yleensä yhdeksän koneen kiilamuodostelmina.
Vähälukuisten suomalaisten lentäjien lento- ja ampumataito oli yleisesti ottaen paljon korkeammalla tasolla kuin punalentäjillä. Suomalaiset
hävittäjälentäjät olivat ennen sotaa
mm. toistuvasti suorittaneet ilmataisteluharjoituksia ammuntoineen
ilmamaaleja vastaan Laatokan yllä.
Oli myös kehitetty omaperäinen ilmataistelutaktiikka taktisena perusyksikkönä ”löysä hävittäjäpari”, jonka toimintaperiaatteena oli moderni
”see first – shoot first”. Sen sijaan
neuvostohävittäjät toimivat yleensä
kiinteinä ja jäykkinä kolmen koneen
osastoina. Sekä Karjalan kannaksella
että Laatokan Karjalassa toimi kuitenkin myös punailmavoimien ässärykmenttejä, joiden hävittäjälentäjillä oli huomattava taistelukokemus
Espanjan sisällissodasta ja Mongoliasta. Ohjaaja- ja konetappioiden
minimoimiseksi harvalukuisilta suomalaisilta hävittäjälentäjiltä oli kielletty ryhtyä taisteluun punahävittäjiä
vastaan, mikä taas on johtanut neuvostokäsitykseen suomalaislentäjien
pelkuruudesta. Pääosin Suur-Merijokeen tukeutunut Lentorykmentti 1
suoritti Fokker C.X kaksitasoilla lähitiedustelua ja syöksypommitusta.
Hitaat koneet tulivat pian kärsimään
vakavia tappioita.
Lentorykmentti 4:n nopeat Blenheim-pommikoneet suorittivat Punaarmeijan lähi- ja joskus myös kaukoselustan (mm. Lotinapellon) pommituksia. Useimmiten vain muutamalla koneella suoritettuja pommituksia huomattavasti tärkeämpänä
oli vihollisvoimien lentotukikohtien sekä Laatokan pohjoispuoleisten ryhmitysalueiden ja huoltoyhteyksien valokuvaustiedustelu. Tämä
miltei tuntemattomaksi jäänyt strateginen kuvaustiedustelu oli lajissaan korvaamaton ja myötävaikutti

Jorma Sarvanto Fokker-hävittäjässään Utissa. Sarvanto teki ”maailmanennätyksen” pudottamalla kuusi DB-3 pommikonetta neljässä minuutissa 6.1.1940.

merkittävästi neuvostodivisioonien
saarrostusoperaatioihin. Blenheimlennot suoritettiin sekä Tikkakosken
päätukikohdasta, että esim. työkenttänä käytetystä Kuluntalahdesta.

Pommitukset jatkuivat 19.
joulukuuta 1939 lähtien
Joulukuun alun jälkeen alkoi melkein kolme viikkoa kestänyt lentokelvoton sää, joka päättyi vasta
19.12.1939, jolloin puna-lentäjät
uusivat yrityksensä tuhota suomalaiset lentotukikohdat sekä myös
mm. Kaakkois-Suomen risteysasemat. Fokker-lentäjät ja ilmatorjuntatykistö pudottivat yhdessä ainakin 22
pommikonetta ilman omia hävittäjätappioita. Pommitukset jatkuivat joulukuun 21., 23. ja 25. päivinä, jolloin
pudotettiin ainakin 28 punapommikonetta, omien hävittäjätappioiden
rajoittuessa yhteen 23. joulukuuta
alasammuttuun Fokker-hävittäjään.
Kuten hyvin tunnettua, Jorma Sarvanto pudotti loppiaisena
6.1.1940 Kouvolan ja Kotkan välillä
samalla lennollaan peräti kuusi Kuopiosta palaavaa DB-3 pommikonetta – mitkä mainostettiin eräänlaisena
maailmanennätyksenä. Sarvanto kävi
ilmataistelunsa osin Sippolan kirkon
luona, missä oli menossa sankari-

hautajaisia. Kerrotaan että putoavia
pommikoneita nähdessään saattoväki oli arkkujen hautaan laskun aikana ryhtynyt taputuksiin! Sarvannolla
oli itsellään satumainen onni – hänen koneensa oli ammuttu pommikoneiden taka-ampujien tulituksessa
ammuttu seulaksi, ja laskun jälkeen
mekaanikot totesivat 35 luodinreikää hänen Fokker-hävittäjässään.
Salaisuutena Sarvannon, kuten monien muiden pudotusten takana oli
tehokas radiotiedustelu, joka pystyi
ilmoittamaan pommitusosaston paluureitin ja –ajan. Tiedot Sarvannon
ennätyslennosta ja samanaikaisista
menestyksellisistä mottitaisteluista
levisivät ympäri maailman, ja tulisivat symbolisoimaan talvisotaa nykyaikaisena ”David vastaan Goljat”
–taisteluna.
Ensimmäisten pommituslentojensa jälkeen punailmailmavoimat
olivat ryhtyneet systemaattisesti
pommittamaan Suomen kotirintamalla olevia kohteita. Tavoitteena
oli murtaa Suomen puolustuskyky
ja -tahto pommittamalla hallintokeskuksia, teollisuuskohteita ja liikennesolmuja sekä estämällä elintärkeä huoltoliikenne Ruotsista. Niinpä
toistuvasti pommitettiin mm. Turkua,
Tamperetta, Jyväskylää sekä Pohjan››
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lahden satamia Vaasaa myöten. Ainoastaan Tampereella oli eräänlainen
improvisoitu hävittäjäsuoja: ilmahälytyksen sattuessa Koelentueen lentäjät nousivat kulloinkin Valtion Lentokonetehtaalla korjattavina, mutta
välttävästi lentokelpoisina oleviin
hävittäjiin. Koelentäjät pudottivatkin
useita pommikoneita, mutta kärsivät
myös katkeria tappioita.

Koneita tulee
- lentäjät loppuvat?
Heti talvisodan sytyttyä yritettiin ostaa lisää koneita mm. Englannista,
Ranskasta ja USA:sta. Italiasta oli
onnistuttu jo YH-aikana lokakuussa 1939 ostamaan 35 Fiat G.50 hävittäjää, joiden toimitukset Saksan
kautta kuitenkin keskeytettiin maan
uuden liittolaisen, Neuvostoliiton
vaatimuksista, ja Suomen tilaamat
koneet oli pakko lähettää varsin hitailla merikuljetuksilla.
Kun Suomi vastoin odotuksia ei
antautunut ylivoiman edessä, vaan
pystyi jopa torjumaan vihollisen
hyökkäykset, ruvettiin Lontoossa
ja Pariisissa aktiivisesti suunnittelemaan Suomen auttamista mm. asetoimituksilla. Niinpä saatiin pian lupauksia noin 300 lentokoneen toimituksista, joista yli 150 koottiin Ruotsin lentokonetehtailla ja -korjaamoissa. Pystyttiin jo perustamaan useita
uusia lentolaivueita. Niinpä esimerkiksi Turun suojana toimi Säkylään
tukeutuva Lentolaivue 28, kalustona
ranskalaisia Morane-hävittäjiä.
Uusien lentokoneiden saapuessa
Suomeen tammi-helmikuussa 1940
ohjaajapulasta tuli uusi ja vakava ongelma. Lentokoneiden siirtolentoihin
Englannista tai Ruotsista piti toisinaan komentaa ohjaajia, joilla ei ollut
riittävää lentokokemusta, puhumattakaan joskus hyvin huonoissa säätiloissa ja avomeren yllä suoritettavien
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ylipitkien lentojen edellyttämää taitoa. Ihme kyllä vain muutama lentokone menetettiin siirtolennoilla. Vasta maahan saapuneilla hävittäjillä ja
pommikoneilla suoritettiin välittömästi sotalentoja – käytännöllisesti
katsoen ilman minkäänlaista lentäjien tai mekaanikkojen tyyppikoulutusta. Eräät ohjaajat saivat ainoastaan
muutaman tutustumislennon uusilla ja tuntemattomilla lentokoneilla
ennen kuin tekivät ensimmäisen sotalentonsa. Uusia laivueita perustettaessa oli pakko ohentaa vanhojen
laivueiden päällystörakennetta. On
kyseenalaista miten niukat ja uupuneet ohjaajaresurssit olisivat riittäneet jatkuvasti pitenevinä kevätpäivinä. Konetyyppien kirjavuus aiheutti
mekaanikoille suunnattomia ongelmia, jokaisessa hävittäjälaivueessa
oli oma päätyyppi. Katettujen ja lämmitettyjen huoltotilojen puuttuessa
jatkuva siirtyminen jäätukikohdasta
toiseen ei myöskään helpottanut mekaanikkojen työtä.
Kauhavan Ilmasotakoulun lentokurssien kapasiteettia ei tietenkään

voitu rajattomasti laajentaa, joten
koulutuksen suhteen käännyttiin naapurimaiden puoleen. Sekä Ruotsissa että Norjassa ehdittiin käynnistää
suomalaisten lento-oppilaiden peruskoulutus, poliittisista syistä maiden
siviili-ilmailuliittojen järjestäminä
kursseina. Myös Tanskassa oli tehty
periaatepäätös koulutuksen järjestämisestä, mutta Tanskassa kurssia ei
ehditty aloittaa ennen Moskovan rauhaa 13.3.1940.
Rauhansopimuksen jälkeen
Ruotsin ja Norjan kurssit (joista viimeksi mainittu oli vasta ehtinyt alkaa) jatkuivat innottomasti. Saksan
hyökättyä Norjaan vajaa kuukausi
myöhemmin 9.4.1940 suomalaiset
lento-oppilaat harkitsivat ensin liittymistä vapaaehtoisina Norjan armeijaan taistellakseen maahantunkeutujaa vastaan, mutta päättivät sitten
lähteä takaisin Suomeen. Kuvaavaa
Suomen heilahtelevalle ulkopoliittiselle asemalle kesällä 1940 on, että
Saksan miehitettyä koko Norjan Jäämeren rannikkoa myöten, suomalaisen lentokurssin järjestänyt norjalainen eversti Ole Reistad saapui
Suomeen kysyäkseen onko Suomi
valmis järjestämään vastaavaa lentokoulutusta norjalaisille pakolai-

Täysin ehjä DB-3 pommikone saatiin sotasaaliiksi 29.1.1940. Viron Kuusikuun
tukeutuneen 53. PommLeR:n pommikoneosasto oli kierrellyt Hämeessä ja lopulta laskeutunut Hauhonselän jäälle. ”Punaisen 15”:n miehistö jätti koneensa
ja ahtautui muihin koneisiin.

sille? Tämä ei sopinut syntyneessä
tilanteessa, jolloin Suomi oli valitsemassa Saksan puolta mahdollista
tulevaa voimamittelöä ajatellen. Reistad lähti sittemmin Kanadaan missä perusti Little Norway-lentokoulun
joka koulutti hävittäjälentäjiä Royal
Air Forcea varten.

Ruotsalainen vapaaehtoinen lentorykmentti F 19
Kuten yllä todettiin kaikki taistelukoneet oli talvisodan syttyessä keskitetty Kaakkois-Suomeen, joten Neuvostoliitolla oli ehdoton ilmaherruus
Keski- ja Pohjois-Suomessa. Tilanne
muuttui Pohjois-Suomen osalta ruotsalaisen vapaaehtoisen lentorykmentin (vahvuudeltaan oikeastaan vain
lentolaivue) F 19:n saapuessa Veitsiluotoon tammikuun alussa. F 19 käsitti kaksitoista Gloster Gladiatorhävittäjää (eli kolmasosa Ruotsin
silloisista torjuntahävittäjistä) ja
neljä Hawker Hart kevyttä pommikonetta, henkilövahvuudeltaan runsaat 200 henkilöä, joista 25 lentäjää.
F 19 oli lisäksi hyvin valmistautunut
tehtäväänsä, tottunut Pohjolan talviolosuhteisiin, ja lisäksi omavarainen
(ml. polttoaine- ja ammustoimitukset, varaosat, muonitus jne), eikä
siis verottanut Suomen ilmavoimien
niukkoja resursseja. Toiminta-alueen laajuuden takia F 19:n oli pakko
perustaa etätukikohtia Rovaniemen
Olkkajärvelle, Ouluun, Kemijärvelle
ja Vaalaan. Tammikuun 12. päivästä
lähtien sotalentoja suorittaneet ruotsalaiset pudottivat kahdeksan pommikonetta ja menettivät viisi lentäjää,
joista kolme kaatunutta ja kaksi sotavankina. F 19:n tärkeimpänä saavutuksena lienee konkreettinen osoitus,
ettei punalentäjillä enää ollut ehdotonta ilmaherruutta. Onkin laskettu
että F 19 torjui 35 pommihyökkäystä
Pohjois-Suomen kaupunkeihin.
Hyvin järjestetyn ja tehokkaasti toimivan ruotsalaisen F 19-yksikön lisäksi suuri määrä vapaaehtoisia ilmoitti Suomen diplomaatti-

Ruotsalaisen F 19:n hävittäjälentäjät kävivät tutustumassa 10.3.1940 Kemijärvelle pudottamaansa nelimoottoriseen TB-3 pommikoneeseen.

edustustoissa eri puolilla maailmaa
haluavansa palvella Suomen ilmavoimissa. Halukkailta puuttui lähes
poikkeuksetta suomen kielen taito ja
monessa tapauksessa myös tarpeellinen peruskoulutus. Valmennus sotalentoihin Suomen talviolosuhteissa
vaati suomalaisilta lennonopettajilta
kohtuutonta huomiota. Kansainvälisillä vapaaehtoisilla oli lähinnä vain
mainosarvoa. Joukossa oli onnenhakijoita, huijareita ja jopa rikollisia. Tunnetuimpia vapaaehtoisia oli
”Musta kotka”, afroamerikkalainen
Hubert Fantleroy Julian, joka ilmoitti olevansa Abessinian ilmavoimien
entinen komentaja, sotilasarvoltaan
kenttämarsalkka. Julian oli selvästi tyytymätön Suomessa saamaansa
kapteenin arvoon, joka taas monen
suomalaisen mielestä oli selvästi
useita arvoasteita liian korkea.
Johtuen vapaaehtoisten riittämättömästä lentokokemuksesta ani harvat voitiin suoraan hyväksyä ilmavoimien taistelulaivueisiin. Muut lähetettiin koulutusyksiköihin, eikä heistä ollut mitään hyötyä lyhyen sodan

aikana. Riittävän lentokokemuksen
omaavista vapaaehtoisista useimmat
siirrettiin Lentolaivue 22:een, joka
maaliskuussa 1940 sai uudet Hurricane- ja Brewster-hävittäjät. Ilmavoimien “muukalaislegioonaksi” kutsuttu laivue perustettiin Hollolan Pyhäniemessä talvisodan viimeisinä päivinä. Lyhtyaikaisen laivueen lentävä
henkilökunta edusti yhtätoista maata,
ulkomaalaisia oli neljä upseeria sekä
kymmenen aliupseeria. Samankaltainen kirjava tausta oli teknisellä henkilökunnalla.
Useat ulkomaalaiset ohjaajat eksyivät ensimmäisellä ja joskus ainoalla tutustumislennollaan lumen peittämien metsien ja jäätyneiden järvien
yllä. Lumisilla ja liukkailla kiitoteillä
sattui lisäksi lukuisia vaurioita.

Viipurinlahti maaliskuu
1940
Maaliskuussa 1940 oli pakko komentaa miltei kaikki Ilmavoimien
omat koneet torjumaan Puna-arme››
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jan hyökkäystä Viipuria kohti sekä
Viipurilahden yli. Niinpä mm. Turku
oli taas pakko jättää ilman omaa hävittäjäpuolustusta. Maaliskuu 7.-10.
välisenä aikana menetettiin kolme
Viipurinlahden pommituksia suorittanutta Blenheim-konetta.
Samalla käytiin kiivaita neuvotteluja englantilaisten ja ranskalaisten pommikoneosastojen saamiseksi Suomeen. Maaliskuun 6. päivänä
saatiin tieto että kolme Blenheimlaivuetta, 36 konetta, tullaan lähettämään Englannista Suomeen. Suomessa ryhdyttiin heti valmistelemaan
pommikoneosastojen vastaanotto ja
tuleva käyttö. Ilmavoimien komentaja kenraali Lundqvist käski 9.3.1940
pikaisesti kokoamaan maalitiedostoja uusia pommitusyksikköjä varten:
”Ulkolaisia vapaaehtoisia pommituslaivueita varten on maalien määrittelemiseksi koottava kaikki saatavissa oleva materiaali (valokuvat,
kartat ym. tiedot) mm. seuraavilta
alueilta: Kannas, Pietari ympäristöineen, Pietarin sotilaspiiri linjalle Peipusjärven pohj.pää–Volhov–
Äänisjärvi, Karjala, Viro… Kesällä
1939 otetut valokuvat myös käytet-

täväksi. Yllä oleva myös alueiden
tärkeysjärjestys.” Pommitusmaaleina mainittiin erityisesti rautatiet,
huoltokeskukset ja lentotukikohdat,
sotatarviketehtaat ja voimalaitokset.
Mitään maalikansioita (tai osioita)
ei ole löytynyt, eikä ole tiedossa,
ehdittiinkö niitä (mukaan lukien kesällä 1939 kapteeni Eskolan itärajan
takana ottamat huippusalaiset ilmakuvat!) luovuttaa ennen rauhan solmimista.
Maaliskuun 9. päivänä ilmoitettiin Lontoossa, että mikäli Suomi
katkaisee rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa, niin Englanti lähettää 50 Blenheim-pommikonetta Suomeen. Heti Suomen virallisen avustuspyynnön jälkeen RAF:n lentäjät
lentävät pommikoneet Suomeen.
Kahdeksan pitkänokkaista lähtee
matkaan neljän päivän kuluttua, ja
loput 42 lyhytnokkaista konetta kahdeksan päivää myöhemmin.

Talvisota päättyi 13. maaliskuuta 1940
Kuten tunnettua Suomi ei koskaan
jättänyt avustuspyyntöä, eikä englan-

tilaisia tai ranskalaisia pommikoneosastoja lähetetty taistelemaan Suomessa. Moskovassa 13.3.1940 vastaisena yönä solmittu rauhansopimus
muutti maailmanhistorian kulun.
Jälkiviisaasti voi todeta, että on
hyvin epätodennäköistä että luvatut
pommikoneet olisivat ehtineet perille, ennen kuin olisi ollut auttamattomasti liian myöhään talvisodan lopputuloksen muuttamiseksi. Suomen
armeijan vastustuskyky oli rauhan
solmimishetkellä käytännöllisesti
murtumassa Viipurinlahdella.
Suomen intervention rinnalla
länsiliittoutuneet suunnittelivat myös
Neuvostoliiton Bakun öljykenttien
pommituksia. Kremlin neuvotteluhalukkuuteen on varmasti vaikuttanut
tietoisuus liittoutuneiden strategisista
suunnitelmista sekä Suomen intervention, että öljykenttien pommitusten muodossa.
Moskovan rauhansopimuksen
jälkeen peruutettiin välittömästi kaikki interventiosuunnitelmat.
Ruotsiin jo saapuneiden lentokoneiden toimitusjärjestelyt jatkuivat,
mutta huomattava määrä luvattuja,
Englannin ja Ranskan satamissa tai
lentokentillä odottavia lentokoneita
ei koskaan saapunut Suomeen.
Ruotsalaista F 19-laivuetta lukuun ottamatta talvisodan lukuisista vapaaehtoisista ei ollut mitään todellista hyötyä ilmavoimille, vaan
he muodostivat pikemminkin vain
häiriötekijän.

Ilmasodan lopputulos

Blackburn Roc-koneet eivät koskaan saapuneet Suomeen. Siirtolento Suomeen
keskeytyi Skotlantiin 13.3.1940. Koneisiin oli jo maalattu ilmavoimien ROtunnukset, ja sinistä hakaristitunnusta varten oli maalattu valkoinen pohja.
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Talvisodan alussa Neuvostoliitolla oli yli 2500 taistelukonetta (etupäässä Leningradin sotilaspiirissä) Suomen vastaisilla rintamilla.
Sodan aikana saatiin vahvistuksia
useista Sisä-Venäjän sotilaspiireistä, sekä Mustanmeren ja jopa Tyynen
valtameren laivastojen ilmavoimista.
Talvisodan päättyessä sotakoneita oli
rintamalla yli 4000. Neuvostoliiton
lentojoukot menettivät yli 980 lentokonetta, joista arviolta puolet tais-

teluissa, ja loput onnettomuuksissa,
eksymisissä, pitkillä siirtolennoilla
jne. Miehistötappiot käsittivät lähes
900 menetettyä lentäjää, joista 106
Hävittäjiä
Lentorykmentti 1
Lentorykmentti 2
Lentorykmentti 4
Lentolaivue 36
Yhteensä

jäi sotavangeiksi Suomessa.
Suomen ilmavoimat menettivät
taas 62 lentokonetta (joista 47 taisteluissa) ja 71 lentäjää (joista viisi sota30.11.1939
Pommikoneita

Tiedusteluym. koneita
48

46

vankia). Ilmavoimien kalustotilanne
30.11.1939 ja 13.3.1940 on esitetty
taulukossa 1.

Hävittäjiä

13.3.1940
Pommikoneita

13
87

17

Tiedusteluym. koneita
27

20
8

8

119

166

Taulukko 1. Suomen ilmavoimat 30.11.1939 ja 13.3.1940
Eversti evp
Ahti Lappi
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ILMATORJUNNAN
JOHTO TALVISODASSA
Ilmatorjunta oli sotien aikana
puolustusvoimien nuorin aselaji. Ensimmäinen ilmatorjuntajoukko-osasto perustettiin
syyskuussa 1930 kenttätykistön
yhteyteen Viipurissa, josta tuli
ilmatorjunnan pääkoulutuspaikka. Ilmatorjunta alistettiin operatiivisesti ilmavoimien johtoon
1.7.1937 ja liitettiin orgaanisesti
ilmavoimiin 1.1.1938. Samalla
ilmatorjunta sai oman aselajijohdon. Aselajissa oli 1.1.1939
kaksi ilmatorjuntarykmenttiä:
Ilmatorjuntarykmentti 1 Helsingissä ja Ilmatorjuntarykmentti 2
Viipurissa.
Aluksi ei ollut
ilmatorjuntaupseereita
Puolustusvoimissa ei ollut vapaussodan jälkeen eikä pitkään aikaan sen
jälkeenkään yhtään ilmatorjuntakou-

lutettua upseeria. Osa tykistöjääkäreistä oli saanut ilma-ammuntakoulutusta Saksassa ja myös rannikkotykistössä tunnettiin asiaan mielenkiintoa. Oli varsin luonnollista, että
ilmatorjuntakoulutus alkoi rannikkotykistön piirissä ja jatkui kenttätykistössä, kunnes ilmatorjunnasta tuli osa
ilmapuolustusta.
Ensimmäiset ilmatorjuntajoukoissa palvelleet upseerit olivatkin
kenttä- tai rannikkotykistön miehiä.
Suomenlinnassa palvellut rannikkotykistön kapteeni Åke Törnroos
perusti esimiehensä, eversti Väinö
Valveen tuella ensimmäisen ilmatorjuntayksikön, Ilmapuolustuskomennuskunnan, 1.7.1925.
Ilmatorjuntakoulutuksen johtajina tulivat 1920–1930 -luvuilla
tunnetuiksi kapteeni/majuri Holger Baeckman, joka oli presidentti
Relanderin vävy, ja kapteeni/majuri
Juhani Paasikivi, presidentti Paasikiven poika. Holger Baeckman oli
kenttätykistöupseeri, joka valmistui

upseeriksi 1921 ja siirtyi ilmatorjuntaan vuonna 1926. Hän toimi ennen
talvisotaa Viipurissa ilmatorjuntapatterin päällikkönä, patteriston komentajana (1930–1933) ja Ilmatorjuntarykmentin komentajan sijaisena
(1937–1938).
Juhani Paasikivi oli myös kenttätykistöupseeri, joka valmistui Kadettikoulusta 1922 ja suoritti yleisen
ja ylemmän kurssin Ruotsin tykistöja insinöörikorkeakoulussa vuosina
1924–1928. Ainakin pituudesta päätellen kurssit saattoivat vastata Sotakorkeakoulun ye-upseerikurssia, jota
Paasikivi ei suorittanut. Vuodesta
1930 alkaen hän toimi ilmatorjuntapatterin päällikkönä ja patteriston
komentajana Viipurissa. Paasikivi
tuli ennen sotia tunnetuksi ilmatorjunta-aiheisista kirjoituksistaan, joihin kuului mm. kirja ”Ilmatorjunta”
(Porvoo 1932).
Viipurissa 1.5.1934 perustetun
Ilmatorjuntarykmentin ensimmäise››
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nä komentajana toimi jääkärieversti
Lars Melander, joka suoritti ye-upseerikurssin teknillisellä linjalla Sotakorkeakoulussa 1927–1931. Hän
oli mukana ilmatorjunnan teknisessä kehittämistyössäkin, mm. kenraali
Nenosen asesuunnittelutoimikunnassa. Hänellä oli aluksi päävastuu koko
aselajin kehittämisestä.
Sotakorkeakoulun opettajakunnassa ei ennen sotia ollut ilmatorjunta-alan syvempää asiantuntemusta. Ilmasotataidon ja ilmatorjunnan opettajina toimivat tuolloin
everstiluutnantti A. Somersalo
(1925–1930), majuri T. A. Somerto
(1930–1933), everstiluutnantti P. G.
Varis (1933–1937) ja majuri E. M.
Bremer (1937–1939).

Ilmatorjunnan johtoon
yleisesikuntaupseereita
Frans Helminen oli ilmatorjunnan
ensimmäisiä yleisesikuntaupseereja,
josta tuli sotavuosina aselajin johtohahmo. Hän oli alun perin keisarillisen Venäjän armeijan ratsuväkiupseeri, joka vallankumouksen jälkeen
liittyi Suomen armeijaan ja palveli

tykistössä. Hän suoritti Sotakorkeakoulun kurssin yleisellä linjalla
1927–1929 ja oli kurssin priimus.
Kurssin jälkeen hänet määrättiin Sotakorkeakoulun tykistötaktiikan sekä
ase- ja ampumatekniikan opettajaksi (1930–1934). Samalla hänet ylennettiin everstiluutnantiksi, 35-vuotiaana. Vuosina 1932–1933 hän toimi
Kenttätykistörykmentti 3:n komentajan viransijaisena, mutta palasi reilun
vuoden kuluttua takaisin Sotakorkeakoulun opettajaksi.
Oli jossain määrin sattuma, että
Frans Helmisestä tuli ilmatorjuntaaselajin ensimmäinen tarkastaja.
Hän oli teknillisesti suuntautunut
upseeri, joka oli Sotakorkeakoulun
diplomityössään tutkinut vihollisen
ilmatoiminnan vaikutusta marssien
järjestämiseen suomalaisissa oloissa
ja perehtynyt samalla ilmatorjuntakysymyksiin. Näillä perusteilla hänet
määrättiin vuonna 1937 ilmatorjuntaupseeriksi Ilmavoimien esikuntaan
ja ylennettiin 6.12.1937 everstiksi.
Tästä alkoi Frans Helmisen pitkä ura
ilmatorjunnan ylimmässä johdossa.
1.1.1939 hänet nimitettiin ilmatorjuntajoukkojen tarkastajaksi.

