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Majuri Mano-Mikael Nokelainen
Päätoimittaja

Julkaisutoimintaa
ja taktiikkaa
Ilmatorjuntayhdistyksen ensimmäinen
toimintavuosi on takana. Uuden toimintakauden aluksi järjestettiin yhdistyksen
strateginen kehittämisseminaari, johon
osallistuivat hallituksen ja toimihenkilöiden lisäksi myös alueellisten osastojen edustajat. Erinomaisen hieno osoitus
yhdistyksen yhteishengestä ja halusta
kehittää koko jäsenkenttää palvelevaa
toimintaa. Seminaarin tuotteena laadittiin yhdistyksen kehittämisstrategia sekä
julkaisutoiminnan 5-vuotissuunnitelma,
jotka esitellään yhdistyksen vuosikokouksessa Tampereella. Näistä pääsen toivottavasti julkaisemaan ydinkohdat seuraavassa lehdessä.
Aselajin yhdistystoiminnan ja Ilmatorjunta-lehden tavoite on säilynyt jo 70
vuotta ennallaan. Tavoitteena on edelleen olla ”Paitsi it:ssa palvelleiden yhdyssiteenä toimien pyrkii ”Ilmatorjunta”
sanoin ja kuvin tehostamaan ja syventämään aselajin tuntemusta ja levittämään harrastusta maanpuolustukseen.”
Ilmatorjuntalehti pyrkii jatkossakin olemaan jäsenistöä palveleva, monipuolisesti aselajin ajankohtaisia asioita sekä
tapahtumia käsittelevä ilmatorjunnan
ammatti- ja järjestölehti. Tätä tavoitetta
tukee erinomaisesti yhdistyksen julkaisusuunnitelma, joka sisältää lehden lisäksi
myös muita yhdistyksen tuotteita kuten
ilmatorjunnan vuosikirjan sekä uuden ilmatorjuntamiehen oppaan julkaisemisen.
Tämän numeron teemana on taktiikka ja etenkin ilmatorjuntataktiikan
näkökulma. Ajatus teeman tarpeellisuudesta syntyi oman työn kautta sekä keskusteluissa reserviläisten ja virkaveljien
kanssa. Taktiikan osalta pyritään jälleen
tehostamaan ja syventämään aselajin tuntemusta. Toisaalta ajatuksena on herättää

keskustelu taktiikasta ja ennen kaikkea
ilmatorjuntataktiikasta.
Ilmatorjunta on hyvin tekninen aselaji,
jossa asejärjestelmät vaativat todellista erikoisosaamista. Ei löydy enää ”yleismiesJantusen” hallitsemia asejärjestelmiä, joten vaaditaan erikoistumista ja erityisosaamista. Tämä on heijastunut myös taktiikan
pohdiskeluun ja kehittämiseen. Paljon löytyy artikkeleita ja kirjoituksia asejärjestelmistä, mutta entä ilmatorjuntataktiikasta?
Jos tutkiskelet vaikka useita maanpuolustuksellisia julkaisuja tämänkin julkaisun
ulkopuolelta, niin milloin olet nähnyt joukkojen taktiikkaan liittyviä pohtivia kirjoituksia? Johtuuko tämä siitä, että taktiikkaa
pidetään itsestään selvänä asiana?
Ilmatorjunnan ohjesäännöt sisältävät
aselajin taktiikan ja taistelutekniikan perusratkaisut. Nämä ovat perusratkaisuja
joukkojen käyttöperiaatteista. Mutta mitä
tarkoitetaan taktiikalla? Entä mitä on taktikointi? Onko taktikointi perustoimintoja, soveltamista vai villiä toteuttamista?
Kuka taktikoi it-joukoissa? Entä mikä on
taktiikan ja tst-tekniikan ero?
Tammikuussa julkaistiin yhdistyksen
nettisivuilla alustus taktiikan teemaan.
Ajatus oli saada kommentteja/ajatuksia
teemasta. Näitä ei juuri tullut. Näin ollen lehdessä julkaistaan laajennettu kirjoitus ilmatorjuntataktiikasta sekä sen
ajatuksista.
Ilmatorjuntalehdessä on pysyvästi
julkaistu taktiikan palsta, jotta aina on
avoinna foorumi keskusteluun taktiikasta. Otan ilomielin vastaan muidenkin kuin
vakiotoimittajien ajatuksia ilmatorjunnan
taktiikasta sekä sen kehittämisestä. Ei
muuta kuin ”kynä käteen”.
Aurinkoisia hiihtokelejä toivottaen,
Päätoimittaja

puheenjohtajalta

Eversti (evp) Ari Rautala
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät lukijat!
Ensimmäinen vuosi Ilmatorjuntayhdistyksenä (ITY) on jäänyt taakse. Mitä sitten jäi taakse? Ensinnäkin
tavoitteena oli, että Ilmatorjuntayhdistys - kuten edeltäjänsäkin - toimii myös äkäisesti uusien sääntöjensä raameissa. Ja kehittää toimintaa.
Näin on mielestäni tapahtunut. Saanen kuoria sipuliani.
Hallitus. Vapaaehtoistyötä tekevien ihmisten aktiivisuus ihmetyttää
minua. Mistä he löytävät sen ajan ja
halun vaikka esimerkiksi ajaa satoja
kilometrejä yhden kokouksen takia
yhtenä iltana. Tästä aktiivisuudesta
voi olla vain kiitollinen. Eikä tämä
koske pelkästään hallitusta, vaan
myös sen toimihenkilöitä. Hallituksen kokousten päätösvaltaisuus ei ole
kertaakaan minun aikanani ollut vaakalaudalla.
Osastot (vast). Komea leijonaosa osastoista toimii aktiivisesti ja
se on tietysti hyvä asia. Hallituksen
kannalta meillä on tavoitteena tiivistää yhteistyötä hallituksen ja osastojen välillä. Yhdistyksen hallituksen
osastovastaava tekee aktiivisen hyvää työtä ja minusta on nyt olemassa
oikea vuoropuhelu. ITY:n helmikuisessa kokouksessa havaitsin jälleen
kerran, että nimenomaan osastoissa
on meidän vahvuutemme. Osastoissa on ”virtaa”, joka opastaa yhteistä
asiaamme eteenpäin. Raikkaita ynnä
perusteltuja mielipiteitä, koska jäsenistössämme on todella monen alan
asiantuntijaa.
Osastoja pitää edelleen tukea niin
henkisesti kuin ruumiillisesti. Ruumispuoli on pääasiassa sama kuin
euro. Yhdistys on edelleen valmis ja-

kamaan euroja sitä mukaan kun tulee
kannatettavia esityksiä ja raha riittää.
Katselin viimevuotista toimintatilastoa todeten, että osastot järjestivät
yhteensä noin 40 tilaisuutta. Minusta saatiin hyvä tulos, varsinkin kun
hommat on hoidettu talkoohengellä.
Henkinen puoli painottuu mielestäni
vaikka esitelmätukena, palkitsemisina, merkkipäivien muistamisena ja
perinteiden vaalimisena.
Jäsenasiat. Yhdistyksen jäsenmäärä on nyt noin 1 400 jäsentä. Jäsenrekrytointi on yhdistyksen jokaisena toimintavuotena ollut ajankohtainen asia eikä se vuonna 2011
ole sen kummemmaksi muuttunut.
Yhdistyksen hallituksella on omia
ajatuksia siitä, mitä voitaisiin tehdä
asian eteen. Tehtävä ei ole mitenkään
helppo, koska tänään ihmisillä on
vaihtoehtoja täyttää vapaa-aikaansa
lukemattomilla tavoilla. Taistelu sieluista siis jatkuu.
Julkaisutoiminta. Ilmatorjuntalehden asemasta ei ole riitaa. Lehti on näkyvin tuote ja sellaisena se
myös pidettäköön. Meillä on ajatuksena jatkaa julkaisua neljä kertaa
vuodessa teemanumeroina. Päätoimittajalla on runkosuunnitelma ja
hyvää näkemystä siitä, miten edetään. Julkaistavaa aineistoa on enemmän kuin yksi lehti kerrallaan vetää.
Työn alla on myös vuosikirja, joka
tulee jakoon mitä ilmeisimmin vuosikokouksessa vuonna 2012. Ei siis
perinteisesti Antinpäivänä marraskuussa 2011. Työ etenee suunnitelman mukaisesti.
Keskustelua on käyty myös Ilmatorjuntamiehen oppaasta ja yhdistyk-

sen esitteestä. Tai oikeammin ei välttämättä esitteestä, vaan todennäköisemmin julisteesta ja käyntikortista.
Tästä asiasta on valmis näkemys,
mutta opas onkin työläämpi. Se kun
vaatisi ammattimiesten toimikunnan ja sellaista ei tänään polkaista
siitä vaan. Ilmatorjunnan kotisivujen
suhteen (netti) näyttää asiat etenevät
myönteiseen suuntaan. Kehittämisideoita on ja ne tulevat käyttäjien arvioitavaksi lähitulevaisuudessa.
Kansainvälinen toiminta. Ilmatorjunnan tarkastajaan olen ollut yhteydessä ja jotain voi löytyä Virosta.
Mutta tämä on vielä ihan vihreällä
oraalla. Ruotsin – kuten Venäjänkään
– suuntaan ei ole suunnitelmia.
Lopputuloksena katson, että yhdistys ei juuri nyt mene konkurssiin.
Mutta niin kuin maailman lapset
huutavat: rahaa pitäisi saada. Muuten yhdistykselle asetettuja tavoitteita on lähitulevaisuudessa mahdoton
saavuttaa.
Yhdistyksen vuosikokous järjestetään Tampereella maaliskuun 12.
päivänä 2011. Tervetuloa kuuntelemaan hallituksen näkemyksiä, keskustelemaan niistä sekä antamaan
oman panos toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2011.
Tämä palsta ehtii julkisuuteen
eduskuntavaalien alla. Pyydän siksi harkitsemaan tykistönkenraali VP
Nenosen mielipidettä, joka meni jotenkin niin, että –tulevalla kansanedustajalla tulee olla ainakin patterinpäällikön kokemus”. Rukihista
tekstiä, vai mitä.
Terveisin,
Ari Rautala
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilmatorjuntataktiikkamme kehitys
Ilmatorjuntataktiikkamme on kehittynyt aselajimme syntyvuosista
lähtien vuosien saatossa varsin systemaattisesti. Merkittävimmät muutokset ovat kuitenkin tapahtuneet sykäyksittäin ennen kaikkea uhkaympäristön kehityksen, oman puolustusjärjestelmämme kokonaisuudistusten
sekä uuden teknologian ja sen myötä uudentyyppisten ilmatorjuntayksiköiden käyttöönoton tahdittamana.
Kaiken taktiikan kehityksen taustalla
on tietenkin nähtävä kansainväliset
kehitystrendit sekä erityisesti eri sotien kokemukset johtopäätöksineen.
Nyt ollaan jälleen uuden muutossyklin kynnyksellä. Maavoimissa ollaan samalla kertaa suunnittelemassa
uuden taistelutavan, joukkorakenteen
ja johtamiskonseptin käyttöönottoa.
Tämän koko puolustusjärjestelmäämme koskevan muutoksen laajuuteen ja suuntaankin liittyy vielä
auki olevia tekijöitä.
Ilmatorjunnan tulevan taktisen
pelikentän ”pelinappuloiden” - erityyppisten ilmatorjuntayksiköiden
- määrään, laatuun tai elinkaareen
liittyvät lähitulevaisuuden epävarmuustekijät ovat varsin vähäiset.
Edellä mainitut yleiset auki olevat tekijät saataneen riittävällä varmuudella poistettua arviolta vuoden
- kahden kuluttua. Sen myötä on
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tarkoitus muurata parhaillaan hahmottumassa olevan uusimuotoisen
ilmatorjuntataktiikan ”peruskivi”
uuden Ilmatorjuntaoppaan muodossa. Tämä nykyiset Ilmatorjuntaoppaat 1 ja 2 korvaava teos määrittää
ilmatorjuntataktiikan perusteet, joita
sitten tarkennetaan myöhemmin uusimalla tarvittavilta osin aselajimme
yksikkötyyppikohtaisia käsikirjoja ja
muuta ohjeistusta.
Muutosta toteutettaessa tulee
pitää mielessä, että ilmatorjunnan
taktisten periaatteiden ja johtamistoiminnan uudistaminen koko ”kenttäarmeijan” ilmatorjuntajoukkojen
osalta vaatii realistisesti arvioiden
aikaa vähintään kymmenen vuotta.
Muutoksen hitauden vuoksi eivät tulevien uudistusten epävarmuustekijät saa näkyä liian kauan hidastavina
tekijöinä esimerkiksi uusien kalustojen käyttöperiaatteiden suunnittelussa tai koulutuksen aloittamisessa.
Uudet yksikkötyypit - kuten ITOPTRI(12) - tuleekin siis lähtökohtaisesti
kouluttaa jo alusta alkaen uuden taistelutavan ja johtamiskonseptin mukaisesti. Ilmatorjuntataktiikan uudistusten kanssa on myös järkevää
yhtäaikaisesti ottaa aselajissamme
käyttöön uusi operatiiviseen suunnitteluprosessiin (FINGOP) perustuva
johtamiskonsepti sisältäen samalla

tarvittavilta osin englannin kielen
käytön ainakin osassa johtokeskustemme johtamistoimintaa.
Ilmatorjuntataktiikka on puhtaimmillaan oppia ilmatorjuntavoiman käytöstä ja periaatteessa varsin
yksinkertaista - mutta toisaalta myös
erittäin haastavan monitahoista. Kaiken ilmatorjuntataktiikan kehittämisen keskeisenä perustana pitää edelleenkin olla ensisijaisesti vastustajan
erityisen syvällinen tuntemus ja siihen suhteutettuna oman suorituskykymme erittäin realistinen arviointi.
Pyrkimys selkeisiin johtosuhteisiin
ja tehtäviin sekä yksinkertaisiin toimintamenetelmiin on myös edelleen
jatkossakin keskeisenä ohjenuorana.
Tulee myös pitää mielessä, että ilmatorjuntajoukkojen määrän rajallisuus
johtaa tulevaisuudessa entistä enemmän vaatimukseen niiden monikäyttöisyydestä ja sen myötä ajatukseen
voimien taloudellisesta mutta toisaalta aina tarvittaessa keskitetystä
käytöstä.
Ilmatorjuntataktiikkamme kehityksen reunaehdot ja suunta ovat
kohta selvillä - ei muuta kuin ”hihat
käärien hommiin”!
Terveisin ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Rauno Lankila

Majuri Mano Nokelainen

TEEMANA

TAKTIIKKA

Ilmatorjuntataktiikka –
”oppi voiman käytöstä”
Sotilasalan lehdissä on viime
vuosina keskusteltu hyvin vähän
taktiikasta. Näin on käynyt myös
oman lehtemme osalta. Artikkelin
aihe on syntynyt vuosien kuluessa seuratessani sotilaallisen median ilmentymistä – tai sen puutetta – taktisen ajattelun kehittämisessä. Hiljalleen heräsi ajattelu
yleisistä taktisista periaatteista ja
niiden näkymisestä ilmatorjuntataktikoiden ratkaisuissa. Tämän
artikkelin tarkoitus on herättää
ajatuksia ja mielellään keskusteluakin taktisesta ajattelusta
ilmatorjunta-aselajissa.

Mitä on taktiikka, entä
ilmatorjuntataktiikka?
Taktiikka sana periytyy kreikankielisestä ”järjestämistä” tarkoittavasta
sanasta ”taktike”. Taktiikka on taistelun suunnittelua, valmistelua, toteuttamista ja johtamista. ”Taktiikka
on tehtävän toteuttamiseen annettujen resurssien ja keinojen optimaalista suunnittelua, soveltamista ja käyttöä haluttujen taistelun päämäärien
saavuttamiseksi. Taktiikka edellyttää
taisteluun liittyvien keinojen tuntemista ja taitoa soveltaa niitä käytännössä.”
Yleisesti ottaen taktiikka on määritelty opiksi sotavoimien käytöstä

Kuva 1. Taktikko työn äärellä (SA-kuva)

taistelussa eli näin ollen ilmatorjuntataktiikka voitaneen määritellä
opiksi ilmatorjuntajoukkojen käytöstä taistelussa. Ilmatorjuntataktisilla
ratkaisuilla tulee kyetä vastaamaan
nykyaikaisen taistelukentän haasteisiin, kuten taistelutempon ylläpitämiseen sekä verkostokeskeiseen
taisteluun entistä teknistyvämmässä
taistelukentässä. Mitä nämä ”taktiset
ratkaisut” sitten ovat? Ilmatorjunnan
oppaiden mukaan ne ovat ratkaisuja
ilmatorjuntajoukkojen taistelujaotuksesta, käytöstä eri tehtäviin sekä
niiden johtosuhteista. Ilmatorjuntataktiikkaa voitaneen siis kutsua
”opiksi voiman käytöstä”.

Ero taistelutekniikkaan
Taistelutekniikka voidaan määritellä joukkojen toiminnaksi eli ilmatorjunnan taistelutoiminta on taistelutekniikkaa. Käytännössä siis ryhmän,
joukkueen (jaoksen), komppanian
(patterin), jopa pataljoonan (patteriston) käyttö on taistelutekniikkaa.
Näin ollen yhtymän ilmatorjuntapäällikkö taktikoi ja muut ”taisteluteknikoivat”.
Edellisessä kappaleessa ei liene
monelle lukijalle juuri mitään uutta. Ei pitänyt ollakaan, sillä tarkoitus
ei ollut ”keksiä pyörää uudelleen”,
vaan herättää ajatuksia ilmatorjuntataktiikan periaatteista sekä ilmentymisestä.
››
Ilmatorjunta 1/2011 • 7

TEEMANA

TAKTIIKKA
Yleisesti ymmärretään, että aselajin ohjesäännöt sisältävät aselajin
taktiikan ja taistelutekniikan. Näin
uskon olevankin. Mutta antavatko
ne soveltamisen mahdollisuuden ja
onko meidän taktiikkamme siis vain
perusratkaisujen (lue ohjesääntöratkaisujen) toteuttamista? Vastaus tähän kysymykseen löytyy mielestäni yleisistä taktisista periaatteista ja
niiden soveltamisesta käyttöön myös
ilmatorjuntataktiikassa. Päätös niiden vaikutuksesta ja soveltamisesta
on taktisen johtajan.

Yleiset taktiset periaatteet
Mitä ovat yleiset taktiset periaatteet
ja miten ne näkyvät ilmatorjuntataktiikassa? Nämä pitäisi tulla jokaisen
”taktikon” suusta välittömästi ja

myös näkemys niiden heijastumisesta ilmatorjuntataktiikkaan. Yleiset taktiset periaatteet on määritelty
sotateoreetikkojen ajatusten sekä niiden heijastumisten pohjalta eri taisteluissa. Näitä ovat:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Päämäärä ja tehtävän selkeys
Voimien taloudellinen käyttö
Aktiivisuus ja toiminnan vapaus
Voimien vaikutuksen keskittäminen
Yksinkertaisuus (menetelmät, ei
ratkaisut)
Yllätys ja harhautus
Reservi
Olosuhteiden hyväksikäyttö
Johtosuhteiden selkeys
Oman ja vastustajan toimien ja
suorituskyvyn arviointi

Miten edellä mainitut periaatteet näkyvät ilmatorjuntataktiikassa? Osaan näistä löytyy ratkaisu hyvinkin helposti. Kysyessäni muutamalta aselajitaktikolta asiaa sain
nopeasti vastauksen tehtävän selkeydestä, johtosuhteiden muodostamisesta, yksinkertaisesta ratkaisusta. Kuitenkin monia periaatteita
jäi käsittelemättä – ja ehkä niiden
puute heijastui myös ratkaisuihin.
Kuitenkin näiden taktisten periaatteiden kautta toteutuu vähäisten voimien entistä optimaalisempi ja tehokkaampi käyttö.
Onko ilmatorjuntataktiikka siis
sitä, että tehdään ohjesäännön mukainen ratkaisu joukkojen käyttöperiaatteista, johtosuhteista, tehtävistä
sekä taistelujaotuksesta? Miten tässä ratkaisussa heijastuu toiminnan
vapaus ja aktiivisuus, entäpä yllätys
(perusratkaisu ei yllättäne ketään),
voimien taloudellinen käyttö, ilmatorjuntareservi? Kuvassa 2 on esi-

Kuva 2. Yleisten taktisten periaatteiden heijastuminen ilmatorjuntajoukkojen taktiseen käyttöön
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tetty ajatuksia näiden periaatteiden
vaikutuksesta ilmatorjuntataktiikkaan.

Päämäärä ja
tehtävän selkeys
Ilmatorjuntajoukkojen käyttö on
hyvin riippuvainen muista joukoista sekä alueellisen komentajan tahtotilasta. Ilmatorjuntajoukoille tehtävän selkeys alemmalla tasolla on
varsin helppo – aiheuttaa maksimaaliset tappiot vastustajan ilmaaseelle. Mutta taktisella tasolla päämäärän ja tehtävän selkeyttäminen
ja ennen kaikkea liittäminen osaksi
suurempaa kokonaisuutta on erittäin merkittävää. Tämä edellyttää
tehtävän huolellista suunnittelua ja
valmistelua sekä käytettävissä olevien keinojen puntaroimista. Toisinaan tämä heijastuu taktisen tason
puuttumisesta taisteluteknisen tason
ratkaisuihin, kuten esimerkiksi ohjusten käytön säätelynä ja maalitilanteiden priorisoimisena. Nykyisin resurssien käytön rajallisuuden
vuoksi joudutaan jakamaan torjuntavastuuta eri asejärjestelmien osalta.
Tähän liittyy myös voimien taloudellinen käyttö.

Aktiivisuus ja toiminnan
vapaus
”Joukkojen ryhmittämisessä kaikkein tärkeintä on olla paljastamatta selvää kaavaa.” Ilmatorjuntajoukoilla on kyettävä takaamaan muille
joukoille toiminnan vapaus. Tämä
heijastuu ilmatorjunnan aktiivisena
käyttönä. Joudutaan siis keskittämään ilmatorjuntavoimaa, jolloin
auttamattomasti voima ei riitä suojaamaan kaikkia tarvittavia joukkoja
tai kohteita. Tähän liittyy oleellisesti
myös ilmatorjunta voiman vaikutuksen keskittäminen. Kyetäänkö torjumaan kaikki maalitilanteet vain yhdentyyppisellä asejärjestelmällä vai
saavutetaanko parempi torjuntakyky
yhdistelemällä useampaa eri asejärjestelmää käyttävää joukkoa?

Yksinkertaisuus
”Kaikki sodassa on yksinkertaista,
mutta yksinkertaisinkin on vaikeaa.”
Ohjesääntöratkaisut ovat yksinkertaisia, mutta voidaan olettaa, että
myös vastustajan tuntemia. Yksinkertaisuus liittyy joukkojen johtosuhteisiin sekä käyttöperiaatteisiin.
Myös joukkojen perinteisten organisaatioiden rikkominen esimerkiksi it-osastoihin voi ratkaisuna olla
yksinkertainen, jos johtosuhteet ja
joukkojen käyttöperiaate esimerkiksi aseistuksen ominaisuuksien osalta ovat selkeät. Selvillä ratkaisuilla, yksinkertaisilla suunnitelmilla ja
ajoissa annetuilla käskyillä annetaan
toimeenpanijoille riittävästi aikaa toteuttaa tehtävä.

Reservi
”Reserviä käytetään ratkaisevalla
hetkellä siellä, missä vihollinen sitä
vähiten odottaa.” Perinteinen reservin käytön ajattelu ei toimi ilmatorjuntajoukkojen osalta. Ilmatorjuntajoukkoja ei riitä reserviksi, jolla ei
ole varsinaista tehtävää. Reservinä
ilmatorjuntajoukkojen osalta toimivat jokaiselle joukolle määritetyt valmistautumistehtävät, joilla kyetään
muuttamaan ilmatorjuntajoukkojen
painopistettä.

Yllätys ja harhautus
”Yllätys voi nostaa toisen osapuolen taisteluvoiman kolminkertaiseksi tai suuremmaksi.” Yllätys on
menestyksen tärkein edellytys myös
ilmatorjuntajoukkojen käytön osalta. Teknisenä aselajina yllätys edellyttää myös harhauttamista. Harhautuksessa vihollisen epävarmuus on
harhautuksen onnistumisen avaintekijä. Harhauttamista voidaan toteuttaa passiivisina toimenpiteinä
kuten valetoiminnoin tai aktiivisena toimintana kuten asejärjestelmää
kuvaavan säteilyn toteuttamisena.
Oleellinen asia harhautuksen osalta
on kuitenkin sen suunnitelmallisuus

ja tarve sitoa voimaa, ainakin jossain määrin.

Olosuhteiden
hyväksikäyttö
Tämä on perinteisesti koettu suomalaisen taktiikan perusjalaksi. Mutta
toteutuuko tämä periaate aina ilmatorjuntajoukkojen osalta? Taktiikkaa
on käyttää alueella sinne soveltuvaa
ilmatorjunta-aseistusta tai sitten
muuttaa joukkojen käyttöperiaatteita
esimerkiksi maaston asettamien vaatimusten mukaisesti, kun maasto ei
mahdollista totuttua käyttöperiaatetta. Tämä edellyttää organisaatiomuutoksia, uusien toimintamallien hakemista ja ennen kaikkea ohjesääntöjen
toimintamallien soveltamista.

Omien voimien ja
vastustajan oikea
arviointi
”Tunne vihollinen, tunne itsesi, niin
voittosi ei koskaan ole uhattuna.”
Ilmatorjunnan taktikointiin on
liittynyt vahvasti vastustajan toiminnan arviointi, joka yleensä tuottaa ilmauhka-arvion. Myös omien suorituskykyjen todenmukainen arviointi
on onnistumisen kannalta taistelussa
menestymisen oleellinen perustekijä,
johon tulisi panostaa ja myös puutteet hyväksyä. Tämän periaatteen onnistunut mieltäminen heijastuu kaikkien muiden taktisten periaatteiden
huomioimiseen, tai niiden huomioimatta jättämiseen.

Ilmatorjunnan
taktinen tarkastelu
Ilmatorjunnan taktinen käyttö esitetään yleensä ilmatorjunnan toiminta-ajatuksessa. Toiminta-ajatuksen
kautta voidaan toteuttaa ilmatorjunnan taktinen tarkastelu. Toimintaajatuksessa käsitellään ilmatorjunnalla suojattavat kohteet sekä sovitetaan ilmatorjunnan taistelu osaksi
››
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suurempaa kokonaisuutta. Kuvassa
3 on esitettynä yksi kuvitteellinen
toiminta-ajatus ilmatorjunnan taktiikasta. Löydätkö kuvasta yleisten
taktisten periaatteiden vaikutuksen
vai onko niitä löydettävissä?
Toiminta-ajatus esittää mitä
joukkoja tai kohteita ilmatorjunnalla suojataan. Se myös esittää mitä
joukkoja ei kyetä suojaamaan. Tämä
on painopisteytystä, koska vähillä il-

Kuva 3. Ilmatorjunnan toiminta-ajatus
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matorjuntavoimilla harvoin kyetään
suojaamaan kaikki tarvittavat kohteet. Ilmatorjunnan osalta toteutuu
varsin hyvin sanonta ”Tasajako ei ole
taktiikka”, mutta toteutuuko sanonta
”Taktiikka ei saa olla kaavamaista”?

Lopuksi
Ilmatorjuntataktiikka on hyvin riippuvaista muiden joukkojen taktiikasta ja sen asettamista vaatimuksista

ilmatorjuntajoukkojen käytölle. Kuitenkin taktikoinnin mahdollisuuksia
on olemassa, mikäli tunnet joukot ja
niiden suorituskyvyt. Reserviä ei kuitenkaan ole, joten käytä joukkojasi
optimaalisesti alusta lähtien. Taktiset
ratkaisut vaikuttavat hyvin vahvasti
taisteluteknisiin ratkaisuihin. Taisteluteknisillä ratkaisuilla on hyvin vaikea harhauttaa, yllättää tai luoda painopistettä, jos niitä ei ole jo taktisella
tasolla suunniteltu.

TEEMANA

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

TAKTIIKKA

Venäjän maahanlaskujoukot
– ylipäällikön pitkäkäsi
Neuvostoliiton Maahanlaskujoukoissa oli niiden voiman huippuaikana 1980-luvun lopulla kuusi
täysin miehitettyä maahanlaskudivisioonaa. Neuvostoliiton
hajoamisen jälkeen mahdollisuudet maahanlaskuoperaatioihin kauas vihollisen selustaan
hävisivät ja samalla syntyi tarve
tarkistaa maahanlaskudivisioonien roolia Asevoimissa. Huolimatta uudistuksista ja sodista
Maahanlaskujoukkojen uuden
roolin etsintä ei vielä ole ohi.
Asevoimien uudistuksen osana Maahanlaskujoukot tulevat säilyttämään
itsenäisyytensä ja pysyvät ylipäällikön reservinä sekä työkaluna, jolla
voidaan vahvistaa valitun suunnan
joukkoja nopeasti. Tulevaisuudessa
tullaan luomaan Maahanlaskujoukkoihin helikoptereilla varustettu
lentoprikaati, jolla voidaan parantaa
joukkojen taktista ja operatiivista
liikkuvuutta. Maahanlaskuprikaati
tullaan luomaan jokaisen operatiivisen sotilaspiirin komentajan liikkuvaksi reserviksi (4 kpl). Prikaatien
luominen alkanee pian, sillä vain
Itäisellä Sotilaspiirillä on jo olemassa Ussuriiskiin sijoitettu 83.Erillinen
Maahanlaskuprikaati, joka ei esiinny Maahanlaskujoukkojen kokoonpanossa.

Neuvostoajan jälkeiset
uudistukset
Luonnollisesti Venäjän Asevoimissa
löytyi nopeasti tehtäviä liikkuville,
hyvin koulutetulle ja miehitetyille
joukoille. Niitä käytettiin lähes kaikissa kuumissa paikoissa. Maahanlaskujoukot osallistuivat molempiin
Tshetshenian sotiin, missä kaikki
Maahanlaskujoukkojen yksiköt ja
muodostelmat osallistuivat taisteluihin. Tshetshenian sodissa saavutettu kokemus on vaikuttanut voimakkaasti Maahanlaskujoukkojen

kohtaloon. Useana taisteluvuotena
joukkojen erityistä ja kallista maahanlaskukoulutusta ei koettu tarpeelliseksi. Maahanlaskujoukkoja
käytettiin kuten mekanisoitua eliitti
jalkaväkeä. Vuonna 2005 Maahanlaskujoukot vedettiin pois Tshetsheniasta varuskuntiinsa ja vuonna
2006 myös Maahanlaskujoukkojen
erikoisjoukot vedettiin pois. Tällöin
tuli mahdolliseksi aloittaa Maahanlaskujoukkojen uudistaminen, joka
oli suunniteltu jo paljon aiemmin.
Kokeilu joukkojen miehittämisestä sopimusperusteella aloitettiin
››

Hyppy kuljetuskoneesta (Kuva Russiancentry.com)
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vuonna 2002 Pihkovassa 76.Maahanlaskudivisioonassa. Maahanlaskujoukkojen kehittämisohjelmassa
vuosille 2006 - 2010 tehtiin varaus
muiden joukkojen ja yhtymien muuttamiseksi ammattilaispohjalle. Vuoden 2007 loppuun mennessä kaikki
muut paitsi 106.Maahanlaskudivisioona oli miehitetty 90% sopimushenkilöstöllä. Toinen tärkeä uudistuksen
tuoma muutos oli, että vuonna 2006
divisioonat saivat omat erikoisalansa.
Kaksi divisioonaa pysyi maahanlaskukykyisinä mukaan lukien kaluston
laskuvarjopudotteisuus. Kaksi muuta
divisioonaa ja yksi erillinen prikaati organisoitiin uudelleen ilmarynnäkkötehtäviin ja toinen divisioona
eli 7.Kaartin Ilmarynnäkködivisioona sai vuoristoerikoiskoulutuksen, vaikkakin se tapahtui lähinnä
paperilla. Näissä divisioonissa vain
yksi pataljoona kustakin rykmentistä koulutettiin laskuvarjopudotuksiin
kalustoineen. Muut pataljoonat kalustoineen kuljetetaan suunnitelman
mukaan vallatulle lentokentälle. Tä-

BMD-4M laskuvarjopudotusjärjestelmän varassa (Kuva BTVT Narod)
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män lisäksi säilytettiin mahdollisuus
henkilöstön laskuvarjopudotukseen
ilman kalustoa. Telatykistön liittäminen mukaan tuli tärkeäksi eroksi
ilmarynnäkköpataljoonien ja puhtaiden maahanlaskupataljoonien välille.
Neuvostoliiton hajotessa Maahanlaskujoukot menettivät vain yhden viidestä divisioonastaan, jotka
säilyivät Venäjän valtion alueella ja
104.Maahanlaskudivisioona organisoitiin uudelleen 31.Erilliseksi Kaartin Ilmarynnäkköprikaatiksi. Jäljelle jääneet divisioonat menettivät kukin yhden maahanlaskurykmentin.
Kaikesta huolimatta nykyaikaiset
Maahanlaskujoukot säilyttivät iskuvoimansa. Ne muodostuvat kahdesta maahanlasku- (98. ja 106.) sekä
kahdesta (7. ja 76.) ilmarynnäkködivisioonasta, ilmarynnäkköprikaatista
(31.), kahdesta erillisestä rykmentistä, koulutuskeskuksesta sekä tukiyksiköistä. Maahanlaskujoukkojen vahvuus oli noin 35 000 henkeä.

Maahanlaskujoukot
Georgian sodassa
Konfliktissa Georgian kanssa elokuussa 2008 alkoi uudistettujen Maahanlaskujoukkojen tarkastus. Muutama tuhat Maahanlaskujoukkojen
taistelijaa neljästä sen viidestä yhtymästä osallistui sotaan. Koko sodan
aikana he eivät suorittaneet ainuttakaan laskuvarjohyppyä, mutta todensivat liikkuvuutensa ja tehokkuutensa. Georgian aloitettua vihollisuudet
76.Ilmarynnäkködivisioonan 104. ja
234.Ilmarynnäkkörykmenttien taktisten pataljoonien taisteluosastojen
kuljettaminen Pihkovasta, yli 2 000
kilometrin päästä, Beslanin lentokentälle toteutui alle yhdessä vuorokauden. Lopputuloksena nämä
pataljoonat saapuivat Etelä-Ossetiaan nopeammin kuin 42.Mekanisoitu Jalkaväkidivisioona Tsetseniasta,
joka oli hälytetty saman aikaisesti.

Ne ohittivat jopa 19.Mekanisoidun
Jalkaväkidivisioonan joukot, jotka
olivat sijoitettu Pohjois-Ossetiaan.
Epäyhtenäisten rintamien olosuhteissa Maahanlaskujoukot suorittivat
onnistuneesti useita maahyökkäyksiä
Georgian organisoitumattomien joukkojen selustaan. Maahanlaskujoukot
valtasivat sotilastukikohtia Gorissa ja
Senakissa sekä Georgian Merivoimien
päätukikohdan Potissa. Maahanlaskujoukkojen uuden rekrytointijärjestelmän ja koulutuksen edut todistettiin
Georgian sodassa kokonaisuudessaan.
Verrattuina Maavoimien kollegoihinsa
saavuttivat Maahanlaskujoukkojen sotilaat huomattavia menestyksiä, koska
heidän kuntonsa oli parempi, kurinsa
kovempi sekä heidän taktinen ja ampumakoulutuksensa oli paremmin toteutettu. Kuitenkaan Georgian sodan
lyhyen ajan ja taistelun omalaatuisuuden vuoksi Maahanlaskujoukkojen divisioonarakenne ei tullut esille.
Ainuttakaan rykmenttiä tai divisioonaa ei lähetetty kokonaisuutena konfliktialueelle. Maahanlaskujoukkojen
osastot toimivat erillisinä pataljoonien
taktisina taisteluosastoina.

Maahanlaskujoukot
Asevoimien uuden
ilmeen osana
Kaikesta huolimatta Asevoimien komentajan Maahanlaskujoukkoihin
kohdistama korkea arvostus toiminnassa sodan aikana mahdollisti Maahanlaskujoukkojen johdon puolustaa
tulevaisuuden tarvetta säilyttää divisioonarakenne, vaikka oli suunnitelmia
organisoida divisioonat prikaateiksi
Maavoimien esimerkin mukaisesti.
Olemassa olleet suunnitelmat Maahanlaskujoukkojen supistamiseksi
torjuttiin myös. Sen lisäksi päätettiin
vahventaa divisioonan rakennetta liittämällä niihin ilmatorjuntaohjusrykmentti. Lopputuloksen näistä sodan
jälkeisistä uudistuksista kaikilla Maahanlaskujoukkojen divisioonilla on
vahvistettu yhdenmukaistettu rakenne, joka käsittää kaksi maahanlasku-

Maahanlaskujoukot liikkeellä Abkhazian päätiellä (Kuva
allworldwars.com)

tai ilmarynnäkkörykmenttiä, tykistörykmentin, ilmatorjuntaohjusrykmentin, taistelupioneeripataljoonan,
viestipataljoonan, korjaus- ja kunnostuspataljoonan, huoltopataljoonan ja
ilmakuljetteisen lääkintäosaston sekä
muita tukiyksiköitä.
Valitettavasti oli mahdotonta
säilyttää ensisijaisesti sopimussotilasperusteiset Maahanlaskujoukot.
Varusmiesten osuuden kokonaiskasvun osana asevelvollisia on lähetetty palvelukseen myös Maahanlaskujoukkoihin. Nykyisin varusmiehet
muodostavat noin 60% Maahanlaskujoukkojen kokonaisvahvuudesta.
Tämä seurauksena on ollut taisteluvalmiuden laskeminen. Ongelman
ainakin osittaiseksi tasoittamiseksi
on kaikissa viidessä Maahanlaskujoukkojen yhtymässä varattu yksi
pataljoona ensisijaiseen operatiiviseen käyttöön. Nämä pataljoonat on
miehitetty ensisijaisesti sopimussotilailla, joilla on kokemusta taisteluoperaatioista ja jotka on aseistettu tai
aseistetaan uusimmalla aseistuksella ensimmäisenä. Neljä viidestä tällaisesta pataljoonasta on muutaman
tunnin pysyvässä valmiudessa.
Näiden suunnitelmien etujen lisäksi on tullut myös takaiskuja. Ammattilaisten keskittäminen ensilähdön pataljooniin on johtanut muiden
pataljoonien miehittämiseen ensisijaisesti varusmiehillä. Divisioonan
tai prikaatin sisällä koulutustason
ero pataljoonien välillä on muo-

BMD-4M (Kuva Redstar.org)

dostunut tästä syystä merkittäväksi.
Mittavan konfliktin sattuessa, jonka
kuluessa on tarpeen käyttää useampaa kuin neljää maahanlaskupataljoonaa samanaikaisesti, nämä erot
tulevat vaikuttamaan väistämättä.
Vaikutusten vähentämiseksi koulutusvaatimuksia tarkistetaan ja tiukennetaan. Maahanlaskujoukkojen
vuoden 2011 koulutusvaatimuksien
mukaisesti toteutetaan 70% harjoitusten kovapanosammunnoista hyökkäyksessä, 30% niistä tulee järjestää
yöllä ja 10% kokonaismäärästä tulee
järjestää asutuskeskus ympäristössä.
Laskuvarjohypyistä 10% tulee suorittaa pimeällä taistelukaluston kanssa, periaatteella ensin kalusto ja sitten miehistö. Myös johtajien toiminnan vaatimuksia on kaikilla tasoilla
kiristetty.

Ongelmia tiellä
liikkuvaksi voimaksi
1990- luvun puolivälistä alkaen on
Maahanlaskujoukot nähty yleismaailmallisesti liikkuvien joukkojen perustana. Kuitenkin Georgian
konflikti paljasti heikkouksia Maahanlaskujoukkojen nykyisessä olemuksessa. Sota muistutti, että liikkuvat joukot saattavat kohdata kevyesti
aseistettujen kapinallisjoukkojen lisäksi myös säännöllisiä asevoimia.
Tämä vaatii Maahanlaskujoukoilta
parempaa taistelukykyä, tulivoiman
lisäämistä, panssarintorjuntakykyä ja
ilmatorjuntavälineiden parantamista

liikkuvuuden säilyttämiseksi.
Nämä vaatimukset merkitsevät
Maahanlaskujoukkojen uudelleen
aseistamista eli vanhentuneen ja kuluneen varustuksen korvaamista nykyaikaisemmilla välineillä. BMD-3
sekä BMD-4 ja niiden pohjalle perustuvien muiden taisteluajoneuvojen sekä Sprut-SD telatykin hankintaa on luvattu heti uudistuksen alusta alkaen. Kuitenkin todellisuudessa niiden toimitukset suuremmissa
määrin ovat alkaneet vasta Georgian
sodan jälkeen, jossa Maahanlaskujoukkojen oli pakko käyttää taisteluajoneuvoina vanhentuneita BMD-1,
BMD-2 ja telatykki Nona-S kalustoa.
Standardisoidun telalavetin valinta
on nyt meneillään. Valitun lavetin
pohjalle tulee olemaan mahdollista
kehittää, ei ainoastaan maahanlaskujoukkojen taisteluajoneuvo tai panssaroitu miehistönkuljetusvaunu, vaan
myös erilaisia tukiajoneuvoja kuten
ilmakuljetteinen ilmatorjuntajärjestelmä.
Maahanlaskujoukot todella pitävät modernisoiduista BMD-4M
taisteluajoneuvoista ja haluavat joukkojen nopean uudelleen varustamisen niillä, koska ne ovat ylivoimaisia ominaisuuksiltaan verrattaessa
BMD-2 ja BMD-3 taisteluajoneuvoihin. BMD-4M taisteluajoneuvojen
laskuvarjopudotuskokeet seitsemän
hengen miehistö sisällä suoritettiin
98.Maahanlaskudivisioonan harjoi››
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tuksen yhteydessä Ivanovossa elokuun lopulla 2010. Taisteluajoneuvon laskeuduttua tuntemattomassa
maastossa maahan miehistö kykeni
aloittamaan taistelutehtävänsä välittömästi.
Maahanlaskujoukkojen varustusta ollaan muutoinkin kehittämässä voimakkaasti erilaisilla välineillä,
kuten vesiskoottereilla, erikoisvarustetuilla mönkijöillä ja moottoroiduil-

la liitovarjoilla. Välineitä kokeiltiin
sotaharjoituksessa ja kilomerin levyinen Volgakaan ei osoittautunut
tällöin joukoille ylipääsemättömäksi esteeksi. Erikoisjoukkojen jälkeen
joen ylittivät joukot Nona telatykeillä, Sprut panssaritorjuntatykeillä ja
Reostat komentoajoneuvoilla. Tiedustelujoukot käyttivät harjoituksessa kymmentä mönkijää iskuihin
vastustajan selustassa ja toimittivat

moottoroiduilla riippuliitimillä sukeltajia pioneeritiedustelutehtäviin
samoin kuin suorittivat vihollistiedustelua niillä. Edellä lueteltuja välineitä hankitaan ensin tiedustelu- ja
erikoisjoukoille niiden liikkuvuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.
Suurempi näiden välineiden hankinta
kaikille joukoille alkaa 2012- 2013.
Maahanlaskujoukkojen uudet uniformut paljastettiin samassa harjoituksessa, eikä niillä ole mitään tekemistä uusien Maavoimien asepukujen
kanssa, vaan niissä käytännöllisyys
on päätekijä. Uusien asepukujen toimittaminen alkaa joukoille vuonna
2011.

Uutta ilmatorjuntaaseistusta

BMD-4M turvallisesti maassa (Kuva BTVT Narod)

Maahanlaskudivisioonien ilmatorjuntarykmenttien uudelleen aseistaminen on aloitettu modernisoiduilla Strela-10M3 (SA-13) ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä, joiden
käyttöönotolla todennäköisesti tavoitellaan vanhentuneista 23 mm:n
ZU-23 kaksoisilmatorjuntatykeistä
luopumista. Strela-10M3 käyttää
kaksikanavaisella hakupäällä varustettua ohjusta, joka kestää paremmin
optista ja lämpöhäirintää. Järjestelmä on sijoitettu telalavetille, jolla on
ampumavalmiina neljä ohjusta sekä
varastoituina neljä ohjusta. Järjestelmää voidaan käyttää itsenäisenä
tai yhdessä muiden lavettien kanssa.
Vuonna 2010 Maahanlaskujoukkojen ilmatorjuntamiehistöjen koulutus oli ollut aiemmasta poikkeavaa,
koska nyt ensikertaa he käsittelivät
Strela-10M3 kalustoa. Maahanlaskujoukkojen ilmatorjunnan sota- ja
ampumaharjoitus pidettiin Maavoimien ilmatorjunnan harjoitusalueella
Jeiskissä, jossa miehistöt ampuivat
kannettavilla Igla ja telalavettisilla
Strela-10M3 ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä ilmamaaleihin.