Juhani Paasikivi oli eräs ilmatorjunnan alkuaikojen pätevimmistä upseereista.
Hän johti talvisodan aikana Helsingin ilmapuolustusta. Kuvassa hän on Muurilan leirillä vuonna 1931. (Kuva: Ilmatorjuntamuseo)
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Pekka Jokipaltio oli nuorena ye-majurina talvisodan aikana avainhenkilö
ilmatorjunnan johtamisessa. (Kuva:
Puolustusvoimat).

Eräät tunnetut ilmatorjuntaupseerit suorittivat ye-upseeritutkinnon juuri ennen talvisotaa – heitä ei
ollut monta.
Pekka Jokipaltio valmistui upseeriksi Kadettikoulusta 1924 ja palveli sen jälkeen kenttätykistössä. Hän
sai esikuntakokemusta palvellessaan
toimistoupseerina Yleisesikunnassa
1930–1934. Jokipaltio määrättiin
Sotakorkeakoulun käytyään (1934–
1936) ye-upseeriksi Ilmatorjuntarykmenttiin (Viipuri). Sieltä alkoi kuuluisan ”Joki-Pekan” ilmatorjuntaura.
Toinen nuori ye-upseeri ilmatorjunnan operatiivisissa tehtävissä oli
Eino Tuompo. Hän suoritti varusmiespalveluksensa Ilmailupataljoonassa vuonna 1920 ja kävi Kadettikoulun 1920–1922. Sen jälkeen hän
palveli upseerina kenttätykistössä,
kunnes suoritti Sotakorkeakoulun
kurssin yleisen linjan 1936–1938.
Hänet määrättiin Yleisesikunnan
operatiiviseen osastoon, missä hän
vastasi ilmatorjunnan sodan ajan
suunnittelusta, vaikka hänellä ei
ollutkaan ilmatorjuntataustaa. Tuloksena syntyi vuosina 1938–1939
operatiivisen suunnitelman liite ”Ilmatorjunta”, joka sisälsi ilmatorjuntajoukkojen sa-organisaation (PTL)
ja perusteet sodan ajan toiminnalle.

Sellaista ei aiemmin ollut.
Eskil Peura valmistui upseeriksi
Kadettikoulusta 1928 ja palveli sitten
kenttätykistössä. Käytyään Sotakorkeakoulun kurssin teknillisellä linjalla 1933–1936 hänet määrättiin yeupseeriksi Ilmatorjuntarykmenttiin
Viipurissa. Ennen talvisotaa hän toimi Kuopiossa teollisuuspiirin päällikkönä 1937–1938 sekä sen jälkeen
patterin päällikkönä ja teknillisen toimiston päällikkönä Erillisessä Ilmatorjuntapatteristossa ja Ilmatorjuntarykmentti 1:ssä Helsingissä.
Aaro Astola valmistui upseeriksi
Kadettikoulusta 1927 ja palveli ennen talvisotaa kenttätykistössä ja lyhyen aikaa myös Sortavalan suojeluskuntapiirin aluepäällikkönä. Hän
suoritti Sotakorkeakoulun kurssin ilmasotaosastolla (ISO 1) 1937–1939.
Hän oli ensimmäisen ilmasotalinjan
ainoa upseeri, joka määrättiin ilmatorjuntatehtäviin kurssin jälkeen.
Niilo Simojoki valmistui upseeriksi kadettikurssilta (1930–1932) ja
hän palveli aluksi nuorempana upseerina Rannikkotykistörykmentissä. Hän sai omasta pyynnöstään siirron ilmatorjuntajoukkoihin. Vuosina
1934–1937 Simojoki toimi patterin
päällikkönä Ilmatorjuntarykmentissä
(Viipuri), jolloin alkoi hänen pitkä
uransa ilmatorjunnan piirissä. Juuri ennen talvisotaa hän ehti suorittaa
Sotakorkeakoulun kurssin sotateknillisellä osastolla 1937–1939.
Samalla Sotakorkeakoulun kurssilla oli luutnantti Allan Soiniemi,
joka oli suorittanut Kadettikoulun
1931–1933 ja palvellut sen jälkeen
ilmatorjuntajoukoissa Viipurissa.
Sotakorkeakoulun jälkeen hän toimi
kouluttajana It.R 2:n aliupseerikoulussa.

Ilmatorjunnan ylin
johto talvisodassa
Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri J. F. Lundqvist määrättiin
talvisodan kynnyksellä (22.10.1939)
maan ilmapuolustuksen komentajak-

Eino Tuompo oli jo ennen talvisotaa
ye-majurina laatimassa ilmatorjunnan
sa-suunnitelmia Yleisesikunnassa.
Sodan aikana hän palveli Päämajan
operatiivisen osaston ilmavoimatoimistossa. (Kuva: Puolustusvoimat).

si ja eversti Frans Helminen nimitettiin hänen alaisekseen ilmatorjuntajoukkojen komentajaksi Ilmapuolustuksen esikuntaan (IPE). IPE:n
ilmavoimaosasto, johon ilmatorjuntatoimistokin kuului, siirtyi Helsingistä Päämajan yhteyteen Mikkeliin
4.12.1939. Tämä takasi hyvän yhteistoiminnan operatiivisessa suunnittelussa ja johtamisessa – syntyi
”joint-johtamisen” esikuva! Ilmatorjuntatoimistoa johti majuri Pekka
Jokipaltio. Majuri Eino Tuompo palveli talvisodan aikana Päämajan operatiivisen osaston ilmavoimatoimistossa, missä hän edusti ilmatorjuntaa. Tuompon ja Jokipaltion välillä
oli yhteistoimintaa ilmatorjunta-asioissa. Kapteeni Niilo Simojoki palveli Ilmapuolustuksen esikunnassa
toimistoupseerina vastuualueenaan
ilmatorjunnan erikoishuollon järjestelyt ja kalustohankinnat. Tästä sai
alkunsa Simojoen merkittävä ura
aselajimme teknillisen tutkimuksen
ja kehittämisen uranuurtajana. Ilmatorjunnan ylin johto oli talvisodassa
nuorissa, mutta hyvissä käsissä.
Muiden yleisesikuntaupseerikoulutuksen saaneiden ilmatorjun-

taupseereiden tehtävistä talvisodassa
voidaan todeta, että kapteeni Eskil
Peura toimi ilmapuolustusaluekeskuksen (IPAK 15) teknillisen toimiston päällikkönä Helsingissä. Hänen
esimiehensä oli majuri Juhani Paasikivi, joka toimi Helsingin Ilmapuolustusalueen (IPA) komentajana.
Kannaksen Armeijan ilmatorjuntakomentaja oli ye-everstiluutnantti
Henrik Schreck, joka oli toiminut
aiemmin Ilmatorjuntarykmentti 2:n
komentajana Viipurissa. Kapteeni
Aaro Astola toimi Kannaksen Armeijan esikunnan (KanAE) ilmatorjuntatoimiston päällikkönä. Samassa esikunnassa olivat toimistoupseereina ilmatorjuntamiehet Viipurista, kapteeni Torsten Chydenius ja
luutnantti Pentti Paatero. Vertailun
vuoksi todettakoon, että Kannaksen
joukkojen komentajan esikunnassa
(KaJoKE) ei kesällä 1944 ollut yhtä
hyvää ilmatorjuntamiehitystä, aluksi ei edes ilmatorjuntakomentajaa…
Kotijoukkojen ilmatorjuntakomentajana toimi talvisodan aikana
everstiluutnantti Thorvald Ekman,
Ilmatorjuntarykmentti 1:n entinen
komentaja. Hänen apulaisenaan oli
nuori aktiiviupseeri, luutnantti Johannes Turpeinen. Operatiivisissa
yhtymissä riitti aselajikomentajia
vain armeijakuntatasolle.
Majuri Väinö Savonen toimi I
AK:n ilmatorjuntakomentajana. Hän
oli suorittanut ye-upseeritutkinnon
Viron Sotakorkeakoulussa 1931–
1933 ja palvellut ilmatorjuntarykmentissä Viipurissa vuosina 1937–
1939 aliupseerikoulun johtajana ja
patteriston komentajana.
Majuri Holger Baeckman toimi II AK:n ilmatorjuntakomentajana
Karjalan kannaksella. Hän oli käytännössä kokenein ilmatorjuntaupseerimme, mutta ei yleisesikuntaupseeri.
Majuri Paavo Lautela määrättiin III AK:n ilmatorjuntakomentajaksi. Hän oli kenttätykistöupseeri,
joka juuri ennen sotaa oli määrätty
››
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It.R 2:n aliupseerikoulun johtajaksi.
Hänen apulaisenaan toimi Sotakorkeakoulun käynyt kokenut ilmatorjuntaupseeri, luutnantti Allan Sovinen (ylennettiin kapteeniksi 1940).
Majuri Arvi Koljonen oli myös
pitkän linjan ilmatorjuntaupseeri,
mutta ei kadettiupseeri, joka toimi
IV AK:n ilmatorjuntakomentajana.

Aktiivi- ja reserviupseereita ilmatorjuntayksiköiden johdossa
Ilmatorjunta-aselajissa oli talvisodan
alkaessa aika vähän aktiiviupseereita eikä kovin paljon reserviupseereitakaan – eikä sen puoleen paljon
joukkojakaan! Tärkeimmät kantajoukkoperusteiset ilmatorjuntapatterit Viipurissa ja Helsingissä olivat
enimmäkseen kadettiupseereiden
johdossa. Viipurissa muodostettiin
11.10.1939 useita ilmatorjuntayksiköitä, jolloin mm. kapteenit Erkki
Tarvainen ja Kalle Seppälä sekä
luutnantit Paavo Viiri ja Solmu
Hirvikallio määrättiin raskaiden

ilmatorjuntapattereiden päälliköiksi. Luutnantit Heikki Loikkanen,
Kyösti Pulliainen ja Aksel Marte
sekä vänrikit Erkki Heinonen, Eino
Hirva ja Kai Halmevaara määrättiin kevyiden ilmatorjuntapattereiden
päälliköiksi. Vänrikki Veikko Järvelä sijoitettiin Kyösti Pulliaisen yksikköön. Luutnantti Reino Oksanen
sijoitettiin Viipurin ilmapuolustusaluekeskuksen (IPAK) päälliköksi.
Osa ilmatorjuntayksiköistä jäi Viipurin suojaksi, osa siirtyi suojaamaan
kenttäarmeijaa.
Helsingin ilmapuolustusta johti
majuri Juhani Paasikivi. Torjunnan
johtamisesta vastasi ilmapuolustusaluekeskuksen (IPAK 15) päällikkö,
kapteeni Paul Rosokallio. Viestiupseerina Helsingissä toimi vänrikki
K.H. Pentti. Raskaiden pattereiden
päällikköinä toimivat kapteeni Sulo
Helppi Taivaskalliolla sekä luutnantit Aake Pesonen ja Keijo Koski Suomenlinnassa ja luutnantti (res)
Willy Bengelsdorf Myllykalliolla
(siirtyi Mikkeliin 3.12.). Luutnantti Paavo Keinäsen johtama raskas

patteri saapui Viipurista Myllykalliolle 3.12. Kevyiden ilmatorjuntayksiköiden johtajina toimivat luutnantti
(res) O.J. Asikainen Kaivopuistossa ja vänrikki Martti Karppinen
Ilmalassa. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania oli hajaryhmityksessä
luutnantti (res) U. Karvosen johdossa. Valonheitinpatteria johti vänrikki
Aarne Saari.
Reserviupseereita sijoitettiin johtajiksi pääasiassa kevyisiin ilmatorjuntapattereihin ja -jaoksiin sekä ilmatorjuntakonekiväärikomppanioihin ja -joukkueisiin. Hyvin koulutettuja suojeluskuntaupseereita voitiin
sijoittaa myös raskaiden pattereiden
päälliköiksi; esimerkkinä on edellä
mainitun Willy Bengelsdorfin lisäksi
tunnettu ilmatorjuntaveteraani, majuri Uljas Marttinen, joka toimi talvisodassa Vihtavuoren ruutitehdasta
suojanneen raskaan patterin päällikkönä.
Pudotustilastoista voidaan tehdä yhteenveto, jonka mukaan reserviupseerien johtamat yksiköt (35)
ampuivat alas 216 ja vaurioittivat
276 konetta; vastaavat luvut aktiiviupseerien johtamien yksiköiden (16)
osalta olivat 111+85. Hyviä suorituksia!

Hiomotie 32, 00380 HELSINKI
Puh. 104080000
www.eads.com
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Muistelmia asepalveluksesta
ilmatorjuntajoukoissa Viipurissa
ja Karjalan Kannaksella
Haastattelija
Eero Simola
ja Kyösti
Pulliainen

Evl Eero Simola kävi haastattelemassa sotainvalidi, majuri
Kyösti Pulliaista kotonaan Varkaudessa syyskuussa 2009.
Majuri Kyösti Pulliainen toimi
menestyksekkäästi talvisodassa kenttäarmeijan suojana
olevan 2.Kevyen Ilmatorjuntapatterin päällikkönä. Yksikön
pudotustilastossa komeilee
yhteensä 34 pudotusta.
Ekonomi, majuri Kyösti Johannes
Pulliainen viettää eläkepäiviään kotonaan Varkaudessa seuraten maailman tapahtumia TV:n ja lehdistön
välityksellä. Yöpöydällä on Puolustusministeriön julkaisema ”Haasteiden Venäjä” vuodelta 2008. Syntymäpäivänä 30.11.2009 tuli täyteen
96 vuotta. Ajatukset palaavat takaisin
aikaan, jolloin hän palveli ilmatorjuntajoukoissa Viipurissa ja Karjalan
Kannaksella.

Varusmiespalveluksesta
”Astuin asevelvollisuuden suorittamiseen varusmiespalvelukseen
4.1.1934 1It.Pstoon Viipuriin. Olisikohan minulle osunut määräys ilmatorjuntajoukkoihin joutumiseen
johtunut siitä, että olin ollut noin
vuoden verran It. suojeluskunnassa
Helsingissä. Taisin mainita siitä joulukuussa 1933 Varkaudessa suoritetussa kutsunnassa.”
Huhtikuun 4. päivänä 1934 il-

moittauduin RUK:n Haminassa.
RUK:n 27. kurssi on tietääkseni ajassa mitaten koulun pisin. 1It.Pstoon
tulin takaisin upseerikokelaana 9.
marraskuuta 1934. RUK:n It.Ptrissa
oli koulutus ollut kenttätyyppikoulutusta. Nyt alkoi tutustuminen ilmatorjuntaan. Oli 3T-tulenjohtojärjestelmäharjoittelua. Tutustuttiin 7,62
ItKk/31 VKT-kaksoiskonekivääriin.
Sen kalustoa selostettaessa tavallisin
lausuma oli, että se toimii kuten Maxim-konekivääri, mutta siinä on seuraavat poikkeukset. Sitten selostettiin
poikkeukset, mutta ei Maxim-konekivääriä eikä sen toimintaa. Vuoden
1935 alusta jouduin komennetuksi
RUKiin Haminaan ns. santsikokelaaksi. Siellä menikin varusmiespalveluksen loppuaika aina kotiutumiseen 19.3.1935. Varusmieskoulutukseni antoi minulle yleisen tiedon
Suomen armeijasta. Samalla sain
yleisen jalkaväkikoulutuksen. Varsi-

nainen aselajikoulutus oli kenttätykkikoulutusta, vaikka aselajijoukkoosastoni kuuluikin ilmatorjuntaan.”

Upseerin uran alkutaipaleet
”Kadettikoulun jälkeen vuonna
1937 minut komennettiin vänrikkinä It.R:iin Viipuriin. Siellä jouduin
3.patteriin eli liikkuvaan patteriin,
missä pääasiassa suoritinkin palvelukseni aina sotaan saakka.
Muurilassa vietettiin kesät leirillä. Myös talvisin sinne järjestettiin noin viikon talvileiri. Kesäleireillä harjoiteltiin eri it-aseilla kovapanosammuntoja ilmamaaliin, jona
oli lentokoneen vetämä kangaspussi. Heinäkuussa 1938 eräänä kauniina helteisenä lauantai-iltana saatiin Muurilassa kokea alkuterveiset
sodasta. Hälytysajoneuvon räikeä
toitotus särki kauniin illan idyllin.
››
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Mentiin tykkipihalle ampumavalmiuteen. Venäläinen laivasto-osasto
risteili rannikkomme edustalla. Sieltä tullut laukaus kantoi ammuksen
Koiviston saaren yli salmen puolella
olevan laiturin viereen. Suurempaa
vihanpitoa ei siitä sitten seurannut.
Kesällä 1939 olin koko elokuun
kahdesta 76 ItK/29 B-tykistä muodostetun jaoksen johtajana Kanneljärvellä. Olimme asemissa maanviljelijä Havian pellolla muka suojaamassa silloin vapaaehtoisin joukoin
suoritettuja Kannaksen linnoitustöitä. Venäläisiä lentokoneita näkyi silloin tällöin, mutta ne osasivat väistää asemamme korkeuksiin, ettemme
niihin yltäneet ampua. Komennuksemme päättyi elokuun 31. päivänä
1939. Kun sitten syyskuun 1. päivän
aamuna ajoimme Viipurissa rykmentin portista sisään, saimme tietää, että
Saksa oli hyökännyt Puolaan. Sota
oli syttynyt.”

Talvisotaan
valmistautumista
”Viipurin varuskunnassa oli vanhastaan voimassa kantahenkilökunnalle
kielto poistua varuskunnan ulkopuolelle ilman joukko-osaston komentajan lupaa. Nyt hälytysvalmiutta tehostettiin. Aina piti olla tavoitettavissa. Niinpä YH kohdallani alkoi siten,
että olin vaimoni kanssa elokuvissa
lokakuun 6. päivän iltana, kun lähetti
tavoitti minut sieltä. Riensin hänen
polkupyörällään rykmenttiin ja sieltä Hiekassa jo asemissa olevaan patteriin. Seuraavan päivän 7.10.1939
aamuyöllä sain komennuksen mennä
Kiviniemeen perustamaan 52.Rask.
It.Kk joukkueen, missä oli 2 kappaletta 20ItK/De-tykkejä.
Kun Kiviniemessä toiminta oli
saatu alkuun, sain komennuksen palata Viipuriin ja sieltä edelleen Lappeenrannan sotilaspiirin esikuntaan,
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josta sain 10.10.1939 nipun sotilaskantakortteja ja niitä koskevan johtokortin sekä käskyn perustaa seuraavana päivänä Ensoon 2.Kev.ItPtri.
Patterin miehistöstä, aseista ja muusta varustuksesta ei ollut tietoakaan.
Se piti vain sillä hetkellä ja seuraavan
vuorokauden aikana polkaista toteen.
Kun sitten samana yönä esikunnassa palvelevan luutnantti Sillanpään
kanssa haalimme kasaan sotilaspiirin varastosta varusteita ja välineitä, koitin muistella mitä ITR 2:ssa
edellisenä kesänä kertausharjoituksessa niistä oli puhuttu. Laskin vain
määrät, jotka välttämättömästi tarvittiin. Enkä kaikkia varusteita saanut
sittenkään. Evääksi meille annettiin
tieto, että muutaman päivän perästä
joudumme lähtemään Kannakselle
kenttäarmeijaan. Patteri perustettiin Enson vanhalle kansakoululle,
jonne myös majoituttiin. Koulutus
aloitettiin heti ilman kalustoa muodollisella tykkiharjoituksella maahan piirretyllä tykin kuvilla. Sitten
saimme autot. Sotilaspiirin asettama
autojen vastaanottoelin oli ne hyväksynyt ja minä luotin ammattimiehiin.
Sitä paitsi oli olevinaan jokin kiire
niin heillä kuin meillä. Tarkastin autot päällisin puolin ja sitä piiputusta
kesti sitten koko sodan ajan.
Kun miehistötäydennystä ei alkanut tulla, vaikka sitä oli eri teitä
koetettu saada, lähetin res.vänrikki
Lasse Kaasisen Lappeenrannan sotilaspiirin esikuntaan asiaa hoitamaan.
Ja niin tuli miehistötäydennys.
Viikon kuluttua patterin perustamisesta 17.10.1939 saimme tykit.
Olimme mielestämme valmiita lähtemään vaikka Kannakselle, mutta
patteri oli aivan kouluttamaton tosi
toimiin. Sain apulaisia, jotka olivat
saaneet 40 ItK:lla pintapuolisen koulutuksen ja kykenivät kouluttamaan
muita. Patteri oli asemissa Ensossa
21.10.-24.10.1939, minkä jälkeen

siirryimme Imatralle. Nyt oli kouluttajia, koulutettavia ja kalustoa.
Patterin kouluttajat ja kalusto
olivat ajalla 25.10.-7.11.1939 Kev.It
Tykkikurssin käytössä. Kurssilla oli
alun kolmattakymmentä reservinupseeria oppilaana. Heti sen jälkeen tuli
meille Kevyt Asekurssi, joka kesti
patterissa 9.-27.11.1939. Myös tällä
kurssilla kouluttajat ja kalusto olivat
patteristamme. Oppilaat olivat upseereita, aliupseereita ja miehistöä, yhteensä noin 30. Nämä kurssit haittasivat sangen paljon oman patterimme
koulutusta. Siitä huolimatta odotimme pääsyä kovapanosammuntoihin.
Niitä tulikin pian todellisin maalein.”

Talvisodan alku
”Jo ensimmäisenä sotapäivänä
30.11.1939 saimme vihollisen tähtäimeen. Olimme asemissa Imatralla.
IPAK:sta tuli ilmoitus:” Paljon venäläisiä koneita Kannaksella tulossa
luoteeseen ja pohjoiseen.”. Klo 9.15
ilmestyi 3 venäläistä pommikonetta
lentäen Vuoksen länsipuolelta pohjoiseen. Luulin niitä meikäläisiksi.
En tietääkseni ole ainoa, joka alussa erehtyi SB:ssa ja Blenheimissä.
SB-koneita nämä olivat. Avasimme
tulen. Oli onni matkassa, ettei II-jaos ampunut Imatran voimalaitoksen
kattoon, sillä laukaukset menivät aivan liian alas. Sitten tuli pysähtyi.
Onneksi lataaja oli jäänyt katsomaan, mihin ammukset menivät eikä
muistanut syöttää lisää. Myös matkanasettaja oli unohtanut tehtävänsä.
Siten ammuksille ei tullut nousukulmaa. Jaos oli kuin puulla päähän lyötynä ja maali oli kadonnut. Mutta olipahan saatu tykit laukeamaan. Voimalaitoksen alapuolisessa maastossa
oleva I jaos ampui jo jatkuvaa tulta. Sen tuli hipoi yhtä pommikonetta molemmin puolin, mutta osumaa
vain ei tullut. Patteri oli nyt suorittanut ensimmäisen kovapanosammuntansa elävään maaliin. Maalin lentokorkeus oli noin 900 metriä ja taustana harmaa pilvi. No, jo seuraavana

päivänä saatiin maaliin ensimmäiset
osumat. Aikaisemmin mainitut pommikoneet olivat Ensossa pudottaneet
useita pommeja ja selluloosavarasto
oli syttynyt palamaan. Imatralla eivät
vihollisen koneet olleet lainkaan pudottaneet pommeja. Samoin ei patteri
kärsinyt minkäänlaisia vaurioita. Patteri oli ampunut 23 laukausta.
1.12.1939 edellinen yö kului rauhallisesti eikä hälytyksiä tullut. Klo
09.55 tuli ensimmäinen hälytys: 8
konetta matkalla länteen noin Antrean seudulla. Seuraavat hälytykset
tulivat klo 10.09, klo 11.43, klo 12.09
ja noin klo 12.40. Klo 12.45 mennessä ei ollut tullut yhtään viholliskonetta oman patterimme näkyviin.
Klo 14.20 Joutsenosta lensi 10 viholliskonetta Virasojalle päin. II jaoksen tykit tulittivat koneita yhdessä
Tainionkoskella olevan patterin kans-
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sa. Todettiin varmasti ainakin yhden
koneen pudonneen alas. Vihollislentäjä, luutnantti, tuotiin vankina Imatralle ja ohjaaja kuolleena. Patteri ei
kärsinyt minkäänlaisia vaurioita eikä
Imatraa pommitettu. II jaos ampui 70
laukausta.”

Jälkipolville
”Sukupolvemme osaksi tuli käydä
kolme sotaa – talvisodan, jatkosodan
ja vielä Lapin sodan kurimukset yhden maailmansodan aikana. Kun
ikäpolvemme oli juuri pääsemässä
aikuisikään ja ihmiselämän alkuun,
saimme kokea hävitystä, silpomista
ja kuolemaa. Pelkäsimme ja uskalsimme. Saavutimme torjuntavoiton
puolustusvoimiemme soturikunnon
ja maamme uuden diplomatian taitavuuden ansiosta. Meidän suomalais-

ten pitää pysyä yleismaailmallisen
kehityksen mukana ja silti säilyttää
kansallinen identiteettimme mukaan
lukien kansallisen ja valtiollisen itsemääräämisoikeuden sekä omakielisen sanavapauden.”
Luutnantti Kyösti Pulliaisen
2.Kevyt Ilmatorjuntapatteri ampui
talvisodassa alas 34 konetta ja vaurioitti 14 konetta. Hän itse haavoittui 10.2.1940 vasempaan jalkaan
ja on 30% sotainvalidi. Talvisodassa hän toimi useissa eri tehtävissä
kenttäarmeijan yksikön päälliköstä patteristonkomentajaksi.
Ilmatorjuntalehti toivottaa
Kyösti Pulliaiselle hyvää vointia ja
kiittää haastattelusta häntä sekä
haastattelun tekijää, everstiluutnantti Eero Simolaa.

Kapteeni Janne Tähtinen
Taktiikan laitos
Maanpuolustuskorkeakoulu

Maahanlaskut ja niiden
suoritusperiaatteet Afganistanin sodassa
osa 3
Peruslukemia taktiikasta -palstalla
käsitellään tässä kolmiosaisessa artikkelisarjassa Neuvostoliiton joukkojen
Afganistanin sodan aikana toteuttamien maahanlaskujen käyttöperiaatteita sekä helikopterimaahanlaskujen
käytännön suoritusperiaatteita taisteluteknisellä tasalla. Artikkelit perustuvat kirjaan The Soviet-Afghan War
- How a Superpower Fought and Lost
(The Russian General Staff. Translated and edited by Lester W. Grau
and Michael A. Gress, 2002).

Artikkelisarjan ensimmäisessä
kirjoituksessa (IT-upseeri 2/2009)
käsiteltiin maahanlaskujoukkojen
keskittämistä Afganistaniin sekä
joukkojen organisaatiota, kalustoa
ja koulutusta. Toisessa kirjoituksessa
(IT-upseeri 3/2009) lukijalle pyrittiin
avaamaan helikoptereilla toteutetun
maahanlaskun suoritusperiaatteita
vaiheittain. Tässä kolmannessa osassa paneudutaan maahanlaskujoukkojen suorittamiin tehtäviin ja niiden
toteuttamiseen.

Afganistanin sodassa maahanlaskuyksiköt ja -joukkoyksiköt toteuttivat puolustuksellisia tehtäviä,
hyökkäyksellisiä tehtäviä sekä erikoisoperaatioita. Puolustus- ja hyökkäystaistelussa maahanlaskujoukot
käyttivät samanlaista taktiikkaa kuin
moottoroidut jalkaväkijoukot. Erikoisoperaatiossa käytetty taktiikka
ja taistelutekniikka riippuivat tehtävän asettamista vaatimuksista. Eri››
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koistehtäviin kuuluivat esimerkiksi
joukkojen liikkeen pysäyttämiseksi
tehdyt eristämistehtävät, väijytykset
ja ylläköt, iskuosastomaiset hyökkäykset sekä kuljetusten suojaaminen.

Eristämistehtävät
Eristämistehtävissä maahanlaskujoukot siirrettiin laskeutumisalueelle helikoptereilla, jonka jälkeen
joukko siirtyi toiminta-alueelle jalan. Toiminta-alueella joukko pääsääntöisesti ryhmittyi puolustukseen
hallitsevaan maastonkohtaan. Eristämistehtävien tavoitteena oli estää
vihollisen vetäytyminen asemistaan
maajoukkojen hyökkäyksen edetessä
ja estää vihollisen lisäjoukkojen saapuminen taistelualueelle. Maahanlaskujoukot siirrettiin alueelle joko
etukäteen tai maajoukkojen hyökkäyksen aikana. Joukkojen ryhmittämistä etukäteen käytettiin tilanteissa,
joissa vihollisen ryhmitys ja maasto
mahdollistivat joukkueiden ja komppanioiden maahanlaskujen suorittamisen salassa. Salaamisen ja harhauttamisen vuoksi maahanlaskuja
ei yleensä suoritettu toiminta-alueen
välittömään läheisyyteen, vaan joukot siirtyivät laskupaikalta jalan tuleviin taisteluasemiinsa. Tämä aiheutti
usein muutoksia suunnitelluissa operaatioissa ja niiden vaikutuksessa viholliseen. Esimerkiksi marraskuussa
vuonna 1985 maahanlaskupataljoona
suoritti käskettyä operaatiota alueella, joka sijaitsi Kabulista itään. Pataljoona laskettiin maahan kahdeksan
kilometrin päähän toiminta-alueestaan, jonne sen tuli ryhmittyä puolustukseen ja estää vihollisen joukkojen
irtautuminen. Saapuminen suunnitellulle taistelualueelle viivästyi, koska
pataljoona jouduttiin siirtämään jalan
pimeässä ja erittäin vaikeassa maastossa. Kahdeksan kilometrin siirtymiseen kului yli neljä tuntia. Ope24 • Ilmatorjunta 1/2010

raation viivästymisen vuoksi osa vihollisjoukoista pääsi irtautumaan ja
piiloutumaan vuoristoon.
Maahanlaskujoukot siirrettiin
eristämistehtävään samanaikaisesti
maajoukkojen hyökkäyksen kanssa
esimerkiksi silloin, kun joukkojen
siirto etukäteen oli maasto ja tilanne
huomioiden mahdotonta, operaatio
toteutettiin rajoitettuna tai tilanne
sekä vihollisen ryhmitys vaati yllätysmomentin lisäämistä maahyökkäyksen ajoitukseen. Joukkojen siirtäminen ja ryhmittäminen vihollisen
selustaan oli haasteellista ja aiheutti
usein tappioita henkilöstön, aseiden
ja kaluston osalta. Esimerkiksi helmikuussa 1982 Kabulin luoteispuolella toteutettiin operaatio, jossa siirrettiin Kabulin lentokentältä samaan
rykmenttiin kuuluneet maahanlaskukomppania sekä tiedustelukomppania 12 MI-8T helikopterilla laskeutumisalueelleen. Siirtolento aloitettiin kymmenen minuuttia ennen
maajoukkojen hyökkäyksen alkua.
Lentoreitti kiersi alueelle kaukaa ja
matka kesti noin 30 minuuttia. Laskeutumisaluetta lähestyttiin pohjoisesta. Joukon toteuttaessa maahanlaskun maajoukkojen hyökkäys oli jo
alkanut pureutua vihollisen asemiin.
Mujahideen-sissien vastarinta oli kovaa, koska he luottivat lisävoimien
saapumiseen alueelle ja tiesivät, että
asemista oli valmisteltu irtautuminen
tilanteen edetessä huonoon suuntaan.
Maahanlasku toteutettiin alueelle,
joka esti sissien irtautumisen ja oli
havaittavissa heidän asemistaan. Sissitukikohdassa puhkesi pakokauhu.
Neuvostojoukot hyödynsivät tilanteen ja onnistuivat tuhoamaan nopeasti koko vahvan vihollisjoukon.
Eristämistehtävissä joukot laskettiin maahan samanaikaisesti joko
yhdelle tai useammalle alueelle. Yhtä
laskupaikkaa käytettiin silloin, kun
maasto ei mahdollistanut eristämis-

kehän luomista koko hyökkäysalueen taakse ja vihollisella oli ainoastaan yksi mahdollinen irtautumisreitti. Tällaiset operaatiot vaativat
joukkojen, resurssien ja tukitoimien
tiukkaa ja keskitettyä johtamista.
Keskitetty johtaminen helpotti maahanlaskun ja jatkotehtävään liittyvien
toimenpiteiden koordinointia. Suuri
keskitetty operaatio vei kuitenkin aikaa ja paljastui aina viholliselle. Vihollisjoukot pakenivat asemistaan
nähdessään suuren helikopteriosaston lähestyvän aluetta, ja niiden tuhoaminen vaikeutui oleellisesti.
Useamman laskupaikan käyttö
oli tehokkaampaa, koska toiminta
yksittäisellä laskualueella oli yksinkertaisempaa ja vei vähemmän
aikaa. Alueet sijaitsivat kohteena
olevan viholliskeskittymän takana
kehässä. Usean alueen käyttö asetti
suuret vaatimukset helikopteripiloteille, jotka joutuivat navigoimaan
itsenäisesti ja tarkasti haasteellisessa lentomaastossa lentäessään samalla pintalentoa. Joukkojen hajautettu
käyttö asetti myös suorituskykyvaatimuksia ryhmille ja joukkueille, jotka
joutuivat toimimaan itsenäisesti, erillään pääjoukoista, pitkiäkin aikoja.
Marraskuussa 1981 toteutettiin eristämisoperaatio, jossa joukot hajautettiin usealle taisteluasema-alueelle.
Tavoitteena oli saartaa Bagramin lähialueella ollut vahva vihollisjoukko. Maahanlaskukomppania, jonka
tehtävänä oli estää vihollisen irtautuminen länteen, siirrettiin kahdeksalla
MI-8 -kuljetuskopterilla kuudelle eri
laskeutumisalueelle. Ajoitus suunniteltiin siten, että joukot laskeutuisivat
noin 30 minuuttia ennen maajoukkojen hyökkäystä. Haasteellisesta
maastosta johtuen piloteilla oli vaikeuksia löytää laskupaikkoja ja maahanlaskun suoritus viivästyi. Koordinoimaton ajoitus yhdistettynä useaan
laskupaikkaan antoi joukolle kuitenkin suojaa vihollisen vastatoimia vastaan. Vihollinen ei kyennyt päättelemään neuvostojoukkojen tulevaa
toiminta-aluetta tai -suunnitelmaa.

Tuliylläköt ja väijytykset
Maahanlaskujoukot toteuttivat ylläköitä ja väijytyksiä syvällä vihollisen
selustassa estääkseen asekuljetuksia
vihollisen joukoille sekä kaapatakseen asiakirjoja ja vankeja. Tehtävät
olivat erittäin vaarallisia ja vaikeita
toteuttaa. Tehtävään valitut joukot
joutuivat toimimaan useita vuorokausia itsenäisesti erillään pääjoukosta kaukana tukikohta-alueeltaan.
Joukkoihin kohdistui koko ajan välitön vihollisuhka. Tehtävien onnistumisen edellytyksenä oli maahanlaskujoukkojen korkea koulutustaso. Ylläköitä toteutettiin käytännössä
lähes jokaisen tehtävän yhteydessä.
Jokainen ylläkkö ja väijytys oli toteutukseltaan erilainen johtuen tilanteesta, tehtävästä, tavoitteista, maastosta ja käytössä olleista resursseista. Ylläkkötehtävien tavoitteena oli
yleensä vaikuttaa aseiden ja ampumatarvikkeiden kuljetuksiin Pakistanin ja Iranin alueilta. Säännönmukaisesti maahanlaskukomppanioilla
oli tehtävänään yhden kuljetusreitin
katkaisu. Komppaniaa vahvennettiin
konekiväärimiehillä, AGS-17 -kranaattikonekivääriryhmillä ja taistelupioneereilla. Komppania perusti
kolme vahvennetun joukkueen vahvuista ylläkköpaikkaa.
Tehtävien valmistelu alkoi eri
lähteistä saatujen tiedustelutietojen analysoinnilla. Suunnittelijat
muodostivat yleiskuvan maastosta,
valitsivat ylläkköpaikat, muodostivat optimaalisen taisteluajatuksen,
määrittelivät tehtävän täyttämiseksi
tarvittavat joukot ja resurssit, muodostivat taistelujaotuksen sekä suunnittelivat irtautumisjärjestelyt ja vihollisen harhauttamiseksi tarvittavat
toimenpiteet.
Suunnitteluvaiheen aikana aloitettiin myös tehtävään liittyvät valmistelut henkilöstön, aseiden ja varusteiden osalta. Joukot harjoittelivat
lähitaistelua, suojaista liikkumista
hyödyntäen maaston ominaisuudet
ja pimeyden, tiedustelu- ja tähystys-

tehtäviä, ensiapua ja haavoittuneiden
evakuointia. Aseet sekä varusteet tarkastettiin ja huollettiin huolellisesti,
jotta niiden toimintakuntoon voitiin
luottaa tulevassa tehtävässä. Sotilaille järjestettiin ampumaharjoituksia ja
mahdollistettiin sekä perustaistelutähtäimen että pimeätähtäimen kohdistaminen. Myös aseiden äänenvaimentimet tarkastettiin ja niiden käyttöä harjoiteltiin. Ryhmien ja joukkueiden johtajat johtivat harjoittelun ja
valmistelut.
Yksiköt siirrettiin toiminta-alueille salassa aseistetuilla MI-8TV
-kuljetushelikoptereilla. Kopterit tekivät useita valelaskuja siirtymisen
aikana vihollisen joukkojen harhauttamiseksi. Joukot laskettiin alueelle
1 - 2 tuntia ennen auringonlaskua.
Laskupaikka sijaitsi 5 - 8 kilometriä tulevasta ylläkköpaikasta. Joukot siirtyivät alueelle jalan pimeyden suojassa. Tiedustelun ja joukon
oman toiminnan suojaamisen järjestelyt korostuivat siirtymisen aikana.
Tiedustelijat ja suojaavat osat siirtyivät suhteellisen lähellä pääjoukkoa.
Johtamiseen ja tietojen välittämiseen
käytettiin erityisiä valo- ja äänimerkkejä sekä lähiradioita.
Yksiköiden saavuttua toiminta-alueelle määritettiin taistelijoille tuliasemat, jotka valmisteltiin ja
maastoutettiin. Samanaikaisesti järjestettiin toiminta-alueen tiedustelu
vihollisen joukkojen ja niiden mahdollisten siirtymisreittien osalta. Tiedustelun perusteella päätettiin omien
miinoitteiden ja esteiden rakentamispaikat. Tiedustelupartiot merkitsivät
myös omat irtautumisreitit ylläkköpaikoista kokoontumisalueelle sekä
paluukuljetukseen liittyvälle koptereiden laskeutumisalueelle. Tiedustelijat suunnittelivat myös irtautumiseen liittyvien taisteluasemien
paikat.
Maahanlaskujoukkojen toteuttaman ylläkön suurin ero moottoroidun
jalkaväkikomppanian toteuttamaan
ylläkköön oli taisteluhelikoptereiden
käyttö taisteluiden tukemiseen. He-

likoptereiden tulenkäytön koordinoimiseksi jokaisen joukkueen mukana
toimi ilmatulenjohtaja varustettuna
tarvittavilla viestivälineillä. Yksikön
ollessa ylläkköasemissa taistelukopterit päivystivät naamioituna lähistölle valmistellussa suoja-asemassa
tai olivat kenttäpäivystyksessä lähimmässä rykmenttitasan tukikohdassa.
Helikopterit käskettiin alueelle erikseen sovitulla radiokutsulla. Ylläkköpaikalle saapui taistelukopteripari,
joka antoi tulitukea ylläkkötaistelun
johtajan vaatimusten mukaisesti ilmatulenjohtajan käskyjen perusteella.
Ylläkkö- ja väijytystehtävissä tuli
pyrittiin avaamaan lähietäisyydeltä.
Taisteluiden aikana otettiin haltuun
vankeja, aseita ja ampumatarvikkeita. Vihollisen irtautuminen pyrittiin
estämään mahdollisille irtautumisreiteille ryhmitettyjen partioiden tulella. Toiminnan onnistuminen riippui vihollisjoukon vahvuudesta ja
varustuksesta, maastosta sekä omien joukkojen koulutuksesta ja taisteluvalmiudesta.
Järjestetyt ylläköt olivat usein
erittäin tehokkaita. Heinäkuussa
1986 maahanlaskukomppania määrättiin suorittamaan ylläkkötehtävää, johon yksikön päällikkö valitsi
35 taistelijaa. Aseistuksena joukolla
oli neljä PKM -konekivääriä, neljä
RPKS -konekivääriä ja kymmenen
MON-100 -viuhkamiinaa. Jokaisella taistelijalla oli tämän lisäksi kaksi
tuliannosta ampumatarvikkeita, neljä
käsikranaattia ja lähiradio. Osastoon
kuului myös ilmatulenjohtaja sekä
kaksi taistelupioneeria. Osaston kuljetukset ja tukeminen hoidettiin neljällä aseistetulla MI-8 -helikopterilla.
Näiden lisäksi neljä MI-24 -taisteluhelikopteria oli kenttäpäivystyksessä
tukikohdassaan valmiina tukemaan
ylläkkötehtävän toteuttamista.
Osasto kuljetettiin toiminta-alueelleen 21. heinäkuuta kello 19.30
alkaen. Kopterit lensivät pintalentoa
ja suorittivat 10 - 15 minuutin vä››
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lein valelaskeutumisen. Kello 20.30
kopterit jättivät osaston laskualueelle, joka sijaitsi kuuden kilometrin
päässä ylläkköpaikasta. Tämän jälkeen kopterit lensivät noutoalueelle,
joka sijaitsi 15 kilometrin päässä laskupaikasta, ja jäivät sinne päivystykseen. Maahan laskettu joukko siirtyi
salassa, tiedustelu- ja suojaustoiminnot huomioiden, toiminta-alueelleen
kello 22.00 mennessä. Alue tiedusteltiin ja sinne valmisteltiin kaksi ylläkköpaikkaa vihollisen mahdollisten
kulkureittien varrelle. Komppanian
päällikkö järjesti alueen tähystyksen
ja valvonnan, määritti aseiden tulialueet sekä käski pioneereille asennettavien miinojen paikat.
Kello 04.00 tähystäjät ilmoittivat,
että aluetta lähestyi kuuden kuormaauton osasto. Ajoneuvojen välit olivat
suuret, joten niihin ei voitu vaikuttaa ylläkköasemasta samanaikaisesti. Osaston aloitettua toiminnan kaksi
kuorma-autoa oli tulialueen ulkopuolelle ja ne yrittivät paeta ylläkköpaikalta. Komppanian päällikkö oli kuitenkin kutsunut tukevat helikopterit
paikalle juuri ennen ylläkön alkua, ja
kuorma-autot saatiin tuhottua niiden
tulella. Kello 07.00 auringon noustessa tehtävä oli suoritettu. Osasto irtautui suojaten oman toimintansa ja
siirtyi noutoalueelle, jossa helikopterit odottivat. Kuormattuaan henkilöstön ja sotasaaliinsa joukko kuljetettiin
takaisin tukikohtaansa.

Iskuosastotoiminta
Iskuosastohyökkäyksiä suoritettiin
ase- ja ammusvarastojen, komentopaikkojen, koulutuskeskusten ja vihollisjoukkojen asemien tuhoamiseksi tai valtaamiseksi. Useimmiten
kohteena olivat vihollisen varastot,
jotka sijaitsivat vuoristossa. Näiden tuhoaminen maajoukoilla oli
ongelmallista. Varastojen suojajou26 • Ilmatorjunta 1/2010

kot koostuivat säännönmukaisesti
useista kymmenistä kevyillä aseilla
varustautuneista vihollistaistelijoista.
Alueelle johtavien urien varrella sekä
alueen hallitsevissa maastonkohdissa oli Mujahideen-sissien tähystysja taisteluasemia. Taisteluasemat oli
miehitetty kranaatinheitin- ja konekivääriryhmillä tai ilmatorjuntaohjusampujilla. Asemat pidettiin miehitettyinä vuorokauden ympäri ja
niiden läheisyyteen oli rakennettu
miinoitteita.
Varaston valtaaminen tai tuhoaminen vaati 20 - 40 taistelijaa, joilla oli aseistuksena rynnäkkökiväärit,
veitset ja runsaasti käsikranaatteja.
Osaston siirtäminen vaati 2 - 6 helikopteria. Jos vastustajalla oli vahva puolustus ja ilmatorjunta, 2 - 6
taistelukopteria antoi iskuosastolle
tukitukea.
Tehtävien suoritus suunniteltiin ja valmisteltiin huolella. Suunnitelman laatimiseen osallistuivat
maahanlaskupataljoonan komentaja, tehtävän suorittavan komppanian
päällikkö sekä helikoptereiden lentäjät tai helikopteriosaston johtaja.
Suunnittelussa perehdyttiin huolella
alueen maastoon tukeutuen karttoihin ja ilmakuviin alueesta. Näiden
perusteella määritettiin muun muassa
lentoreitit alueelle sekä haluttu taistelujaotus ja -ryhmitys toiminta-alueella. Suunnittelijat arvioivat myös
tehtävän suorittamiseen kuluvaa aikaa. Henkilöstölle pyrittiin järjestämään harjoituksia kohdealuetta vastaavassa maastossa. Harjoituksissa
keskityttiin nopeaan ja täsmälliseen
toimintaan sekä helikoptereiden ja iskuosaston väliseen yhteistoimintaan.
Iskut toteutettiin yleensä puolenpäivän aikaan, koska silloin vastustajan joukot yleensä ruokailivat ja
suorittivat uskonnollisia rituaaleja.
Helikopterit lähestyivät aluetta pintalennossa. Helikopterit lensivät kor-

keimman vuoren kupeessa alueelle
ja toteuttivat maahanlaskun varaston
läheisyyteen. Jos alueelta ei löytynyt laskeutumispaikkaa, taistelijat
hyppäsivät kopterista ja syöksyivät
kohteelle pyrkien valtaamaan sen
joka suunnasta. Samanaikaisesti helikopterit tuhosivat alueen vihollispesäkkeitä. Iskuosasto pyrki valtaamaan tai tuhoamaan kohteen nopeasti, jonka jälkeen tilattiin kuljetuskopterit noutamaan osasto takaisin
tukikohtaan.

Kuljetusten suojaaminen
Maahanlaskujoukot käskettiin usein
myös suojaamaan omien joukkojen
suorittamia materiaalikuljetuksia.
Kuljetukset pyrittiin suojaamaan
perustamalla helikopterikuljetuksilla
tilapäisiä vartiopaikkoja marssireittien varrelle sekä suorittamalla hyökkäyksiä vihollisjoukkoja vastaan,
jotka valmistautuivat tuhoamaan
kuljetuksia. Esimerkiksi JalalabadBatrikot maantietä suojattiin kesäheinäkuussa 1981 neljällä maahanlaskukomppanialla, jotka siirrettiin
asemiin vuoristoalueelle Kunar-joen
varrelle. Joukot valtasivat hallitsevat
maastonkohdat ja estivät maantielle
johtaneiden poikkiteiden käytön vihollisjoukoilta.
Useassa tapauksessa maahanlaskujoukoilla suoritettiin ennaltaehkäiseviä iskuja liikkuvia vihollisosastoja
vastaan. Toiminta muistutti iskuosastohyökkäyksiä. Yksiköt kuljetettiin
helikoptereilla pintalennossa kohteiden lähelle. Nopean jalkautumisen
jälkeen vihollinen pyrittiin tuhoamaan kiivaalla hyökkäyksellä. Vihollisosaston ollessa vahva hyökkäykseen keskitettiin useamman komppanian ja taisteluhelikopterin voimat.

Lopuksi
Maahanlaskujoukkojen käyttö Afganistanissa osoitti niiden käytön haasteellisuuden ja vaatimukset huolelliselle suunnittelulle. Operaatioiden

organisointi, huomioiden myös irtautumisjärjestelyt ja niiden suojaamisen, oli monimutkaista. Irtautuminen
suojattiin yleensä taisteluhelikoptereiden tulella sekä erityisellä suojausosastolla. Suojausosasto taisteli
useammalla tasalla irtautumisreitin
varrella viivyttäen vihollisjoukkojen
etenemistä. Suojaustaistelussa kiin-

nitettiin erityisesti huomiota vihollisen ilmatorjunta-aseiden löytämiseen
ja tuhoamiseen, koska niillä kyettiin
tuottamaan merkittävät tappiot helikoptereiden kuormauksen tai liikkeellelähdön aikana.
Kokonaisuudessaan Afganistanin
sota osoitti, että maahanlaskujoukkoja kyetään käyttämään menestyk-
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sellisesti tehtävissä, joiden suorittaminen moottoroiduilla joukoilla ei
olisi mahdollista. Tehtävien onnistumisen kannalta kriittisiksi tekijöiksi
muodostuivat henkilöstön - aina komentajista yksittäisiin taistelijoihin
saakka - koulutus ja valmistautuminen sekä helikopterimiehistöjen taistelutaidot ja -kokemus.

Kapteeni Pasi Seppälä
Oppilasupseeri TLO 5
Maanpuolustuskorkeakoulu

TEKNIIKasta

Ohjuspuolustushankkeet luovat
uutta ilmatorjuntatekniikkaa
Joukkotuhoaseiden leviämisen aiheuttamaan uhkaan on poliittisten
keinojen lisäksi pyritty vastaamaan
kehittämällä ohjustentorjuntaan tarkoitettuja asejärjestelmiä. Ballististen ohjusten torjuntaa on kuitenkin
totuttu pitämään teknisesti ja taloudellisesti lähes ylittämättömänä
haasteena. Asiaan ei nykyisin suhtauduta näin pessimistisesti. Ohjuspuolustusjärjestelmän kehittäminen
on toki edelleenkin kallista, mutta
monissa maissa siihen sijoittamista pidetään välttämättömänä, koska
ohjusten potentiaalista tuhovaikutusta voidaan pitää suurena. Rahoituspäätösten tekijät ovatkin joutuneet
vastaamaan kysymyksiin, millainen

hintalappu mahdollisella tuhovaikutuksella saattaisi olla. Tällaisessa asetelmassa perinteinen vertailu
aseen ja vasta-aseen hinnan suhteen
menettää merkitystään. Vaikka esimerkiksi USA:n ohjuspuolustushankkeita on vaikea suhteuttaa Suomen ilmapuolustusjärjestelmän kehittämiseen, on niiden seuraaminen
silti mielenkiintoista sotateknisestä
näkövinkkelistä. Nämä hankkeet nimittäin toimivat ilmatorjunta- ja ilmapuolustusteknologian kehityksen
promoottoreina ja pilottialustoina.
On siis todennäköistä, että ne tuottavat tulevaisuudessa myös Suomen
puolustuksessa hyödynnettävää teknologiaa. Tämän näkökulman lisäksi

jutussa pohditaan hieman sitä, miksi
ohjustentorjunta yleensäkin on niin
vaikeaa ja miten se voitaisiin toteuttaa. Risteilyohjusten osalta käsittely
rajoittuu suppeaan maalianalyysiin,
koska halusin pitää fokuksen ballististen ohjusten torjunnassa.