Rajoittunut
ilmakuljetuskapasiteetti
Sprut-SD varustettuna pudotusjärjestelmällä (Kuva Desantura.ru)
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Sotilaskuljetusilmavoimien vähene-

vä lentokaluston määrä on vaikea ongelma, joka rajoittaa Maahanlaskujoukkojen liikkuvuutta. Tällä hetkellä
Venäjän Sotilaskuljetusilmavoimat kykenevät kuljettamaan kerralla vain yhden maahanlaskurykmentin kalustoineen. Mahdollisuus yhden prikaatin kuljettamisen
kertasuorituksella tullaan saavuttamaan todennäköisesti
vuoteen 2020 mennessä, mikä vaatii kuitenkin merkittävää sotilaskuljetuskoneiden uudistamista ja määrän lisäämistä. Uusimman Venäjän valtion aseistussuunnitelman
toteutuessa saavutetaan divisioonan kertapudotuskapasiteetti vuoteen 2017 mennessä. Maahanlaskujoukkojen komentajan mukaan edellisen kerran tähän kyettiin
neuvostoaikana. Tavoite voidaan saavuttaa hankittaessa
lisää An-124 kuljetuskoneita, aloitettaessa Il-476 ja An70 kuljetuskoneiden hankinnat sekä modernisoitaessa
Il-76 ja An-124 kuljetuskoneet. Komentajan mukaan nopeampikin ratkaisu divisioonan kuljettamiseksi löytyy,
mikäli 30% divisioonasta hyppää ja loput kuljetetaan
maahan asti koneella, tällöin maahanlasku- tai ilmarynnäkködivisioonan kuljetuskyky on saavutettavissa kolmessa kuukaudessa.
Maahanlaskujoukkojen johtoporras kannattaa taistelukuljetus- ja taisteluhelikoptereiden liittämistä ilmarynnäkködivisiooniin ja prikaatiin muutaman vuoden
kuluessa. Helikoptereiden puutteen vuoksi vaatimusta ei
voida täyttää aiemmin. Asevoimille suunnatussa helikop-

Strela-10M3 (Kuva Russiadefence.englishboard.net)

terien massahankintasuunnitelmassa on myös helikoptereiden toimittaminen ilmarynnäkköyksiköille.
Lähteet: Kommersant-Vlast; n:o 30; 02. - 08. Elokuuta 2010
s. 58; Anton Lavrov, AviaPort news agency; 27. Heinäkuuta
2010, ARMS-TASS; 27. Heinäkuuta 2010, Voenno-Promishlenni Kurier; n:o 32: 18.- 24. Elokuuta 2010 s.5, Gazeta: 26.
Elokuuta 2010 s. EV, Moskovski Komsomolets; 30. Elokuuta
2010 s.2, Rossiiskaja Gazeta (Moskovan painos); 2. Syyskuuta 2010 s.6, Nezavisimoe Voennoe Obozrenie; n:o 33,
03.- 09. Syyskuuta 2010 s.2, Novie Izvestia; 01. Marraskuuta
2010 s.5, Lenta.Ru; 27. Joulukuuta 2010, Venäjän Puolustusministeriön www.-sivut; 05. Lokakuuta 2010
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Puolustusdoktriini
sotakokemusten valossa
Suomen sotilasdoktriinina on
aina ollut strateginen defensiivi
– muuhun ei ole ollut edellytyksiäkään. Doktriini on perustunut yleisen asevelvollisuuden
tuottamaan isoon reserviin,
alueelliseen puolustusjärjestelmään ja sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Voidaan kysyä,
millaisella doktriinilla pieni valtio
ylipäätänsä voi saavuttaa torjuntavoiton? Sotakokemusten
valossa se on harvinaista. Taktiikan ja taistelutekniikan kannalta
on tärkeää tunnistaa sotakokemusten mukaiset realiteetit: mitä
alivoimainen voi tehdä ja mitä ei.
Miten tämä on otettu huomioon
Suomen puolustuksen kehittämisessä?
Alivoimainen ei tee
suurhyökkäyksiä
Sotakokemusten perusteella voidaan
havaita, että ylivoimainen osapuoli –
varsinkin ilmassa − on yleensä hallinnut taistelukenttää ja useimmiten
voittanut sodan. Näinhän kävi talvi- ja jatkosodassakin, vaikka Suomi saikin sotahistoriassa harvinaiset
torjuntavoitot. Yleinen havainto on,
ettei ilma-alivoimainen osapuoli ole
pystynyt toteuttamaan onnistuneita
16 • Ilmatorjunta 1/2011

operatiivisen tason (yhtymäluokan)
hyökkäyksiä – yrityksiähän on ollut.
Kuuluisa tapaus on saksalaisten
viimeinen suurhyökkäys ”Operaatio
Herbsnebel” Ardenneilla joulukuussa 1944. Huonon lentosään ansiosta
yllätyshyökkäys onnistui aluksi erinomaisesti, kunnes viikon kuluttua sää
parani, ja USA:n ylivoimainen ilmaase teki tehtävänsä. Amerikkalaiset
kärsivät taisteluissa saksalaisia suuremmat miehistö- ja kalustotappiot,
mutta amerikkalaisilla riitti resursseja, saksalaisilla ei. Alivoimaisella ei
ole varaa tuhlata resursseja!
Pohjois-Vietnam käynnisti tammikuussa 1968 Etelä-Vietnamin alueella kenraali Giapin suunnitteleman
hyökkäysoperaation, joka tunnetaan
Tet-hyökkäyksenä. Hajautettu hyökkäys kohdistui kymmeniin kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin, joista
Khe Sanh oli tärkein – siitä piti tulla
uusi (Indokiinan sodasta kuuluisa)
Dien Bien Phu, ja melkein tulikin.
Giap keskitti Khe Sanhin varuskunnan ympärille 2−3 vakinaisen armeijan divisioonaa, joiden tukena
oli kenttätykistöä, ilmatorjuntaa ja
panssarivaunuja, mutta ei ilmavoimaa. Taistelu kesti kaksi ja puoli
kuukautta ja päättyi amerikkalaisten
torjuntavoittoon ilmavoimien tuen
ansiosta. Amerikkalaiset suorittivat
24 000 taistelulentoa rynnäkkökoneilla ja 2700 pommituslentoa ras-

kailla B-52-koneilla, pommeja pudotettiin 110 000 tonnia (vrt: Persianlahden sodassa 1991 pudotettiin
88 500 tonnia). Giap joutui keskeyttämään piirityksen, kun hänen joukkojensa arvioitiin kärsineen 10 000
miehen tappiot. Amerikkalaiset joukot vedettiin heinäkuussa 1968 pois
Khe Sanhista, joten loppujen lopuksi
Giap saavutti päämääränsä.
Maaliskuussa 1972 Pohjois-Vietnam aloitti 20 divisioonan voimin
suurhyökkäyksen Etelä-Vietnamiin
tukenaan mm. 18 ilmatorjuntarykmenttiä, joista kolmella oli SA-75
(SA-2)-ohjuskalusto. Käytössä oli
paljon muuta ilmatorjunta-aseistusta sekä myös ensimmäistä kertaa olkapääohjuksia (Strela-2). Ilmasuojaus hoidettiin ilmatorjunnalla. Tämä
operaatio olisi ratkaissut Vietnamin
sodan nopeasti ilman Etelä-Vietnamin armeijan saamaa USA:n ilmavoimien tukea. Uusilla täsmäaseilla
(TOW-ohjukset, laser-pommit) tuhottiin satamäärin panssarivaunuja,
autoja ja tykkejä. Amerikkalaiset
kärsivät itsekin tappioita: viimeisen
sotavuoden taisteluissa menetettiin
126 helikopteria ja 206 lentokonetta pääasiassa ilmatorjunnan tulessa.
Myös Etelä-Vietnamin ilmavoimat
menettivät koneita: 31.3.1972 mennessä yhteensä 468 lentokonetta ja
351 helikopteria. Tämä operaatio oli
lopun alkua. Amerikkalaisten pois-

tuessa Etelä-Vietnamista 1973 sota
päättyi Pohjois-Vietnamin lopulliseen voittoon keväällä 1975.
Lokakuussa 1973 Egypti ja Syyria aloittivat yllättäen suurhyökkäyksen Israelia vastaan, alkoi ns.
Jom Kippur-sota. Lukumääräisesti
tarkastellen Israel oli alivoimainen
osapuoli. Hyökkäävien joukkojen
ilmasuojaus oli painopisteellisesti
poikkeuksellisen vahvan ilmatorjunnan vastuulla, mikä tuottikin aluksi
menestystä. Sodassa käytettiin myös
tykistöraketteja (FROG) ja ilmasta
laukaistavia ohjuksia (KSR-2, AS5), joita Israelin ilmatorjunta tuhosi.
Arabimaiden ilmatorjunta aiheutti aluksi Israelin ilmavoimille sietämättömät tappiot. Arabiosapuoli
hallitsi tilannetta noin 10 vrk:n ajan,
minkä jälkeen Israelin maavoimien
uhkarohkea vastahyökkäys Suezin
yli eliminoi egyptiläisten ilmatorjuntaohjusten ”sateenvarjon”, ja Israelin ilmavoimat pääsivät tukemaan
maavoimia täydellä tehollaan. Amerikkalaisten toimittamilla uusilla täsmäaseilla oli tässä suuri merkitys.
Teknillinen ja taidollinen ylivoima
ratkaisi sodan Israelin eduksi.

Alivoimainen ei pysty
käyttämään panssari
vaunuja eikä helikoptereita
Sotakokemuksista mm. Vietnamista
ja Lähi-idästä voidaan havaita, että
ilma-alivoimaisen mahdollisuudet
käyttää menestyksellisesti taistelupanssarivaunuja ja helikoptereita
ovat heikot.

Pohjois-Vietnamilla oli suurhyökkäyksissä 1968 ja 1972 mukana panssarivaunuja, mutta peitteisestä maastosta ja kohtalaisesta (mutta
ei riittävästä) ilmatorjunnasta huolimatta niistä iso osa tuhottiin ilmaaseella. Pohjois-Vietnamilla oli myös
helikoptereita, mutta niiden käytöstä
ei ole juurikaan havaintoja – ei ainakaan Etelä-Vietnamin alueella.
Lähi-idän Jom Kippur-sodassa
1973 tuhottiin avoimessa maastossa
satamäärin panssarivaunuja. Israel
menetti 440 taistelupanssarivaunua
ja 400 panssariajoneuvoa pääasiassa arabien pst-ohjusten tulessa, arabimaat noin 2500 panssarivaunua ja
yli 850 panssariajoneuvoa etupäässä Israelin panssarivaunujen ja rynnäkkökoneiden tulessa. Sekä Egypti että Syyria käyttivät sotatoimissa
myös helikoptereita (päätyyppi Mi8), mutta ne kärsivät isoja tappioita;
Egypti menetti 42 helikopteria, Syyria 13 ja Israel 6. Israelin ilmatorjunta
ampui alas 20 Mi-8:a.
Irakin asevoimien surkea kohtalo molemmissa sodissa (1991, 2003)
on lähihistoriaa. Suurista resursseista ei ollut hyötyä, kun vastassa oli
teknillisesti ylivertainen vastustaja.
Irakin armeijalla ei ollut kykyä suorittaa operatiivisia vastahyökkäyksiä,
ei kykyä käyttää tehokkaasti panssarivaunuja, helikoptereita eikä ilmavoimaa. Irakin suuret miehistö- ja
kalustotappiot kertoivat karua kieltään epätasaisesta tilanteesta. Vuoden 1991 sodan tuloksena arvioitiin,
että 30 000 irakilaissotilasta kaatui,
Taktiikka on myös
tekniikkaa. Kannettavat it-ohjukset ovat
näytelleet ratkaisevaa
roolia sissitoiminnassa ja jalkaväen ilmatorjunnassa. Kuvassa
Igla.

60 000 haavoittui ja 86 000 jäi vangiksi. Panssarivaunuista tuhottiin 90
%, panssariajoneuvoista 50 % ja tykistöstä 90 %. Vuoden 2003 sota oli
ihan läpihuutojuttu, Irakista ei ollut
mitään vastusta. Olisiko Irak voinut
menestyä paremmin millään muullakaan taktiikalla?

Alivoimaisen epäsuoraa
vastailmatoimintaa
Sotakokemukset ilma-alivoimaisen
osapuolen aktiivisesta ilmatoiminnasta ovat vähäisiä – itse asiassa
sitä vähäisempiä mitä lähemmäksi
tullaan nykypäivää. Ilmaylivoimainen osapuoli hallitsee omaa ja myös
vastustajan ilmatilaa satelliiteillaan,
tutkillaan, elektronisilla laitteillaan,
lentokoneillaan, lennokeillaan ja torjuntaohjuksillaan. Vastapuolen ilmatilaan alivoimaisella ei ole asiaa – hädin tuskin omaankaan.
Vuoden 1991 Persianlahden sodassa Irakin Saddam Hussein käynnisti vastailmatoiminnan Scud-ohjuksilla, kun ilmavoiman käyttö oli
mahdotonta. Tämän ei pitänyt olla
yllätys, koska Iranin ja Irakin välisessä sodassa (1980−1988) ammuttiin satoja tykistöraketteja (FROG)
ja ballistisia ohjuksia (Scud, Al Hussein). ”Kaupunkien sodassa” 1988
molemmat osapuolet laukoivat raketteja ja ohjuksia mm. pääkaupunkeihin, 532 ohjusta 52 päivän aikana.
Temppu oli sama, jota Adolf Hitler
käytti vuonna 1944 Saksan laukoessa ”lentäviä pommeja” (V1), ballistisia ohjuksia (V2) ja tykistöraketteja (Rheinbote) liittoutuneiden kohteisiin. Puolustukselle tällaiset aseet
ovat suuri uhka, koska niiden torjuminen on teknillisesti vaikeata.
Myös ylivoimainen osapuoli on
siirtänyt painopisteen miehitetyistä
pommi- ja rynnäkkökoneista sekä
helikoptereista muihin aseisiin. Irakin sodassa 2003 amerikkalaiset
ampuivat 955 risteilyohjusta ja 414
tykistöohjusta (ATACMS) vaarallisiin maaleihin, kuten ilmatorjunta››
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asemiin. Myös muilla pitkän kantaman täsmäaseilla vältettiin torjuntaa.
Niiden osuus oli yli 68 % koko ammusmäärästä. Afganistanin nykyisessä sodassa on käytetty jatkuvasti
miehittämättömiä taistelulennokkeja hyökkäystarkoituksiin. Miksi kannattaisikaan riskeerata ihmishenkiä,
kun homma voidaan hoitaa roboteilla.
Ohjuspuolustuksesta risteily-,
tykistö- ja ballistisia ohjuksia vastaan onkin tullut ilmapuolustuksen
kehityksen suurin haaste. Risteilyohjukset ovat torjuttavissa melkein
kaikilla ilmatorjunta-aseilla, aeroballistiset tykistöohjukset (vrt. Iskander)
Buk-M1:n kaltaisella modernilla ohjuskalustolla, ja ballistiset ohjukset
(Scud) tarkoitukseen erityisesti suunnitelluilla torjuntaohjuksilla, kuten
S-300V, S-400, Arrow II, SAMP/T
ja THAAD. Torjuntahävittäjillä tätä
tehtävää ei voida hoitaa. Ilmatorjunta onkin nyt avainasemassa sekä ilma-alivoimaisella että ylivoimaisella
puolella.
Tykistöohjusten yms. torjuminen
edellyttää korkeatorjuntakykyä, joka
mm. Buk-M1-järjestelmällä on.

Kustannustehokkaan
puolustusdoktriinin
avaintekijöitä
Sotakokemusten perusteella voidaan
väittää, ettei alivoimainen osapuoli
voi saavuttaa torjuntavoittoa pelkästään symmetrisen sodankäynnin keinoilla. Vastustajan ylivoimaa on tasoitettava epäsymmetrisillä keinoilla.
Alivoimaisen osapuolen voittamissa
Indokiinan, Vietnamin ja Afganistanin sodissa voidaan havaita paljonkin yhtäläisyyksiä suomalaisen aluepuolustuksen kanssa, ainakin taistelutavan osalta. Puolustaja on osannut
käyttää edullista maastoa ja alueen
laajuutta hyväkseen, mekanisoidul18 • Ilmatorjunta 1/2011

le hyökkääjälle ne ovat olleet haitta.
Puolustajalla ei ole ollut teknillisesti
monimutkaista kalustoa, mutta ei siitä hyökkääjällekään ole ollut ratkaisevaa etua. Tämähän on havaittavissa
nytkin Afganistanissa. Sissitoiminta
on tehokasta, mutta sillä ei yksinään
estetä maan miehittämistä! Pelote se
kyllä on.
Pienen valtion ei kannata matkia
suurvaltojen doktriineja eikä kehitystä, se johtaa harhaan. Oman doktriinin kehittäminen vaatii ammattitaitoa ja näkemystä. Epäsymmetrinen
aluepuolustusjärjestelmämme tarjoaa hyvän perustan vieläkin. Maavoimat on siinä tärkein puolustushaara;
kukaan ei ole voittanut sotaa ilman
maavoimia.
Kun hyökkääjän liike sitoutuu
tiestöön, pitäisi puolustajan kyetä
toimimaan tiestön ulkopuolella –
tämähän oli alun perin aluepuolustuksenkin perusidea. Huonoja sotakokemuksia alivoimaisen puolen
panssarivaunujen käytöstä voidaan
pitää perusteluina panssariprikaatin
kaltaisten yhtymien lakkauttamiselle. Voidaan tietysti kysyä, miten mekanisoituja valmiusprikaateja aiotaan
käyttää järkevästi vastustajan ylivoimasta huolimatta? Ilmatorjuntavoimaa ainakin pitäisi olla enemmän.
Sotakokemusten perusteella
ilma- ja panssarintorjunta ovat olleet
erityisen keskeisessä asemassa alivoimaisella puolella. Näiden puolustusaseiden kohdalla myös edullinen
hinta/laatu-suhde mahdollistaa riittävän määrän hankkimisen. Olkapääohjuksilla on viimeisen 40 vuoden
aikana ammuttu alas yli 1400 lentokonetta ja helikopteria. Pst-ohjuksilla tilanne on yhtä hyvä. Tärkeiden
kohteiden ja joukkojen suojaamiseen
tarvitaan myös suorituskykyisempiä
ja kalliimpia ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Pitäisi olla kyky torjua aina-

Ilmatorjunnassa ei millään taktiikalla
voi korvata teknillisiä puutteita.

kin tykistöohjuksia; sitä ei enää ole
kun Buk-M1 poistuu käytöstä. Vaatimuksena on riittävä korkea- ja jokasään torjuntakyky. Kysymys ballististen ohjusten torjunnasta on vaikeampi ratkaista, ei kuitenkaan mahdoton. Ilmapuolustuksessa taktiikka
on pitkälti vain tekniikkaa!
Alivoimainen osapuoli ei voi ilman isoja tappioita käyttää rynnäkkökoneita eikä helikoptereita – mihin niitä edes tarvittaisiin? Modernein asein varustettu kenttätykistö ja
kranaatinheittimistö kykenee hoitamaan tarvittavan epäsuoran tulituen.
Ulottuvuutta ja osumatarkkuutta voidaan (ja pitää) lisätä tykistöraketeilla
ja -ohjuksilla (MLRS, ATACMS) ja
hakeutuvilla ammuksilla. Uusi suomalainen kranaatinheitin AMOS on
hyvä esimerkki puolustukseen soveltuvasta tehokkaasta ja vaikeasti paikannettavasta tulitukiaseesta. Miehittämättömiä lennokkeja tarvitaan
tiedusteluun ja tulenjohtoon. Olisiko
myös ilmavoimissamme aika ryhtyä
seuraamaan kansainvälistä kehitystä
miehittämättömien koneiden hankkimisessa?
Viime kädessä hyvin koulutettu
ja motivoitunut suomalainen sotilas
on puolustusjärjestelmän tärkein osatekijä – kuten on aina ollut!

PERUSLUKEMIA

Kapteeni Janne Tähtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Taktiikasta

Georgian sota - tavoitteet,
suunnitelmat ja tapahtumat
Taktiikan palstalla jatketaan
viime numerossa aloitettua
artikkelisarjaa, joka käsittelee
elokuussa 2008 tapahtuneen
Venäjän ja Georgian välisen
sodan tapahtumia ja johtopäätöksiä. Tässä numerossa
käsitellään sodan osapuolten
tavoitteita ja suunnitelmia sekä
sodan tapahtumia. Artikkelin on
tarkoitus luoda lukijalle perusymmärrys Georgian sodasta,
jotta seuraavissa numeroissa esitetyt tiedot ilma-aseen
käytöstä ja ilmapuolustuksen
toiminnasta voidaan asettaa
oikeaan kontekstiinsa.
Venäjän tavoitteet
ja suunnitelmat
Venäjän operaation sotilaalliset tavoitteet olivat: (1) Etelä-Ossetian ja
Abhasian valtaaminen, (2) Georgian eristäminen valtaamalla satamat,
(3) vaikuttaminen Georgian viestinnän ja hallinnon johtamisen suorituskykyyn, (4) keskeisten kuljetuksiin
liittyvien tieyhteyksien katkaisu sekä
edellytysten luominen öljyputkien
käytön estämiseksi sekä (5) edellytysten luominen jatkohyökkäykselle
pääkaupungin Tbilisin valtaamiseksi.
Venäläiset toteuttivat Georgian
sodassa yhteisoperaation, johon kuului mekanisoitujen joukkojen, maahanlaskujoukkojen, pommi-, rynnäk-

kö- ja tiedustelukoneiden, merivoimien alusten sekä Etelä-Ossetian ja
Abhasian joukkojen käyttö yhdistettynä samanaikaisesti toteutettuihin verkkohyökkäyksiin. Jokaisella
joukolla oli taistelussa oma roolinsa,
joiden yhteisvaikutuksella päästiin
edulliseen loppuasetelmaan strategisten tavoitteiden täyttämiseksi.
Nopea eteneminen Etelä-Ossetian ja Abhasian alueiden valtaamiseksi, ilmaoperaation käynnistäminen välittömästi sekä operatiivinen ja
huollollinen valmius antavat ymmärtää, että hyökkäys oli suunniteltu ja
valmisteltu huolellisesti. Eräiden lähteiden mukaan päätös operaation toteuttamisesta tehtiin jo toukokuussa,
mikä antoi asevoimille kolme kuukautta aikaa valmistella ja harjoitella
toimintaa.

Georgian tavoitteet
ja suunnitelmat
Georgian operaation kokonaistavoitteena oli lain ja järjestyksen sekä
Tbilisin hallintovallan palauttaminen
kapinallisen Etelä-Ossetian maakunnan alueelle. Georgian hallinto ilmeisesti oletti, että Venäjä ei puuttuisi,
tai ehtisi riittävän nopeasti puuttua,
Tskhinvalin alueelle suoritettavaan
operaatioon. Georgian tavoitteena
oli edetä nopeasti Etelä-Ossetian
alueelle, vallata Tskhinvali ja eristää Trans-Kaukasus moottoritie, jotta
Venäjältä mahdollisesti suuntautuvat
vapaaehtoisjoukot eivät pääsisi taistelualueelle.