Ballistiset ja risteilyohjukset
– samaa sukua, eri maata
Aseet voidaan yleisesti jaotella ohjautumattomiin (Unguided Weapons)
ja ohjautuviin (Guided Weapons)
riippuen siitä, voidaanko asetta ohjata sen lennon aikana vai ei. Ohjukset kuuluvat ohjautuvien aseiden
luokkaan, kun taas raketit ovat ohjau››

Ballististen ohjusten luokittelu kantaman perusteella
<300km
Short Range Ballistic
Tactical Ballistic Missile (TBM)
Missile (SRBM)
<1000km
Theatre Ballistic Missile (TBM)

Taktinen (<300km) tai lyhyen matkan
(<1000km) ballistinen ohjus

1000 – 3000km

Keskipitkänmatkan ballistinen ohjus

3000 – 5500km
>5500km

Medium Range Ballistic
Missile (MRBM)
Intermediate Range
Ballistic Missile (IRBM)
Intercontinental Ballistic
Missile (ICBM)

Mannertenvälinen ballistinen ohjus
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tumattomia aseita. Maasta-maahan
ohjusjärjestelmät jaotellaan edelleen
niiden reittivaiheen kinematiikan perusteella ballistisiin ja aerodynaamisiin ohjuksiin. Nimensä mukaisesti
ballistinen ohjus lentää maalialueelleen tarkasti laskettua kaarevaa ballistista lentorataa. Ballistisen ohjuksen lentorata ja maalialue ovat siis
kohtuullisella tarkkuudella laskettavissa, mikäli lähtökiihdytyksen aikaiset liiketekijät saadaan mitattua.
Tosin ohjautusmenetelmiä pyritään
kehittämään siihen suuntaan, että
torjujan suorittamaan ratalaskentaan syntyisi epätarkkuutta. Oheiseen
taulukkoon on koottu muutamia yleisimmin käytettyjä ballististen ohjusten kantamaperusteisia kansainvälisiä luokituksia ja vastaavia suomenkielisiä käsitteitä. Lisäksi on syytä
huomauttaa, että ajoneuvolavettisia
taktisia ballistisia ohjuksia kutsutaan
usein myös tykistöohjuksiksi.
Raketteja on joskus vaikea erottaa ballistisista ohjuksista, koska ne
ovat päällisin puolin samannäköisiä
ja joissakin tapauksissa myös laukaistaan samalta lavetilta ohjusten
kanssa. Ohjautumattomina aseina
raketeille on ominaista osumatarkkuuden heikkeneminen kantaman
kasvaessa ja 200km ampumaetäisyyttä voidaankin pitää niiden teo-

reettisena maksimikantamana. Raketista voidaan kehittää taktinen
ballistinen ohjus lisäämällä siihen
ohjausjärjestelmä. Esimerkkinä tällaisesta modifioinnista on Lockheed
Martinin GMLRS XM30 ”ohjautuva raketti”, jossa tavanomaiseen
tykistörakettiin on lisätty paikannus- ja ohjausjärjestelmä. Kyseinen
puikko, kuten myös 300km kantava
ATACMS (Army Tactical Missile
System) tykistöohjus voidaan ampua samalta Suomeenkin hankitulta raskaan raketinheittimen (MLRS)
alustalta. Tällaisten myös taktisiksi
ballistisiksi ohjuksiksi luokiteltavien
asejärjestelmien merkitys onkin kasvanut taistelukentällä tavanomaisiin
rakettiaseisiin verrattuna.
Aerodynaamisia kaukovaikutteisia maasta-maahan ja ilmasta-maahan ohjuksia kutsutaan yleisesti risteilyohjuksiksi. Risteilyohjukset ovat
kinemaattisesti aivan kuin miehittämättömiä lentokoneita, jotka lentävät
ennakolta ohjelmoitujen reittipisteiden kautta maalialueelle. Risteilyohjukset on yleensä varustettu ballistisista ohjuksista poiketen ilmaa hengittävällä moottorilla, jolloin niiden
lentonopeudet ovat kohtuullisen pieniä (tyypillisesti <500m/s). Risteilyohjusten lentorataa tai paremminkin
reittiä ei ballististen ohjusten tavoin

voida laskennallisesti arvioida, koska
parhaassa tapauksessa ohjus voidaan
ohjelmoida liikehtimään jatkuvasti ja
vaikka kiertämään tiedustelulle paljastuneet ilmatorjuntayksiköt. Oheisessa taulukossa on analysoitu ballistisen ohjuksen ja risteilyohjuksen
eroja torjuttavina maaleina.

Ohjustorjunta vaatii paljon
valvonta-, maalinosoitus- ja
johtamisjärjestelmiltä
Ballistisen ohjuksen lento voidaan
jakaa kiihdytys-, reitti- ja loppuvaiheeseen. Ohjusten torjuntajärjestelmiä jaotellaan samalla perusteella, vaikka englanninkieliset termit
(Boost-phase-, Mid-course- ja Terminal-phase defence) poikkeavatkin
hieman suomalaisista. Ohjukset laukaistaan tyypillisesti omalta alueelta ja ne nousevat nopeasti useimpien
tavanomaisten ilmatorjuntajärjestelmien korkeusulottuvuuden yläpuolelle. Kiihdytysvaihe kestää reilusta kymmenestä sekunnista (SRBM)
pisimmillään neljään minuuttiin
(ICBM). Kiihdytysvaiheessa ohjus
on helpoimmin havaittavissa moottorin aiheuttaman voimakkaan lämpö- ja UV-säteilyn vuoksi. Laukaisu tapahtuu kuitenkin usein syvältä
omalta alueelta tai mereltä, mikä vaikeuttaa kiihdytysvaiheen havainnointia, maalinosoitusta ja torjuntaa. Tutkasensoreilla havaintoaikaa rajoittaa
maapallon kaarevuudesta aiheutuva

Ballistinen ohjus “helppo löytää – vaikea tuhota”
Risteilyohjus ”vaikea löytää – helppo tuhota”
Laukaisu ja lähtökiihdytys on helppo havaita rakettimootto- Laukaisu on vaikeaa havaita, koska risteilyohjuksen suihrin synnyttämän IR, VIS, UV säteilyn vuoksi
kumoottorin synnyttämän säteilyn intensiteetti on suhteellisen pieni
Ohjuksen seuraaminen ja iskun kohteen ennakkovaroitOhjuksen seuraaminen ja iskun kohteen ennakkovataminen on vaikeaa, koska ohjus lentää matalalla alakatroittaminen on mahdollista, koska ohjus ei voi kätkeytyä
”katveen” suojaan, lentorata ja maalialue on laskettavissa, vetta ja maaston suojaa hyödyntäen, lentoreitti voidaan
ohjelmoida ja koska nopeusalue mahdollistaa stealtheikä stealth-teknologiaa voida kaikilta osin hyödyntää
teknologian tehokkaan hyödyntämisen
Huom: Ohjuksen seuranta ja maalinosoitus on silti yksi
torjuntajärjestelmien suurimmista haasteista!
Kinemaattisesti ohjuksen torjunnasta tekee erityisen haas- Kinemaattisesti risteilyohjuksen torjunta ei ole erityisen vaikeaa ja sitä voidaan pitää ”pehmeänä” maalina. Toisaalta
tavan suuri nopeus ja vahva rakenne. Toisaalta ohjuksen
matalasta lentokorkeudesta johtuen torjuntaan käytettävislentorata on ennustettavissa ja liikehtiminen rajoittunutta
sä oleva reagointiaika ja torjunta-ala jäävät pieniksi

28 • Ilmatorjunta 1/2010

Vasemmalla venäläinen SS-26 Iskander taktinen ballistinen ohjus ja oikealla yhdysvaltalainen AGM-129A risteilyohjus

tutkakatve. Avaruudessa olevan SBIR
sensorin (Space Based Infra-Red) havaintoviive on riippuvainen ilmakehän alaosan sääolosuhteista, käytännössä useimmin pilvikorkeudesta.
American Physical Societyn (APS)
tekemässä tutkimuksessa SBIR:n havaintoviiveen referenssiarvoksi määriteltiin 7 km. Esimerkiksi SCUD B
ohjus saavuttaa 7 km korkeuden noin
30 sekunnissa, jota voidaan siis tässä tapauksessa pitää SBIR sensorin
havaintoviiveenä. APS:n tutkimuksessa todetaan ilmassa olevan tutkasensorin havaintoviiveen SCUD B:n
tapauksessa olevan minimissään 14
sekuntia olettaen, että tutkakatvetta
ei muodostu (edellyttää esimerkiksi
400 km etäisyydellä 12 km lentokorkeutta). Maassa olevan tutkajärjestelmän osalta väistämättä muodostuva
tutkakatve kasvattaa havaintoviivettä.
Mainitulla 400 km etäisyydellä maassa oleva tutka voisi havaita ohjuksen

vasta sen ollessa noin 10 km korkeudessa. Tämä vastaisi SCUD-B:n tapauksessa noin 40 s havaintoviivettä.
Tutkahavainnon ja seurannan aikaansaamista vaikeuttaa usein suureksi kasvavan etäisyyden lisäksi ohjuksen suhteellisen pieni tutkapoikkipinta-ala, jonka arvioidaan olevan
0,1 – 0,5 m2 luokkaa. SBIR-sensorin
kannalta tilanne on hieman helpompi, koska rakettimoottorien kiihdytysvaiheessa syntyvän korkean lämpösäteilyintensiteetin (MW luokkaa/
strad) kerrotaan mahdollistavan laukaisun havainnoinnin lisäksi jopa
ohjustyypin luokittelun. Ohjuksen
nousukulma on usein yli 45 astetta,
joten yli 200 km ampumaetäisyyksillä ohjuksen lentorata kulkee osin
ilmakehän yläpuolella. Reittivaiheen
aikana monikärkiohjukset muuttuvat
lisäksi monimaalitilanteiksi, kun eri
osakohteisiin hakeutuvat taistelukärjet irtautuvat toisistaan.

Lähtömoottorin sammumisen
jälkeen säteilyintensiteetti pienenee
huomattavasti ja varsinkin hitaampien lyhyen kantaman ohjusten tapauksessa tippuu hyvin pieneksi (esim.
SCUD-B tapauksessa 2,6-2,8 μm
kaistalla 200 W/strad tasolle). Tästä
johtuen reittivaiheen seurantaan ja
maalinosoitukseen on edullista käyttää erityisesti tähän tarkoitukseen
rakennettua tutkasensoria. Kehitys
on kohdistunut erityisesti X-alueen
(8-12GHz) tutkatekniikkaan, josta
hyvänä esimerkkinä on Raytheonin
GBR-X (Ground Based X-band Radar), josta käytetään myös nimitystä
AN/TPY-2. Käyttämällä nk. solidstate lähetintekniikkaa ja elektronisesti vaiheistettua antennirakennetta
AN/TPY-2 tutkasta on sen suuresta
tehosta (1,3 MW) huolimatta kyetty
tekemään liikuteltava. Korkea taajuus mahdollistaa ohjuksen lentoradan tarkan mittaamisen ja tiedon
››

Vasemmalla esimerkki lyhyen kantaman ohjusten kiihdytysvaiheen kinematiikasta ja oikealla valvontajärjestelmien
geometriasta. Kiihdytysvaiheen torjunnassa tarkoituksena on tuhota ohjuksen moottori kesken kiihdytyksen siten, että
taistelukärki ei koskaan saavuttaisi maalialuettaan.
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Raytheonin X-alueen AN/TPY-2 valvonta- ja maalinosoitustutka

käytettävyyden myös maalinosoitukseen. AN/TPY-2 tutkan mittausetäisyys on noin 1000 km ja se kykenee maalien osoittamiseen ainakin
PAC-3 (Patriot Advanced Capability
3) ja THAAD (Theatre High Altitude
Area Defence) järjestelmille. Ennakkovaroitustutkan ei siis välttämättä
tarvitse toimia matalalla taajuusalueella tai olla massiivisen kokoinen,
kuten esimerkiksi USA:n vuonna -72
käyttöön ottama ja edelleen ennakkovaroitusjärjestelmän osana toimiva
Cobra Dane -tutka.
Saapuessaan ilmakehään ohjuksen taistelukärki (re-entry vehicle)
muodostaa selvemmin erottuvan
lämpöjäljen, mutta saavuttaa samalla myös kyvyn liikehtiä. Jyrkästä
tulokulmasta ja suuresta nopeudesta
johtuen ohjuksen lennon loppuvaihe
kestää hyvin lyhyen aikaa, tyypilli-

sesti puolesta minuutista reiluun minuuttiin. Loppuvaiheessa toimivalle
torjuntajärjestelmälle toiminta-aikaa
jää siis hyvin niukasti. Ballististen
ohjusten re-entry nopeudet kasvavat tyypillisesti ampumaetäisyyden
suhteen ollen pienimmillään 1km/s
(SCUD-B:n kaltainen SRBM) ja
suurimmillaan jopa 6 km/s luokkaa
(ICBM). Ilmakehän läpi tunkeutuessaan ohjuksen nopeus laskee noin 3050%:iin re-entry nopeudesta helpottaen siten hieman torjuntajärjestelmien toimintaa.

Suunnattua kineettistä tai
sähkömagneettista energiaa
Ballistista ohjusta ja erityisesti sen
taistelukärkeä voidaan ilmatorjunnan
kannalta luonnehtia kovaksi maaliksi,
koska rakenteen on jo pelkästään len-

non aiheuttamien rasitusten vuoksi
oltava vankkaa tekoa. Ohjukseen vaikuttaminen tavanomaisen sirpaloituvan taistelukärjen avulla on vaikeaa.
Lähes kaikki BMD asejärjestelmät
perustuvatkin kovan taistelukärjen
käyttöön ja suoraan osumaan suurella kohtausnopeudella (hit-to-kill).
Tällaisella iskuenergiaan perustuvalla taistelukärjellä varustetusta ohjuksen yleisnimitys on Kinetic Energy
Interceptor (KEI). Torjuntaohjus voi
olla tarkoitettu laukaistavaksi maalta, mereltä tai ilmasta. Yhtään ilmasta
laukaistavaa järjestelmää (Air-borne
Interceptor, ABI) ei kuitenkaan ole
vielä operatiivisessa käytössä, mutta esimerkiksi Global Hawk UAV:stä
laukaistavalla ABI:llä voitaisiin saavuttaa kiistattomia etuja kiihdytysvaiheen ohjustorjunnassa. Lentävä lavetti mahdollistaisi mm. laukaisualueen
optimaalisen valinnan ja toisaalta parantaisi ohjuksen kinematiikkaa.
KEI on usein toteutettu siten,
että 2-4 vaiheisen kiihdytyksen päätteeksi ohjuksesta irroitetaan erillinen
”tappokulkuneuvo” (Kinetic-KillVehicle, KKV) maalin tuhoamiseksi.
Suuri iskuenergia mahdollistaa ohjuksen moottorin tai taistelukärjen
vaurioittamisen, mutta vaatii luonnollisesti äärimmäistä osumatarkkuutta. Tuloksen kannalta on aivan
sama missataanko maali puolella
metrillä tai kilometrillä. Tällaisen
tarkkuuden saavuttamiseksi taisteluosan on kyettävä itsenäiseen hakeutumiseen. KKV on yleensä va-

THAAD ja GMD järjestelmien KKV toteutukset. Kuvasta voi huomata, että oikeanpuoleinen KKV (GMD) on suunniteltu
käytettäväksi vain ilmakehän yläpuolella, jolloin virtaviivaisuudella ei ole merkitystä.
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Yhdysvaltalainen näkemys ohjuspuolustuksen kerroksellisesta rakenteesta Kuva
on periaatteellinen, eikä siten mittakaavassa

rustettu kuvantavalla yksi- tai kaksitaajuisella IR-sensorilla, koska
niiden avulla on ollut mahdollista
saavuttaa jopa 20 cm luokkaa oleva
osumatarkkuus.
Ratalaskennassa väistämättä syntyvästä epätarkkuudesta ja torjuttavan ohjuksen suuresta nopeudesta johtuen toteutuva ennakkopiste
saattaa olla kaukana ennustetusta.
Tällöin KKV:n on irtauduttuaan kyettävä korjaamaan liikesuuntaansa ja
mielellään myös nopeuttansa kiihdytysvaiheen moottorien irtauduttua.
Ongelman ratkaisu on edellyttänyt
uudenlaisten ohjausjärjestelmien
(Solid Divert Attitude Control) ja
ohjausvoiman muuntelujärjestelmien
(Throttleable Divert Attitude Control) kehittämistä. KKV:n nopeuden
kasvaessa myös sen liikemäärä kasvaa, jolloin sen poikkeuttamiseen alkuperäisestä suunnasta vaatii enemmän ohjausvoimaa.

Torjuntaohjuksen ja siten myös
KKV:n nopeus on kyettävä nostamaan hyvin suureksi riittävän ulottuvuuden saavuttamiseksi ja ennakon
minimoimiseksi. Esimerkiksi kiihdytysvaiheen torjunnassa osuma on
saatava reilusti ennen maalin moottorin sammumista ja toisaalta ennen
kuin osuman edellyttämä kulmanopeus kasvaa epäedulliseksi. Kaksi
- neljävaiheisella rakettimoottorilla
on mahdollista saavuttaa 4-5km/s
alkunopeus KKV:lle. Kehitystyössä on toisaalta keskitytty entistä tehokkaamman moottoritekniikkaan ja
toisaalta itse KKV:n keventämiseen.
Standfordin yliopistossa työskentelevän ja alalla arvostetun tri Dean Wilkeningin mukaan nykyteknologialla
on mahdollista tuottaa painoltaan 50
kg:n KKV, joka kykenee vähintään
1 km/s ohjautuvuuteen ja saavuttaa
15g:n kaartokiihtyvyyden. Kineettiseen energiaan perustuvaa taiste-

Vasemmalla MTHEL-, keskellä Skyguard- ja oikealla Boeingin ABL-järjestelmä

luosaa käyttävät esimerkiksi yhdysvaltalaista tekniikkaa edustavat PAC3, AEGIS, GMD (Ground Based
Mid-course Defence), THAAD, israelilainen ARROW sekä monikansallinen kehityshanke MEADS. USA:n
PAC-3 järjestelmä on ollut tositoimissa Irakin operaatiossa vuonna
2003, jolloin sen ja samalla hit-tokill tekniikan tilille kirjattiin kaksi
onnistunutta torjuntaa.
Kilpailevana teknologiana ohjuksen tuhoamiseksi on kehitetty
suunnattuun säteilyyn perustuvaa
laserasetta, joista esimerkkeinä ovat
Boeingin ABL (Air-Borne Laser) ja
Northrop Grummanin Skyguard kehityshankkeet. ABL järjestelmä on
asennettu Boeing 747-400 laajarunkokoneeseen ja suunniteltu keskipitkän ja pitkänkantaman ohjusten
torjuntaan niiden kiihdytysvaiheen
aikana. Maalin likimääräinen suuntatieto saadaan määritettyä kuuden
IR-sensorin avulla ja varsinainen
vaikuttaminen maaliin tapahtuu ohjaamalla megawattiluokan happi-ioni
laserin säde erityisellä peilijärjestelmällä ohjuksen rungon paineistettuihin osiin. Lasersäteen sisältämän
energian absorboitumisen on siten
tarkoitus aiheuttaa sellainen lämpötilan ja paineen nousu, jota ohjuksen
rakenne ei kestä.
Northrop Grummanin Skyguard
on puolestaan ajoneuvosijoitteinen
lyhyen kantaman ballististen ohjusten, lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusten, heitteiden, risteilyohjusten
ja miehittämättömien ilma-alusten
tuhoamiseen tarkoitettu kohdetorjuntajärjestelmä. Skyguard kehityshake
perustuu MTHEL (Mobile Tactical
High Energy Laser) kokeiluprojektiin, jossa rakennettiin deuteriumfluori laseriin perustuva C-RAM
(Counter Rocket Artillery and Mortar) asejärjestelmä. MTHEL onnistuikin koeammunnoissa tuhoamaan
erikokoisia tykistöraketteja, mutta
kokonsa puolesta sitä ei voinut hyvällä tahdollakaan pitää kovin liikku››
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vana asejärjestelmänä. Skyguard järjestelmän tavoitteena onkin puristaa
samankaltainen suorituskyky käyttökelpoisempaan muotoon. Skyguardin tehokkaaksi kantamaksi ilmoitetaan kovia RAM maaleja vastaan
5 km ja pehmeämpiä maaleja vastaan 20 km. Ilmakehän hiukkasten
aiheuttama absorbtio ja sironta sekä
erityisesti sääilmiöt vaimentavat voimakkaasti optisen taajuusalueen säteilyä, minkä vuoksi maahan sijoitettuja laserasejärjestelmiä ei voi pitää
jokasään toimintakykyisinä. ABL:n
tavoin myös Skyguard on vielä kehitysasteella.

Monikerroksista torjuntaajattelua vai suojaa tärkeimmille strategisille kohteille
USA pyrkii rakentamaan ohjuspuolustustaan kerrosrakenteiseksi
ja vastaamaan kaikentyyppisiin ohjusuhkiin (ks kuva 5). Samanlaiseen
kerrosrakenteisuuteen ei meillä Suomessa tietystikään ole varaa tai edes
tarvetta. Ohjusaseiden merkitys so-
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dankäynnissä on kuitenkin kasvanut
ja tulee kasvamaan edelleen, kuten
arvostettu israelilainen ohjustorjunnan asiantuntija tri Uzi Rubin totesi
vieraillessaan Maanpuolustuskorkeakoululla viime joulukuussa. Suomen kannalta suurimman kaukovaikutteisen uhkan muodostanevat taktiset ballistiset ohjukset ja risteilyohjukset. Kuten edellä jo todettiin,
lyhyen kantaman ohjusten torjunta
niiden kiihdytysvaiheessa on hyvin
vaikeaa moottorin lyhyestä paloajasta johtuen. Reittivaiheen torjunta taas
vaatisi hyvin pitkän kantaman ja suuren järjestelmän. Erityinen kiinnostus siis kannattanee kohdistaa loppuvaiheen torjuntaan tarkoitettuihin
järjestelmiin. Tässä jutussa mainittujen järjestelmien lisäksi kannattanee seurata ainakin israelilaisten Iron
Dome ja David Sling järjestelmien,
MBDA:n Aster 30 ohjusperheen ja
miksei myös venäläisten S-400 ja
S-500 järjestelmien kehittelyä. Iron
Dome ja Skyguard järjestelmissä ballististen ohjusten ja RAM-torjunta
kättelevät toisiaan, mikä tekee niistä
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Venäjän puolustuspolitiikasta
Venäjä on viimeisten vuosien
aikana voimakkaasti linjannut
toimintaansa laatimalla ja julkistamalla doktriineja ja strategioita
sekä laatimalla uusia lakeja.
Syynä tähän on toisaalta nykyisten strategioiden, konseptien ja
doktriinien ikä ja vanhentuneisuus, ja toisaalta myös muuttuvan maailman ja erityisesti
vuoden 2008 Georgian sodasta
tehtyjen johtopäätösten aiheuttamat muutospaineet. Vaikka
asiakirjojen laadinta on aloitettu
jo ennen Georgian tapahtumia
elokuussa 2008, on selvää, että
sota ja sen jälkeen tapahtuneet
asiat ovat vaikuttaneet kyseisiin asiakirjoihin sekä osaltaan
myös viivästyttäneet niiden
julkaisemista.
Sotilasdoktriini ja
lakimuutokset
Venäjän sotilasdoktriinia ei ole artikkelia kirjoitettaessa vielä julkaistu, mutta eräiden tietojen mukaan se
olisi jo hyväksytty turvallisuusneuvostossa ja lähetetty presidentille allekirjoitettavaksi. Toisten arvioiden
mukaan doktriinia ei edes aiota julkistaa, koska siitä on julkisuuteen
jo vuodatettu tarvittavat osat, kuten
muutos ydinaseiden käyttöperiaatteissa. Yleisesikunnan päällikkö, armeijankenraali Makarov on julkisten
lähteiden mukaan todennut uuden
doktriinin sisältävän kohdan, joka
sallii Venäjän käyttävän ydinasetta
Venäjän olemassaolon ollessa uhat-

tuna - tämä Venäjän itselleen ottama
oikeus koskee myös ydinaseen käyttöä ensimmäisenä, tarvittaessa vaikka ydinaseettomia valtioita vastaan.
Lienee selvää, että Yhdysvaltain ajatukset ydinaseista luopumisesta eivät
saa kannatusta Venäjän johdossa. Yhtenä syynä ydinaseiden merkityksen
korostamiseen on konventionaalisten
asevoimien huono suorituskyky, jota
näin kompensoidaan ydinaseiden
käytöllä uhkaamisella. Venäjän ongelmana on myös maantieteellinen
laajuus sekä osittain myös etninen hajanaisuus erityisesti Pohjois-Kaukasiassa. Tämän vuoksi Venäjän asevoimilla on käytännössä kolme erilaista
vihollista - lännessä korkean teknologian asevoimat, Kaukasiassa sissisodankäynnin keinoin taistelevat ryhmittymät ja idässä massa-asevoimat.
Venäjällä asevoimien käyttöä
koskevat lakimuutokset ovat saaneet
osakseen merkittävää huomiota lähes kaikissa Venäjän naapurimaissa.
Uuden lain mukaan Venäjän presidentti voi päättää asevoimien käytöstä maan rajojen ulkopuolella, muun
muassa Venäjän kansalaisten suojelemiseksi. Kun tämä yhdistetään Venäjän toimiin Georgiassa elokuussa
2008 sekä uuteen sotilasdoktriiniin,
on luonnollista, että niissä valtioissa,
joissa on merkittävä venäläisvähemmistö sekä huonot suhteet Venäjään,
on herännyt huolestuneisuutta. Lakimuutos on ensisijaisesti Venäjän
askel kohti oikeusvaltiokäytäntöä,
jossa presidenttikin toimii maan lakeja noudattaen; näin presidentti saa
myös varmistettua oman selustansa,
mikäli valtion johdossa tapahtuisi
myöhemmin radikaaleja muutoksia

ja presidenttiä yritettäisiin asettaa
syytteeseen, kuten presidentti Jeltsiniä aikoinaan. Lakimuutoksen sivutuotteena Venäjä pystyi antamaan
voimakkaan signaalin erityisesti Baltian maille ja Ukrainalle siitä, että nyt
se pystyy omien lakiensa mukaisesti
toimimaan näidenkin alueilla, mikäli
Venäjä tulkitsee venäläisvähemmistöjä sorrettavan. Ylimääräisenä bonuksena Venäjän kansa saa vielä kaipaamansa viestin siitä, että Venäjä
on vahva ja Venäjän johto on valmis
puolustamaan venäläisten etuja kaikkialla maailmassa. Suomea vastaan
tätä lakimuutosta ei ole suunnattu,
sillä Suomen ja Venäjän välit ovat
hyvät. Venäjä ei kuitenkaan epäröisi
muistuttaa Suomea kyseisestä laista, mikäli maiden suhteet lähtisivät
huonompaan suuntaan, esimerkiksi
Suomen alkaessa valmistella Natojäsenyyttä.