Georgialla ei ollut valmiita operaatiosuunnitelmia laadittuna EteläOssetian suuntaan, vaan suunnittelu
jouduttiin tekemään tilanteen kehittyessä. Suunnittelutyö oli keskittynyt
Abhasian suuntaan, jota oli pidetty
uhanalaisena suuntana. Etelä-Ossetian operaatiosuunta nähtiin lähinnä
mahdollisena sivustauhkana. Puolustussuunnitelmia, joita olisi sodan
edettyä tarvittu, ei ollut laadittu tai
päivitetty Venäjän hyökkäyksen osalta. Pääkaupungin Tbilisin puolustusta ei ollut suunniteltu etukäteen, eikä
minkäänlaisia puolustusvalmisteluita ollut tehty. Georgian oma intressi
liittyä Natoon oli vaikuttanut joukkojen koulutukseen valmiutta alentavasti. Vaikka Venäjä nähtiin maan
suurimpana uhkana, joukkojen koulutus oli keskittynyt rauhanturvaoperaatioiden ja vastaterrorismitoiminnan harjoitteluun.
Hyökkäysoperaatio Tskhinvaliin
suunniteltiin toteutettavaksi kolmesta suunnasta. Eristäminen ja joukkojen saartaminen oli tarkoitus toteuttaa kaupunkia ympäröivien ylänköjen molemmilta puolilta ja isku keskustaan suoraan etelästä. Läntinen
suunta annettiin 4. jalkaväkiprikaatin
vastuualueeksi, jonka keskeisimpiin
tehtäviin kuului vallata Avnevin kylä
sekä keskeiset korkeat maastonkohdat Hetagurovon kylän läheisyydessä.
Näitä maastonkohtia Etelä-Ossetian
joukot olivat käyttäneet epäsuoran
tulen joukkojen ryhmitysalueina. 3.
››
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jalkaväkiprikaatin tehtäväksi annettiin Georgian alueella olevien kylien suojaaminen valtaamalla itäisen
suunnan keskeiset maastonkohdat;
muun muassa Prisin ylängöt. Hyökkäävien prikaatien oli tarkoitus suunnitelman mukaan kohdata Guftin kylässä, jolloin pääkaupunki olisi ollut
saarrettuna. Tämän jälkeen prikaatien
joukot olisivat edenneet Rokin tunnelille, mikä olisi estänyt mahdollisten
lisäjoukkojen saapumisen alueelle.
Tällä välin erilliset pataljoonat sekä
sisäministeriön joukot olisivat vallanneet Tskhinvalin kaupungin alueen. Lännessä oli tarkoitus hyökätä
sivusuunnassa kahdella pataljoonalla ja katkaista Tskhinvaliin johtava
tie sekä vallata Rokin tunnelin alue.

Taistelutapahtumat
7.–8. elokuuta
Hieman ennen keskiyötä Georgia
aloitti hyökkäysoperaation Tskhinvalin alueelle. Operaatio alkoi 23.55
aloitetulla massiivisella tulivalmistelulla. Georgian joukot käynnistivät
hyökkäykset suunnitelmansa mukaisesti tulivalmistelun jälkeen. Neljäs
jalkaväkiprikaati hyökkäsi Tskhinvalin länsipuolella kohti kaupungin
luoteisosia, jossa vähintään yhdellä
pataljoonalla oli tarkoitus estää lisävoiman tulo kaupunkiin ohitustien
suunnassa. 3. jalkaväkiprikaati aloitti aamulla hyökkäyksen Tskhinvalin
itäpuolella. Prikaatin kolme pataljoonaa puhdistivat kyliä sekä valtasivat
keskeisiä maaston kohtia alueelta. Prikaati kohtasi Etelä-Ossetian linnoitettuja joukkoja Prisin ylängön alueella.
Päähyökkäyksen keskellä hyökkäsi erillisistä pataljoonista koottu
taisteluryhmä. Hyökkäystä vaikeutti toiminnan johtaminen, koska taisteluryhmältä puuttui komento-osat,
ja radiot eivät olleet yhteensopivat
laidoilla hyökkäävien prikaatien
kanssa. Taisteluryhmä joutui päivän
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aikana useisiin taisteluihin ja vastassa olleen vihollisen vahvuus yllätti
joukon. Taisteluryhmän ongelmien
takia neljännestä prikaatista siirrettiin joukkoja taistelemaan kaupungin
alueelle. 41. ja 42. pataljoona, jotka olivat päässeet ensimmäiseen tavoitteeseensa Hetagurovon alueelle,
käskettiin hyökkäämään Tskhinvalin
keskustan alueelle noin kello 10.00
alkaen. Pataljoonien hyökkäyksen ja
georgialaisen erillisen panssarivainupataljoonan hyökkäyksen vaikutuksella kaupungin keskusta saatiin
pääosin Georgian joukkojen haltuun.
Kello 14.00 mennessä Georgian joukot hallitsivat pääosaa Tskhinvalin
alueesta. Kaupungin laidoilla hyökänneet prikaatit eivät kuitenkaan
päässeet hyökkäyksillään niin pitkälle, että niiden hyökkäyksillä olisi
kyetty estämään vastapuolen lisävoiman keskittäminen alueelle.
Päivän aikana käytyjen kiivaiden taisteluiden ja ilmahyökkäysten
seurauksena georgialaisjoukot joutuivat vetämään kaupungin eteläosiin
ne joukot, joiden oli tarkoitus estää
venäläisjoukkojen pääsy kaupunkiin
pohjoisesta. Kello 22.00 mennessä
Tskhinvali oli palautunut Etelä-Ossetian joukkojen hallintaan. Samalla pieni venäläisjoukko pääsi etenemään Hetagurovon alueelle.
8. elokuuta aamuyöllä aloitettiin
Georgian 45 000 sotilaan vahvuisen
reservin liikekannallepano. Joukkojen perustamisen keskeisimpiä alueita olivat Gori, Senaki ja Tbilisi.
Päivän aikana 2. jalkaväkiprikaati
keskitettiin Etelä-Ossetian taistelualueelle Abhasian suunnasta Senakin alueelta.
Noin 01.00 Venäjän yleisesikunta antoi käskyn, jonka mukaan
Etelä-Ossetian rajan läheisyydessä
harjoitusalueella olevien joukkojen
oli edettävä Rokin tunnelin kautta
Etelä-Ossetiaan. Puolessa tunnissa

käskystä pataljoonan vahvuiset taisteluosastot 693. ja 135. motorisoiduista jalkaväkirykmenteistä, jotka
kuuluivat 19. motorisoituun jalkaväkidivisioonaan, olivat tehtävänsä
mukaisesti liikkeellä. Kello 02.00
venäläisjoukot tunkeutuivat EteläOssetian alueelle. Päivän aikana venäläiset keskittivät joukkojensa osia
Tskhinvalin pohjoispuolelle. Liikettä
hidasti alueen tiestö sekä georgialaisten tulenkäyttö. Venäläisjoukot osallistuivat taisteluihin ilmaiskuin sekä
tykistön tulella.
9. elokuuta
Aamulla Georgia aloitti uuden hyökkäyksen Tskhinvalin alueelle useassa suunnassa. 2. jalkaväkiprikaati
hyökkäsi panssarivaunujen tukemana kaksi pataljoonaa (22. ja 23. kevyt jalkaväkipataljoona) rinnakkain
kohti Hetagurovoa, jossa joukot kohtasivat venäläisjoukkojen kärjen. 3.
jalkaväkiprikaati käynnisti uuden
hyökkäyksen kaupungin itäpuolella
ja keskellä 4. prikaatilla vahvennetut
joukot yrittivät vallata Tskhinvalin
uudella rynnäköllä.
Venäläisjoukot, joiden eteneminen oli pysähtynyt Tskhinvaliin johtavalle tielle, saivat suuria vahvennuksia pohjoisesta ja aloittivat hyökkäyksen luoteesta pääkaupungin alueelle.
Noin kello 14 venäläisjoukot aloittivat tunkeutumisen Tskhinvaliin tietämättä sitä, että myös Georgian joukot
aloittivat samaan aikaan hyökkäyksen
alueelle. Georgian joukkojen hyökkäykseen liittyi väijytyshyökkäys, jossa
haavoittui Venäjän 58.armeijan komentaja, kenraali Anatoly Khrulyev. Georgian tiedustelujoukot iskivät
osastoon, jossa oli armeijan komentaja ja useita toimittajia. Komentaja
haavoittui, useita esikuntaupseereita
kaatui sekä lukuisia ajoneuvoja tuhoutui. Osaston 30 ajoneuvosta selviytyi
iskusta vain viisi. Tapausta pidetään
osoituksena Venäjän armeijan tiedustelun heikosta suorituskyvystä viiden
päivän sodan aikana.
Toisen taisteluvuorokauden ai-

kana Venäjä sai kasvatettua voimaa
taistelualueella keskittämällä lisää
joukkoja alueelle Rokin tunnelin
kautta. Voimasuhteiden muutos alkoi
näkyä taistelualueella. Venäläisjoukkojen hyökkäystä vastassa olleet georgialaisjoukot kykenivät pitämään
kaupungin ja sitä ympäröivät kylät
iltaan saakka. Kärsittyään raskaita
tappioita pääosa Georgian joukoista aloitti vaiheittaisen vetäytymisen
Tskhinvalista ja ryhmittyi uudestaan
kaupungin eteläpuolelle.
9. elokuuta kuluessa Venäjä aloitti joukkojen keskittämisen Georgian
ja Abhasian väliselle rajalle. Joukkojen keskittämisellä valmisteltiin armeijan, ilmavoimien ja merivoimien
sekä Abhasian joukkojen yhteisoperaatiota. Myös useita aluksia Venäjän
Mustanmeren laivastosta keskitettiin
Georgian rannikolle.
10. elokuuta
Yön ja aamun aikana venäläiset jatkoivat joukkojen ja kaluston keskittämistä Etelä-Ossetian alueelle Rokin
tunnelin kautta. Samaan aikaan venäläiset erikoisjoukot, taisteluosasto
76. maahanlaskudivisioonasta sekä
Vostok-pataljoonan joukot jatkoivat
hyökkäystä vallaten ja puhdistaen
Tskhinvalin pohjoispuoleisen alueen
georgialaiskyliä sekä Zarskayan tien
aluetta. Joukkojen tehtävänä oli mahdollistaa venäläisten päävoiman taisteluun veto ja tunkeutuminen Tskhinvaliin 10. elokuuta aikana. Aamulla
noin kello 7 venäläisjoukot aloittivat
hyökkäyksen Tskhinvalin alueelle.
Viimeisetkin georgialaisjoukot saivat käskyn vetäytyä kaupungista ja
ryhmittyä puolustukseen Tskhinvalin
eteläpuolelle.
10. elokuuta kuluessa venäläiset
keskittivät lisää joukkoja myös Abhasiaan ja avasivat toisen rintaman
Mustanmeren rannikon suuntaisesti.
Noin kello 15 venäläiset ja abhasialaiset joukot aloittivat hyökkäyksen
georgialaisjoukkoja vastaan Abhasian alueella. Tähän mennessä Georgia
oli vetänyt pääosan joukoistaan pois

alueelta. Iltaan mennessä venäläisten
maahanlaskujoukkojen yksiköt olivat
vallanneet Enguri-joen ylittävän sillan Abhasian ja Georgian rajalla ja
tunkeutuneet Zugdidin alueelle.
11. elokuuta
Venäläisjoukot jatkoivat operaatiota
kahdessa suunnassa Georgian alueelle. Etelä-Ossetiasta venäläiset jatkoivat hyökkäystä Gorin suuntaan. Operaatiosuunnan kokonaistavoitteena
oli Georgian pääkaupungin uhkaaminen, idästä länteen johtavien teiden ja rautatien katkaisu sekä alueiden valtaaminen, jotta mahdollisten
Tskhinvalin alueen puolustustaisteluiden edellytykseksi saataisiin syvyyttä taistelualueeseen. Venäläiset
kokosivat hyökkäykseen kaksi rykmentin vahvuista taisteluosastoa.
Hyökkäys alkoi ennen puoltapäivää
tavoitteenaan saavuttaa Variani ennen pimeän tuloa. Hyökkäävät venäläisjoukot kohtasivat paikoittain vastarintaa, mutta pyrkivät jatkamaan
hyökkäystä nopeasti syvyyteen. Vihollisjoukot lyötiin toisen portaan
joukoista muodostetuilla osastoilla.
Varianin alueella venäläisjoukot saivat haltuunsa georgialaisten suuren
huoltokeskuksen, joka oli vastannut
kaikkien Georgian joukkojen huoltamisesta taistelualueella.
Georgian asevoimat eivät mahtaneet mitään Venäjän joukkojen ylivoiman edessä, vaan joutuivat aloittamaan vetäytymisen heti hyökkäyksen alettua. Etelä-Ossetian suunnalla
2. jalkaväkiprikaatin joukot aloittivat
vetäytymisen kohti Goria asemistaan
Etelä-Ossetian rajalla. Osa irtautuvista joukoista joutui taisteluun syvyyteen edenneitä venäläisjoukkoja
vastaan ja koki raskaita tappioita. Illan aikana Georgian joukot aloittivat
vetäytymisen Gorin alueelta. Pääosa
joukoista vetäytyi kohti Tbilisiä ja
osa kohti Kutaisia. Joukkojen tehtävänä oli järjestää pääkaupungin puolustus venäläisjoukkojen mahdollisen hyökkäyksen varalle.
Abhasian rintamalla venäläiset

aloittivat hyökkäysoperaation rannikon suuntaisesti. Zugdidin alueelle
keskitettiin lisää maahanlaskujoukkoja sekä tykistöä. Kodorin sola saarrettiin venäläisillä maahanlaskujoukoilla illan aikana. Tämän seurauksena pääosa georgialaisjoukoista irtautui alueelta hyläten raskaat aseensa. Panssaroidut joukot hyökkäsivät
kohti Senakin kaupunkia kohdaten
vain heikkoa vastarintaa. Zugdidin
kaupunki, useita alueen kyliä sekä
sotilastukikohta Senakin kaupungin
lähistöllä vallattiin hyökkäyksen aikana. Venäläisjoukot aiheuttivat tuhoa vallattujen alueiden sotilas- ja
siviili-infrastruktuurille. Venäläiset
saivat alueelta haltuunsa kaksi hylättyä Buk-M1 ohjuslavettia, kaksi
latauslavettia sekä useita ohjuksia.
Läntisen suunnan tavoitteina olivat
idästä länteen suuntautuvien teiden ja
rautatien katkaisu, Potin sataman valtaaminen sekä joukkojen ryhmittäminen siten, että jatkohyökkäys Baku-Supsa -öljyputken haltuun ottamiseksi olisi tehtävissä välittömästi.
12. elokuuta
12. elokuuta mennessä Georgian
armeija oli koonnut loput joukkonsa Tbilisin luoteispuolelle, jossa oli
ainoa pääkaupungin puolustukseen
sopiva maasto. Alueelle ei ollut valmiita taistelusuunnitelmia, eikä siellä ollut tehty puolustusvalmisteluita.
Abhasian rintamalla kello 06.00
aloitettiin ilmaiskujen tukemana
hyökkäys Kodorin solan alueelle
jääneitä joukkoja vastaan. Abhasian
joukot käyttivät hyökkäyksen tukemiseen myös taktisia maahanlaskuja
Georgian sisäministeriön joukkojen
selustaan. Koska pääosa alueen georgialaisjoukoista oli jo irtautunut
asemistaan, saavuttivat Abhasian
joukot Georgian rajan solan alueella
iltaan mennessä kohtaamatta juurikaan vastarintaa.
12. elokuuta Venäjän presidentti hyväksyi Euroopan Unionin välittämän rauhansuunnitelman ja käski
››
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taisteluiden lopettamisen Georgiassa. Venäjän asevoimat olivat saavuttaneet riittävän vahvan asetelman,
jolloin Venäjä pystyi sanelemaan,
koska sota lopetettaisiin. Venäjä oli
hajottanut maan kolmeen osaan ja
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lyönyt sen asevoimat sekä eristänyt
Georgian mahdollisen ulkopuolisen
avun antajista.

Lopuksi

reutumaan lukijoitten kannalta mielenkiintoisempiin osa-alueisiin. Numerossa 2/11 käsitellään ilma-aseen
käyttöperiaatteita, numerossa 3/11 ilmapuolustuksen toimintaa ja numerossa 4/11 Georgian sodasta tehtäviä
johtopäätöksiä ilma-aseen käytöstä
ja ilmapuolustuksen toiminnasta.

Seuraavissa numeroissa päästään pu-

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

ilma-aseesta

Pikku-uutisia Venäjältä
Izvestia; 02. Marraskuuta 2010 s.11

Venäjän asevoimien
uudelleen aseistaminen
on pitkällinen prosessi.
Venäjän puolustusministeri Anatoli
Serdiukovin mukaan Asevoimien uudistus ja niiden saattaminen uuteen
muotoon valmistuu vuoteen 2020
mennessä. Uudistuksen ensimmäinen vaihe on saatu valmiiksi eli organisaation optimointi. Seuraavaksi
ratkaistaan Asevoimien sosiaaliset
ongelmat sekä uudelleen aseistaminen, joka on pitkällinen prosessi.
Aseistaminen tullaan jakamaan kahteen osaan, ensimmäinen osa valmistuu vuonna 2015 ja toinen osa vuonna
2020. Modernin varustuksen määrä
koko varustuksesta tulee olemaan
30 % vuonna 2015 ja 70 % vuonna
2020. Ilmapuolustuksen osalta vuosien 2013 ja 2015 välillä on tarkoitus
tilata 10 kpl T-50/PAK-FA hävittäjää
sekä vuoden 2015 jälkeen 60 kpl lisää. An-124 Ruslan sotilaskuljetuskoneiden tuotanto tullaan aloittamaan
uudelleen ja lisäsi tullaan hankkimaan Il-112, Il-476, Il-76M sekä An22 • Ilmatorjunta 1/2011

70 sotilaskuljetuskoneita. Vuoteen
2015 mennessä Ilmavoimat tulevat
saamaan käyttöönsä noin 400 uutta
taistelu- ja kuljetushelikopteria tyyppejä Mi-28N, Ka-52 ja Mi-8. Lisäksi
Ilmavoimat tulevat vastaanottamaan
lisää S-400 ja Pantsir-S1 kalustoja.
Lenta.Ru: 1. Joulukuuta 2010, Lenta.
Ru; 1. Joulukuuta 2010

Venäjän Ilmavoimien
kalustohankinnat jatkuvat.
Ilmavoimien komentajan sijainen
kenraaliluutnantti Igor Sadofiev kertoi, että Ilmavoimat ovat ostamassa
yli 1 500 uutta helikopteria ja lentokonetta vuoteen 2020 mennessä.
Kaikkiaan vuoteen 2020 mennessä
on suunniteltu ostettavan ja modernisoitavan noin 2 000 lentokonetta
ja helikopteria. Modernisoitavien
lentokoneiden määrä on noin 400
kappaletta. Täsmäohjatun aseistuksen osuus tulee kasvamaan 1 700
% vuoteen 2020 mennessä. Muiden
suunnitelmien joukossa on helikopteri- ja lentokonetappioiden vähentäminen 90%, kaikissa näkyvyys ja

sääoloissa toimintakykyisten lentokoneiden määrän lisääminen 350%
samoin kuin lentotukikohtien johtopaikkojen rakentaminen yhdistetyksi
tiedustelun ja informaation johtopaikoiksi. Sadofievin mukaan on myös
suunniteltu lisättävän miehittämättömien ilma-alusten määrää 500% siten, että ne muodostavat 30% koko
ilma-aseen määrästä.
Vzgliad: 1. Joulukuuta 2010

Ilmavoimien ilmatorjuntaohjusjoukkojen aseistus
uudistetaan.
Ilmavoimien ilmatorjuntaohjusjoukot on suunniteltu aseistettavan kokonaan uudelleen vuoteen 2020 mennessä S-400 ja Pantsir-S1 ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä. On mahdollista, että ilmatilanpuolustusprikaatit
aloittavat uuden ohjusjärjestelmän,
nykyiseltä nimeltään S-500, vastaanoton ennen vuotta 2020. Ilmavoimien
virallinen tiedottaja eversti Vladimir
Drik kertoi, että vuodesta 2011 alkaen on suunniteltu suurimittaisia uusien asetyyppien ja sotilasvarustuksen

toimituksia Ilmavoimien ilmatorjuntaohjusjoukoille. Lisäksi on suunniteltu lisätä niiden määrää joukoilla
100%:iin määrän ja laadun osalta
vuoteen 2020 mennessä.
Nezavisimoe Voennoe Obozrenie;
n:o 44; 26. Marraskuuta – 02. Joulukuuta 2010 s.2, Versija; n:o 44; 15
– 21. Marraskuuta 2010 s.17, Kommersant-Vlast; n:o 50; 20. - 26. Joulukuuta 2010 s.40

Venäjän Ilmavoimia supistetaan kolmanneksella ja
organisoidaan strategisten
suuntien mukaisesti.
Ilmavoimien komentajan kenraalieversti Alexander Zelinin mukaan
muutaman viime vuoden kuluessa sotilasilmailu on supistunut kolmanneksella ja viime vuoden aikana se on organisoitu neljän uuden
strategisen sotilaspiirin johtoportaan alaisuuteen. Ilmavoimien pääesikunnassa säilyy vain koulutustoiminnan ja hankinnan johto, kun
taas lentokoneiden ja helikoptereiden
käytön johtaminen on siirtynyt operatiivisten johtoportaiden komentajille. Nyt neljä seitsemästä operatiivisesta Ilmavoimien johtoportaasta on
alistettu strategisille johtoportaille.
Maavoimien lentojoukot on myös
alistettu strategisille johtoportaille
ja niitä voidaan käyttää näin ollen
Maavoimien tarpeiden mukaisesti.
Ilmavoimien uusi rakenne koostuu
Ilmavoimien Pääesikunnasta, seitsemästä operatiivista johtoporrasta
(neljä sotilaspiiriä, kaukotoimintaja kuljetusilmavoimat, ilmatilanpuolustuksen johtoporras), seitsemästä
ensimmäisen luokan tukikohdasta,
kahdeksasta toisen luokan tukikohdasta ja 13 ilmatilanpuolustusprikaatista. Koko ilmavoima tullaan kokoamaan käytettäviin ensimmäisen ja
toisen luokan tukikohtiin. Hävittäjälaivueet tulevat käyttämään kiertävällä periaatteella myös varakenttiä
valmiuskäytössä. Ilmavoimien organisaatiorakenne on jaettu kolmel-

le tasolle eli strategiselle, operatiiviselle ja taktiselle.
Suunnitelman mukaan vain 33
lentokenttää 249 päällystetystä kentästä tulee pysymään Ilmavoimien
hallinnassa. Loppuja tulevat huoltamaan siviilitoimijat. Saatavilla
olevan avoimen tiedon mukaan Ilmavoimilla oli ennen uudistusta 72
lentorykmenttiä, 14 tukikohtaa ja 12
erillistä laivuetta tai osastoa.
Vzgliad; 26. Joulukuuta 2010 s.EV

Maavoimien ilmatorjuntajoukot osaksi Venäjän
ilmatilanpuolustusta.
Maavoimien ilmatorjuntajoukkojen
komentaja kenraalimajuri Alexander
Leonov kertoi, että Maavoimien ilmatorjuntajoukot tullaan liittämään
osaksi Venäjän yhdistettyä ilmatilanpuolustusjärjestelmää. Maavoimien
ilmatorjunta käsittää ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, ilmatorjuntaohjusja tykistöjärjestelmiä, ilmatorjuntatykkejä sekä radioteknisiä yhtymiä
ja joukkoja (ilmavalvonta). Osana
asevoimien muutosta ja siirtymistä
tulevaisuuden kokoonpanoihin kaikki nämä joukot tulevat muuttumaan
pysyvänvalmiudenjoukoiksi. Maavoimien ilmatorjuntajoukoilla näkyi vuonna 2010 selkeästi joukkojen
sekä yhtymien taistelukoulutuksen
laadun ja tehokkuuden jatkuva kasvu. Vuoden kuluessa yli 150 joukkoa
suoritti kovapanosammunnat Kapustin Jarin, Telemban ja Jeiskin harjoitusalueilla.
Voenno-Promishlenni Kurier; n:o 2;
19- 25. Tammikuuta 2011 s.1

Su-35 lentorykmenteille
2011 - 2015.
Su-35 on kokonaan nykyaikaistettu
erittäin liikehtimiskykyinen monitoimihävittäjä, joka edustaa Su-27 jatkokehitystä. Su-35 hävittäjän omaleimaisin erikoisuus on uusi avioniikka, joka perustuu kaikki koneen
järjestelmät yhdistävään tiedonhal-

lintajärjestelmään. Kone on varustettu uudella vaiheohjatulla tutkalla, jolla on suuri havaintoetäisyys ja
jonka samanaikaisesti seurattavien
sekä torjuttavien maalien määrää on
lisätty. Uusi tutka pystyy seuraamaan
30 ilmamaalia ja toimimaan niistä
kahdeksaa vastaan sekä seuraamaan
neljää maamaalia ja toimimaan kahta
vastaan. Su-35 hävittäjällä on uuden
tyyppiset moottorit, joiden työntövoimaa on kasvatettu ja joihin on
liitetty työntövoiman suuntaus. Hävittäjällä on laaja kauko-, keski- ja
lyhyen kantaman aseistus valikoima.
Koneen tutkaheijastuspinta-alaa on
pienennetty kymmenen prosenttia
verrattuna neljännen sukupolven
hävittäjiin. Muutos perustuu ohjaamon kuomun sähköjohdotuksen viimeistelystä, säteilyä imevästä viimeistelystä sekä esiin törröttävien
sensorien pienemmästä määrästä.
Su-35 hävittäjälle on luvattu 6 000
lentotuntia ja 30 vuoden käyttöikä
sekä työntöohjatuille moottoreille 4 000 tunnin käyttöikä. Vuosina
2011-2015 on suunniteltu muodostettavan rykmenttejä Su-35 koneista Venäjän Ilmavoimiin. Ne tulevat
olemaan siirtymävaiheen joukkoja,
kunnes nyt koelentoja läpikäyvä viidennen sukupolven hävittäjä luovutetaan käyttöön.
Voenno-Promishlenni Kurier; n:o
48; 08.- 14. Joulukuuta 2010 s.4,
AviaPort news agency: 02. Joulukuuta 2010

Venäjän helikopteri-ilmailun
tulevaisuus sekä Mi-38.
Venäjän Helikopterit Yhtymän laajennettu valtuuskunta kokoontui Burjatian pääkaupungissa Ulan-Udessa.
Kokouksen osallistujat keskustelivat vuoden 2010 tuotanto-ohjelmien täyttämisestä sekä suunnittelivat
toimintaa vuosille 2011 -2015. Venäjän Helikopterit Yhtymän lehdistöpalvelun mukaan suunniteltujen
asioiden joukkoon kuuluivat suun››
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nittelutoimistojen keskinäistä tiedonvaihtoa koskevat asiat, sarjatuotantotehtaiden modernisointeja ja uusien
helikoptereiden kehittämistä koskevat asiat. Yhtymä tuottaa muiden innovatiivisten kehitelmiensä lisäksi
Ansat-U helikopteria sarjatuotantona
Venäjän Ilmavoimille ja muille asiakkaille. Yhtymä työskentelee uuden
keskiraskaan venäläisen monitoimihelikopterin prototyypin Ka-62 kimpussa, jonka on määrä kuljettaa 12
henkeä tai 2,5 tonnia kuormaa ulkoisessa ripustuksessa. Sen sarjatuotanto on suunniteltu alkavan 2014. Eräs
tärkeä kehityslinja ja innovatiivisen
teknologian käyttöönotto kohde on
nykyaikaisen suuri nopeuksisen helikopterin kehittäminen. Nopean helikopterin esisarjan odotetaan ilmestyvän vuosien 2015 – 2017 kuluessa.
Venäjän Helikopterit Yhtymä
kertoi, että uuden sukupolven kuljetus- ja matkustajahelikopteri Mi38 sarjatuotannon on suunniteltu
alkavan vuonna 2013. Mi-38 moottoreina ovat Pratt & Whitney Canadan moottorit. Mi-38 toinen prototyyppi OP-2, jonka on valmistanut
Kazanin Helikopteritehdas (KVZ),
on suorittanut ensilentonsa. Suunnitelman mukaan Mi-38 OP-2 tullaan
luovuttamaan M. Mil mukaan nimetylle Moskovan Helikopteritehtaalle
(MVZ) täysimittaista koelento-ohjelmaa varten. MVZ suunnittelee Mi-38
OP-2 helikopterin julkista esittelyä
vuonna 2011.
Lenta.Ru; 20. Joulukuuta 2010;
Oruzhie Rossii; 12. Tammikuuta
2011; Krasnaja Zvezda; 28. Joulukuuta 2010 s.1

Venäjän Ilmavoimat
vastaanottivat uusia
helikoptereita.
Ulan-Uden Lentokoneenrakennustehdas (U-UAZ) luovutti kymmenen
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Mi-8AMTSH kuljetus- ja rynnäkköhelikopteria Venäjän Puolustusministeriölle. Juhlallinen kymmenen
uuden Mi-8 helikopterin käyttöönotto seremonia tapahtui Korenovskajan
helikopteritukikohdassa Krasnodarin
Territoriossa 12.1.2011, johon helikopterit tulevat myös tukeutumaan.
Puolustusministeriön tiedottajan mukaan uudet helikopterit on toimitettu
Ilmavoimien sotakaluston modernisointiohjelman mukaisesti.
Kolmen monitoimihelikopteri
Ka-52 Alligatorin luovutusseremonia pidettiin 28.12.2010 Maavoimien
Ilmailun Koulutuskeskuksessa Torzhokissa. Koulutuskeskuksen asiantuntijat on jo koulutettu uudelle
helikopterityypille ja he ovat aloittaneet lentäjien ja teknisen henkilöstön kouluttamisen Maavoimien lentoyksiköihin.
Vzgliad; 29. Joulukuuta 2010 s.EV;
Gazeta.Ru; 29.Joulukuuta 2010,
Vzgliad; 19. Marraskuuta 2010 s.EV;
Komsomolskaja Pravda; 20.Marraskuuta 2010 s.EV

Lento-onnettomuuksia
Venäjällä.
Tulan alueella 28.12.2010 syöksyi
maahan An-22 ja kaikki mukana olleet kahden eri miehistön12 lentäjää
menehtyivät. Sotilaskuljetuskone An22 oli noussut Voronezhista ja lähestyi Migalovon kenttää Tverin alueella. Alle tunti myöhemmin Krasni Oktiabr kylän asukkaat Tulan alueella
kertoivat lentokoneesta ja räjähdyksestä. Ilmavoimien virallisen tiedottajan mukaan An-22 koneen maahan
syöksyn vuoksi Ilmavoimien komentaja Alexander Zelin on pysäyttänyt
lennot tällä konetyypillä kuten myös
Tu-95 strategisella pommikoneella.
Tu-95 koneen lentojen pysäyttäminen
johtuu siitä, että ne on varustettu samanlaisilla moottoreilla kuin An-22.

MiG-31 oli suorittamassa koulutuslentoa Permin Territoriossa koneen syöksyessä maahan. Koneen
miehistö hyppäsi heittoistuimilla
noin 40 kilometrin etäisyydellä Savinovon lentokentältä Valezhnoe kylän alueella. Alustavan tiedon mukaan miehistö selvisi koneen maahan syöksystä hengissä. Etsintä ja
pelastusoperaatio aloitettiin heti tapahtuman jälkeen. Lento oli suoritettu aseistamattomana. Myös MiG-31
konetyypin osalta on Puolustusministeriön pysäyttänyt lentotoiminnan, kunnes syy onnettomuuteen on
selvinnyt.
Lenta.Ru; 27. Joulukuuta 2010

Maahanlaskujoukoille
Strela-10M3 ilmatorjunta
ohjusjärjestelmiä.
Maahanlaskujoukkojen ilmatorjuntayksiköt vastaanottivat modernisoituja Strela-10M3 (SA-13) ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Uudet ohjusjärjestelmät korvaavat todennäköisesti vanhentuneet 23 mm:n ZU-23
kaksoisilmatorjuntatykit. Modernisoitu Strela-10M3 eroaa edeltäjistään uudistetuilla, kaksikanavaisella
hakupäällä varustetuilla ohjuksilla.
Tämä uudistus mahdollistaa maalien
tuhoamisen optisesta ja lämpöhäirinnästä huolimatta. Ohjusampumalaite
on asennettu tela-alustalle (MTLB).
Lavetilla on ampumavalmiina neljä
ohjusta ja sama määrä ohjuksia on
varastoitu telalavetille reserviksi. Järjestelmää voidaan käyttää itsenäisenä
taisteluyksikkönä tai yhdessä muiden
lavettien kanssa.
Vremja Novostei; 23. Marraskuuta
2010 s.3

Ilmatorjuntaohjuskaluston
esittely ja Tor-M2E.
Ilmatorjuntaohjusjärjestelmät olivat
voimakkaasti esillä kansainvälisessä Zhuhain ilmanäyttelyssä Kiinassa.
Venäjä esitteli seitsemän eri yhtiön
ilmapuolustusjärjestelmiä ja varus-

teita. Näitä yhtiöitä olivat Almaz-Antei, Kupol, Uljanovskin Mekaniikkatehdas, Agat, MNIIPA, Fakel ja VMP
Avitek. Venäjällä on perinteisesti
ollut vahva asema kansainvälisillä
asemarkkinoilla ilmapuolustuksen
segmentissä. Useat maat ovat kiinnostuneita hankkimaan uuden S-400
ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Yhteistoiminnassa Rosoboronexportin
kanssa Almaz-Antei esitteli Buk ja
Tor järjestelmien viimeisimpiä versioita. Mikhail Novikov kertoi, että

sopimuksia Buk-M2E järjestelmästä on jo allekirjoitettu joidenkin ulkomaisten asiakkaiden kanssa ja ensimmäiset järjestelmät on toimitettu.
Hänen mukaansa myös lyhyen kantaman Tor-M2E ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä on hyvät vientinäkymät.
Tor-M2E järjestelmän vienti alkaa
vuonna 2011 (E on vientiversio).
Tor-M2E kehittämisessä yksi pääehdoista oli kulujen minimoimiseksi perusrakenteen ja teknisen yleisratkaisun säilyttäminen. Nämä ehdot
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eivät estäneet merkittävää teknisten
ominaisuuksien parantamista. Taistelutehokkuutta kasvatettu käytännöllisesti katsoen kaksinkertaiseksi
ja maalien samanaikaisen torjunnan
torjuntasektoria on laajennettu nelinkertaiseksi. Järjestelmä on liitetty
patterin komentopaikkaan ja liikkuvaan maalinosoituskeskukseen. Venäjän Asevoimat alkavat vastaanottaa uutta Tor modifikaatiota (Tor-2M)
vuodesta 2011 alkaen.

Kapteeni
Mika Raudvassar
Viron puolustusvoimat

historiasta

Viron ilmapuolustuksen kehitys
Talvisotaan mennessä – osa 1
Artikkelisarjassa käsitellään Viron ilmapuolustuksen kehitystä
Vapaussodasta Talvisotaan. Sarjan toinen osa julkaistaan seuraavassa numerossa. Kirjoittaja
toimii Viron maanpuolustuskorkeakoulussa historian opettajana.
Suomen Talvisota oli ensimmäinen
tällä seudulla, jossa ilma-ase pyrki
ratkaisevan rooliin. Sekä Suomen
että Viron Vapaussodissa ilmatoiminnalla oli pelkästään paikoittain selvää merkitystä. Viron Vapaussodasta
puuttuivat kokonaan ilmataistelut, pikemminkin voitiin puhua ilmailusta.
Koneilla oli kyllä diplomaattista roolia ja ilma-ase oli kaikilla osapuolilla
niin Viron armeijalla, Puna-armeijalla kuin Landeswehrillä.

Vapaussodan ilmailua
Virolainen lentoyksikkö sai alkunsa jo ennen Vapaussotaa. 21. mar-

raskuuta 1918 luotiin ”Lennuväe
poolrood” (”Ilmavoimain puolikomppania”) alistettuna Insinööripataljoonalle. Ongelmana oli käyttökelpoisen lentokaluston puuttuminen. Ensimmäinen ihan ehjä kone –
ranskalainen Farman HF-30 – saatiin
maavoimien vastahyökkäyksen yhteydessä Narvan lähellä ja sillä suoritettiin ensimmäinen taistelulento jo
15. helmikuuta 1919. Sodan lopussa
käyttökelpoisia lentokoneita oli 12,
joista suuri osa oli sotasaaliskoneita
Puna-armeijalta sekä Landeswehriltä
tai niiden kannattajilta.
Vapaussodassa suoritettiin yhteensä alle 30 taistelulentoa ja muutamia kymmeniä tiedustelulentoja pääosin Etelärintamalla – sen aikaan Virossa ei viimeisinä mainittuja luokitettu taistelulennoiksi ja niitä ei edes
laskettu tarkkaan. Näin ilma-aseella
ei ollut ratkaisevaa vaikutusta. Vastustajillakaan ei ollut lentokoneita yllin kyllin, mutta käsitys esimerkiksi

saksalaisista runsaasti lentokoneita
omistavana vastustajana johti ainakin yhteen harmittavaan tapaukseen.
18.6.1919 lensi 2. divisioonan tiedustelukone BE2 n 200 m korkeudella
yli Valgan kaupungin, jossa seisoi
Panssarijunadivisioonan panssarijunia ja muita yksiköitä odottamassa
käskyä siirtyä joko takaisin itään tukemaan Pihkovan kaupungin ja seudun vallannutta 2. divisioonaa taikka
etelään tukemaan 3. divisioonaa nousevaa saksalaisuhkaa vastaan. Panssarijunista avattiin koneen suuntaan
››

Ensimmäinen virolainen kone – Farman HF-30
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osuva kiväärituli ja kone laskeutui
Valgan lähelle. Onneksi kumpikaan
lentäjistä ei haavoittunut. Tapauksen teki harmilliseksi juuri se, että
kone lensi yli armeijaa täynnä olevan
kaupungin Panssarijunadivisioonan
esikuntapäällikön pyynnöstä tarkoituksena näyttää panssarimiehille virolaisten sotalentokoneiden olemassaolo ja tunnisteet. Ensimmäiset todelliset ilmatorjuntavoitot seurasivat
kuitenkin pian sekä 3. divisioonan
lohkolla että 1. divisioonan rintamalla Narvan lähellä. Kolme saksalaista
alkuperää olevaa konetta pakotettiin
tuliylläkköä käyttäen laskeutumaan,
kun ne yrittivät ottaa yhteyttä valkoiseen Luoteisarmeijaan. It-voitolla oli
siis jopa strategista merkitystä.
Kirjoittajan mielestä ilma-aseella
oli suurin merkitys operatiivisella tasolla. Sodan lopussa havaitsi 2. divisioonan ilmatiedustelu juoksuhautojen rakennustyön 2. ja 3. divisioonan
edessä ja se huomioitiin joukkojen
irrottamisessa niiden lähettämiseksi
koillisrintamalle, jossa käytiin marras-joulukuussa 1919 Viron Verdun
eli sodan loppuratkaisu. Viron 1.divisioonan ja kokonaan asemanvaihdon
suorittaneen 3. divisioonan asemia
vastaan hyökänneet Neuvosto-Venäjän 7. ja 15. armeija menettivät iskukykynsä. 3. tammikuuta 1920 tehtiin
aselepo, jota seurasi 2. helmikuuta
Tarton rauha. Painopisteen jäädessä
etelään torjuntavoitto olisi todennäköisesti ollut kyseenalainen.
Ilmatorjunta ei Vapaussodan aikana tullut olemaan vielä itsenäinen
aselaji, vaikka useita ilmatorjuntatykkejä oli käytössä merivoimissa ja
esimerkiksi panssarijunissa. Mitään
tietoja niiden käytöstä ilmamaaleja
vastaan ei ole ja koska sodan jälkeen
tarvetta ilmatorjuntatykkien käytölle
ei ollut – kaikki it-voitot oli saavutettu itkk:illa, ne huollettiin ja annettiin
varikolle.
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Insinöörivoimien
puolikomppaniasta
puolustushaaraksi
Lento-ase kuten aselaji itsenäistyi
jo keskellä sotaa 1919 kesällä ja koneiden puutteesta huolimatta luontiin sekä Maa- että Merilentolaivueet
(Maa- ja Merilennusalk) sekä perustettiin Lentokoulu (Lennukool).

Lentokoulun tunnus

Kehitys jatkui Vapaussodan jälkeen, mutta vasta 1923 painettiin
ensimmäiset vironkieliset oppikirjat
ja vuonna 1924 siirryttiin kokonaan
virolaisiin olosuhteisiin sopivaan
oppiin. Merilentolaivue oli sijoitettu Tallinaan ja se käytti Kundalla
sekä Haapsalussa sijaitsevia lentosatamia. Maalentolaivueen koneet
harjoittelivat Tallinnassa ja Tartossa.
Varakenttiä valmistettiin Rakveressa,
Vaivarassa, Vana-Nursissa ja Laatressa eli kahden rintamadivisioonan
vastuualueilla.
Vuonna 1922 oli koneita listassa

Koulutus aiheutti myös menetyksiä.

jo 56 ja samana vuonna tehtiin ensimmäinen pitkäaikainen kehityssuunnitelma (Plaan A). Ilmavoimissa tuli olla neljä isoa, 28:sta koneesta
koostuvaa sekaosastoa (eskadrillia).
Niistä kolme piti olla maavoimien
divisioonien yhteydessä (3. divisioonan vastuualue oli Länsi-Viro ja
saaristo, esikunta Pärnussa). Neljäs
suunniteltiin Tallinnan ilmapuolustusta varten ja sen piti toimia myös
varikkona alistettuna vastaavalle erilliselle esikunnalle (Ranna-, Õhu- ja
Sisekaitse Staap), joka komensi merivoimia (ei Peipsin järven laivastoa),
ilmavoimien pääosia ja lukuisia Tallinnan varuskunnan maavoimien yksiköitä.
Vuonna 1924 lopetettiin Plaan
A:n mukaan Merilentolaivue ja perustettiin Ilmavoimien rykmentti
(Lennuväerügement), joka hallitsi kaikkia lentoyksiköitä. Vuonna
1926 kävi selväksi, että Plaan A
on liikaa rauhan ajan pikkuvaltiolle
yleensä ja että sen mukaisten suurien yksikköjen sekä hallitseminen
että toiminta on melkein mahdotonta.
Uusi suunnitelma Plaan B:ssä nähtiin päämääränä vähentää yksiköissä
olevien koneiden määrää ja luopua
sekayksiköistä. Sen mukaan koottiin
hävittäjät 1. eskadrilliin Tallinnaan ja
tiedustelukoneet Tarttoon, jossa olevalle eskadrillille annettiin numeroksi 5. Kolmannelle eskadrillille, johon
koottiin pääasiassa vanhentuvat ja alkukoulutuksen koneet, sai numeroksi 9 ja sijaitsi Tallinnassa. Ideana oli
antaa sekä koillis- että kaakkoissuu-

nalle oma osasto. Toteutus kuitenkin
kesti. Kumpaankin piti kuulua kaksi
pienempää yksikköä – toinen hävittäjäyksikkö ja toinen lähitiedustelua
varten. Niin piti melkein heti lisätä
kokoonpanoon 2. eskadrill hävittäjistä Tarttoon ja 6. eskadrill lähitiedustelua varten 1. divisioonan vastuualueelle. Alku tehtiin v 1928 1.
hävittäjäeskadrillin siirtyessä Tallinnasta Rakvereen ja niin valtion pääkaupunki oli vuosina 1928–30 vailla
hävittäjäpuolustusta!
Samanaikaisesti suoritettiin armeijassa perusteellisia muutoksia alkaen 3.divisioonan esikunnan
siirtymisestä Pärnusta Tallinnaan ja
pääkaupungin puolustuksesta vastanneen lakkautettavan esikunnan tehtävät luovutettiin kyseiselle divisioonalle. Lentorykmentissä piti juuri
siihen aikaan luoda 3. hävittäjä- ja
7. kaukotiedusteluyksikkö ja vieläkin myöhemmin 4. hävittäjä- sekä 8.
raskas pommitusyksikkö. Niiden piti
jäädä Tallinnaan ja suoraan rauhanaikaisen PV:n komentajalle alistettuna. Yhtään näistä uusista yksiköistä
ei luotu, koska siirryttiin taas uusiin
kokoonpanoihin. Ainoana Plaan B:n
toteutuksena koottiin entiset huollosta vastanneet laitokset Lentovarikoksi (Lennubaas).
27.4.1928 luotiin Ilmapuolustuksen Komentajan (Õhukaitse Ülem)
virka, mutta vasta 3.10.1928 antoi
kenrmaj Paul Lill Lentorykmentille
ja Ilmatorjuntapatteristolle käskyn
johtosuhteista. Puolustusministeri
allekirjoitti hänen määräämiskäskyn

Lentovarikon lippu

vasta kuun lopussa. Jo 04.10.1928
eristettiin Pääesikunnan (Kindralstaap) I osasto, mikä nimitettiin Ilmapuolustuksen Esikunnaksi (Õhukaitse Staap), sen johtaja evl Richard
Tomberg jäi paikalleen.
Mainittu Ilmatorjuntapatteristo (Õhukaitse Suurtükiväegrupp)
luotiin 1.10.1928, pari ensimmäistä vuotta tehtiin suunnitelmia ja tilattiin materiaaleja mm. kotimainen
tulenjohtojärjestelmä insinööri Karl
Papellolta. Ensimmäinen it-yksikkö
oli merivoimissa luotu jo 1927, kun
rannikkotykistön 10. patteri Aegnan
saarella varustettin I maailmansodan aikaisilla neljällä Möller-tykillä
ja Papellon ensimmäisellä tulenjohtojärjestelmällä. Lisäksi oli Canet
-ilmatorjuntatykkejä Naissaaressa
vuoteen 1933 asti. Suurupin niemimaalla oli kenttätykkejä ilmatorjuntavalmiudessa.