Asevoimat - reformi ja
toiminta
Asevoimien reformi on virallisesti
saatu päätökseen, ja nyt Venäjä onkin luomassa ”uuden ulkomuodon
asevoimia”. Tosiasiallisesti kyseessä on saman reformin jatkaminen,
mutta koska se oli jatkunut käytännössä koko ajan Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, oli aika saada reformi virallisesti päätökseen, vaikka
itse toiminta ei ollutkaan vielä saavuttanut määränpäätään. Toiminnan
nimenmuutoksella tämä kuitenkin
päästiin osoittamaan.
Asevoimien uudistamisessa suurimpina yksittäisinä tekijöinä ovat
››
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olleet kaluston vanheneminen huonosti soveltuvaksi nykyaikaiseen sotaan sekä Georgian sodan kokemukset. Sodan seurauksena asevoimien
uudelleenvarustelu on saanut jälleen
vauhtia. Eräiden julkisuudessa esitettyjen arvioiden mukaan asevoimien
kalustosta jopa 90 % olisi vanhentunutta, ja joukkojenkin varusteluaste
vaihtelee 60 ja 100 prosentin välillä.
Käsite vanhentunut kalusto on kuitenkin suhteellinen, sillä esimerkiksi Georgiaa vastaan käytössä oleva
kalusto oli taistelukelpoista, ja mikä
tietysti Venäjän kannalta oli tärkeää,
sitä oli riittävästi. Määrällisesti kalustoa on edelleen huomattavan paljon,
mutta kyseenalaista on lähinnä kuinka hyvin se kestää taistelussa läntistä,
korkeaa teknologiaa vastaan. Toinen
asevoimien uudistamisen kompastuskivi on sopimussotilaspalveluksen huono kiinnostavuus. Sopimussotilaiden palvelussuhteiden ehdot ja
palkka ovat sen verran huonot, että
palvelukseen ei hakeudu riittävästi hyvätasoista henkilöstöä. Tämän
vuoksi Venäjä ei pysty luopumaan
varusmiehistä, jotka ovat asevoimien
heikoin lenkki. Varusmiesten jatkuva
simputtaminen ja käyttäminen ulkomailla vastoin Venäjän lakeja heikentävät entisestäänkin varusmiespalveluksen houkuttelevuutta, minkä takia
varusmiehiksi saapuu yhä huonompaa ainesta. Tämä on omiaan ruokkimaan kierrettä alaspäin.

Venäjän asevoimat harjoittelee nykyään aktiivisesti. Doktriinin
mukaan jokaisen strategisen suunnan
pitää pystyä rajoittamaan sotatoimet
ja tuhoamaan vihollinen rauhanajan
organisaatiollaan. Koska asevoimien
suorituskyky on huono, eikä joukkoja ole riittävästi, Venäjällä on myös
doktriini strategisesta voimansiirrosta tukialueilta rintamien suuntaan. Juuri tätä Venäjä onkin viime
vuosina harjoitellut, viime vuonna
lännen suunnassa ja kuluvan vuoden vastaavien harjoitusten on määrä suuntautua Kaukoidän suuntaan.
Harjoitusten aiheuttamaa epäluuloa
lisää huomattavasti se, että Venäjä ei
kutsu ulkopuolisia tarkkailijoita seuraamaan niitä. Asevoimien tarkoituksena on tietysti valtion turvallisuuden
takaaminen poliittisten päättäjien
käskyjen mukaisesti, mutta harjoituksista vuodetut tiedot ovat omiaan
lisäämään epäluottamusta Venäjää
kohtaan.
On selvää, että Puolassa seurattiin huolestuneena kuinka Venäjä simuloi maihinnousun Puolan rannikolle ja iskun puolalaiseen kohteeseen ydinaseella. Kun tämä kaikki
tapahtui samaan aikaan Puolan havitellessa Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmää alueelleen, oli
harjoituksen poliittinen viesti selvä kaikille. Venäjä käyttää edelleen
mieluummin keppiä kuin porkkanaa
omien tavoitteidensa ajamiseksi.

Puola ilmoitti helmikuussa 2009
ryhmittävänsä Yhdysvaltain puolustuksellisia Patriot-ohjusjärjestelmiä
lähelle Kaliningradin rajaa. Venäjä
reagoi asiaan välittömästi antamalla
21.2. lausunnon, jonka mukaan Venäjä vahvistaa Itämeren laivastonsa
merikomponentin pintaosia ja vedenalaisia osia sekä ilmakomponenttia.
Se ilmoitti myös, että laivaston kokoonpanoon lisätään uusia korvetteja, jotka on varustettu uusimilla risteilyohjuksilla. Myöhemmin Venäjän
puolustusministeriö tosin kiisti asian,
mutta Venäjän kanta oli jo tässä vaiheessa tehty selväksi sekä Puolalle
että Yhdysvalloille.
Vielä aggressiivisemmalla linjalla on esiintynyt Tšetšenian presidentti
Kadyrov todeten Yhdysvaltojen yhdessä länsivaltojen kanssa olevan vastuussa Pohjois-Kaukasian ongelmista. Hänen mukaansa Venäjä tarvitsee
strategian näitä Venäjän häiritsijöitä
vastaan, ja Venäjän pitää hyökätä ongelmiensa ratkaisemiseksi. Hän korostaa Venäjän olevan suurvalta, jolla on kaikki tarvittavat keinot tähän,
kuten asevoimat ja teknologiaa. Pääministeri Putin on vain hieman sovittelevammalla linjalla todeten, että
Venäjä ei aio luopua ydinaseistaan,
vaan päinvastoin kehittää niitä lisää.
Venäläisestä puolustuspolitiikasta tulee väistämättäkin mieleen vanha lausahdus, että mikään ei ole niin
hyökkäyksellistä kuin venäläinen
puolustus.

A-LASKUVARJO OY
www.uotila.com
34 • Ilmatorjunta 1/2010

PERUSLUKEMIA

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

ilma-aseesta

Pikku-uutisia Venäjältä
Vzgliad; 16.Syyskuuta 2009, EV,
ARMS-TASS; 17.Syyskuuta 2009,
ITAR-TASS; 28.Syyskuuta 2009

S-500 ilmatorjuntaohjusjärjestelmä on tulossa 4-5
vuoden kuluttua
Uusi, ohjusten torjuntaan kykenevä
S-500 ilmatorjuntaohjusjärjestelmä
tullaan luomaan lähi tulevaisuudessa,
kertoi Ilmavoimien komentaja Alexander Zelin. Hänen mukaansa se
tulee olemaan kokonaan uusi ja laadullisesti erilainen järjestelmä, eikä
S-400 järjestelmän kehitysversio.
Venäjän Ilmavoimien komentajan
sijainen ilmatorjunta-asioissa, kenraaliluutnantti Sergei Razigraev, kertoi puolestaan, että S-500 tulee olemaan myös osa strategisten ohjusten
torjuntajärjestelmää. S-500 järjestelmä tulee ampumaan alas keskikantaman ja operatiivis-strategisia ballistisia ohjuksia samoin kuin ohjuksia alemmasta avaruudesta, jolloin
S-500 järjestelmässä tulee olemaan
osia ohjuspuolustusjärjestelmästä.
Almaz-Antei pääjohtaja Igor
Ashurbeilin mukaan ensimmäinen
luonnos S-500 järjestelmästä on saatu valmiiksi. Projekti on nyt suunnitteluvaiheessa. Hänen mukaansa
on uskottavaa, että työ tullaan saattamaan loppuun neljän - viiden vuoden kuluessa. Uudelle järjestelmälle
ei ole olemassa sitä kuvaavaa asejärjestelmäluokkaa. S-500 tulee torjumaan kaikki ne ilmauhat, joita maailman johtavat valtiot nyt kehittävät.
Sen tarkoituksena on torjua ne uhat
silloin, kun niiden kehitys on saatu

valmiiksi, totesi Ashurbeili.
Samoin kuin S-400 järjestelmälläkin Almazin muodostama yhteisö
takaa asiakastuen. Almaz järjestää
opetustuen sotilaille noin kahden
vuoden ajan, kunnes järjestelmä on
otettu käyttöön ja saatu toimintaan
joukoissa. Ashurbeili kertoi, että
Almaz on työskentelemässä muiden
erilaisia ominaisuuksia omaavia viidennen sukupolven asejärjestelmien
sekä yhtenäisesti johdettavan ohjusjärjestelmän kanssa.
Venäläiset jakavat, Razigraevin
mukaan, olemassa olevat ilmatorjuntajärjestelmät pitkän-, keskipitkän-,
lyhyen- ja erittäin lyhyen kantaman
järjestelmiin. S-400 on tarkoitettu
torjumaan maalit pitkänkantaman
alueelta, S-300 keskipitkän kantaman alueelta, Pantsir-S lyhyen kantaman alueelta ja välittömässä läheisyydessä. Välitön suoja joukoille
taataan kannettavilla ilmatorjuntajärjestelmillä ja muilla nyt kehittävinä
olevilla järjestelmillä, jotka esitellään lähitulevaisuudessa. Razigraev
toi esille, ettei Venäjän Asevoimilla ole tavoitteena ajaa takaa kaiken
kattavaa monikäyttöistä ilmatorjuntajärjestelmää, jolla voitaisiin torjua
kaiken tyyppisiä ilmamaaleja.
RIA Novosti; 11. Elokuuta 2009

Venäjän maavoimien lentojoukot osaksi Maavoimia
tulevaisuudessa
Venäjän Maavoimien lentojoukot
palaavat jossakin tulevaisuuden vaiheessa osaksi Maavoimia, mutta tois-

taiseksi ne pysyvät osana Ilmavoimia, kertoi Ilmavoimien komentaja
Alexander Zelin. Kenraali kiisti kritiikin siitä, että maavoimien lentojoukkojen oleminen osana Ilmavoimia haittaisi niiden vuorovaikutusta
Maavoimien kanssa. Kenraali Zelin
totesi, että toki on tapahtunut takaiskuja tavassa järjestää yhteistoiminta
harjoituksissa Maavoimien komentajien ja lentojoukkojen kesken, mutta
kaikki riippuu komentajien kyvykkyydestä. Hän toi esille, ettei ole ollut arvostelua sitä tosiasiaa kohtaan,
että maavoimien lentojoukot eivät
olisi olleet kykeneviä ratkaisemaan
kaiken tyyppisiä tehtäviä tai että lentäjät olisivat olleet valmistautumattomia.
RIA Novosti; 24.Lokakuuta 2009

Maavoimien lentojoukkojen
vahvuus vähenee
kolmanneksella
Ilmavoimien esikunnan Maavoimien
ilmailuosaston päällikön viransijainen Alexei Lande kertoi, että osana
Asevoimien uudistamista Venäjän
Maavoimien lentojoukkojen sotilasvirkoja vähennetään kolmanneksella.
Lande totesi, että erotetuilla lentäjillä tulee olla mahdollisuus työllistyä
ja johtoporras pitää työllistymisnäkökohdan tavoitteenaan. Koulutetut
lentäjät ovat tarpeen kaikkialla ja siksi erotetuilla asiantuntijoilla on mahdollisuus työllistyä sekä siviili-ilmailun että muiden turvallisuuselinten
palvelukseen.
››
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Lenta.Ru; 02.Marraskuuta 2009,
Rossiiskaja Gazeta; 03.Marraskuuta 2009 s.2, Rossiiskaja Gazeta;
03.Marraskuuta 2009 s.2

Maavoimien lentojoukkojen
kalusto 90 % vanhentunutta,
mutta muutos on alkanut
Hallituksen sotilasteollisen komission kokouksen kuluessa varapääministeri Sergei Ivanov totesi, että
vähemmän kuin 10 % Venäjän Asevoimien helikoptereista on nykyaikaisia. Hänen mukaansa tilanne
ei ole ainoastaan näin Maavoimien
ilmailun osalta vaan myös turvallisuuspalvelun, sisäministeriöllä ja hätätilaministeriöllä. Helikopterilaivaston uudistamisen pääongelma ei ole
hyvin ideoiden tai kehitystyyppien
puute. Tuotantoa tarkasteltaessa käy
ilmi, ettei Venäjällä ole tosiasiassa
ketään, joka rakentaisi helikopterien
moottoreita. Suurin osa venäläisistä
helikoptereista on nykyisin varustettu Ukrainian Motor Sich valmistamilla voimanlähteillä. Ao. tehdas toimittaa vuosittain Venäjälle arviolta
250 moottoria.
Huolimatta ilmeisistä ongelmista helikopterin rakennusteollisuus on
asteittain kiipeämässä pois kriisistä ja
on jopa lisäämässä tuotantolukujaan.
Varapääministerin mukaan viimeisen
kolmen-neljän vuoden kuluessa helikopterituotanto on lähes kaksin kertaistunut ja on määrältään 200 kpl
vuonna 2009. Kuljetusministeriön
mukaan siviili-ilmailun helikopterilaivaston uudistaminen vaatii yksistään arviolta 1 000 uutta helikopteria
vuoteen 2020 mennessä, joista 800
tulisi olla kevyitä. Puolustusministeriö toivoo lisäävänsä hyvässä kunnossa olevien helikoptereidensa määrän
90 % koko kalustostaan seuraavan
kymmenen vuoden kuluessa ja uusien helikoptereiden osuuden Asevoimissa 80 % koko kalustosta.
36 • Ilmatorjunta 1/2010

Su-35 ominaisuudet
paljastuvat hiljalleen
Elokuussa 2009 julkistettiin tieto, että Venäjän Helikopteriyhtymän tuotanto kaksinkertaistui vuoden 2009 ensimmäisellä puoliskolla
verrattuna vuoden 2008 vastaan ajanjaksoon. Syyskuussa varapuolustusministeri Vladimir Popovkin julkisti tiedon, että vuoden 2009 kuluessa
Venäjän Asevoimat tulee ostamaan
ainakin 38 helikopteria, jolloin vuosien 2007 ja 2009 välillä Venäjän
Puolustusministeriö on vastaanottanut 64 uutta helikopteria, joiden
joukossa on 27 kpl Mi-28N Night
Hunter, 7 kpl Ka-52 Alligator, 3 kpl
Ka-50 Black Shark, 19 kpl Mi-8 ja 6
kpl Ansat koulutushelikopteria.
Lenta.Ru; 09.Lokakuuta 2009

Uusia MiG-29 hävittäjiä
Venäjän Merivoimille
Puolustusministeriön edustaja kertoi,
että vuonna 2010 ministeriö haluaa
aloittaa vähintään 24 kpl MiG-29K ja
MiG-29KUB tukialushävittäjä erän
hankinnan tukialus Admiral Kuznetsoville. Tällä hetkellä Venäjän
Meri-ilmailu operoi Su-33 tukialushävittäjillä, joiden elinjakso päättyy
vuonna 2025.
ARM-TASS; 20.Elokuuta 2009;

Su-25 rynnäkkökoneiden
palvelusikää jatketaan
Ilmavoimat tulevat pitämään pääosan
Su-25 rynnäkkökoneistaan palveluksessa kertoi Ilmavoimien komentaja Alexander Zelin. Su-25 kehittäjä,
Shturmoviki Sukhogo ryhmän johtaja, Vladimir Babak lupasi, että he
tulevat pidentämään perushuollolla
lentokoneen palvelusaikaa 40 vuoteen tai 2 000 lentotuntiin. Su-25
on kuulunut Ilmavoimien kalustoon
vuodesta 1981 ja se tulee säilymään
siellä ainakin vuoteen 2020.

Su-35 lentomoottoreissa on suihkusuutinten ohjaus, mikä tekee koneesta erittäin liikehtimiskykyisen, jopa
nolla nopeudella, jolloin lentokonetta on mahdoton ohjata siivekkeillä,
työntövoimaohjaus voi kääntää lentorungon haluttuun suuntaan, kertoi Su-35 pääsuunnittelijan edustaja
Vjacheslav Zenkin. Su-35 koneessa
on uusi Irbis-E tutkajärjestelmä, joka
kykenee havaitsemaan maalit 400 km
etäisyydeltä, voi seurata 30 maalia
ja voi niistä toimia 8 maalia vastaan
samanaikaisesti.
Kommersant; 20.Elokuuta 2009 s.4,
Lenta.Ru; 19.Elokuuta 2009

Venäjän Ilmavoimien
ongelma n:o 1 on MiG-29
Lähes 80 % kaikista MiG-29 hävittäjistä on korroosion vaivaamia, kertoi Ilmavoimien tutkimuskomissio.
Kommersant arvioi aiemmin helmikuussa 2009, että 2/3 hävittäjistä saatetaan joutua poistamaan korkean iän
vuoksi, nyt luvut ovat jopa hieman
korkeampia. Ilmavoimien komentajan lentokalustosta vastaava sijainen,
kenraalimajuri Oleg Barmin, julkaisi
tiedot. MiG-29 kärsivät pääosin korroosiovaurioista koneiden pyrstöosan
rakenteissa. Barminin mukaan on
tehty päätös pitää osa koneista palveluksessa, jolloin ne tarkastetaan
säännöllisesti ja loput tullaan korjaamaan. Barminin mukaan tullaan
aloittamaan ohjelma 106 MiG-29
pyrstöosan huoltamiseksi ja korjaamiseksi. Vuonna 2009 Ilmavoimilla on käytössään 291 MiG-29 eli yli
kolmannes koko hävittäjävoimasta.
Vain 55 – 60 kpl MiG-29 koneista
on täydellisesti käyttökuntoisia. Ilmavoimien komissio tarkasti kaikki tämän tyypin lentokoneet kahden
Domnaan, lähelle Chitaa, sijoitetun
120. Hävittäjälentorykmentin MiG29 maahan syöksyn jälkeen. Puo-

lustusministeriö tunnusti virallisesti
jälkimmäisen onnettomuuden syyn
olleen lentokoneen pyrstörakenteen
korroosio.

kantama on 120 – 160 km, kun se
aiemmin oli 70 km. Ohjuksella on
suunniteltu aseistettavan Su-27SM,
Su-30MK ja Su-25 lentokoneet.

Vedomosti; 21.Elokuuta 2009, IA
AviaPort, 8.Syyskuuta 2009, Argumenti Nedeli; n:o 43; 30.Lokakuuta
- 05.Marraskuuta 2009 s.32

Lenta.Ru; 5.Elokuuta 2009, Lenta.
Ru; 29.Syyskuuta 2009, Lenta.Ru;
11.Elokuuta 2009

Venäjän Ilmavoimille hankitaan uusia rynnäkkö- ja
ilmataisteluohjuksia
Eri lähteet Puolustusministeriössä ja
Rostekhnologissa kertovat ministeriöllä olevan suunnitelmissa saavuttaa sopimus Taktisen Ohjusaseistus
Yhtymän (KTRV) kanssa ilmataisteluohjusten toimittamisesta Su27SM, Su-30M2 ja Su-35 hävittäjille. KTRV toimittaa kahden vuoden
kuluessa Venäjän Ilmavoimille yli 14
tyyppiä nykyaikaisia ilmataistelu- ja
rynnäkköohjuksia. Hankinnan kokonaisarvo on noin 5 - 6 miljardia ruplaa (120 - 140 miljoonaa €). KTRV:n
toimitusjohtaja Boris Obnosov on
maininnut, että Puolustusministeriö
on tilannut kasvavan määrän tuotteita. KTRV esitteli seitsemän uutta
ohjusta MAKS-2009 ilmailunäyttelyssä, joihin sisältyi RVV-MD ja
RVV-SD keski- ja pitkänkantaman
ilmataisteluohjukset. Eräs uusista
ohjustyypeistä oli myös Kh-35U pidennetyn kantaman rynnäkköohjus.
Ilmailuteollisuuden edustajien
mukaan nyt solmittu hankinta on
ensimmäinen Puolustusministeriön
solmima viiteentoista vuoteen. Ohjuksilla on rajoitettu elinaika, mikä
tarkoittaa, ettei Venäjän Ilmavoimilla ole pian ohjuksia enää lainkaan,
jolloin Ilmavoimien on pakko ostaa paljon ohjuksia lisää. KTRV on
aloittanut Kh-31-PK säteilyyn hakeutuvien ohjusten sarjatuotannon,
kertoi KTRV toimitusjohtaja Boris
Obnosov. Kh-31PK ohjuksessa on
Kaplia herätesytytin. Ohjuksella on
ainutlaatuiset ominaisuudet. Ohjuksen nopeus on noin 900 m/s. Säteilyyn hakeutuvan version Kh-31PK

Lennokeilla saatetaan korvata 40 % taistelukoneista
Venäjän Ilmavoimat tulee vastaanottamaan vuodesta 2011 alkaen uusia Venäjällä valmistettuja miehittämättömiä ilma-alusjärjestelmiä,
mitkä saattavat lopulta muodostaa
noin 40 % kaikista taistelukoneista, kertoi Ilmavoimien komentaja
kenraaliluutnantti Alexander Zelin.
Hänen mukaansa nyt aloitettavan ohjelman tarkoituksena on muodostaa
Ilmavoimien kaikista uusista miehittämättömistä ilma-aluksista joukkoosasto. UAV -lentorykmentti tulee
kykenemään sekä tiedustelutyöhön
että toimintaan taisteluyksikkönä ja
suorittamaan joitakin tehtäviä, jotka
nykyisin on omistettu rintama- tai
kaukotoimintailmavoimille. Venäjä
saattaa tarvittaessa jatkaa miehittämättömien ilma-alusten hankintoja
ulkomailta Asevoimilleen, kertoi Zelin lehdistötilaisuudessa 11.8.2009.
Venäjän Maavoimien kaikki tiedustelupataljoonat tullaan varustamaan taktisilla tiedustelulennokeilla,
kertoi Maavoimien komentaja Vladimir Boldyrev. Kenraali sanoi, että
lennokkien kantama voi olla mitä tahansa 25 km ja 100 km väliltä. Nämä
ominaisuudet tekevät ne hyödyllisiksi prikaateille, joiden tiedustelupataljoonat käyttävät lennokkeja. Boldyrev sanoi Maavoimien lennokkien
olevan toiminnassa 500 km syvyyteen asti ja että tätä kauemmas toimivat lennokit kuuluvat Ilmavoimille.
Maavoimilla on olemassa lennokkien kehittämisstrategia. Lennokkitukikohta Jegorievskissä on hyödyllinen lennokkien kehittämisessä
tiedusteluun ja muihin sovelluksiin.
Kenraali tunnusti, että Venäjällä on

tiettyjä aukkoja lennokkiteknologiassa verrattuina muihin maihin.
ITAR-TASS, 01. Joulukuuta 2009, Vedomosti, 27. Marraskuuta 2009 s. A2

Venäjän Ilmavoimien organisaation uudistuksen tila
Venäjän Ilmavoimien tiedotusosaston mukaan alkavan uuden koulutusvuoden perustana on taistelujaotus,
joka perustuu seitsemään operatiiviseen johtoportaaseen (sotilaspiirijako ja ilmatilanpuolustus), joilla on
johdossaan lentotukikohtia ja ilmatilanpuolustusprikaateja. Kaikkien
joukkojen vahvistettu kokoonpano
tulee vastaamaan pysyvänvalmiuden vaatimuksia, jolloin vahvuus on
sama sekä rauhan että sodan aikana.
Julkisten lähteiden mukaan vuoden
vaihteessa Venäjän Ilmavoimissa
oli 72 lentorykmenttiä, 14 lentotukikohtaa ja 12 erillistä lentolaivuetta, näissä luvuissa eivät ole mukana
koulutusrykmentit. Näiden joukkojen korvaaminen 33 lentotukikohdalla tarkoittanee yli 1 000 lentokyvyttömän lentokoneen tai helikopterin
hylkäämistä yksistään taisteluyksiköistä, jolloin uusien lentotukikohtien käyttöön jäisi noin 2 000 lentolaitetta. Kaiken tyyppisiä lentokoneita ja helikoptereita, aivan uusimpia
tyyppejä lukuun ottamatta, tullaan
poistamaan.
Lenta.Ru; 08.Joulukuuta 2009,
ARMS-TASS; 23.Joulukuuta 2009,
Vedomosti; 23.Joulukuuta 2009.
s.EV, Argumenti Nedeli; n:o 46; 16.25.Marraskuuta 2009 s.4

PAK-FA:n koelennot alkavat
2010
Varapääministeri Sergei Ivanov
kertoi, että Venäjän viidennen sukupolven hävittäjän PAK-FA:n
eli T-50 koelennot alkavat vuonna
2010 uuden vuoden jälkeen. Kone
on julkistettu KnAAPO:n lentokentällä Komsomolsk-on-Amurissa
››
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24.12.2009 aamulla. Sukhoin kehittämän uusimman venäläisen hävittäjän tultua esitellyksi Ilmavoimien ja
tehtaan edustajille kone rullasi kiitotielle moottorit käynnissä. Viralliset
valokuvat koneesta julkaistaan koelennon jälkeen tammikuussa. Aiemmin koelentojen oli suunniteltu alkavan vuoden 2009 lopulla tai 2010
alussa. Syyskuun puolessavälissä
apulaispuolustusministeri Vladimir
Popovkin kertoi uuden hävittäjän toimitusten Ilmavoimille alkavan vuonna 2015.
Venäjän viidennen sukupolven
hävittäjää kutsutaan rintamailmavoimien tulevaisuuden lentojärjestelmäksi (PAK-FA). PAK-FA eli
T-50 (Su-xx) on raskas kaksimoottorinen hävittäjä, jonka nousupaino
on arviolta 32- 35 tonnia. Sillä on
kolmikulmaiset muuttuvasti taivutetut suuripinta-alaiset siivet. Siipikuormitus tulee olemaan pienempi
kuin sen amerikkalaisella kilpailijalla. Sillä on kaksi tasaisin välin sijoitettua pienipinta-alaista peräsintä ja
se kykenee lentämään yliäänen nopeudella käyttämättä jälkipoltinta.
Lentokoneen oletetaan kykenevän
saavuttamaan 2 100 km/h lentonopeuden (eli noin 585 m/s tai Mach
1,8). Kantamaa ilman tankkausta ei
vielä tunneta, mutta arviot ovat 5 500
km ja Su-35S kantama eli 3 600 –
4 000 km välillä.
PAK-FA ei tule olemaan helposti havaittava vihollisen tutkissa. Ollakseen näkymätön koneen on kuljetettava asekuormansa sisällä. Kone
tultaneen aseistamaan 30 mm tykillä
ja siinä tulee olemaan 16 kpl kiinnityspisteitä, joista 8 rungon sisällä.
PAK-FA:lla on ainakin kaksi osastoa erittäin pitkän, pitkän ja keskipitkän kantaman ilmataisteluohjuksille,
näitä osastoja voidaan käyttää myös
pommien kuljettamiseen sekä osastot lähitaisteluohjuksille. Osastojen
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tilavuus on erittäin suuri ja muodostavat lähes kolmanneksen koko
koneen tilavuudesta. Aseita voidaan
sijoittaa myös ulkoisiin ripustimiin
mukaan lukien älykkäät pommit ja
ohjukset. Sisään sijoitetun taistelukuorma pano voi nousta 2 500 kg ja
täysi kuorma 7 000 kg.
Varapääministeri Sergei Ivanovin totesi, viitaten pitkän kantaman tulevaisuuden lentolaitteeseen
(PAK-DA), että PAK-FA:n koelentojen aloittaminen on pitkä edistysaskel myös toiselle hankkeelle. Hänen
mukaansa työ projekteissa on vasta
alussa, sillä toistaiseksi PAK-DA:n
suhteen on tehty ainoastaan tutkimustyötä ja PAK-FA:n kehittämistyö tarkoittaa ainakin muutaman
vuoden työtä.

PAK-FA/ Sukhoi T-50 ensilento
29.01.2010 Komsomolsk-on-Amur.
Kuva www.rian.ru

AviaPort news agency; 02. Joulukuuta 2009, Voenno-Promishlenni
Kurier; n:o 48; 09.- 15. Joulukuuta 2009 s.4, Voenno-Promishlenni
Kurier; n:o 1; 13.- 19. Tammikuuta 2010 s.6, Izvestia (moskovan painos); 23. Marraskuuta 2009, Oruzhie
Rossii; 17. Marraskuuta 2009

Ensimmäiset Su-35
hävittäjät Venäjän
Ilmavoimille 2011
Sukhoi yhtymän varapääjohtaja Alexander Klementiev kertoi, että Venäjän Ilmavoimat tulevat vastaanotta-

maan ensimmäiset Su-35 hävittäjät
vuonna 2011. Sukhoi on aloittanut
elokuussa 2009 allekirjoitetun sopimuksen mukaisen Su-35S hävittäjien
tuotannon koneiden toimittamiseksi
sopimuksen mukaisesti Venäjän Puolustusministeriölle. Yhtymä on aloittanut hävittäjien osien ja osakokonaisuuksien tuotannon. Sopimukset on
jo allekirjoitettu yhtymän ulkopuolisten yhtiöiden kanssa koneistojen,
mekanismien ja välineiden hankinnasta. Ensimmäisten sarjatuotettujen
Su-35S kokoonpanon odotetaan alkavan vuonna 2010 Juri Gagarinille omistetussa Komsomolsk-onAmurin ilmailutuotantoyhtymässä
(KnAAPO).
Su-35 ohjelman johtaja ja Sukhoi
suunnittelutoimiston pääsuunnittelija
Igor Demin kertoi, että pääosa Su35:n valtion koelennoista on nyt tehty niihin osallistuneilla kahdella prototyyppikoneella. Neljä lisäkonetta
tulee asteittain liittymään koelentoohjelmaan alkaen vuoden 2010 syksystä. Koelentojen erityispiirteenä on
sekä Venäjän Ilmavoimille että ulkovalloille kehitettyjen konetyyppien
osallistuminen yhtä aikaisesti koelentoihin. Venäjän Ilmavoimien ja
vientiversion teknisessä olemuksessa
on vain hieman poikkeavuutta, mikä
mahdollistaa koelentojen suorittamisen yhteisen ohjelman pohjalta.
Klementiev kertoi myös, että
Su-35 ja MiG-35 ovat koelentojen
loppuvaiheessa. Hävittäjien tilaaminen Venäjän Ilmavoimille on myös
lisännyt ulkovaltojen mielenkiintoa
hankkia Su-35 kalustoa. Sukhoi on
saanut tarpeelliset luvat, jotka mahdollistavat Rosoboronexportin neuvottelut Su-35 koneen myymisestä
ulkovaltojen kanssa.

Izvestia (moskovan painos); 23. Marraskuuta 2009, Lenta.Ru: 20.Marraskuuta 2009

Toinen lentorykmentti
uudistettuja Su-27 hävittäjiä
on luovutettu Ilmavoimille
Viimeinen erä Su-27SM hävittäjiä
luovutettiin Ilmavoimille juhlallisessa tilaisuudessa Komsomolskon-Amurissa. Sukhoi yhtymä on
saanut loppuun ensimmäisen 48
koneen modernisointi sopimuksensa Ilmavoimien kanssa. Sukhoi
yhtymä valmistaa Su-30 ja lupaa
aloittaa Su-35S hävittäjien valmistamisen pian. Su-27SM koneen modernisointi maksaa viidennen osan
uuden Su-35 hävittäjän hankinnasta. Modernisointi tarkoittaa vanhan
hävittäjän uudistamista erityisesti
ohjaamosta ja elektroniikan osalta.
Tieto ohjaajalle välitetään värillisillä
LED näytöillä eikä viisari mittareilla.
Hävittäjät on myös varustettu GLONASS vastaanottimella. Hävittäjiin
sijoitetut uudet järjestelmät mahdollistavat tiedon jakamisen sekä lennonjohtajille että toisille hävittäjille.
Uudella elektroniikalla varustettujen
Su-27SM koneet kykenevät torjuntalentoihin sekä päivällä että yöllä
ja kaiken tyyppisiä maaleja vastaan
mukaan lukien maamaalit, joita vastaan Su-27 perusmalli ei kyennyt toi-

mimaan. Niiden uudet tutkat erottelevat tärkeimmät maataisteluvälineet
350 km etäisyydeltä ja pienet maalit, kuten ohjattavat ohjukset ja lennokit, 120 km etäisyydeltä. Maalien
tuhoamiseksi hävittäjät voivat käyttää Kh-31 ja Kh-29 maataisteluohjuksia sekä KAB-500 ja KAB-1500
luokan ohjattavia pommeja samoin
kuin RVV-AE ilmataisteluohjuksia.
Jokainen hävittäjä kykenee kuljettamaan 8 000 kg asekuorman. Saatavilla olevien tietojen mukaan Venäjän Ilmavoimilla on käytössään noin
350 kpl Su-27 hävittäjiä. Sukhoi ei
ole kertonut suunnittelevansa niiden
kaikkien modernisointia.
Oruzhie Rossii; 23. Joulukuuta 2009

Ilmavoimille lisää
modernisoituja Su-25
koneita vuonna 2010
Sukhoi Rynnäkkökoneiden pääjohtaja Vladimir Babak totesi, että Venäjän Ilmavoimien Su-25 koneiden
modernisoinnin nopeutta tullaan lisäämään vuonna 2010. Vuonna 2009
Sukhoi modernisoi 12 kpl rynnäkkökoneita Su-25SM versioksi. Su25SM on parannettu avioniikka,
tuulilasinäyttö ja ohjaamossa monitoiminäytöt. Su-25SM on varustettu
GLONASS satelliitti navigointijärjestelmällä. Novosibirskin Ilmailu-

tuotanto yhtymä on luovuttanut viimeisen erän modernisoituja Su-24M
pommikoneita Ilmavoimille. Kesäkuussa 2009 Venäjän Ilmavoimilla
oli noin 300 kpl Su-24 pommikoneita
mukaan lukien noin 60 Merivoimien
lentojoukkojen konetta.
RIA Novosti; 04.Tammikuuta 2010

Venäjän Asevoimien
helikoptereista on 40 %
uusia vuonna 2015
Venäjän Asevoimat tulevat vastaanottamaan ja joukkojen käyttöön tullaan toimittamaan uusimpia Ka-52 ja
Mi-28N helikoptereita vuonna 2010
sekä useita eri modernisoituja tyyppejä Mi-8 ja Mi-26 helikoptereista.
Uusia helikoptereita on luotu ja ollaan kehittämässä eri tarkoituksiin,
kuten lentäviksi komentopaikoiksi,
häirintähelikoptereiksi, ilmatankkaushelikoptereiksi sekä etsintä- ja
pelastushelikoptereiksi. Uusien helikoptereiden toimittamisen seurauksena vuonna 2015 helikoptereista 40
% on moderneja tyyppejä. Viimeaikoina on kehitetty kevyitä helikoptereita, joiden kuormauskyky on noin
1 000 kg. Tällaisia ovat koulutushelikopteri Ansat-U ja Ka-62.
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Jouko Suni

Lambda-yksikkö sodassa
ja rauhan ajan koulutuksessa
20.1.2010 oli kulunut 50 vuotta
kaikkien aikojen parhaasta Kotkapokaaliammunnasta, josta ei ole jäänyt varsinaisia sen arvoa korostavia
muisteloita.

Raskaaseen it-kalustoon
saadut täydennykset
Jatkosodan lopulla 1943-44 kotirintaman painopistealueista Helsingistä ja Kotkasta vastaavat ilmatorjuntajoukko-osastot saivat käyttöönsä
silloin ultra-nykyaikaista saksalaista raskasta it-kalustoa. Erityisesti uudet tulenjohtotutkat ja Lambda-keskuslaskimet antoivat mahdollisuuden siirtyä sulkuammunnan sijasta
seuranta-ammuntaan jopa pimeällä.
Parhaan kaluston omaavista yksiköistä tehtiin johtopattereita, joiden
ampuma-arvot voitiin Malsi-laitteen
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avulla välittää naapurina oleville vieruspattereille.
Sodan aikaisen Lambda-patterin
kalustoon kuului mm.
––88 ITK RMB (kertatuliase, aikautetut sirpalekranaatit)
––Keskuslaskin Lambda (oheislaitteineen)
––4m syvyyskuvaetäisyysmittari
––tulenjohtotutka IRJA
––ampuma-arvojen välityskaapelit
tykeille
––MALSI-kalusto (johtopattereilla)

Lambda-patteri rauhanajan
koulutuksessa
Sodassa 1944 käyttöön saadun parhaan it-kaluston, kuten Lambda-laskimen, koulutukseen otto edellytti
kouluttajan riittävää perehdyttämis-

tä. Asian tärkeyttä kuvasi se, että rykmentin komentaja ev Niilo AA Simojoki otti sen omaksi tehtäväkseen.
Perehdytettävät 4.Ptrin päällikkö
ylil Hannu Pohjanpalo ja tj-upseeri
ltn Jouko Suni saivat kumpikin käyttöönsä Lambda-laskimen rakennetta ja käyttöä koskevat monisteet. Ne
olivat niin kiinnostavia, että perehtyminen niihin kävi varsin nopeasti
perusteellisesti jopa niin, että ohjeen
pohjalta perehdytettävät saattoivat
oikoa eräitä opettajan epätarkkuuksia. Niinpä kolmannen oppitunnin
lopuksi ev Simojoki totesi perehdytettävien syventyneen ko. aiheeseen
”jo niin, että voitte ottaa selvää lopustakin. Hänen opetuksensa päättyy tähän!”
1950-luvun lopulla 4.Ptrin palvelukseen astuneiden varusmiesten
määrät vaihtelivat 140-180 välillä.
Erityisesti etäisyydenmittaajien valinnan osalta luvut olivat valitettavan
pieniä. Onneksi jokaisesta saapumiserästä löytyi 2-4 hyvän Lambdamittaajan kyvyt omaavaa miestä.
Heidän kohdaltaan ei myöskään ollut ristiriitoja upseeri- ja aliupseerivalintojen kanssa.
Uuden ilmapuolustuksen tarkastajan kenrm Adolf Ehrnroothin vieraillessa 1956 ITR:ssä tutustui hän
myös Lambda-patterin koulutukseen
ja erityisesti Lambda-laskimeen, jota
ltn Suni innolla esitteli. Tietyssä vaiheessa Ehrnrooth keskeytti esittelyn
toteamalla: ”Minä tiedän, minä tiedän!” Tästä ainakin koulutettavat

Kirjoittaja päällikön töissä. (Kuva:
Jouko Suni)

varusmiehet varmaankin oivalsivat
kouluttajansa ohella, että ei tarkastava kenraali perusteetta tehtävässään ollut.
Sodan jälkeen varastoituna ollut
koulutuskäyttöön annettu Lambdalaskin oli ulkoisesti ja suuntauksen
sekä etäisyyden mittauksen kannalta
erittäin käyttökuntoinen. Ampumaleirillä pidetyn kinoteodoliittitarkkailun perusteella etäisyyden mittaus
tapahtui varsin oikein ja onnistuneesti. Varsinainen kovapanosammunta ei
kuitenkaan ko. laskimella onnistunut
laskimen yhden koneiston aiheuttaman virhetoiminnan ja siitä aiheutuneiden systemaattisten ennakkovirheiden vuoksi. 4.Ptrin johdolle ei
kerrottu miksi tätä vikaa ei voitu korjata. Ammunnoissa esiintyvät parin
sadan metrin luokkaa olevat virheet
oli vain nieltävä ja todettava yksikkö
kilpailukelvottomaksi.
Kesällä 1959 saatiin yllättävä
iloinen uutinen. Ins.evl N Siltamaa
ja maisteri KJ Malmborg olivat saaneet tehtäväkseen varastoituna olleen
toisen Lambda-laskimen perushuollon ja mahdollisen korjaamisen. Ylil
J Suni vieraili Hyrylän varuskunnan
korjaamolla ja kertoi työlästyneensä
täysin patterinsa nykyiseen laskimen
viallisuudesta aiheutuneisiin heikkoihin ampumatuloksiin. Samalla

hän kertoi harkinneensa siirtoa Rajavartiolaitokseen. Heti tämän vuodatuksen jälkeen kuului erään huoltorätin alta äskeisen vuodatuksen toisto. Sen jälkeen Siltamaa kysyi, että
”Toimitetaanko anomus edelleen?”
Siltamaa oli tuonut puheentallentimen Sveitsistä, missä hän oli ollut
tutustumassa uuteen täysautomaattikalustoon. No, leikkipuheet otettiin
leikkipuheina!
Perushuollettu Lambda-laskin
vaihdettiin 4.Ptrin viallisen laskimen
tilalle. Ylil Suni sitoutui 15.6.1959
saapumiserän palvelukseen saavuttua yhä enemmän varsinaisiin yksikön päällikön tehtäviin. Joista huolellinen henkilöstön valinta ja koulutus muodostivat tärkeän osan. Tulenjohtojaoksen kouluttaja ylil Kokkonen oli vuosien myötä kehittynyt
päteväksi Lambda-patterin tulenjohtoupseeriksi. Raskas jaos oli muodollisesti kepeän, mutta ammatillisesti
varsin pätevän kers Surakan käsissä.
It-ampumaleirillä vuonna 1960
tarkkailujakso osoitti, että 4.Ptri oli
koulutuksellisesti ja kalustollisen
valmistelun puolesta kilpailuvalmis.
Erityisesti kinoteodoliittitarkkailun
tulokset olivat varsin lupaavia. Maalin paikantaminen ja seuranta sujuivat hyvin ja mikä parasta, laskimen
määrittämät ennakot vaikuttivat oikeilta.

Kotkapokaalin
kilpa-ammunta 20.1.1960
Tykkikohtainen ammunta 5 ls/tykki
(käytössä 4x5ls)
Optinen etäisyydenmittaus
Maalina suihkukoneen (Nikita) vetämä maalihiha
Ammunnan kulku:
1.tykki: 5 ls à kaikki ammuttiin ohi
2.tykki: 2 ls à maalihiha putosi
3.tykki: 2 ls à maalihiha putosi + 3
ls putoavaan maaliin
4.tykki: ei ammuttu, kun ei maalia
Ilmatorjunnan tarkastaja kenrm
Eskil Peura vahvisti: ”4.Ptrin ammunnasta on annettava ehdottomasti maksimipisteet 100 pistettä + 10
lisäpistettä erittäin hyvästä suorituksesta, yhteensä 110 pistettä.”
Kotkapatterin yksikön päällikön
riemu vain lisääntyi hänen saatuaan
20.1.1960 tiedon, että perheeseen
syntyi toinen poika!
Päätoimittajan lisäys: Kaikki kirjoituksessa mainitut laitteet
ovat nähtävissä Ilmatorjuntamuseossa.

Poiminta ilmatorjuntalehdestä vuodelta 1962: Lambda-laskin perushuollossa
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Peruslukemia heraldiikasta
Ilmatorjuntayhdistyksen perinne- ja
palkitsemisesineitten heraldiikkaa
joudutaan jatkossa tarkistelemaan.
On ehkä hyvä herättää keskustelu
heraldiikan perusteista muutaman
esimerkin avulla. Kirjoittajan ohut
kompetenssi tässä asiassa perustuu
vain keskusteluihin kahden heraldisen taiteilijan kanssa ja hituseen
maalaisjärkeä.

nun siipiä (kuva 3). Vanhemmassa
heraldiikassa on puhuttu myös enkelin siivistä. Olihan aselaji 1960-luvulla tunnettu myös hengenmiehistä,
joista ainakin yhden kerrotaan nähneen enkelin etäisyysmittariin katsoessaan…
Nykyisen teräväsiipisen tunnuksen puolustaja sanoo nyt, että se kan-

nattaa säilyttää perinteiden takia. Ei
kannata. Perinteisempi olisi vanha
tunnus sotien ajalta, liekehtivä pommi ristissä olevien tykin putkien päällä (kuva 4). Ja alle vielä Ilmavoimien
hakaristi - jos rohkeus riittäisi.
Uuden tunnuksen keksiminen
olisi heraldikkojen asia. Yksi hyvä
mahdollisuus olisi ylöspäin suunnat-

Ilmatorjuntatykistön tunnus
Ilmatorjuntatykistön nykyinen tunnus on siivitetty ammus vuodelta
1967 (kuva lehden kannessa). Se ei
erityisemmin sovi ohjuskauteen, sillä
tunnuksessa ei ole mitään ohjuksiin
viittaavaa. Ammuksesta ei tule ohjusta edes venyttämällä, vaikka sitäkin yritetty. Venytystä on tapahtunut mm. varusmiesten koulutushaaramerkissä (kuva 1) ja HämItPston
seinätunnuksessa (kuva 2).
Miksi ammuksesta ei saa ohjusta? Ammus on niin selvä tykin
paukku kuin olla voi, johtorenkaat
ja kaikki! Älä usko väitettä, että ”siivet viittaavat ohjuksiin”! Takuulla
eivät viittaa, linnunsiivet sulkineen
viittaavat vain nopeuteen. It-ammus
on nopeampi kuin kenttä- tai rannikkotykistön ammus. Nykyinen aselajitunnus on muutenkin huono; se
edustaa ns. hammaspyöräheraldiikkaa! Myönnettäköön, että on se silti
aika kaunis.
Tykkimiehen vanhan koulutushaaramerkin siivet olivat pyöreälinjaiset ja muistuttivat tarkemmin lin42 • Ilmatorjunta 1/2010

Kuva 1 Ilmatorjuntatykistön tykkimiehen koulutushaaramerkki ”pitkällä
ammuksella”, vuodelta
2007

Kuva 3 Tykkimiehen vanhassa koulutushaaramerkissä linnunsiipiä ei ole vielä terävöitetty. Ammuskin on selvä kranaatti, jonka sytytin suitsee tulta.

Kuva 2 HämItPston epävirallinen merkki, jossa on yhdistetty kaksi tunnusta.
Panssarimiesten barettimerkkiä on venytetty oikein ”turunmitalla”, kirjoitti
Panssarisanomat.

tu siivitetty nuoli. Siivitetty nuoli on
käytössä ainakin laskuvarjojääkäreillä (kuva 5). Ylöspäin suuntautuvia nuolia on esim. PsItPtrin (nyk.
PSITPTRIN)standaarissa (kuva 6).

Sotien ajalta löytyy siivitetty nuoli
ItR 13:n tunnuksesta (kuva 7). Siitä
voisi osaava heraldikko kehitellä uuden version! Se olisi yksinkertainen
ja selkeä, toisin kuin amerikkalaisen
ilmatorjuntatykistön (Air Defence
Artillery) tunnus (kuva 8).

Heraldinen ruusu

Kuva 4 Ilmatorjuntatykistön vanha
aselajitunnus, ”satiainen”

Ruusulla on merkittävä osa upseeriheraldiikassa. Ruusua ei monikaan
enää turhaan sano ”ruusukkeeksi”.
Kuviohan on ilmiselvä kopio 5-terälehtisestä koiranruususta (Rosa canina). Suomen vaakunassa on yhdeksän ruusua täytteenä, mutta sotaväen
heraldiikassa ruusuilla on merkitys,
sillä ne viittaavat upseereihin. Näin

Kuva 5 Laskuvarjojääkärien barettimerkissä on laskuvarjo ja siivitetty
nuoli.
Kuva 7 ItR 13:n siivitetty nuoli edustaa
aiheeltaan hyvää heraldiikkaa.

Kuva 6 Panssari-ilmatorjuntapatterin
pöytästandaari

Kuva 8 Air Defence Artilleryn tunnus: ohjus ristikkäisten tykin putkien
päällä

Kuva 9 ItUY:n lipun heraldinen
selitys, jonka perusteella lipun voisi
piirtää, vaikka ei olisi sitä koskaan
nähnyt: ”Punaisessa lippukentässä
on keskellä hopeanvalkoinen siivitetty
ammus kärki ylöspäin. Lippusalon
puoleisessa lipun yläkulmassa on kullankeltainen heraldinen ruusu.”

on esimerkiksi RUK:n kurssimerkissä ja RUL:n tunnuksessa.
Ruusun oikean asennon näkee
esimerkiksi Suomen vaakunasta. Terälehti osoittaa ylös, ei sirkkalehti.
Ilmatorjuntaupseeriyhdistys on käyttänyt kumossakin olevia ruusuja (heraldikkojen kielellä ”kaateisia”).
Lipussa ruusu on saatteena, ei
täytteenä. Ruusu, ja vain ruusu, viittaa lipussa upseereihin.
Ammuksen siipien kärjet osuvat
hyvin sirkkalehtien päälle, kun ruusun terälehti osoittaa ylös. Kaateinen
ruusu sopii huonommin siivekkään
ammuksen alle (kuva 10).
Ruusun asennon oikeellisuudesta on kuultu vastaväitteitäkin. Onhan
KELANKIN ruusu kumossa (kuva
11 ). Niin on, mutta se onkin joutunut korjattavaksi. Uusi logo KELA:n
lehdessä ja asiakirjoissa on nyt keltainen tai sininen ja ruusun tilalla on
pyöreä aukko. Aukko kuvannee sitä,
mihin rahamme ovat menneet. Kaateinen ruusu näkyy enää ulkona oven
yläpuolella.
››
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No, mitä sitten?
Jos joku muukin innostuu ottamaan
kantaa heraldisiin tunnuksiin ja kirjoittaa lehteemme, on tavoite saavu-

tettu. Nyt on hyvää aikaa kehitellä
uusimuotoisen yhdistyksemme perinne- ja palkitsemisesineitä. Onhan puolustusvoimienkin heraldiikKuva 11 KELAn vanha logo, jossa
ruusu on ylösalaisin. (Kelan tiskissä
oleva toimihenkilö sanoi, että nykysymbolia sanotaan ”KELAN housuiksi”. Kirjoittaja ei kehdannut kysyä,
symboloiko se reikä siis sepalusta?)

Kuva 10 Osastojen pöytästandaareissa ruusu on joskus oikein, joskus kumossa.
Vasemmalla turkulaisten standaari on hyvä Turun linnan osalta.(Tuohan se
vanhalle lenkkimakkaran purijalle Turun sinapinkin mieleen – ei paha.) Keskimmäisen kuvan ItUY:n standaarin ruusujen asentoa voi tulkita miten vain.
Hallitsevamman kuvion kärki kuitenkin osoittaa ylös. Oikealla nykyisen pääkaupungin tuotos: ruusu on oikein, siipien kärjet osuvat mukavasti sirkkalehtien
päälle ja venytetty ammus – totta vieköön – muistuttaa ohjusta perälieskoineen!

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.ﬁ
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kaa laitettu viime vuosina kuntoon,
vaikka se joskus on aiheuttanut poruakin. Esimerkiksi ilmavoimien kotkan kääntäminen sai kovaa kritiikkiä. Ilmatorjuntatykistön siivitetyn
ammuksen hylkääminen voi myös
olla kova pala, vaikka yksi periaatteellinen ehdotus onkin nyt paperilla.
Arvoisa lukija, ota kantaa asioihin. Jos kukaan ei herää/älähdä/kritisoi/ideoi, tyrkyttää tämän kirjoittaja
lisää tekstiä jo seuraavaan numeroon.
Eikä ole lehdelle kunniaksi, että vanha kärttyisä lyijykynäsukupolven
ukko säheltää lehden palstoilla vakavissa asioissa.

arkiston

kätköistä
Päätoimittaja erehtyi selailemaan lehden arkistoja. Silmiin osui
muutamia faktoja sekä hupaisia poimintoja vanhoista numeroista.
Tällä kertaa poiminnot keskittyvät yhdistyksen muutokseen ja
jäsenhankintaan. Näissä poiminnoissa lienee joku järjen hiven
myös nykypolville. Jokainen tulkitkoon tahollaan.

Lehden kansia eri vuosikymmeniltä.

Ilmatorjunta-lehden toimituksesta 1940-luvulla (numero 10/1964)

››
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arkiston

kätköistä

Ensimmäinen ”ILMATORJUNTA”lehti ilmestyi Ilmatorjuntamiehet
ry:n julkaisemana joulukuussa 1940
ja se ilmestyi suhteellisen säännöllisesti jatkosodan loppuun saakka,
jolloin sen julkaiseminen vaikeissa
olosuhteissa lakkautettiin. Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen perustamisen myötä vuonna 1954 käynnistettiin lehden julkaisu uudelleen ja lehden nimi oli ”Ilmatorjuntaupseeri” vuoteen 1957 saakka. Vuosina 1958-1964 lehden nimi oli jälleen ”ILMATORJUNTA”. Vuosina
1965-1971 nimenä oli ”ILMATORJUNTAMIES”, koska lukijakuntaa

haluttiin laajentaa aliupseeriston ja
miehistön suuntaan. Vuonna 1972
siirryttiin jälleen ”ILMATORJUNTAUPSEERI” nimeen. Aselajinimi
”ILMATORJUNTA” palautettiin
käyttöön vuonna 2008.
Huomattavaa on lehden ulkoasun
pysyminen lähes ennallaan vuosien
saatossa, ainoastaan väri on yksittäisissä numeroissa vaihdellut sinisen ja
mustan kanssa.
Lopuksi kehoitus: Kaivelkaa arkistojanne ja toimittakaa ilmatorjunta-aiheisia löydöksiä lukijoiden hämmästeltäväksi.
Toivotaan positiivista suhtautumista (numero 10/1964).

Joskus on jäsenistöä muistuteltu jäsenmaksuistakin (numero 5/1959)

Jäsenhankintaa 80-luvulla (numero 1/1986). Miten nykyisin? ”Vanhat menetelmät ovat parempia kuin pussillinen uusia.”
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yhdistys

ILMATORJUNTAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksen päätöksellä 7.1.2010
1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

3 § JÄSENET

Yhdistyksen nimi on Ilmatorjuntayhdistys ry, kotipaikka on Helsinki ja
yhdistys toimii koko valtakunnan
alueella.