Puolustushaara
ja sen tehtävät
Vuonna 1930 siirryttiin ilmapuolustuksessa kokoonpanoihin, jotka kestivät päämääräisesti vuoteen
1940 asti. Tasavallan hallitus päätti
18. kesäkuuta lakkauttaa Lentorykmentin ja sen tehtävät annettiin kokonaan Ilmapuolustuksen Esikunnalle. Rakveressa oleva 1.yksikkö
muutettiin 1.lennostoksi (viroksi 1.
divisjon), Tarton 5.yksikkö 2.lennostoksi ja Tallinnaan luotiin 3.lennosto.
Lennostojen kanssa samalle tasolle
itsenäisinä osastoina tulivat Lentokoulu, Lentovarikko ja Ilmatorjuntapatteristo. Lennostot koostuivat pienemmistä yksiköistä nimityksellä
”salk” (laivue, kalustona yleensä 4-6
samantyyppistä konetta). Eskadrillit
poistuivat v 1931, kun vahvistettiin
ilmavoimien johtosääntö.
Poikkeuksena oli v 1932–1939
itsenäisenä yksikkönä Erillinen Merilentolaivue (Üksik Merelennusalk).
Sen tehtävänä oli yhteistyö merivoimien, ml rannikkotykistön ilmatorjunnan kanssa. Sotaharjoituksissa
oli yhteistyö myös Suojeluskunnan

(Kaitseliit) Harju-, Lääne- ja Saarenmaan yksiköiden kanssa.
Merkittävä oli osastojen huollon
ja sääpalveluksen yhteisvaikutus eri
varuskunnissa ja seuduilla. Tallinnan
yksiköt olivat riippuvaisia huollon
alalla omasta Lentovarikosta, sääpalveluita saatiin joko Tarton tähtitornin
paikalliselta apusääasemalta tai merivoimista. Rakveren lennosto muodosti varuskunnan 2. ktpsto:n (omisti
sääaseman) ja 5. erillisen jalkaväkipataljoonan kanssa. Tartossa oli lennosto yhdessä 2. erillisen jalkaväkipataljoonan kanssa. Sääpalvelusta
Tartossa lankeaa erinomaisen kiitos
Tarton tähtitornille, johon tukeutuivat myös vanhan yliopistokaupungin loput osastot, 1. Ratsurykmentti,
Kuperjanovin jalkaväkipataljoona ja
kaksi kenttätykistöpatteristoa. Kenttäharjoituksia varten oli lisäksi 1.
divisioonan alueella käytössä 1.jalkaväkirykmentin asema Narvassa,
2.divisioonalla Petserin kenttätykistön sääasema, 7. jalkaväkirykmentin ja 8.erillisen jalkaväkipataljoonan
yhteinen asema Võrussa (jota ylläpitivät paikallisen lukion oppilaat)
sekä 2. panssarijunarykmentin asema Valgassa. 3. divisioonan vastuualueella oli käytettävissä Paldiskissa
ja Jägalassa sijaitsevat asemat sekä
Pioneeripataljoonan asema. Merivoimilla oli kokonaan omat asemat
palvellen myös pääkaupunkiseudun
maaosastoja.
Ilmapuolustuksen kyky rakentaa
ja ylläpitää monimutkaisia teknisiä
laitteita oli merkittävä. Vuodesta
1933 lähtien piti puolustushaara yllä
Viron ensimmäistä lyhyttä aallonpituutta käyttävää radioverkkoa Tallinnan, Tarton ja Rakveren välillä. Neljästi vuorokaudessa välitettiin sääpalveluja, loput ajasta asemat olivat
vastaanotolla ja niiden kautta tapahtui kaikki viestitys. Kesäisin käynnistettiin väliaikaisesti suurharjoituksia
varten myös Jõhvin asema.
Puolustushaaran tunnus on oma
univormu ja se astui voimaan Tasa››
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Ilmapuolustuksen univormuja

vallan hallituksen määräyksestä jo
9.4.1930. Vähän myöhemmin annettiin lupa käyttää rajoitetusti vanhoja
pukuja vuoteen 1933 asti. Määrättiin
myös osastojen kaulukset ja liput.
Puolustusvoimissa kehitettiin v
1931 koko armeijaa käsittävä toimintasuunittelma kriisin uhkaa varten.
Melkein kaikki strategisesti tärkeät
kohteet piti suojata. Ongelmana oli
juuri ilmavoimien vilkas kehitys. Sen
suunnitelma ei pysynyt kehityksen
mukana. Ilmavoimien oman suunnitelman mukaan piti H-hetkellä hajauttaa vain osa osastoista – eli yhden laivueen joka osastosta piti jäädä
pääasemaan. Uusi suunittelma vah-
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vistettiin v 1935 ja sen mukaan piti
pääasemat tyhjentää täysin, ml Tallinnan Lasnamäen lentokenttä, jota
käytti rauhan aikana peräti kolme
osastoa ja siviiliyhtiöt.
1930-luvun lopussa piti ainakin
paperilla toimia koko maata käsittävä
ilmavalvontaverkko, tekijänä Suojeluskunta (Kaitseliit). Alku tehtiin Ilmapuolustuksen suurharjoituksissa
v 1934 Etelä-Virossa.
V 1939 lopetettiin Erillinen Merilentolaivue ja sen tehtävät annettiin
3. lennostolle. Jonkin verran laajennettiin juuri ilmatorjunnan tehtäviä
v 1939. 1. ja 2.lennosto vastaisivat
toistaiseksi rintamadivisioonien il-

matilasta, taktisena tehtävänä oli
yhteistyö divisioonien (sodan ajan
rintamien) kenttätykistön kanssa. 3.
lennosto vastasi Tallinnasta ja pohjoisrannikosta yleensä. Ilmatorjuntapatteriston tehtävänä oli vielä v
1935 torjua ilmavihollinen Tallinnan
”tärkeiltä maaleilta”. Sitä varten oli
patteriston komentaja ev Rattiste v
1933 kaavaillut kahta raskasta patteria, mutta tilanne oli vuosikymmenen
jatkuessa täysin muuttunut.
1939 lisättiin kohteiksi Tartto,
Tapan ja Valgan moniraiteiset rautatieristeykset. Lisääksi jo vuodesta
1938 lähtien arviointiin, oliko ilmatorjuntakonekivääreillä aseistettujen pioneeripataljoonan yksiköiden
ilmapuolustus Männikun ja Keilan
keskusvarastoilla riittävä. Varastot
olivat ihan Tallinnan ääressä, mutta eivät torjuntakehän sisäpuolella.
Niin muutettiinkin ainakin Männikun varastojen ilmapuolustus 1939
Ilmapuolustuksen tehtäväksi ja siellä
oli 1939 asemissa 37 mm patteri ja
joulukuusta lähtien 40 mm patteri.
Ilmapuolustuksen ulkopuolella
oli raskaita ilmatorjuntayksiköitä
toistaiseksi merivoimissa ja vuodesta 1940 lähtien piti tulla valmiiksi
Tarton ilmatorjuntapatteri.
Kirjoitussarjan toisessa osassa
käsitellään Viron ilmapuolustuksen
alkuajan kalustoa ja koulutuksen
käynnistymistä.
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Ilmatorjuntatykkejä Ruotsista 1939−1940
Ruotsalaisesta asiakirjasta (Bodens Tygstation nr 319/1940)
selviää päivämäärän tarkkuudella, miten ilmatorjuntatykkejä
toimitettiin talvisodan aikana
Suomeen. Joukossa oli yksi ennestään tuntematon asetyyppi,
Boforsin 25-millinen ilmatorjuntatykki. Missä lie nyt?
Ilmatorjuntatykkien toimitukset
Tyyppi
40 mm lvakan
-”-”-”-”-”-”25 mm lvakan
40 mm lvakan
-”7 cm lvkan
-”-

Pvm
9.10.1939
12.10.1939
2.12.1939
8.12.1939
22.12.1939
30.12.1939
4.1.1940
4.1.1940
12.1.1940
19.1.1940
2.2.1940
16.2.1940

Kpl
12
4
16
16
16
2
16
1
2
4
4
9

Asiakirjan mukaan 40 mm:n automaatti-ilmatorjuntatykkejä (40 mm
lvakan) toimitettiin YH:n aikana 16
kpl ja talvisodan aikana 72 kpl. Aikaisempien tietojen mukaan (Vehviläinen & co, 2005) 40-millisiä oli
käytössä YH:n alussa 9 kpl, ja niitä
saatiin YH:n aikana lisää yhteensä 56
kpl ja talvisodan aikana 36 kpl. Näissä luvuissa olivat mukana Unkarista
1.12.1939 hankitut 40 mm:n tykit (10
kpl). Luvuissa näyttäisi olevan pieniä
eroja, mutta aseiden kokonaismäärä
on likimain sama.

75-milliset tykit Torniossa ja
Turussa
Asiakirjassa lienee selvä painovirhe,
kun mukana on 70 mm:n ilmatorjuntatykkejä (7 cm lvkan), sellaisiahan ei
ollut. Kysymyksessä olivat Boforsin
75 mm:n tykit. Historiaa tutkimalla

selviää, että ruotsalaiset vapaaehtoisjoukot miehittivät Pohjois-Suomessa
yhden raskaan ilmatorjuntapatterin,
jonka aseena oli kenttälavettinen 75
mm:n ilmatorjuntatykki m/30 Bofors
(4 kpl). [Meillä vastaava tykkimalli oli 76 It.K/29 B]. Yksikkö siirtyi
Tornioon 3. helmikuuta 1940, mikä
sopii hyvin yhteen taulukossa olevan
päivämäärän 2.2. kanssa. Patteri toimi myöhemmin myös Rovaniemellä
ja Kemijärvellä.
Taulukossa 16.2.1940 toimitetuiksi ilmoitettujen raskaiden ilmatorjuntatykkien (9 kpl 75 It.K/30 BS)
historia lienee yleisesti tunnettu. Turun Kodinpuolustustoimikunta päätti
1.2.1940 ostaa Ruotsista 105 mm:n ilmatorjuntatykkejä, mutta sai ostetuksi
9 kpl Siamin tilaamia sukellusveneiden aseeksi suunniteltuja kiinteälavettisia 75 mm:n tykkejä. Myöhemmin
päätettiin hankkia vielä kaksi nelitykkistä 40 mm:n patteria. Turun ilmatorjunnasta tehdyn erinomaisen historiakirjan (Antti Honkala, 2000) sivuilta
tämä asia selviää yksityiskohtaisesti.
Kirjan mukaan tykkikalusto lähetettiin 23.2.1940 rautateitse Haaparannan kautta Turkuun, jossa ensimmäiset tykit asennettiin asemiinsa 28.2.
Ruotsalaiset vapaaehtoiset miehittivät
kolmen kiinteän 3-tykkisen patterin
asemat.
Talvisodan jälkeen Turussa ollut
tykkikalusto jäi Suomeen, mutta Pohjois-Suomessa ollut kalusto vietiin takaisin Ruotsiin.

Sotahistoriallinen harvinaisuus
− Boforsin 25-millinen tykki
Taulukosta nähdään, että Suomeen
toimitettiin 4.1.1940 yksi 25 mm:n
automaatti-ilmatorjuntatykki (25
mm lvakan). Tiedossa on, että Bofors

suunnitteli 25-millisen asetyypin, josta oli sekä yksiputkinen kenttälavettinen malli että yksi- ja kaksiputkiset
kiinteälavettiset mallit. Kuvista voidaan havaita, että tykin konstruktio on
samanlainen kuin 40-millisessä. Bofors suunnitteli ensin 25-millisen automaattitykin (25 mm lvakan M/32),
sitten 40-millisen (40 mm lvakan
M/36). Ruotsissa merivoimat ja rannikkotykistö ostivat molempia aseita, mutta 40-millinen havaittiin pian
paremmaksi. Neuvostoliitto tiettävästi
osti Ruotsista 25-millistä asetyyppiä
ja ryhtyi itsekin valmistamaan vastaavaa kenttälavettista tykkiä. Niitä
oli vuonna 1941 käytössä 328 kpl.
Neuvostoliitossa suunniteltiin vuonna
1943 uusi kaksiputkinen malli 94-K
ja siitä parannettu malli 94-KM, joka
hyväksyttiin käyttöön tyyppinimellä 25 mm ilmatorjuntatykki m/1944.
25-millisiä tykkejä valmistettiin Neuvostoliitossa sodan aikana 4880 kpl.
Siihen ei oltu tyytyväisiä.
Turun ilmatorjunnan historiakirjasta selviää, että kauppalaiva ”Oihonna” sai 17.1.1940 keulakannelleen Boforsin 25 mm:n kaksoistykin ja siihen
6−7 miehen ruotsalaisen vapaaehtoismiehistön. Aikataulu sopii hyvin yhteen taulukossa olevan päivämäärän
kanssa. Merisotahistoriamme tutkijat, komentajat Visa ja Eero Auvinen selvittivät asiaa ja totesivat, että
Ruotsin vuorolaiva ”Oihonna” kuljetti
ruotsalaisia vapaaehtoisia Suomeen ja
sai ilmeisesti juuri sen takia Ruotsista
lainaksi 25 mm:n kaksoistykin, jonka
ruotsalaiset vapaaehtoiset myös miehittivät. ”Oihonna” oli ainoa aseistettu kauppalaivamme. Talvisodan jälkeen kyseisestä tykistä ei löydy mitään
tietoja, joten luultavaa on, että lainaase palautettiin Ruotsiin.
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Kapteeni Pasi Seppälä
Maanpuolustuskorkeakoulu

Suorituskykyä rakentamassa osa 2
– suorituskyvyn monet kasvot
Lehdessä 2/10 alkanut suorituskyvyn rakentamista koskeva
juttusarja saa nyt jatkoa. Tällä
kertaa pohditaan hieman sitä,
mistä suorituskyky oikeastaan
muodostuu ja millaisista näkökulmista sitä voidaan tarkastella.
Taloudelliset resurssit asettavat tiukat reunaehdot puolustusvoimien
kehittämisohjelmille ja siten myös
uusien järjestelmien hankinnoille.
Resurssien rajallisuus huomioiden
on tarkkaan harkittava mitä kokonaan uusia järjestelmiä on tarve
hankkia ja miltä osin voitaisiin tulla
toimeen jo olemassa olevia palikoita kehittämällä. Tiukan paikan tullen
on myös perinteiset puolustushaara-,
aselaji- ja organisaatiorajat kyettävä
ylittämään ajatellen asioita puolustusjärjestelmän kokonaissuorituskyvyn kannalta. Keskeistä on siten
puolustusjärjestelmän kokonaisuuden ymmärtäminen ja hallitseminen.
Suorituskyvyn tai paremminkin sotilaallisen kyvykkyyden käsitteellinen
tarkastelu eri näkökulmista on yksi
tapa hahmottaa ja analysoida puolustusjärjestelmän varsin kompleksia kokonaisuutta.

sotilaallisten tavoitteiden saavuttaminen. Operatiivisessa mielessä suorituskyvyltä odotetaan aina jotakin
tarkasti määriteltyä vaikuttavuutta,
jonka on toteuduttava jossain tietyssä sodanajan toimintaympäristössä
ja olosuhteissa. Vaikuttavuus syntyy
kuitenkin usein ehdollisesti ja edellyttää useiden peräkkäisten ja rinnakkaisten prosessien onnistunutta
toteutumista. Esimerkiksi valmiusyhtymän ilmatorjunnan on jo ennen
varsinaista tulitoimintaa kyettävä
liikkumaan hyökkäystaistelun edellyttämällä tavalla, säilyttämään toimintaedellytyksensä suojautumalla
vastustajan tiedustelulta ja asevaikutukselta, valvomaan ilmatilaa ja säätelemään valmiutta uhkan mukaises-

ti. Operatiivisesta näkökulmasta vaikuttavuuden tuottavalla teknisellä välineellä ei ole suurta merkitystä, vaan
sillä että haluttu vaikutus kyetään aikaansaamaan. Sen sijaan esimerkiksi
suojattavan joukon taistelutapa, operaatioalueen erityispiirteet, olosuhteet ja vihollisen toiminta asettavat
suorituskyvylle operatiivisesta näkökulmasta merkittäviä vaatimuksia.
Operatiivisesta näkökulmasta
suorituskykyä voidaan tarkastella
myös esimerkiksi päätöksenteko- tai
toimeenpanoprosesseihin sidottuna
sodan ajan joukkojen käyttäytymisenä. Oheisessa kuvassa esitetyssä
brittiläisessä näkemyksessä korostetaan, että varsinaisen vaikuttamisen
(operate) edellytyksenä on voiman

Operatiivinen näkökulma
suorituskykyyn
Sotilaallisen suorituskyvyn perimmäisenä tarkoituksena on mahdollistaa poliittisia päämääriä palvelevien
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Kyvykkyyden (eng. Capability) suhde sotilaallisiin tehtäviin ja tavoitteisiin.

Brittiläinen näkemys operatiiviseen prosessiin liittyvistä
suorituskyvyistä

suuntaaminen (project) ja onnistunut taisteluun valmistautuminen sekä
jatkuva toiminnan suojaaminen (protect), taistelukyvyn ylläpito (sustain),
tilannetietoisuuden ylläpito (inform)
ja johtamiskyky (command). Vaikuttamiskyky ja siten myös sen edellyttämä suorituskyky on siis yleensä
varsin moniulotteinen kokonaisuus.

Toiminnallinen näkökulma
suorituskykyyn
Toiminnallisesti tarkasteltuna esimerkiksi puolustustaisteluun liittyvä
ilmahyökkäyksen torjunta edellyttää
mm. kykyä ryhmittää ilmatorjuntajärjestelmät operaatioalueelle tilanteen ja uhkan mukaisesti, tiedustelu- ja valvontajärjestelmän tuottamaa
riittävää ennakkovaroitusta ja tilannetietoisuutta, johtamisjärjestelmän
mahdollistamaa oikea-aikaista val-

Brittiläinen näkemys suorituskyvyn systeemimallista

miuden säätelyä ja torjuntatehtävien jakamista ja asejärjestelmien ammunnan hallintaa ja kykyä vaikuttaa
maaliin. Toiminnallinen suorituskyky on monin tavoin kytköksissä varsinaisen ilmatorjuntajärjestelmän ulkopuolelle. Esimerkiksi tilannekuvan
tuottaminen, johtaminen ja logistiikka muodostuvat eri organisaatioiden
alla ja eri alueilla toimivista osatekijöistä, joiden yhteisvaikutuksena
varsinainen toiminnallisuus syntyy.
Samalla tavalla ilmatorjuntayksikön
asejärjestelmään liittyvä valvontasensori on osa laajempaa tilannetietoisuutta tuottavaa toiminnallista
kokonaisuutta ja asejärjestelmä vastaavasti osa laajempaa voimankäytön kokonaisuutta. Tällainen suorituskykyjen yhteiskäyttöisyys voi
lisätä kokonaissuorituskykyä, mutta
sen mahdollistaminen tuo mukanaan

myös lisävaatimuksia. Yhteiskäyttöisyyden vaatimukset kohdistuvat
voimakkaimmin tilannetietoisuuteen, johtamiseen, logistiikkaan ja
kauaskantoisimpiin vaikuttamisjärjestelmiin, joten niitä koskevia kehittämisohjelmia pyritäänkin hallinnoimaan puolustusvoimallisina kokonaisuuksina. Vastaavanlainen tarve voi kuitenkin koskea mitä tahansa
hankittavaa suorituskykyä. Suorituskykyä on siis kyettävä analysoimaan
järjestelmästä, joukosta tai lavetista
riippumattomasti sen sisältämien tai
sen edellyttämien toiminnallisuuksien kautta. Puolustusvoimissa tuoreeltaan käyttöön otettu suorituskyvyn toiminnallinen jaottelu perustuu
suurelta osaltaan Naton käyttämään
JCA (Joint Capability Areas) luokittelumalliin.
››

Eräs malli suorituskyvyn eri näkymien liittymisestä suorituskyvyn suunnitteluun ja rakentamiseen (Kuva J. Kosola 2010)
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Systeeminen näkökulma
suorituskykyyn
Suorituskyky ei ole pelkästään rautaa ja rattaita. Esimerkiksi yhdysvaltalaisen näkemyksen mukaan sotilaallinen suorituskyky koostuu materiaalin lisäksi käyttöperiaatteista,
organisaatiosta, koulutuksesta, johtamisesta, henkilöstöstä, rakenteista
ja yhteistoimintakyvystä. Brittiläinen
näkemys on lähes samanlainen. Jokaisen osakokonaisuuden taustalla
on tietysti omat rakenteensa. Tällainen suorituskyvyn tarkastelu systeemisestä näkökulmasta korostaa sitä,
ettei suorituskykyä voida luoda pelkästään hankkimalla jokin hieno tekninen laite. Systeeminen malli ohjaa
myös analysoimaan millä osa-alueella suorituskyvyn heikkoudet todella ovat. Analyysin tuloksena saattaa
olla, että kustannustehokkaimmassa
kehittämisvaihtoehdossa tarve uuden
materiaalin hankintaan onkin varsin
vähäinen ja suorituskyky voidaan
tuottaa esimerkiksi pääosin uudenlaisen taistelutavan ja käyttöperiaatteen avulla.

Tekninen näkökulma
suorituskykyyn
Sotilaallinen suorituskyky nojaa halusimme tai emme yhä enemmän tekniikkaan. Sotatekniikka on siten jotain, jota tulisi kyetä hyödyntämään
niin hyvin kuin mahdollista. Teknisten järjestelmien yhteensovittaminen
ei kuitenkaan ole aivan helppoa varsinkin, kun olemme pakotetut rakentamaan uutta suorituskykyä vanhojen
ja siten teknisesti eri aikakautta tai
poikkeavaa teknologiaa edustavien
järjestelmien päälle. Erilaisten järjestelmien ja teknologioiden yhteensovittaminen edellyttää omanlaistaan
teknistä näkökulmaa suorituskykyyn.
Teknisessä näkökulmassa avainase32 • Ilmatorjunta 1/2011

massa ovat yhteiseksi kehittämisen
pohjaksi sovitut standardit ja rajapintakuvaukset sekä niiden toteuttaminen. Saattaa olla, että hankittavan
suorituskyky ja sen toteuttava järjestelmä edellyttää toisistaan poikkeavia rajapintoja moniin eri suuntiin.
Todellista yhteensopivuutta ei käytännössä synny, ellei yhteisiä standardikehyksiä ja rajapintamäärittelyjä ole sovittu ja kuvattu.