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen
yhteisö sekä säätiö.
Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai
kunniajäseniä. Kannattajajäsenellä
ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus.
Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ilmatorjunta-aselajissa palveleva tai palvellut taikka
muuta ilmatorjuntakoulutusta saanut henkilö.
Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Varsinaisten jäsenten
jäsenmaksu peritään vuosimaksuina
tai kertamaksuna, jonka suuruuden
vuosikokous määrää. Suoritettuaan
kertamaksun varsinainen jäsen ei ole
enää maksuvelvollinen.
Varsinainen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksusta määräajaksi tai kokonaan.
Vapauttamisen perusteena voi olla
siirtyminen eläkkeelle tai vakituisesti ulkomaille, opiskelu, työttömyys,
sairaus tai sellainen syy, minkä johdosta henkilön jäsenmaksukyky on
oleellisesti alentunut.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän
vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.
Yhdistyksen vuosikokous voi
hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä,

2 § TARKOITUS JA
TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on olla
kaikkien ilmatorjuntakoulutettujen
sotilaiden aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä. Yhdistys kokoaa
jäsenensä yhtenäiseksi, oikean aselajihengen innoittamaksi jäsenkunnaksi valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa varten.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole
voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville eikä sen toiminta saa muodostua
pääasiallisesti taloudelliseksi.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti
harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa
ylläpitämällä aselajin sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa, perinteen keräämistä ja
tallentamista
järjestämällä jäsentensä henkistä
ja fyysistä kuntoa sekä aselajitaitoja
ylläpitävää ja kehittävää toimintaa
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisella luvalla sekä toimeenpanna
muita toimintaansa tukevia juhlayms. tilaisuuksia.
Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.

jotka ovat toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella pitkäaikaisesti
ja huomattavassa määrin myötävaikuttaneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumiseen. Kunniajäsenillä ei
ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta
yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsenen, joka on laiminlyönyt
velvollisuutensa yhdistystä kohtaan,
toiminut yhdistyksen tarkoitusperien
vastaisesti tai käyttäytynyt sotilaan
arvolle sopimattomalla tavalla tai
menettänyt sotilasarvonsa, hallitus
voi erottaa yhdistyksestä kokonaan
tai määräajaksi.
Saavutetut jäsenedut säilyvät
mukaan lukien kunniajäsenyydet.

4 § YHDISTYKSEN
TOIMIELIMET
Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja valtuuskunta sekä
hallitus.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään
vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä maaliskuun loppuun mennessä ja hallituksen määräämässä
paikassa Suomen valtakunnan alueella.
Ylimääräinen kokous pidetään,
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti
vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän
››
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yhdistys
kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksessa on
jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.
Äänestäminen nimetylle henkilölle
annetulla valtakirjalla on sallittua.
Valtakirjat on esitettävä tarkastettavaksi ennen kokouksen alkua. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § YHDISTYKSEN
KOKOUKSEN
KOOLLEKUTSUMINEN
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14)
päivää ennen kokousta julkaisemalla
kutsu vuosikokouksen päättämässä
lehdessä tai lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle.

7 § VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja
muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet sekä toiminta- ja taloussuunnitelma
8. Määrätään hallituksen jäsenten
lukumäärä ja valitaan sen puheenjohtaja ja varapuheenjohta48 • Ilmatorjunta 1/2010

ja sekä muut hallituksen jäsenet
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja
heille kaksi varamiestä
10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta
11. Määrätään valtuuskunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
sekä valtuuskunnan muut jäsenet
12. Käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen tai
osasto haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti
hallitukselle niin hyvissä ajoin, että
hallitus ehtii valmistella asian esille
ottamisen.

8 § VALTUUSKUNTA JA
SEN TEHTÄVÄT
Valtuuskuntaan kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viidestätoista
kahteenkymmeneenviiteen muuta jäsentä. Valtuuskunta on pyrittävä muodostamaan niin, että siihen
kuuluu edustajia eri ikäryhmistä ja
valtakunnan eri seuduilta sekä vakinaisessa palveluksessa että reservissä
yhdistyksen jäseniä.
Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen
aika.
Valtuuskunta toimii yhdistyksen
hallituksen neuvoa antavana elimenä
tukien sen toimintaa yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.
Valtuuskunta on kutsuttava kokoon vähintään kerran toimintavuoden aikana. Valtuuskunnan kutsuu
kokoon joko sen puheenjohtaja tai
yhdistyksen hallitus vähintään kaksi
viikkoa ennen kokousta jäsenten tietoon saatetulla kirjeellä. Se on kutsuttava kokoon myös aina, kun vähintään 1/3 valtuuskunnan jäsenistä sitä
kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta tai hallitukselta pyytää esit-

tämiensä asioiden käsittelyä varten.

9 § HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus,
johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viidestä kahdeksaan muuta
jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi
on vuosikokousten välinen aika. Seuraavaksi toimintakaudeksi ei voida
valita kahta yhtäjaksoisesti hallituksessa kauimmin ollutta. Mikäli näitä
on useampia, ratkaistaan eroamisjärjestys arvalla.
Hallitus valitsee sihteerin, järjestösihteerin ja rahastonhoitajan sekä
muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimielimet.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun
vähintään kaksi hallituksen jäsentä
sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaan luettuna, on läsnä. Asiat
ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan mielipide,
vaaleissa kuitenkin arpa.
Valtuuskunnan puheenjohtajalla
on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN
KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä
sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän muun henkilön
kanssa.

11 § TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakir-

yhdistys
joineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen
vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

toittain tai muutoin muodostaa erikseen osastoja, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja jotka ovat yhdyssiteenä jäsenten
kesken. Hallitus päättää yhdistyksen
osastorakenteesta.

12 § OSASTOT

13 § SÄÄNTÖJEN
MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen jäsenet voivat alueittain, paikkakunnittain, joukko-osas-

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja
yhdistyksen purkamisesta on teh-

tävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä
annetuista äänistä. Kokouskutsussa
on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta
päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan
tarkoitukseen.

yhdistys

JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA
Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Kapteeni Mikko Henriksson
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
c/o PVKVK
PL 1, 04301 TUUSULA
Puh 044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi

MERKKIPÄIVÄT
95 vuotta
Kapt
Aimo Toivola

5.7.1915

90 vuotta
Kapt
Åke Jankola

8.5.1920

85 vuotta
Ltn
Eino Pietarila
Ltn
Keijo Isoranta
Ylil
Yrjö Torikka

50 vuotta
Ylil
Kapt
Maj
Ltn
Kapt
Maj

28.4.1925
4.5.1925
27.6.1925

80 vuotta
Vänr
Ralf Nuorivaara
Evl
Jouko Suni
Kapt
Reino Tanttu

12.4.1930
6.6.1930
15.6.1930

70 vuotta
Maj
Ltn
Kapt
Ltn
Kapt
Ltn

Kimmo Skön
Seppo Viita
Jorma Latomäki
Ilmari Henttonen
Turo Karppinen
Timo Kuula

8.4.1940
11.4.1940
3.5.1940
8.5.1940
11.5.1940
13.6.1940

60 vuotta
Ylil
Ltn
Kapt
Ltn
Vänr

Tuomo Suhonen
Henry Virtanen
Vesa Perkonoja
Jouni Pukkila
Ilkka Huumonen

2.4.1950
25.4.1950
7.5.1950
2.6.1950
6.6.1950

Panu Kangas
Jari Kähärä
Matti Virolainen
Vesa Pänkäläinen
Jaakko Lipsanen
Roi Helminen

27.4.1960
29.5.1960
29.5.1960
30.5.1960
15.6.1960
27.6.1960

Matkoilla

UUSIIN TEHTÄVIIN
Matkoilla

Everstiluutnantti Pekka Helasterä Lapin aluetoimiston päällikön tehtävään 1.1.2010 lukien.
Majuri Roi Helminen Suomalaisen kriisinhallintajoukon
komentajaksi Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa
15.1.2010 lukien.
Everstiluutnantti Arto Ikonen sektorin johtajaksi operatiiviselle osastolle Pääesikuntaan 1.3.2010 lukien.
Everstiluutnantti Jyrki Heinonen laitoksen johtajaksi Strategian laitokselle Maanpuolustuskorkeakouluun 1.5.2010
lukien
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Webmaster
Luutnantti Robert Aura

yhdistys

Ilmatorjuntayhdistyksen
verkkosivut
Artikkelissa tarkastellaan Ilmatorjuntayhdistyksen verkkosivuja
sekä pyritään selventämään lukijalle sivujen rakennetta. Kirjoittaja on toiminut Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen verkkosivujen
ylläpitäjänä ts. webmasterina
vuoden 2009 elokuusta lähtien.

Verkkosivujen rakenne
Rakenne verkkosivuilla on suhteellisen yksinkertainen ja on pyritty pitämään mahdollisimman selkeänä.
Jokaisen linkin takana olevalta sivustolta on pääsääntöisesti linkki takaisin pääsivuille. Jos linkki osoittaa Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen sivuston ulkopuolelle, niin linkki aukeaa

Kuvan vasemmassa reunassa lehden verkkoversioiden linkit. Oikeassa reunassa
sivuston päälinkit.

Kuvassa esimerkki lehden 3/2009 sivusta. Vasemmasta reunasta voi ladata
lehden PDF-version.
50 • Ilmatorjunta 1/2010

uudessa ikkunassa selkeyden vuoksi.
Etusivulta on vasemmassa reunassa linkit Ilmatorjunta-lehden
verkkoversion numeroihin alkaen numerosta 1/97. Verkkolehti on
taitettu HTML-muotoon numeroon
3/97 saakka. Numerosta 4/97 asti
lehti on jaettu PDF-formaatissa paperilehden näköisversiona. Näin lehti
on tutussa muodossa ja helppolukuinen. Lehden linkistä aukeaa kyseisen
numeron verkkosivu, josta voi ladata
halutessaan koko lehden. Riippuen
selaimen asetuksista, lehti aukeaa
suoraan selaimen ikkunaan tai tallennetaan erikseen omalle koneelle.
Linkit Ilmatorjuntamuseon ja
Lohtajan ilmatorjuntaleirin historian sivustoille löytyvät pääsivun vasemmasta alareunasta.
Etusivun oikeassa reunassa ovat
sivuston päälinkit. Häme, Helsinki,
Lappi, Pirkanmaa sekä Päijät-Häme
ovat linkkejä paikallisosastojen sivuille, joiden päivityksestä paikallisosastot itse vastaavat.
Linkkien Hallitus, Päätoimittaja,
Yhteystiedot ja Markkinat päivityksen hoitaa webmaster linkkien sisällöstä vastaavien henkilöiden ohjeiden ja toiveiden mukaan.
Etusivun oikeassa alareunassa
löytyvät linkit Ilmasotakoulu, HELITR, LAPITR, SALPITPSTO ja
IIPTRI/RUK, jotka ohjautuvat joukko-osastojen omille verkkosivuille.
Etusivun keskellä olevasta uusimman Ilmatorjunta-lehden verkkoversion kansikuvan sekä sen alla
olevan linkin päivityksestä vastaa
webmaster. Lisäksi kansikuvan ala-

yhdistys

markkinat

puolella olevaan tilaan päivitetään ilmoitusasioita, kuten tulevia tapahtumia.

Verkkolehden julkaisu
Ilmatorjunta-lehden verkkoversio ilmestyy yhden lehden viiveellä. Käytännössä edellinen lehti ilmestyy
samalla viikolla verkkoon luettavaksi, kun uuden lehden paperiversio ilmestyy. Lisäksi linkki uusimman
verkkolehden sivulle löytyy tutusta paikasta pääsivun
vasemman reunan taulukosta otsikon ”aikaisemmat
numerot” alapuolelta.
Kansikuvan alla löytyy linkki uusimman verkkolehden sivulle, jossa on kuva lehden sisällysluettelosta
sekä linkki lehden PDF-version lataamiselle.
Pääsivun oikealla reunalla oleviin linkkeihin on
lisätty linkki päätoimittajan tiedotuspalstalle. Palstalta voi tarkistaa lehden tulevien numeroiden teeman,
ilmestymispäivämäärän sekä materiaalin eräpäivän.

Markkinat verkossa
ITUY:n
markkinointiasiamies
Kapt Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh. 0299 253207
ahti.piikki@mil.fi

Katso postimyyntituotteiden uudet markkinointikuvat kotisivultamme/markkinat:
http://www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi/
markkinat/markkinat.htm

Materiaalin toimittaminen
Kuten tekstissä aikaisemmin mainittiin, webmaster hoitaa pääasiassa materiaalin lisäämisen sivuille. Materiaali toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen robert.aura@
gmail.com. Jos esimerkiksi päätoimittaja haluaa tehdä
muutoksia tai lisäyksiä omalle tiedotuspalstalleen, hän
voi lähettää materiaalin esimerkiksi Word-asiakirjana
tai tekstin sähköpostilla ja mahdolliset kuvat liitetiedostoina. Webmaster toimittaa materiaalin sivuille materiaalin toimittajan ohjeiden mukaan. Samoin toimitaan
esimerkiksi tulevien tapahtumien sekä muiden ilmoitusasioiden yhteydessä.

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta
HIEKKAPUHALLETTU,
MAALATTU JA LAKATTU
7e

Lopuksi
Ilmatorjuntayhdistyksen verkkosivustoa tullaan tulevaisuudessa muokkaamaan entistä enemmän ilmatorjunta-aselajia palvelevaksi. Verkkosivusto on mitä
parhain media hoitaa tiedottamista reaaliaikaisuutensa
vuoksi. Jatkossa sivustoa pyritäänkin hyödyntämään
yhä laajenevissa määrin aselajin tiedotuskanavana.
Lukijoiden ehdotuksia esimerkiksi ilmapuolustusaiheisiin linkkeihin, samoin myös sivuston kehittämisideoita sekä sivuille julkaistavaa materiaalia otetaan
mielellään vastaan.
Muutenkin kaikenlaista sivustoihin liittyvää palautetta voi lähettää osoitteeseen robert.aura@gmail.com.
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tapahtumia

Tapahtumakalenteri
Pvm

Aika

Tapahtuma

Paikka

Kohderyhmä

Järjestää

Yhteyshenkilö

Muuta

ITY:n
jäsenet

ITY hallitus

Petri Ruotsalainen
Petri1.ruotsalainen@mil.fi

Erillinen ilmoitus lehdessä 4/09

13.3. 10.00

ITY:n vuosikokous Merivoimien
esikunta,
Turku

13.3.– Lähtö
14.3 20.15
Paluu
19.15

IT-risteily TurkuTukholma-Turku

m/s Silja Eu- Avoin
ropa
kaikille

Varsinais-Suo- Matti Elo
men it-upseerit matti.elo@pp.inet.fi
GSM 040-5052803

Kts erillinen ilmoitus
Varaukset ja maksut
viim. 6.3.

17.3. 18.00

Päijät-Hämeen
osaston
kokoontuminen

Lahti

Päijät-Hämeen Jaakko Lipsanen
osasto
It.lahti@luukku.com

Lisätietoja www.ilmatorjunta.fi/phame

17.3.

Pirkmaan it-up- MAAVMATLE Pirkan- Pirk ItKilta
seerit johtokunnan
maan it- ja Pirkmaan
kokous
upseerit osasto

20.–
21.3.

IT-jaosjohtajien
vapaaehtoinen
harjoitus

26.3. 09.30 SALPITPSTOn
alkaen vuosipäivän tilaisuus
27.3

12.00

Jäsenet

Reijo Alanne
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

HELITR, Paro- Erikseen Hämeen osasto Pekka Jokinen
pekka.jokinen@mil.fi
lannummi
kutsutut
Lahden sata- Avoin
ma (Sibelius- kaikille
talon lähellä)

SALPITPSTOn kil- Kouvola
lan kevätkokous

Jäsenet

SALPITPSTO ja Jaakko Lipsanen
Päijät-Hämeen It.lahti@luukku.com
osasto
SALPITPSTOn Seppo Rantalainen
kilta
GSM 050-5477602

10.4. 10.00

Etelä-Suomen
Utin Jääkäri- Avoin
ilma-puolustusse- rykmentti, Utti kaikille
minaari

27.–
28.4.

Hyrylän evp-matka Tallinna,
Tarttoon
Tartto (Viro)

7.5.

SalpItPston killan
vuosipäivä

Vko
18

SalpItPston am- Pahkajärvi
muntojen seuraaminen

Jäsenet

SALPITPSTOn Seppo Rantalainen
kilta ja Kymen GSM 050-5477602
osasto

13.–
16.5

Historiamatka
Viroon

TallinnaTarttoValga-Pärnu
ym

Avoin
kaikille

PirkItKilta
ja Pirkmaan
osasto

Ilkka Tuomisto
GSM 0400 339 833

21.–
22.5

Vierailu Lohtajan
It-harjoitukseen

Lohtaja

Jäsenet

Kymen osasto

Seppo Rantalainen
GSM 050-5477602

21.–
22.5

IT koulutus- ja
Lohtaja
perehdyttämisharjoitus

Erikseen Hämeen osasto Eero Lapinleimu
eero.lapinleimu@pp.inet.fi
kutsutut

9.6.

Pirkmaan it-up- Pikotec Oy
seerit johtokunnan Vatiala
kokous ja kevätkauden päätössauna

Pirkan- PirkItKilta ja
maan it- IPirkmaan
upseerit osasto

SALPITPSTOn Seppo Rantalainen
kilta
GSM 050-5477602

Hyrylän Soini Nurmi
varus(matkanjohtaja)
kunnan
evp-henkilöt

Klaus.nieminen@hotmail.
com
GSM 040-533362 ja jaakko.
torppa@elisanet.fi GSM
050-5447207

Kts. Erillinen ilmoitus

Kutsut lähetetään
maaliskuussa. Ilmoittaudu evp-porukan
jakeluun Klasulle tai
Jaskalle.

ilmoitt. e-mail turpeinen@kolumbus.fi/
Katso erillinen
ilmoitus lehti 4/09

Reijo Alanne
reijo.alanne@gmail.com
GSM 040-7198268

Osastojen toimintasuunnitelmat luettavissa netistä www.ilmatorjunta.fi
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tapahtumia

Ilmapuolustusseminaari
KarPr:n kiltapäivät
10.4.2010
Utin Jääkärirykmentti
Kokoontuminen
Messerschmitt-aukiolla klo 9.30
Aukiolta linja-autokuljetus
Rykmentin alueelle helikopterihalleille
9.45 Munkkikahvit hallilla
10.15 Auditoriossa Utin jääkärirykmentin esittely,
Komentaja/sij.
10.45 Helikopteripataljoonan toiminnan esittely,
Pataljoonan komentaja/sij.
11.30 Tutustuminen helikopterikalustoon (NH-90)
Pataljoonan henkilöstö
12.20 Lounas
13.00 Ilmavoimien toimintaympäristö
-Venäjän ilma-ase Suomen lähialueella
7.Pääjoke/KarLsto/päällikkö/sij.
13.45 Utin lentotukikohdan historia
Evl evp Seppo Solasaari
14.30 Tilaisuus auditoriossa päättyy,
kuljetus Mersu-aukiolle
14.45 Kaikilla halukkailla on mahdollisuus
tutustua evl Seppo Solasaaren
opastamana Utin perinnetiloihin vanhalla
upseerikerholla.
Seminaari on osallistujille maksuton
Tilaisuuden järjestävät
ITY/KarPr/ Utin jääkärirykmentti
Ilmoittautumiset Seppo Rantalaiselle
31.3.2010 mennessä
Sähköposti, seppo.rantalainen@kymp.net,
puhelin 050-5477602
Ilmoittautuminen = henkilön nimi ja syntymäaika
Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi portilla.
Auditorioon mahtuu n.120 henkilöä

IT RISTEILY

TURKU-TUKHOLMA-TURKU
la 13.3. – su 14.3.
Lähtö Turusta m/s Silja Europalla
la klo 20.15. Paluu Turkuun su klo 19.15
Varaukset ja maksut viimeistään
la 6.3. puh. 040-5052803/Elo tai
e-mail: matti.elo@pp.inet.fi
Maksut tilille
SAMPO 800011-938415/Matti Elo
Risteilyhinta meno/paluu 2 hlön B-hytissä ja buffet
illallinen (sis.viini/olut) 41,50
VR 50% alennustodistus pyydettävä:
elina.laine@tallinksilja.com
varausnumero 34221711

VUOSIKOKOUS
13.3.2010
Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous 2010
järjestetään Turussa Heikkilän kasarmilla Jarkkasalissa 13.3.2010.
Ohjelma:
Klo
10:00 Kahvit
10:30 Merivoimien ja merivoimien
ilmatorjunnan esittely
12:00 Lounas
13:30 Yhdistyksen vuosikokous ja palkitsemiset
Käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset vuosikokousasiat. Ilmoittautuminen vuosikokoukseen
sähköpostitse yhdistyksen hallituksen sihteerille
osoitteella petri1.ruotsalainen@mil.fi.
Vuosikokouksen jälkeen on mahdollisuus eri
ilmoittautumisella tutustua Pansioon sekä osallistua risteilylle omalla kustannuksella. Asiasta
tiedotetaan nettisivulla www.ilmatorjunta.fi ja sitä
hoitaa Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaupseerit,
puheenjohtaja Reima Johansson, reima.johansson@phrakl.fi.
ITY:n hallitus toivottaa sinut jäsenenä
TERVETULLEEKSI!
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93. kadettikurssin
ilmatorjuntalinjan tervehdys

93.kadettikurssin ilmatorjuntalinja yhteiskuvassa. Kuvassa vasemmalta oikealle
kad Maria Messo (PSPR), kad Toni Könttä (PSPR), kadkers Jukka Toivonen
(PSPR), kad Jukka Härkönen (KARPR), Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen
johtaja evl Vesa Sundqvist, kad Mikko Virtanen (KARPR), ilmatorjuntalinjan
johtaja ylil Sami Nenonen, kad Sampo Keränen (LAPITR), kad Jukka Pajula
(LAPITR) sekä kad Matti Hietalahti (LAPITR)

Kaikki loppuu aikanaan, on kliseinen
ja kulunut sanonta, mutta pitää tässäkin tapauksessa paikkansa. 93. kadettikurssin ilmatorjuntalinja valmistui kokonaisuudessaan sotatieteiden
kandidaateiksi 27.8.2009. Matkaan
mahtui monia hikisiä, haasteellisia,
pettymyksellisiä ja iloisia hetkiä.

Viimeiset kuukaudet
kadettina
Aikaisemmassa numerossa (IT-lehti
1/09) saittekin jo lukea koulutuksemme alkuvaiheista aina aselajijakson puoliväliin asti, joten tässä
kirjoituksessa keskitytään viimeiseen puoleen vuoteen kadetteina.
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Tosiaan viimeiseen, sillä näillä näkymin meidän aloittaessamme maisterivaiheen opinnot sitten joskus tulevaisuudessa (opinnot 2013–2015)
tulemme palvelemaan luutnantin arvossa opiskeluaikana, mutta palataan
niihin tunnelmiin sitten, kun ne ovat
ajankohtaisia.
Rentouttavan joululoman jälkeen
paluu arkeen oli dieselin katkuinen.
Edessä oli tiukka viiden viikon jakso,
jonka tavoitteena oli saada jokaiselle ilmatorjuntakadetille puolustusvoimien C-ajokortti. Tutuiksi tulivat
Sisut ja Scaniat, joiden kanssa aikaa
vietettiin Jyväskylän keskustan tasa-arvoisissa risteyksissä, Hälvälän
maastoajoharjoituksessa ja varsin-

kin ajoharjoittelukentällä peruutusharjoituksissa. Tiukan harjoittelun
ansioista koko linja saavutti asetetun tavoitteen.
Kuorma-auton hytistä siirryimme luontevasti varsinaisiin ilmatorjuntaopintoihin. Edessä oli koko kevään kestävä JOKE06-kurssi. Aloitimme kurssin ITTH:n perusteisiin
tutustumalla, jonka jälkeen huomasimme hyvin nopeasti olevamme
modifioidun tutkan ja kontin syövereissä. Läpivientiin oli merkitty sotaharjoituksia koko loppukevääksi sekä
pitkälle kesäkuulle.
Usean viikon sotaharjoitusjakso
alkoi taktisella karttaharjoituksella
Vekaranjärvellä sekä lentotukikoh-
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taharjoituksella Tikkakoskella. Oppimista tapahtui kyseisten viikkojen
aikana todella paljon, ja olimme valmiina Lohtajan ilmatorjuntaharjoitukseen ja Maanvyöry 09 -pääsotaharjoitukseen. Molempien harjoituksien teemana oli tulenkäytön
johtaminen sekä esikuntatyöskentely. Huomasimme, että olemme tekemisissä vielä keskeneräisen, mutta
erittäin kehityskelpoisen ja monipuolisen järjestelmän parissa. Olimme
ylpeitä useiden viikkojen sotaharjoituksien suorittamisesta, joiden aikana opimme todella paljon ja linjahenkemme tiivistyi entisestään. Oli aika
siirtyä ansaitulle kesälomalle.

Viimein koittaa juhlan aika
Kesäloman jälkeen oli aika palkita kadetteja kolme vuotta kestäneestä opiskelusta. Kansainväliset kadettipäivät
Ilmasotakoululla iltajuhlan ja oheistapahtumien muodossa kruunasivat
aikamme Tikkakoskella. Edessä oli
vielä pari viikkoa kestävä jakso Santahaminassa, jossa puolustusvoimien
ylin johto kunnioitti saavutustamme
omilla luennoillaan ja ohjeillaan. San-

––kadetti Sampo Keränen: kiitettävä opintomenestys, kiitettävä
tutkielma
––kadetti Jukka Härkönen: kiitettävä opintomenestys

Lopuksi

Koulutuskeskuksen johtaja evl Vesa
Sundqvist luovuttaa eversti Niilo A.A.
Simojoen kunniamiekan kadkers Jukka Toivoselle.

tahamina-jakson huipennus oli tietenkin valmistujaispäivä hienoine juhlallisuuksineen muun muassa Presidentinlinnassa ja Kansallisteatterissa.
Kurssin päättämisjuhlallisuuksissa ilmatorjuntalinjalaisia palkittiin seuraavasti:
––kadetti Toni Könttä: ilmatorjuntalinjan priimus, kiitettävä opintomenestys, kurssin liikuttaja
––kadettikersantti Jukka Toivonen:
eversti Niilo A.A. Simojoen kunniamiekka, aselajijakson priimus

93. kadettikurssin ilmatorjuntalinjalta
valmistui kahdeksan luutnanttia kolmeen eri joukko-osastoon. Opiskelu kadettikurssilla oli haasteellista
ja monipuolista, mikä antoi hyvän
yleissivistyksen ja valmiudet ensimmäisiin tehtäviin. Haluamme kiittää
kaikkia niitä puolustusvoimien henkilökuntaan kuuluvia, jotka ovat meitä
opettaneet, kouluttaneet, auttaneet ja
tukeneet opiskelumme aikana. Odotamme tulevaisuuden olevan ilmatorjunta-aselajissa valoisa ja toivomme
tulevien työtehtävien antavan haasteita myös jatkossa. Tästä on hyvä jatkaa
nöyrin mielin eteenpäin.
Luutnantit Sampo Keränen,
Toni Könttä, Jukka Pajula ja
Jukka Toivonen

ETSITÄÄN
Olen kirjoittamassa kirjaa Reima Koskisen elämästä (s. 1.1.1920, k. 27.10.2009). Toivoisin, että hänet
tunteneet ihmiset ottaisivat yhteyttä. Arvostan myös
pieniä yksittäisiä tarinoita ja muisteloita.
Margareeta Koskinen, Wärtsilänkatu 45 A 27
puh. 040-842 3704, margareetak@gmail.com
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Ilmatorjunnan vuosipäivänä
muisteltiin Turussa talvisodan syttymistä
ja Turun Ilmatorjuntakillan perustamista
Turun Ilmatorjuntakillan viettäessä
45 vuotisjuhlaa Ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11. tuli kuluneeksi tasan 70 vuotta talvisodan syttymisestä. Merikeskus Forum Marinumin
Kruununmakasiini oli ääriään myöten täynnä juhlayleisöä. Tilaisuuden
järjestäjinä toimivat Turun Ilmatorjuntakilta ja Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaupseeriyhdistys yhteistyössä
Turun Seudun Kodinpuolustussäätiön kanssa.
Laivaston soittokunta aloitti tilaisuuden ilmatorjuntajoukkojen kunniamarssilla, Nuijamiesten marssilla.
Tervetulopuheen piti Turun Ilmatorjuntakillan valtuuskunnan puheenjohtaja, Turun kaupungin kansliapäällikkö Jouko Lehmusto. Juhlapuheen piti Länsi-Suomen läänin
maaherra Rauno Saari.
Veteraanien puheenvuoron käyt-

Varsinais-Suomen Maakuntasäätiön puheenjohtaja, majuri Arto Lampinen,
Turun Ilmatorjuntakillan valtuuskunnan puheenjohtaja, kansliapäällikkö
Jouko K. Lehmusto, Lounais-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri
Kari Siiki, Länsi-Suomen maaherra Rauno Saari, Turun Ilmatorjuntakillan
puheenjohtaja Kyösti Vuontela. Kuva Timo Kankaanpää

puh. (016) 379 4291
0400-294 973
fax (016) 379 7444

LOUHINTA, KALLIO- JA MAANRAKENNUS
URHEILUKATU 5-7, 96100 ROVANIEMI
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ti Turun Seudun Rintamanaisten puheenjohtaja Inkeri
Kivisaari. Everstiluutnantti Tuukka Alhonen esitelmöi
Turun Ilmatorjunnasta talvisodan aikana ja komentaja
Eero Auvinen kertoi siitä miten panssarilaivat ja merivoimat olivat sodan aikana Turun suojana.
Lounaan jälkeen tutustuttiin Forum Marinumissa
talvisodan syttymisen 70-vuotispäivänä 30.11. avattuun
Merikaupunki talvisodassa näyttelyyn. Näyttelyn näkökulma on paikallishistoriallinen. Keskeinen kysymys on,
miksi Turusta tuli Suomen sodan toiseksi pommitetuin
kaupunki. Näyttelyssä kuvataan, miten turkulaiset kokivat pommitukset, ja miten kaupungin ilmapuolustus
oli järjestetty. Lisäksi kerrotaan Merivoimien tehtävästä
kauppamerenkulun turvaajana ja Turun sataman ja telakan merkityksestä sodan aikana.

Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaupseerit yhdistyksen
puheenjohtaja, majuri Reima Johansson, Turun Seudun
Rintamanaisten puheenjohtaja Inkeri Kivisaari, ilmatorjunnan ex-tarkastaja, eversti Ahti Lappi, everstiluutnantti
Tuukka Alhonen ja komentaja Eero Auvinen. Kuva Timo
Kankaanpää

Seppeleen Turun Vartiovuorenmäellä olevalle perinnetykille laskivat Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaupseerit ja Turun
Ilmatorjuntakilta. Kuva Timo Kankaanpää

Merikaupunki Talvisodassa näyttelyyn Forum Marinumissa tutustumassa ylil Eero Joutsikoski, eversti Ahti Lappi,
everstiluutnantti Tuukka Alhonen ja rakennusneuvos,
arkkitehti Raimo Narjus, talvi- ja jatkosodan pommitustuhoista kertovan ”Turku nousi tuhkasta jälleen” kirjan
kirjoittaja. Kuva Matti Elo

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. (013) 737 7111, faksi (013) 737 7113
www.cobham.com/mastsystems
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Odessan miehet,
täysin rekisteröimätön yhdistys

Petshora-miehet (Kuva: Keijo Tossavainen)

ITO 79 -henkilöstön neuvostokoulutetut miehet kokoontuivat Ilmatorjuntamuseolla 10.12.2009. Parisenkymmentä Odessassa opiskellutta ja/tai
Ašulukissa ampunutta ohjusmiestä
saapui paikalle, mukana yksi tulkkikin. Kaukaisin taisi olla ev Pertti Viik
Rovaniemeltä. Museomestari Matti
Kulmala oli järjestänyt tarjoilun sopivaan tyyliin: odessalainen shampanskoje, kalaseljanka, venäläinen
limppu ja vehnävodka (Pšenitšnaja)
olivat menun ydin. Ja päälle kahvit?
No ei, eihän sitä aikoinaan (1979 ja
1980) idän matkoillakaan saatu!
Ihan tuli mieleen tapaus aikoinaan moskovalaisessa ravintolassa.
Joukko suomalaisia ohjusmiehiä
meni lauantaina iltapäivällä haukkaamaan kevyttä välipalaa ja tilasivat keittoa ja 100 g vodkaa. Tarjoilija tiuskaisi närkästyneenä, että
”kuinka te voitte ottaa pelkän keiton ja vodkaa ettekä ollenkaan zakuskia”. Tuolloin tulkkina toiminut
Pertti Malmberg otti tilanteen hallintaan ja totesi tarjoilijalle rauhallisesti: ”Tuokaahan ne keitot ja vodkat,
niin me näytämme kuinka se käy”.
Hetki kuunneltiin museolla
marssimusiikkiakin, kun Djen pob58 • Ilmatorjunta 1/2010

jedi (Voiton päivä) tuli nauhurista.
Tuon marssin tahdissa marssittiin
maanantaiaamuisin muiden kansallisuuksien mukana. Neuvostosotilaat
sen sijaan marssivat joka päivä jo aamuyöstä tuntikaupalla. Urheilua seuraava lukija arvannee miksi. Olihan
vuosi 1979 ja sikäläinen sotaväkikin
valmistautui seuraavan vuoden Moskovan olympialaisiin.
Kenrm Rauli Helminen, delegaation johtaja, muisteli vanhoja aikoja
ja paljasti 30 vuotta salassa pitämänsä jutunkin vanhojen ohjusmiesten
sisäpiirille. Jätämme jutun vaivaamaan lukijoita. Voittehan kysyä Raulilta joskus.
Samana päivänä julkistettuun
Ahti Lapin ohjuskirjaan oli Keijo
Tossavainen tehnyt 79-osuuden, jonka osallistujat totesivat tasokkaaksi
ja kattavaksi. Keijon(kin) varastossa
tuntuu olevan runsaasti myös kevyempiä juttuja, joita ei vakavasti otettavan kirjan sivuille tietenkään voitu
laittaa. Mutta voi niistä vielä joskus
tulla moniste museolle? Edesmennyt Lauri Hämäläinen on myös kirjoittanut runsaat muistiot Pääesikunnan Ohjuslaboratorion osalta. Kun
nyt muutama labran mies pelästyy,

ilmoitettakoon, että Lauri on muuttanut henkilöitten nimet.
Koulutusryhmän vahvuus vuonna 1979 oli 45, lukuun sisältyi 12
tulkkia. Nyt oli tuonpuoleisille ohjuskentille siirtynyt jo 6 henkilöä,
yksi tulkkikin. Meillä muilla ei tuntunut olevan vielä mitään kiirettä.
Nostalgiakaan ei vaivannut siinä
määrin, että olisi käyty ulkona katsomassa ”hirviötä” (tj-tutkaa). Riitti hyvin, kun nähtiin halkaistu ohjus
museon hallissa. Siinä on todella ohjuksen näköinen laite!
79-joukoon mahtui tällä kertaa vielä neljä alkuperäistä ITO 78
–miestä: Helminen, Biese, Nieminen, Thomenius ja Korpela (silloinen tulkki). Kaksi poissa olluttakin
on tiettävästi yhä kovassa iskussa,
Viertola ja Nivala.
Seuraavaa tapaamista ajatellen
”puheenjohtaja” heitti ajatuksen
Pohjois-Suomesta. Käytiinhän siellä harjoittelemassakin ylilentojen estämistä 1980-luvulla.
(Muistiinpanot tekivät
Tossavainen ja Thomenius)
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”Linnan kundien iltahuuto” eli 13.It.Uk:n
viimeinen kurssijuhla

Kukkatervehdys Isänmaan pelastajien muistolle. 13. It.Uk:n juhlakokouksen
osanottajat Tuusulan sankarihaudalla 28.08.2009. Kuvassa oikealta alkaen
Juhani ja Maija Mutru, Anja ja Kalevi Wiljanen, Jorma Hulkkonen, Ragnar
Åhlberg, Pirjo ja Asko Tarkka, Kaarina ja Hannu Sirola sekä Matti Nieminen

13. ilmatorjuntaupseerikurssi, vuodelta 1949, järjesti 60-vuotisjuhlakurssikokouksen Tuusulassa 28.
elokuuta 2009. Elossa olevista neljästätoista kurssilaisesta oli mukana
seitsemän ja neljä puolisoa. Kurssiltamme valmistui 27 upseerikokelasta. Kurssitapaamisemme alkoivat
vuonna 1979, ja tämä oli yhdeksäs
kurssikokous.
Aloitimme kokoontumalla Suomen vanhimpaan puukirkkoon Tuusulassa juhlalliseen ja erittäin vaikuttavaan tilaisuuteen. Siellä luettiin
kaikkien poismenneiden upseeriveljien nimet ja kunkin nimen jälkeen
sytytettiin sähköinen tuikkukynttilä.

Yhteinen kynttilä sytytettiin myös
edesmenneille kouluttajillemme.
Kuin viime tervehdyksenä heiltä luettiin tilaisuudessa suuresti kunnioittamamme koulutusupseerin, myöhemmin everstiluutnantiksi kohonneen, Pentti Palmun hieno ja puhutteleva jäähyväiskirje vuodelta 1995,
jonka hän lähetti kurssilaisille saatuaan tiedon kuolettavasta sairaudestaan. Samalla peruuntui hänen kutsunsa kurssillemme tulla viettämään
elokuista iltaa perheen kesämökille.
Palmu oli uskollisesti ollut mukana
kurssikokouksissamme.
Tilaisuuden arvokkaasta urkumusiikista ja laulusta vastasivat ur-

kuri Maija Vuorinen ja kurssilaisemme Juhani Mutru. Sen tunnelma jätti
meihin unohtumattoman vaikutuksen. Samoin teki kukkatervehdyksemme kauniilla sankarihaudalla
alkusyksyn komeavärisen luonnon
keskellä.
Seuraavana oli vuorossa vierailu Ilmatorjuntamuseossa, jossa teknikkokapteeni Matti Kulmala esitteli museoesineitä ja niihin liittyviä
sota-ajan tapahtumia erinomaisella
tavalla, mistä mukana olleet puolisommekin olivat hyvin ilahtuneita.
Tilaisuudessa annettiin Ilmatorjuntamuseolle vuonna 2006 luovutta››
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maamme kurssikansioon liittyen sen
teksti- ja kuva-aineiston CD-kopio
sekä 45-vuotiskurssijuhlastamme
kuvatun videofilmin DVD-kopio.
Tutustuimme matkalla Taistelukoululle kauniiseen ja muistoja herättävään Lotta museoon. Varsinainen juhlakokous pidettiin Taistelukoulun Upseerikerhon tiloissa, joissa
saimme eversti Reijo Piiran opastuk-

sella tutustua myös Taistelukoulun
perinnetilanäyttelyyn.
Juhlalounaan ja kahvin ohella
muistelimme kurssiaikaisia tapahtumia, katselimme sen aikaisia valokuvia ja otteita kurssikansiomme
sisällöstä ja 45-vuotiskurssijuhlastamme. Toivomuksemme on, että Ilmatorjuntamuseolle luovuttamamme
kurssikansio lisäaineistoineen ei jäisi

vain täyttämään museon hyllyä vaan
olisi innoittamassa tutkijoita ja tulevia ilmatorjuntamiehiä aselajiimme
ja sen kykyyn luoda hyvä yhteishenki, joka kestää yli vuosikymmenien.
Museolla on myös Pentti Palmulle
vuonna 1995 antamamme, kurssimme muistolaatalla varustettu alkuperäinen RMB 88 ilmatorjuntakanuunan hylsy vuodelta 1941.

Terveisiä Lapista

Pallaksen ruskaretkeläiset syksyllä 2008 tauolla, vasemmalta Ritva Helminen, Raija von Fieandt, Paula Lehto, Ahti Lappi, Seppo Lehto, Mikko Virrankoski, Rauli
Helminen, Pipsa Lappi, Raimo Lahtiperä, Juhani von Fieandt ja Ulla Lahtiperä.
Kuva Marjatta Virrankoski.

Joulukuussa 2009 posti toi tänne
Rovaniemelle saakka mielenkiintoista luettavaa: Ilmatorjuntalehti,
Ilmatorjunnan vuosikirja sekä Ilmatorjuntaohjuskirja. En ole vielä lukenut kaikkia läpi sanasta sanaan,
sillä tällä iällä lukeminen on jo vali60 • Ilmatorjunta 1/2010

koivaa. – Entäpäs Sinä, huomasitko,
että vuosikirjassa oli kahdeksannen
kerran peräkkäin kannatusilmoitus
”Ilmatorjunta 33.ItUK”? Mihin ovat
kadonneet muiden upseerikurssien
ilmoitukset? Onko miehissä vika,
sillä rahaa tarvitaan vain 200 euroa!

Olin Pääesikunnassa parhaat
tuotantovuoteni 1966 – 1980, yhteen menoon 14 vuotta kapteenista
everstiluutnantiksi sekä siinä ohessa
ItUY:n ja Itsäätiön johtotehtävissä.
Nuo edellä mainitsemani julkaisut
palauttivat mieleeni monia tapahtu-

Kentän

kuulumisia

Muisteloissa tuli hyvin esille,
että kurssiaikanamme elettiin todella ”Vaaran vuosia”. Kurssimmekin
päättyi yllättävällä tavalla. Saimme jatkokäskyn määräämättömäksi
ajaksi yhden minuutin hälytysvalmiuteen Santahaminan ”Saharan”
metsikköön telttamajoituksessa.
Täydessä taisteluvarustuksessa ja
it.konekiväärit autojen lavalla meidät

määrättiin varmistamaan tasavallan
presidentin linnan ja päävartion koskemattomuus. Tästä tehtävästä kouluttajamme Pentti Palmu kutsui elokuun 28. päivää ”kypäräpäiväksi” ja
nimitti meidät ”Linnan Kundeiksi”.
Iloisin muistoin ja reippaalla äänellä lauloimme Juhani Mutrun säestämänä It.poikien, Raskasaselinjan
ja It.koulun tupa no.8.n marssit.

mia, joista ei ole kirjoitettu mitään.
Tarkoitan sitä työtä, mitä tehdään
Pääesikunnassa, Puolustusministeriössä, järjestöissä sekä monissa muissa paikoissa, ennen kuin päätös pannaan paperille ja kenraalien, ministerien tai puheenjohtajien nimet alle.
Varsinkin ItO 78 ja ItO 79 sekä
niihin liittyvät komiteamietinnöt,
hankintaneuvottelut Moskovassa,
tutustumismatkat Neuvostoliittoon,
koulutushenkilöstön valinnat, ensimmäisten ammuntojen seuraamiset
niin NL:ssa kuin Suomessa, varastoja koulutustilojen rakentamiset sekä
Ilmatorjuntakoulun uudisrakennukset Hyrylässä palautuivat taas mieleeni talvipakkasista huolimatta. On
siinä pitänyt teroittaa lyijykynät useampaan kertaan! (Pauli Thomeniuskin kuului alun perin tähän meikäläisen lyijykynäsukupolveen.)
Kuten jo sanoin, niin kaikkea ei
jaksa lukea. Reservissä olen ollut jo
yli 20 vuotta, ja moni asia on ajanut
yli tai ohi oman ajatusmaailmani.
Silti mielenkiinnolla seuraan, mitä
ilmatorjunnan ja ilmapuolustuksen
aloilla tapahtuu. Täällä Rovaniemellä
siihen on hyvät mahdollisuudet myös
käytännön tasolla. LapItR ja LapLsto
ovat vain noin 10 kilometrin päässä,
upseerituttavia tapaa tuon tuostakin
ja Hornetit jylisevät usein talomme
päällä.

Ainut huono puoli Rovaniemelle
muutostamme, kesällä 2002, on ollut
se, että Helsingin kaverit ja perheet
ovat jääneet liian kauaksi. Ei täällä
enää synny niin syvällisiä nuoruusvuosien siteitä, kuin siellä etelässä
syntyi. Toinen huono puoli on se,
että sieltä etelästä ei osata tai viitsitä lähteä tänne pohjoiseen, ei edes
käskemällä. Itse olen käynyt viime
vuonna Helsingissä 11 kertaa. Itupseerien joululounas 12.12. klo 12.12
ei sopinut ohjelmiini, mutta lähetin
33 euron stipendin Paulin välityksellä veteraaniveljien käyttöön.
Hyviä puolia on useita. Asunnon myynti Helsingistä ja paremman asunnon osto Rovaniemeltä jätti
taskuumme noin 40 % käteistä. Sillä pantiin alkuun uuden vapaa-ajan
asunnon rakentaminen Muonioon Jerisjärven rannalle. Pallastunturit näkyvät 15 kilometrin päässä. Vanha
mökki Äkäsjärven rannalta myytiin,
ja nyt ei enää tarvitse mennä tarpeilleen ulos eikä kantaa vettä järvestä.
Matkaa mökille on 230 km, kun sitä
Helsingistä oli 1030 km. Kämppäkirjan mukaan mökkipäiviä on kertynyt viime vuosina noin 4 kuukautta/vuosi. Muonion suolasiikaa syön
joka aamu ruisleivän ja viilin kera.
Muikkuja tai siikoja vaimo paistaa
pari kertaa viikossa.
Kaupunkiasunnostamme näen

Sovimme, että tämä ”Iltahuuto” oli
viimeinen yhteinen tapaamisemme
ikääntymisen aiheuttamien esteiden
vuoksi. Kahdeksankymmenvuotiaina
toivotamme aselajillemme samaa yhteisöllisyyttä, jota olemme tunteneet
kuudenkymmenen vuoden ajan.
Kalevi Wiljanen
reservin luutnantti
Kemijoen 100 metrin, lentokentän
kiitoradan valot 8 kilometrin ja Ounasvaaran huipun 5 kilometrin päässä. Laakson Risto, terhakka it-everstiluutnatti, asuu tuossa vieressämme
vielä paremmassa paikassa, mutta
talo häiritsee hiukan näköalojamme.
Yhdistystoimintojeni painopiste
on nyt sotaorpojen asioissa. Lappiin
jäi sotien seurauksena noin 2640 orpoa, joista 330 kuuluu jäseninä vuonna 2002 perustettuun Lapin sotaorpoyhdistykseen. Olen Talvisodan sotaorpo. Isäni kaatui Taipaleenjoella
joulukuussa 1939. Marjatta-vaimoni
on Jatkosodan sotaorpo. Hänen isänsä kaatui Alakurtissa kesällä 1941.
Olen yhdistyksen puheenjohtaja kolmatta vuotta ja Kaatuneitten Omaisten liiton, 6500 jäsentä, varapuheenjohtaja neljättä vuotta.
Keskeneräinen työni ”Ilmatorjuntasäätiön historiikki 1957 – 2009”
painaa päälle kaiken aikaa. Tulosta
ei vain meinaa syntyä, missä vika?
Helppo vastata, allekirjoittaneessa.
Lopuksi haluan lausua todella
parhaat kiitokseni niille upseeriveljille, jotka jaksavat pitää ilmatorjunnan lippua näyttävästi ja asiallisesti
esillä. Meidän vuoromme oli aikanaan, nyt on Teidän vuoronne!
Mikko Virrankoski
Eversti m/1936, 33.ItUK
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”Ilmatorjuntaohjukset Suomen puolustuksessa”

Ohjushistoriikin julkaisutilaisuus
10.12.2009
Pitkäaikainen aselajitarkastajamme, eversti Ahti Lappi on
julkaissut kolmannen kirjansa
ilmatorjunnan historiasta. Näissä kirjoissa on yli 1500 sivua
ilmatorjunnan historiaa. Uusin
kirja käsittelee ilmatorjuntaohjuksia Suomen puolustuksessa.
Kirjan julkaisijana on Ilmatorjuntamuseo ja kustantajana Ilmatorjuntasäätiö. Julkaisutilaisuus
pidettiin arvovaltaisen yleisön
läsnä ollessa Ilmatorjuntamuseolla 10.12.2009.
Kirjoittaja eversti Ahti Lappi pitämässä julkaisupuhetta.
(Kuva: Pekka Määttänen)

(Kuva: Pekka Määttänen)
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Kirja-arvio
Ahti Lappi: Ilmatorjuntaohjukset Suomen puolustuksessa,
Ilmatorjuntasäätiö, Jyväskylä
2009, 416 sivua.

Vuoden 2009 loppu oli ilmatorjunnan julkaisutoiminnan kannalta tuotteliasta aikaa. Ensin ilmestyi Ilmatorjunnan vuosikirja 2009-2010 ja heti
perään Ahti Lapin uusin historiateos
”Ilmatorjuntaohjukset Suomen puolustuksessa”. Perehdyttyäni eversti
Lapin kahteen aikaisempaan historiateokseen, oli odotukseni korkealla
myös tämän historiateoksen osalta.
Joten pakkohan se oli heti hankkia,
enkä taaskaan pettynyt.
Kirjan aluksi käsitellään lyhyesti
ilmatorjuntaohjusten syntyä maailmalla painottuen Yhdysvaltalaisiin
ja Neuvostoliittolaisiin järjestelmiin.
Tämän lyhyen intron jälkeen taustoitetaan it-ohjusten tarvetta Suomen
ilmapuolustukselle. Taustoittamisen
jälkeen tarkastellaan Suomen valmis-

tautumista siirtymiseen ilmatorjunnassa ohjuskauteen, kunnes lopulta
päästiin hankkimaan ensimmäiset
olkapääohjukset vuonna 1978.
Kirjassa käsitellään kronologisesti kaikki it-ohjushankinnat. Löytyy olkapääohjukset, Petshora, Crotale, Buk-M1, ItO-2005 ja mukaan
mahtuu myös merivoimien Mistral
sekä Umkhonto. Ohjusjärjestelmien
osalta on kirjassa hyvin käsitelty ohjushankintojen valmisteluita, järjestelmien koulutusta sekä operatiivisia
käyttöperiaatteita. Suurimman palstatilan saa tietysti ItO-79 Petshora,
joka oli ensimmäinen mittava ilmatorjuntahanke. Ja onhan järjestelmän
merkitys ilmapuolustuksemme nostamiseksi uudelle tasolle kiistaton.
Vaikka äsken mainitsin kyseessä
olevan historiateoksen, niin kirjaan
on mukavasti otettu mukaan myös
uusin ohjushanke NASAMS sekä
Crotaleen modernisointi. No, onhan
nekin omalta osaltaan jo osa historiaa. Eniten allekirjoittanutta kuitenkin
säväytti muutama ajatuksia herättävä
luku ilmatorjunnan tarpeesta ja tulevaisuudesta sekä eri asejärjestelmistä saatavat opetukset. Ajatuksia lukijassa herättää myös luku, joka pohtii
vaatimuksia pienen maan ilma- ja ohjustorjunnalle. Kirjassa tarkastellaan
lopuksi ilmasodan nykytilaa ja kehitysnäkymiä, joista voi saada perustaa
myös Suomen ilma- ja ohjuspuolustuksen kehittämiselle. Sotakokemusten ja teknisen kehityksen valossa on
aivan kiistatonta, että ilmatorjunnan
merkitys on kasvanut jopa suurvalloissa.
Kirjan lähdeluettelo on varsin
mittava. Lähteinä on käytetty kirjal-

lisuutta, lehtiartikkeleita, asiakirjoja, hankintamuistioita, tutkimustöitä,
internettiä ja haastatteluita. Taustalta
paistaa läpi kirjoittajan vahva kokemus ja mukanaolo monessa ohjushankinnassa. Tuskin lopputulos olisi ollut lähelläkään näin hyvä ilman
hänen omakohtaisia kokemuksia.
Kirjan lopussa on myös henkilöhakemisto, josta löytyy usean tutun ilmatorjuntavaikuttajan nimi.
Kaiken kaikkiaan eversti Lapin
uusin kirja oli erittäin miellyttävää
lukemista. Kirjassa on hyvin valoitettu eri ohjushankkeiden taustoja
sekä valmisteluja. Lukijan mielenkiinto pidetään yllä runsaalla kuvituksella, piirroksilla ja valokuvilla.
Parasta kirjassa oli mielestäni pohdinnat eri järjestelmien sekä ohjusten
merkityksestä Suomen ilmapuolustukselle. Kirja kuuluu ehdottomasti
kaikkien ilmatorjuntaihmisten yleissivistykseen.
MNo
Kirjaa on saatavissa Ilmatorjuntamuseolta hintaan 30€. Kirja on tulossa myös Ilmatorjuntayhdistyksen
myyntiartikkeliksi.
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Lupa luottaa

Insta DefSec Oy on erikoistunut
puolustus- ja turvallisuusteknologian ratkaisujen kehittämiseen
ja ylläpitoon. Asiakkaitamme ovat
mm. puolustusvoimat, valtionhallinto, kriisinhallintaorganisaatiot,
kansainväliset ja turvallisuusorientoituneet yritykset ja organisaatiot.
www.insta.fi