Elinjaksonäkökulma
suorituskykyyn
Hankittu suorituskyky ei kestä ikuisesti jo pelkästään siitä syystä, että
sotavarusteet kuluvat ajan saatossa.
Joissakin tapauksissa järjestelmien ja
siten koko suorituskyvyn elinjaksoa
voidaan pidentää tekemällä elinjaksopäivityksiä. Elinjakso- ja kehittämisohjelmanäkymät auttavat ymmärtämään suorituskykyä ajallisesti
sekä osaltaan helpottavat kehittämisohjelmien ja järjestelmähankkeiden
keskinäisessä yhteensovittamisessa ja koordinoinnissa. Oleellista on
huomata, että myös eri suorituskykyhankkeiden välillä on paljon liityntäpintoja, joiden toteuttaminen
ei ole mahdollista ilman ajallista ja
suunnitelmallista synkronointia. Esimerkiksi jotain kaukovaikuttamiskykyä tuottavaa suorituskykyä ei todel-

Järjestelmien järjestelmä
näkökulma suorituskykyyn
Viime vuosina ihastusta ja osin myös
vihastusta aiheuttanut verkkokeskeisen sodankäynnin ajatusmalli korostaa puolustusjärjestelmän suorituskykyjen kokonaisuutta ja varsinkin
eri järjestelmien välistä yhteentoimivuutta. Verkostokeskeisessä sodankäynnin mallissa sotilaallisten järjestelmien tulisi kyetä mahdollisimman
rajattomaan ja nopeaan tiedon tuottamiseen, jakamiseen ja käsittelyyn.
Tavoitteena on, että kaikki taistelutilasta tuotettu tieto olisi käytettävissä
yhteisen tilannetietoisuuden, päätöksenteon ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi. Verkostokeskeisyyteen
liittyy näkemys sotakoneesta järjestelmien järjestelmänä (SoS, System
of Systems), jonka suorituskyky voi
kokonaisuutena olla suurempi kuin
sen osien summa. Korkeamman integraatioasteen ajatellaan kasvattavan systeemin kokonaissuorituskykyä. Järjestelmien järjestelmän voidaan siten ajatella omaavan sisäistä
kehittymispotentiaalia edellyttäen,
että sen rakennetta ja toimintaa kyetään analysoimaan ja optimoimaan.
Verkostokeskeisessä puolustuksen
perusajatus on, että sotilaallista suorituskykyä voidaan merkittävästi
kehittää muutoinkin kuin liittämällä
järjestelmään uusia elementtejä.

Esimerkki eräänlaisesta suorituskyvyn elinjaksonäkymästä

Puolustusjärjestelmän kaltaisen
monimutkaisen SoS:n rakenteen ja
käyttäytymisen hallinta on erittäin
haastavaa ja edellyttää järjestelmän
arkkitehtuurin suunnittelua ja hallintaa. Arkkitehtuurisuunnittelu tarkoittaa käytännössä järjestelmän rakenteen, toiminnan ja käyttäytymisen
mallintamista ja analysointia. Arkkitehtuurikuvauksen merkittävimpänä
tehtävänä on erilaisten liittymäpintojen tunnistaminen ja kuvaaminen.
Arkkitehtuurikuvausta koskevaa ohjausta kutsutaan yleisesti arkkitehtuurikehykseksi (esim. NAF v3, Nato
Architecture Framework v3). Arkkitehtuurikehykset antavat perusteet,
millaisista erilaisista ja eritasoisista
näkymistä järjestelmä on kuvattava
ja miten eri näkymät linkittyvät toisiinsa.

tetaan myös sitä haluttua yhteensopivuutta, yhteistoimintakykyä ja yhteistä vaikuttavuutta.
Puolustusvoimien kehittämisohjelmat ovat askelia kohti puolustusvoimien strategisessa suunnittelussa
määritettyä tavoitetilaa. Tavoitetilaan
pääseminen tarkoittaa osaltaan olemassa olevista suorituskyvyistä luopumista ja toisaalta kokonaan uusien
sotavarusteiden hankkimista. Lisäksi kehittämisohjelmissa suunnitellaan
merkittäviä muutoksia jo olemassa
oleviin suorituskykyihin, järjestelmiin, toiminnallisuuksiin. Tavalla
tai toisella suorituskyvyn rakentamishankkeet ovat toisistaan riippuvaisia

ja sidoksissa puolustusjärjestelmän
muihin suorituskykyihin ja näitä tuottaviin järjestelmiin. Suorituskykyperusteisessa suunnittelussa korostetaan
näiden riippuvuussuhteiden huomioimista. Tämän ajatusmallin mukaisesti on tärkeätä, että suorituskykyjä
suunniteltaessa selvitetään aluksi voidaanko haluttu vaikuttavuus luoda jo
olemassa olevilla rakennuspalikoilla. Vasta tämän pohdinnan jälkeen
päätetään, mitä uutta materiaalia on
tarve hankkia. Kyseinen periaate ei
mielestäni ole millään muotoa ristiriidassa perinteisen uhkaperusteisen
suunnittelun kanssa, vaikka näin monesti saatetaan ajatella.

Lopuksi
Suorituskykyä voidaan siis tarkastella monella eri tavalla. Kaikki esitetyt näkökulmat ovat tärkeitä mikäli
haluamme kehittää puolustusjärjestelmämme suorituskykyä kokonaisuutena. Kustannustehokkuuden nimissä, hankittavien kykyjen on oltava myös yhteiskäyttöisiä ja siten
hyödynnettävissä puolustushaarojen
yhteisoperaatioissa. Tällä tavoin tuo-

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.ﬁ

INFOA LEHDEN MATERIAALIN TOIMITTAMISESTA
Lähettäessänne lehteen materiaalia, pyydetään huomioimaan valokuvien ja tekstien osalta seuraavat asiat:
Tekstit ja kuvat erillisinä tiedostoina. Kuvat mielellään sähköisessä muodossa
˚˚ Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi
˚˚ Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen, mielellään TIF tai JPG -muodossa.
˚˚ Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin lehtijulkaisuun, elleivät kuvat ole tarkoitettu esim.
pressi-kuviksi.
˚˚ Periaatteessa tavallisia internet-kuvia voidaan käyttää, mutta kuvat toistuvat lehdessä erittäin
pieninä ja huonolaatuisina.
˚˚ Internetistä otettavan materiaalin tekijänoikeudet tulee huomioda.
Tarkempia ohjeita kirjoittamisesta (Kirjoittajan ohje) löytyy osoitteesta www.ilmatorjunta.fi.
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Peruslukemia heraldiikasta
toinen ja varmaan viimeinen osa
Heraldiikka-aiheen ensimmäinen osa oli lehdessä 1/2010.
Kirjoitus käsitteli yleisiä heraldisia periaatteita. Tässä osassa
käsitellään yhdistyksen tunnuksiin liittyvää heraldiikkaa.
Ilmatorjuntayhdistyksen
tunnuksista
Lippu ja pöytästandaari sisältävät
upseeriutta edustavan ruusun, joten
ne voidaan ajan mittaan uusia, jos halutaan olla korrekteja muita jäsenryhmiä kohtaan. Toki heraldista ruusua
käytetään monessa yhteydessä, mm.
Suomen vaakunassa, mutta sotaväen
heraldiikassa se liittyy upseereihin ja
heidän arvomerkkeihinsä.
ItUY:n levykkeissä ruusut olivat kaateisina - jostakin syystä , tai
muuten vaan? Myös neliönmuotoisen
levykkeen asettaminen kärjelleen oli
erikoista. Eräässä Suomen Sotilas
-lehden artikkelissa kirjoitettiin, että
kärjellään olevia neliöitä on joskus
käytetty naisten heraldiikassa. Ja haluammehan me olla naisille kohteliaita!
Jaosjohtaja-patsas sopii palkitsemisesineeksi upseereille, opistoupseereille ja aliupseereille. Tämä palkintoesine ei siis kaivanne muutoksia.
ItUY:n logo näköjään uusittiin
nopeasti ”ITY-kelpoiseksi”. Hallitus vaihtoi logon värit punaiseksi ja
harmaaksi. Kerran aikaisemminkin
yhdistys torjui ”CCCP-värit”, punaisen ja kullan. Silloin oli kyseessä mitalin nauha. Jälkeenpäin keskustelin
erään heraldikon kanssa asiasta. Hän
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torjui ajatuksen selvin suun liikkein:
emmehän me tuota kulta/punainen
-yhdistelmää ole koskaan antaneet
kommunistien yksinoikeudeksi. Eihän hakaristiäkään ole meillä jätetty
Hitlerin yksinoikeudeksi.
Logon pelkkä värimuutos ei oikein riitä. Kumollaan oleva upseeriruusu ei välttämättä sovi nykyisen
yhdistyksen logoon, mutta voi kai
sitä perustella perinteillä ja ITY:n
perustajaorganisaatiolla.
Osastojen standaarit ym. hoitunevat hiljalleen paikallisin toimenpitein, ehkä jopa yhteistyössä kiltojen kanssa? Entisessä ja nykyisessä pääkaupungissa toimivat osastot
(vast.) ovat rekisteröityjä, joten ne
voivat halutessaan säilyä upseeripohjaisina ja pitää entiset tunnuksensa.
RUL:oon kuuluvalla it-kerholla ei
muuta mahdollisuutta olekaan.
Hämeen osasto on aloittanut
oman tunnuksen suunnittelun. Aloitusideana ovat Hämeen ilves ja kolme ohjusta. Panssariprikaatin käyttämään kolminuolitunnukseen voidaan
nähdä ainakin visuaalinen yhteys.
Upseeriruusua tai tykin kranaattia
ei tunnuksen luonnoksessa ole, ei
myöskään enkelin siipiä.
Kun ilmatorjuntakiltoja liittyy
yhdistykseen, tulee eteen valinta
kiltaliiton (MPKL) tornin ja ITY:n
tunnuksen välillä. Tosin aselajin killoista yksikään ei enää (2010) kuulu
kiltaliittoon, joten sen logon käyttö
tuntuisi vähintäänkin kiusalliselta.

Symbolien suunta
Kun näemme tunnukseen piirretyn

nuolen osoittavan vasempaan, se on
etenevä nuoli. Oikealle menevä on
perääntyvä. Heraldikkojen kielellä
etenevä/perääntyvä ovat päinvastoin.
Silloin asiaa katsotaan tunnusta kantavan henkilön suunnasta. Jos asiaa
ei muista, soturin on helppo katsoa
takkinsa leijonanappeja. Niissähän
leijonan kuono osoittaa vasempaan ja
lännen miekka lyö vasempaan, mutta
idän käyrä sapeli osoittaa perääntyvään suuntaan eli oikealle (heraldisesti vasempaan).
Miksi kuvassa ”edetään vasempaan” ja ”paetaan oikealle”? Kaikki
lähtee entisajan ritarin kilvestä. Ihmiskunta on ollut pääosin oikeakätistä aina - tai vähintäänkin kauan.
Miekka oli siis oikeassa kädessä ja
kilpi vasemmassa. Kilpeen piirretyn tunnuksen piti osoittaa mieheen
itseensä, ei poispäin. Kilven kuva
näyttää siis ritarista katsottuna oikealle = heraldisesti oikealle (kuva 1).
Me kenttäleijonat näemme sen osoittavan näkökentässämme vasempaan.
Tässä kirjoituksessa suunnat ilmoitetaan aina kenttämiehen näkeminä.
Ohjusmiesten omatekoisissa
koulutushaaramerkeissä (ITO 79 ja
Buk) suunta oli väärin. Samoin Salpausselän killan miekka iskee Kilpi
-lehdessä väärään suuntaan, eri suuntaan kuin SALPITPSTON tunnuksen
miekka samassa lehdessä. Mistä virhe on syntynyt? Karjalan vaakunasta on otettu haarniskoitu käsivarsi,
jossa on lännen suora miekka. Se on
vaakunassa arvokkaammalla puolella, näemme sen vasemmalla puolella
(her. oikealla). Kun se irrotetaan vaa-

Kuva 1 Ritarin kilvessä nuoli osoittaa
vasempaan (heraldisesti oikealle).

kunasta, pitää suunta kääntää. Niin
on tehnyt patteristo, mutta kilta ei.
Karjalan vaakunasta kai on lähtenyt
Buk-miestenkin virhe. Vastaavasta
ITO 79 -virheestä vastaa Ohjuspatterin ensimmäinen päällikkö, jonka
vaimoni tuntee hyvin.
Perääntyvää symbolia on joskus
perusteltu sillä, että ilmatorjuntatykistö on tyypillisesti puolustuksellinen aselaji, joka ei mihinkään hyökkää. Perustelu on kuitenkin vähättelevä ja naiivi.
So what? Virheet ovat yleisiä,
eikä niistä kannata hermostua. Esimerkiksi Panssariprikaatin kolminuoli osoittaa usein perääntyvään suuntaan. Otetaan esimerkki yhdistyssektorilta, ettei tarvitse suoranaisesti prikaatia moittia. Kuvasta 4 huomataan,
miten kolminuolen suunta vaihtelee.
Perääntyviä nuolia on perusteltu mm.
sillä, että ne ”osoittavat itään”. Mutta
näin ei ole, sillä heraldiikassa ei ole
ilmansuuntia (paitsi vaakunaan piirretyssä kompassiruusussa).

Kuva 2 ITO 96 (Buk) koulutushaaramerkki, ohjukset osoittavat väärään
suuntaan. Tosin kirkko tuo mieleen
Senaatintorin ja visuaalinen mielikuva
heittää ohjuksen merirajan suuntaan.
Kuva 4 Panssarikillan osastojen
pöytästandaareita. Hämeen ilves on
oikein, mutta sen alapuolella oleva
kolminuoli on perääntyvä. Yleensä
lippuun tai standaariin otetaan jostakin vaakunasta vain osa tai osia.
Niinpä Hämeen vaakunan tähdet ja
ruusut olisi hyvin voitu jättää pois.
Etelä-Karjalan osaston standaarissa
ei ole huomauttamista.
Kuva 3 Salpausselän Ilmatorjuntakillan rintamerkki. Merkkiä kannetaan
takin vasemmassa kauluskäänteessä,
joten miekka iskee perääntyvään
suuntaan, eikä siis kantajan keskiviivaa kohti.

Kannattaa huomata, että Panssarikillan lipun ja standaarien värit
ovat panssarintorjunnan (Jatkosodan
panssarijääkärien) värit: musta ja
oranssi. Ei ole siis tankkimiesten
värejä, kun harmaa (hopea) puuttuu.

Kuva 5 Ilmavoimien vanhan lakkimerkin kotka lensi oikealle, perääntyi. Nyt
kotka on käännetty ja kuvassa oleva
hylätty merkki on ostettu Hämeenlinnan Reserviläismyymälästä – halvalla.

Tämä kyllä kelpaa meille ”torjuntaihmisille”.
Ovatko nuo ”heraldiset suunnat”
sitten muka niin tärkeitä? Kun muutama vuosi sitten Ilmavoimien kotkan suunta käskettiin korjata myös
asiakirjoissa, se aiheutti närkästystä. Ilmavoimien kiltaliiton lehdessä
päätöstä ja vasempaan lentävää kotkaa kritisoitiin tiukasti: ”Huonolta
näyttää uusi ilme myös työnhakuilmoituksissa, kirjekuorissa ja kutsukorteissa, joissa kotka nykyisellään
näyttää ´kakkivan´ itse asian tai kutsuttujen päälle.”
Perustelu on värikäs, mutta väärä. Heidän oman kiltalehtensä kannessakin tunnukset ovat ”kakkimisasennossa”! Eihän Puolustusvoimien
asiakirjojen tornileijonakaan osoita
näkökentässämme koskaan oikealle,
vaan aina vasempaan.

Kuva 6 ”Gallen-Kallelan lentomerkki”
vuodelta 1918 ja ”Seeven lentomerkki” vuodelta 1945. Kun lentomerkkiä
kannetaan oikeassa rinnuksessa, pitää
kotkan lentää oikealle – kohti kantajan
keskiviivaa. Lentomerkin perusteella
kotkaa saa muualla lennättää pakenevaan suuntaan.

››
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Ilmavoimista puheen ollen kirjoittajalle ei meinannut millään pirulla aueta, mihin suuntaan siipikehän tulee pyöriä, myötä- vai vastapäivään? Miksi lentomerkissä myötäpäivään, mutta joukko-osastolipuissa
vastapäivään?

Kuva 7 Ilmasotakoulun lipussa siipipyörä kiertää vastapäivään. Lipussa
on muuten kaksi hakaristiä, yläkulmassa on vanha Ilmavoimien tunnus:
siipipari, potkuri ja hakaristi.

Myötä- vai vastapäivään? Vastaus tulee tässä. Perusteet löytyivät
armoitetun ilmapuolustusupseerin,
ev Hannu Antikaisen, avulla. Siipirenkaan voi ajatella tavalliseksi pyöräksi, jonka alareuna on maan pinnalla. Vastapäivään pyörivä rengas etenee näkökentässämme vasempaan
(kuva 7). Jos se pyörii myötäpäivään
ja on kantajansa oikeassa rinnuksessa (kuten lentomerkki), se etenee silloinkin eli kulkee kantajansa keskiviivaa kohti. Myös barettimerkin
siipirengas kiertää näkökentässämme vastapäivään eli matemaattiseen
myötäsuuntaan. Samoin siinä oleva
kotka näyttää lentävän vasempaan
(heraldisesti oikealle), eli sekin etenee. Kaikki on siis kunnossa.
Siipirengasilmiö liittyy lentokoneen potkurin pyörimisen aiheuttamaan ilmiöön lentäjän näkökentässä.
Potkurin pyörimissuunnasta en saanut tukea siipirenkaan kiertosuunnal36 • Ilmatorjunta 1/2011

le. Tiedän kyllä moottorien yleisen
kiertosuunnan ja sain siitä vielä havaintoesityksenkin Tallinnassa, kun
reservin it-upseeri Hannu Pesola
unohti koneen valot päälle ja akku
tyhjeni. Kentälle palatessamme ajoi
jeeppi koneen vierelle ja tarjosi kohteliaasti virtaa. Mutta vanhempi lentäjä ilmoitti, että Hannu käynnistää
potkurista. Hannu hiukan epäröi ja
minä luulin, että kyseessä oli pila.
Mutta kertariuhtaisulla moottori
käynnistyi, ja Hannu otti pari nopeata
taka-askelta. Minulle varmistui, mikä
oli pyörimissuunta.
Väliheitto Kun viime kerralla
tulin mollanneeksi nykyisen aselajitunnuksen, ja selvisin siitä ilman
moitteita tai erottamista, uskallan
nyt mennä askeleen pitemmälle - ymmärrän kyllä olevani heikoilla jäillä!
Oletteko koskaan ihmetelleet ilmatorjuntatykistön joukko-osastolippuja (nyk. pääosin perinnelippuja).
Niissähän on pääkuviona maakuntaa tai kaupunkia osoittava tunnus.
Aselajitunnukset ovat vain kulmissa saatteina. Ainoastaan Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen perinnelipussa (ent. ItK:n joukko-osastolipussa) pääkuvio viittaa aselajiin, ja
osoittaa ylös eikä kulmiin. Muiden
lippujen ratkaisut tuntuvat hassulta
aselajin vähättelyltä. Miltä näyttäisi, jos Lapin Lennoston lipussa olisi

Kuva 8 Viiden markan raha, uudemmassa kolikossa alus kulkee heraldisesti oikeaan suuntaan eli kuvassa
vasempaan.

sama logiikka: keskellä Hämeen ilves ja saatteena kulmassa siipipyörä
hakaristeineen. Taitaisi Viikin paliskuntien miehillä mennä piiskaryyppy
väärään kurkkuun?
Suomen tasavaltakin on joutunut
antamaan periksi heraldiikan säännöille. Esimerkkinä olkoon viiden
markan kolikko (kuva 8). Siinä oli
aluksi perääntyvä jäänmurtaja, joka
näytti siis kulkevan oikealle keula
edellä. Lantin myöhemmässä versiossa heraldinen virhe korjattiin.
Rönsyillään vielä postimerkeissä; vanhat äijät eksyvät usein sivuraiteille. Ilmatorjuntamuseon 50-vuotismerkin sisältö on hyvä (kuva 10).
Putoavan pommikoneen reitti on piirretty punaisella, kaari etenee oikealle
eikä etenevään suuntaan vasempaan.
Aika-aspektikin pätee: kone on ammuttu alas ammuksella eikä ohjuksella. Lehväkehyksen vertaamiseksi kuvassa on myös Panssarimuseon
pinssi 10 vuoden takaa; niitä myytiin
tukijoille 1000 mk (n 150 €) hintaan.
Jos lukija näkee jotain tuttua panssaripinssissä, hän on ehkä nähnyt

Kuva 9 Heraldiikan säännöt eivät koske kaikkia kuvia. Postimerkeissä ei
suunnilla ole väliä, mutta silti henkilöt kuvissa katsovat usein vasempaan.
Korealaisen merkin Urho murtaa oikealle, mutta Kekkonen 80 v ja Halonen
60 v katsovat vasempaan.

an harmaalla. Esimerkiksi Ranskan
lipussa valkoinen (hopea) on sinisen
ja punaisen välissä. Venäjän lipussa
on samat värit, mutta eri järjestyksessä, jolloin kaksi väriä väkisinkin
koskettaa toisiaan.

Sivuraiteelle

Kuva 10 Ilmatorjuntamuseon 50-vuotisjuhlapostimerkki. Kuvassa vasemmalla
on Talvisodan ilmatorjunnan rintamerkki. Siinä näkyy sama kaksimoottorinen
pommikone, kuin museonkin merkissä. Oikealla on vertailun vuoksi Panssarimuseon 40-vuotispinssi kymmenen vuoden takaa.

TPS:n logon. Aika paha juttu täällä
HPK:n maastossa!
Joku sanoo taas, että miksi se
vanha ilmatorjuntapanssarimies nytkin ymppää tankkijuttuja mukaan.
Vastaus tulee tässä. HELITR kuuluu
PSPR:iin, jonka joukko-osastokilta
on Panssarikilta. Kilta on perustanut Panssarimuseon ja on tänäänkin
enemmistöasemassa Panssarimuseosäätiön hallinnossa.

Lukko, Kauhavan Paras Poika, ye-ev
Mikko Virrankoski, niin olkoon palkintona magnumpullon ”vihreäkorkkista” eli Pöytäviinaa. ( kirjoittajan
puh. 0400 424 386)
Miksi heraldiikassa tarvitaan pakenevaakin suuntaa? Eihän kukaan
halua tappiollista tunnusta! Vastaus
löytyy kuvasta 11.

Onko etenevä suunta aina
sama?
Heraldinen tunnus osoittaa näkökentässämme usein myös oikealle ilman,
että olisi tehty virhe. Jos merkki on
henkilön oikeassa rintamuksessa,
osoittaa tunnus oikealle (her. vas.)
eli henkilön keskiviivaan päin. Näin
on esimerkiksi joukko-osastoristien
suunta. Samoin lentomerkin kotkan
suunta, kun sekin on takissa oikealla
puolella. Jos tunnus on oikeassa hihassa, osoittaa se henkilöön nähden
eteenpäin eli näkökentässämme oikealle. Ja liehuvan ”sotalipun” toisella
puolella vaakunan leijona osoittaa oikealle - aina kuitenkin salkoon päin,
sillä salko edellähän lippu etenee.
Jos joku osoittaa väärin päin piirretyn leijonan vakavasti otettavassa
aselajiin tai ilmapuolustukseen liittyvässä kunniamerkissä tai asiakirjassa, lupaan ensimmäiselle löytäjälle
pienen pullon (0,5 l) K-juomaa. Kuitenkin, mikäli voittaja on Lakeuden

Kuva 11 Panssarintorjuntamiehen ja
panssarivaunumiehen ja koulutushaaramerkit. Osuman saanut vihollisvaunu on piirretty perääntyväksi.

Väreistä
Heraldiikassa on sopimus, että väri
ei saa koskea väriin (punainen, sininen, vihreä,…) ja metalli ei saa koskea metalliin (hopea, kulta). Kulta
korvataan monesti keltaisella ja hopea korvataan valkoisella tai vaale-

Lippujen järjestys herättää usein
keskustelua, vaikka järjestys selviää melkeinpä keskitason maalaisjärjellä. Pitää vain muistaa, että arvokkaampi lippu tulee arvokkaammalle puolelle. Arvokkaampi puoli on
esimerkiksi oviaukon puoli, jos siitä
odotetaan tulevan arvokkaita vieraita.. Neutraaleissa tapauksissa näemme arvokkaamman lipun vasemmalla, sillä se seisoo toiseen lippuun nähden sen oikealla puolella,
Pari esimerkkiä, joissa suunnat
esitetään taas katsojan näkeminä. Olkoon huoneessa Suomen lippu ja yhdistyksen lippu. Suomen lippu tulee
vasemmalle, yhdistyksen oikealle.
Mutta jos yleisö näkee liput puhujapöntön vieressä vasemmalla, Suomen
lippu tuleekin oikealle, siis puhujan
puolelle – ainakin, jos puhuja on kunnon mies eikä sivari. Sama on tilanne,
jos liput ovat vainajan arkun vierellä. Arvokkaampi lippu tulee vainajan
puolelle. Jos liput ovat arkun molemmilla puolilla, vainajasta katsoen oikealle tulee arvokkaampi lippu.
Kohteliaisuus heraldiikassa ilmenee mm. siten, että samanarvoisista symboleista toinen ei pyllistä
toiselle. Lapin Ilmatorjuntarykmentin lipussa Pohjanmaan kärpät tekevät sen Lapin villimiehelle. Virhe on
sittemmin korjattu mm Lapin nuija
–nimisessä lehdessä (kuva 12). Kun
››

Kuva 12 Maanpuolustuslehden vaakunassa nuijamies on vasemmalla (her. oik.)
puolella, toisin kuin LAPITR:n lipussa.
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rykmentin lippu joskus uusitaan, korjattaneen virhe siinäkin. Tai sitten jätetään kärpät kokonaan pois, jolloin
lipusta tulee iskevämpi.

Jonkinlaiset pysäytyssanat
Heraldiikka ei ole sen tärkeämpää
kuin vaikkapa puutarhan hoito. Mutta ehdoin tahdoin on turha tehdä virheitä – puutarhassakaan. Heraldiset
ratkaisut on syytä alistaa asiantuntijoiden lausunnolle. Heraldiikan sään-

nöt eivät ole vaikeita, mutta tunnusten muotoilu vaatii taiteilijan otetta
ja heraldikon silmää.
Jos Ilmatorjuntayhdistys saisi aikaan ohjuskauteen sopivan tunnuksen, voisi sotaväki ottaa siitä mallia?
Vastaava tilanne oli, kun Panssariprikaati sai lipun vuonna 1985. Prikaatin killalla oli iskevä kolminuolilippu, joka olisi sopinut prikaatille
äärimmäisen hyvin. Lipun alle olisivat sopineet prikaatin kaikki aselajit.

Mutta asia hoidettiin raskaan raudan
ehdoilla kehittelemällä lippuun turnajaiskypärä; siis urheiluun eikä sodankäyntiin liittyvä päähine!
Nykyisen ilmatorjuntatykistön
tunnukseksi sopisi hyvin siivitetty
nuoli. Vai onko parempia ehdotuksia? Pysytäänkö ehkä sittenkin nykyisessä keski-ikäisessä – ei siis
historiallisessa – ammuksessa? Yhdistys palannee heraldiikkaan lehden
myöhemmissä numeroissa. Sitä ennen otetaan mieluusti ja mielenkiinnolla vastaan tämän kirjoituksen kritiikkiä.

tapahtumia

Tapahtumakalenteri
Pvm

Aika

10.3.

18.00 Vuosikokous ja
tutustuminen
Harvia Oy:n
tehtaaseen
10.30 ITY:n vuosikokous

Teollisuustie
1-7,
Muurame

18.00 Kymen osaston
vuosikokous
18.00 Päijät-Hämeen
osaston
kokoontuminen
18.00 Helsingin
res.ups kerhon
kevätkokous
16.00 SalpItKillan
kevätkokous
SALPITPSTO:n
perinnepäivä
16.30 Johtokunnan
kokous,
Lontoon ilmapuolustusmatkan
2012 suunnittelun
aloittaminen.

12.3.
14.3.
21.3.

22.3.
26.3.
1.4.
6.4.

Tapahtuma
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Paikka

Kohderyhmä
jäsenet

Järjestää

Yhteyshenkilö

Kouvola,
kasarmialue
Lahti

jäsenet

Kymen osasto Seppo Rantalainen
050-5477602
Päijät-Hämeen Jaakko Lipsanen
osasto
It.lahti@luukku.com

Katajanokan
kasino

jäsenet

HRU It-Kerho

Utti,
perinnetilat
Vekaranjärvi

jäsenet

SalpItkilta

ITY Keski-Suo- Osallistumisilmoitus 7.3
men osasto
sihteeri Tauno Hokkanen
lthokkanen@hotmail.com
tai 050-313 7758
Tampere/
ITY:n jäsenet ITY hallitus
Kari Kokkomäki
MAAVMATLE
karikokkomaki@gmail.com

jäsenet

Tampere/
Pirkanmaan
MAAVMATLE it-upseerit

Muuta
Isäntänä toimii tj. Risto
Harvia. Yritys on yksi
maailman johtavista
kiuasvalmistajista.
Lisätietoja
www.ilmatorjunta.fi

Lisätietoja
www.ilmatorjunta.fi/
phame
Tilaisuudessa myös
esitelmä. Lisätietoja
www.ilmatorjunta.fi

Seppo Rantalainen
050-5477602

SALPITPSTO
Pirkanmaan
it-upseerit

Reijo Alanne
reijo.alanne@gmail.com
puh. 040-719 8268

Kokous
yhteiskokouksena
Pirkanmaan
Ilmatorjuntakillan
kanssa

tapahtumia

Pvm

Aika

9.4.

Tapahtuma

Paikka

Tutustuminen
Kuoreveden
Hallin tukikohtaan Halli
ja siellä tapahtuvan harjoituksen
seuraaminen
SALPITPSTO:n
Pahkajärvi
ilma-ammuntojen
seuraaminen
Museoretki

6.5.
12.5.

Kohderyhmä
jäsenet

Järjestää

Yhteyshenkilö

ITY/Kilta

SALPITPSTO

jäsenet

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

Pirkanmaan
ithenkilöstö

Tampereen
reserviläis
järjestöt
PSPR

Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja ITY
KS:n osasto

Lisätietoja myöhemmin
jäsentiedotteessa tai
www.mpky.fi
Seppo Rantalainen
050-5477602

15.5.

Kaatuneiden
muistopäivä

Tampere

21-26.5.

Ilmatorjuntaharjoitus 1/2011

Lohtaja

20-22.5.

Vierailu
ilmatorjuntaharjoituksessa
Retki Lohtajalle
ja tutustuminen
ilmapuolustusharjoitukseen
Osallistuminen
Kesäyön marssille

Lohtaja

ITY/Kilta

Kymen osasto Seppo Rantalainen
ja SalpItkilta
050-5477602

Lohtajan
leirialue

jäsenet

ITY
Keski-Suomen
osasto

Vantaa

Avoin kaikille HRU It-Kerho

22-23.5.

27.5.
2-5.6.

Historiaretki

4.6.

12.00

4.6.

18.00

15.6.

Ip

15.6.

17.00

29.7.

15.00

15.10.

10-16

Muurila –
Inkeri –
Täyssinä
Pv:n lippujuhlaKalevankanpäivän tilaisuudet kaan hautausmaa
Vehmainen/
Kunniakäynti
Mannerheim
Mannerheimin
kallio
patsaalla
Tampereen
Pirkanmaan
it-muistomerkkien alue
tarkastus
Kevätkauden
Vatiala/
päättäjäiset, 40 ItK Jotel Oy
38 huolto, sauna
IT-museo 50-v
Museo/Hyrylä
juhla
Ohjusseminaari
Panssariprikaati,
Parolannummi

Pirkanmaan
ilmatorjuntahenkilöstö
Pirkanmaan
ilmatorjuntahenkilöstö
Vapaa
kaikille

Pirkanmaan
it-kilta

Tampereen
reserviläis
järjestöt
Tampereen
reserviläis
järjestöt
Pirkanmaan Pirkanmaan
ilmatorjunta- it-upseerit
henkilöstö
Pirkanmaan Pirkanmaan
ilmatorjunta- it-upseerit
henkilöstö
Avoin kaikille IT-museo

Muuta

Lisätietoja
www.ilmatorjunta.fi/
phame

Ampumavaihe 21.-23.5
IPH-vaihe 24.-26.5.
www.puolustusvoimat.fi

Lisätietoja myöhemmin
jäsentiedotteessa
Kiinnostuneet ottakaa
yhteyttä kerhon
hallitukseen.
Ilkka Tuomisto
ilkka.tuomisto@iki.fi
puh. 050-487 7352

Yhteystiedot
www.ilmatorjunta.fi

Reijo Alanne
reijo.alanne@gmail.com
puh. 040-719 8268
Ilkka Tuomisto
ilkka.tuomisto@iki.fi
puh. 050-487 7352

Yhteistoiminnassa Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan kanssa
Yhteistoiminnassa Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan kanssa
Lisätietoja lehdessä
2/2011.
Ennakkotietona,
merkitse kalenteriisi!
Aiheina mm ITO 12
NASAMS ja
”olkapääohjukset”

Asiasta kiin- HELITR/PSPR Pekka Jokinen
nostuneet
ja ITY/Hämeen HELITR/PSPR
osasto
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USA:n SLAMRAAM-projekti lopetettiin
Tammikuussa 2011 ilmoitettiin, että liki 10 vuotta vireillä
ollut U.S. Armyn SLAMRAAMilmatorjuntaohjusprojekti on
lopetettu. Hanke oli maksanut
jo kolme miljardia dollaria ja sen
vieminen sarjavalmistukseen
olisi maksanut vielä 12 miljardia
dollaria lisää. Epäonnistuneiden ilmatorjunta-aseiden sarja
jatkuu: RADUSTER, Mauler,
FABMSD, Sgt. York, FAADS,
ADATS, ym. Nyt amerikkalaisilla
ei ole mitään omaa ilmatorjuntakalustoa tässä ulottuvuusluokassa. Suomen hankkimassa
NASAMS-järjestelmässä on
sama AMRAAM-ohjus ja sama
tutka.
Hankkeen lopettamista perustellaan
ensisijaisesti budjettileikkauksilla.
SLAMRAAM-järjestelmä (SurfaceLaunched Advanced Medium Range
Air-to-Air Missile) on ollut tuotan-

tovalmiina jo viitisen vuotta, mutta
päätöstä hankinnasta ei ole saatu aikaan. Merijalkaväen samaan ohjukseen perustuva CLAWS-järjestelmä
(Complementary Low Altitude Weapon System) hylättiin jo viisi vuotta
sitten rahan puutteessa. Vitkuttelu
kostautui.
SLAMRAAM suunniteltiin ensisijaisesti risteilyohjusten (matala)torjuntaa varten. Ongelma korostuu, jos
myös Stinger-ohjus poistuu käytöstä
ennen kuin mitään uutta saadaan tilalle. Washington D.C.:n suojana on
jo seitsemän vuoden ajan ollut norjalaisvalmisteinen NASAMS-kalusto
24 h/vrk. Ilmatorjunnan tarve tiedostetaan, mutta amerikkalaisten ilmanherruuden toivotaan vähentävän
ilmauhkaa. Ballististen ohjusten torjuminen on etusijalla – ja se vasta
maksaa.
SLAMRAAM-yksikön oli suunniteltu koostuvan johtokeskuksesta,
tutkasta ja 4−8 HUMMER-autoon
asennetusta ohjuslavetista, kussakin
4−6 ohjusta. Kokeiluja on suoritet-

HUMMER-ajoneuvoon asennettu SLAMRAAM-ohjusjärjestelmä. (Raytheon)
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tu myös kuorma-autoon asennetulla
lavettiyksiköllä, johon mahtuisi ainakin kahdeksan ohjusta. Ohjuksen
kantamaksi on ilmoitettu 25 km ja
torjuntakorkeudeksi 4,2 km (muissa
lähteissä 9 km). Taistelulataus painaa
22,7 kg. Ohjus maksaa n. 600 000
dollaria.
AMRAAM-ohjuksen käyttöön
perustuvia it-ohjusjärjestelmiä on
Suomen ja Yhdysvaltojen lisäksi
Norjassa, Espanjassa, Egyptissä ja
Kuwaitissa.

SAMP/T-ohjusammunta
EUROSAM suoritti 18.10.2010 koeampuma-alueella (CEL) Biscarrosessa onnistuneen ohjusammunnan
SAMP/T-järjestelmällä; maalina oli
keskikantaman ballistinen ohjus.
Torjunta suoritettiin ARABEL-tutkaa ja ASTER 30 Block 1 –ohjusta
käyttäen. SAMP/T-järjestelmän ohjustentorjuntakyky saatiin näin todistettua ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Lähde: EUROSAM, INFO
PRESSE.

SAMP/T ammunta (Lähde: www.defence.gouv.fra)

palautteita
Ilmatorjuntalehden jutuista on mahdollista ja toivottavaa antaa palautetta nettisivujen kautta (www.ilmatorjunta.
fi). Myös kehittämisesityksiä otetaan mielellään vastaan. Tällä palstalla julkaistaan otteita annetuista palautteista.

Pieni risu, iso ruusu
Lehdessä 4/2010 on luettelo Ilmatorjunnan ansioristillä palkituista. Saanen tehdä siihen pari huomautusta.
Lehdessä puhutaan I ja II luokan risteistä; se on väärä ilmaisu. Risti on kyllä
kaksiluokkainen, mutta PE:n ohjeen mukaan luokat ovat: ”ilmatorjunnan ansioristi (Itar)” ja ”ilmatorjunnan ansioristi
siivitetyn ammuksen kera (Itar.sa.k)”.
Upseerimatrikkelissa ”Kadettiupseerit
1920-2010” lyhenteet on siistitty muotoon ” It ar” ja” It arsak”. Numeroilla
(1-4) luokitellaan lähinnä vapaudenristit,

mutta ei niitäkään roomalaisilla numeroilla. On mukavampi saada aselajin risti,
kuin saada ”toisen luokan risti”.
Sotilasarvojen lyhenteet on kirjoitettu
pienillä kirjaimilla vastoin sotaväen nykyisiä ohjeita. Hieno juttu, onnittelen siitä
aselajin johtoa, yhdistystä ja lehteä. Huomasin, ettei tuoreessa upseerimatrikkelissakaan ole sotilasarvojen lyhenteitä kirjoitettu isoilla kirjaimilla. Siitä kannattaa
onnitella Kadettikuntaa ja Upseeriliittoa.
-Pauli Thomenius-

Toinen täsmennys RUK:n
IT-patterin
juttuun lehdessä
4/2010
Hyvä artikkeli, kiitos siitä!
Yksi virhe siitä kuitenkin löytyi, sillä edellinen RUK:n ITpatterista koko koulun priimukseksi selviytynyt ei ole
kurssin 229 T.O.Vihavainen,
vaan kurssin 233 Petri Hukkanen.

Täsmennys ilmatorjunnan reserviupseerikoulutukseen
Lehdessä 4/2010 oli kirjoitus ilmatorjunnan reserviupseerikoulutuksesta. Kirjoituksessa mainittiin mm. että
9.ItUK:n oppilaat osallistuivat helmikuussa 1944 Helsingin raskaisiin
torjuntataisteluihin. Tämä on luonnollisesti erehdys koska 9.ItUK aloitettiin vasta 1.8.1944. Helmikuussa
1944 Santahaminassa toimi 7.ItUK.
Toinen väärinkäsitys koskee 9.ItUK:n
jatkamista sodan loputtua. Ei ole koskaan käynyt ilmi että Valvontakomissio olisi puuttunut tämän kurssin toi-

mintaan, vaan kurssi jatkui keskeyttämättä loppuun saakka. Ainoastaan
v. 1926 syntyneet kotiutettiin kuten
tämä ikäluokka kokonaisuudessaan.
Jokunen 1925 syntynyt lähti myös
kotiin suorittamaan oppikoulukäyntinsä loppuun. Koulunpenkistähän
siihen aikaan näitä nuoria oli kutsuttu
isänmaataan puolustamaan. Vuonna
1946 ainakin kolme entistä 9.ItUK:n
oppilasta palasi uudelleen Santahaminaan, jossa he vuoden aikana toimivat kouluttajina, ensin korpraaleina

ja myöhemmin suoritettuaan joitakin
kokeita, upseerikokelaina.
Tammikuun 27 p:nä 2011 12
entistä 9.ItUK:n oppilasta tapasi jokavuotisella tammilounaalla ja siinä
yhteydessä todettiin, että voisi olla
syytä ilmoittaa yllä mainituista seikoista niin kauan kun me vielä muistamme menneitä aikoja.
-Sven-Erik WeberEntinen 9.ItUK:n oppilas,
Luutnantti

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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yhdistys

JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA
Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
PL 5 , 13701 Parolannummi
Puh 0299 442 568
timo.tolkki@mil.fi

MERKKIPÄIVÄT
85 vuotta
Evl
Veikko Karhunen
Ltn
Sven-Erik Weber

26.5.1926
28.6.1926

80 vuotta
Vänr
Markku Ojala
Ylil
Gerhard Naupert
Sotmest Antti Grönros

16.4.1931
17.4.1931
15.6.1931

75 vuotta
Ltn
Osmo Arponen
Vänr
Seppo Huhtikangas

25.4.1936
26.6.1936

Kapt
Ylil
Ltn
Vänr
Ltn

70 vuotta
Ltn
Tapio Erkkilä
28.4.1941
Ylil
Markku Suonio
7.5.1941
Evl
Pauli Thomenius
12.5.1941 Matkoilla
			(36°52’E)
Ylil
Martti Törhönen
25.51941		
60 vuotta
Kapt
Ltn
Teknkapt
Kapt
Ev

Olli-Pekka Lindell
Hannu Aarnio
Pekka Alarto
Jarmo Nironen
Rauli Korpela

50 vuotta
Vänr
Jaakko Hannikainen

14.5.1951
25.5.1951
29.5.1951
8.6.1951
28.6.1951 Perhepiirissä
6.4.1961

Mikael Ekman
Ari Rinkinen
Kari Hytönen
Seppo Hämäläinen
Markku Jasu

11.4.1961
1.6.1961
2.6.1961
5.6.1961
27.6.1961

UUSIIN TEHTÄVIIN
Kapteeni Jarkko Linne Etelä-Suomen Sotilasläänin esikuntaan 1.4.2011 lukien.
Yliluutnantti Jari Niemi Viestikoelaitokselle 1.5.2011 lukien.
Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan yhdistyksen jäsenten
merkkipäiviä sekä palkatun henkilökunnan siirtoja uusiin
tehtäviin. Mikäli et halua että merkkipäivääsi tai siirtoasi
huomioidaan lehdessä, ota yhteyttä järjestösihteeriin,
timo.tolkki@mil.fi

Liity jäseneksi Ilmatorjuntayhdistykseen!
Jäsenetuina saat Ilmatorjuntalehden 4 kertaa vuodessa,
Ilmatorjunnan vuosikirjan joka
2.vuosi, mahdollisuuden osallistua yhdistyksen seminaareihin sekä tapahtumiin. Ennen
kaikkea pysyt ajan tasalla
aselajin tapahtumista!
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Miten pääset jäseneksi?
Ota yhteyttä järjestösihteeriin (timo.tolkki@mil.fi) tai täytä
yhdistyksen nettisivuilta (www.ilmatorjunta.fi) jäsenkaavake!
Voimassaolevat jäsenmaksut:
– jäsen 26 €
– maanpuolustukselliset yhteisöt 26 €
– yksityiset kannattajajäsenet 26 €
– yritykset ja muut yhteisöt 260 €
– nuorisojäsen 13 €

yhdistys

Ilmatorjuntayhdistyksen
Strategiaseminaari
Ilmatorjuntayhdistys on dynaaminen ja kehityshaluinen
järjestö, joka haluaa kehittyä entistä monipuolisemmaksi
ja jäsenistöään palvelevaksi yhdistykseksi. Tästä on osoituksena 4.-5.helmikuuta pidetty yhdistyksen ensimmäinen strategiaseminaari. Seminaari oli hallituksen koolle
kutsuma ja siihen osallistui myös alueellisten osastojen edustajia. Edustettuina olivat Lapin, Päijät-Hämeen,
Keski-Suomen, Turun, Kymen, Hämeen ja Pirkanmaan
osastot. Seminaarissa laadittiin ensimmäinen versio
yhdistyksen strategiasta, jolla määritetään yhdistyksen
suuntaviivat ja tavoitetila vuoteen 2015. Hallitus esittelee
strategian yhdistyksen vuosikokouksessa Tampereella ja
ydinkohdat julkaistanee lehdessä 2/2011.

yhdistys

markkinat

Markkinat
Markkinointiasiamies
Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh. 0299 253207
ahti.piikki@mil.fi

UUSI MYYNTIARTIKKELILIPPALAKKI

Teksti: Mano Nokelainen
Kuvat: Jussi Salonen

Yhdistyksen puheenjohtaja Ari Rautala avaa seminaarin.

ITY:n logolla varustetut tyylikkäät lippalakit
Hinnat:
12 € L.A lippis (vasemmanpuoleinen)
20 € Gang lippis musta/valkoinen
(oikeanpuoleinen)
Tuotteita tilattavissa markkinointiasiamieheltä sekä netistä yhdistyksen markkinat
sivulta (www.ilmatorjunta.fi) – osta omasi,
tuotteita rajattu määrä!
Seminaarin osanottajia.
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in memoriam

Ye-eversti Sakari Rajas
21.1.1922-30.12.2010
Sotiemme veteraani, Helsingin Ilmatorjuntarykmentin entinen komentaja, eversti Sakari Rajas kuoli
88-vuotiaana 30.12.2010 Helsingissä. Hautajaisiin 28.1.2011 osallistui
suuri joukko hänen entisiä upseeriveljiään. Kenraalimajuri Rauli
Helminen piti muistopuheen.
Upseeriperheen poikana Sakari
Rajas oli jo vuosina 1933−34 isänsä
mukana kenttätykistön kesäleireillä
Perkjärvellä. Hän liittyi Helsingin tykistösuojeluskuntaan vuonna
1939. Varusmiespalvelus alkoi tammikuussa 1941, ja kesäkuussa Rajas
aloitti kadettikurssin, joka kuitenkin
keskeytyi jatkosodan alettua. Rajas
jatkoi varusmiehenä asepalvelustaan 112. Kevyessä Ilmatorjuntapatterissa 40 mm:n tykin korjaajana
vänrikki Sauli Häkkisen johtamassa
jaoksessa. Patteri oli mukana hyökkäysvaiheessa edeten Syvärille asti.
Tämän jälkeen Rajas kävi RUK:n
ja toimi sitten kahdessa raskaassa
it.patterissa Äänislinnassa. Kadettikurssi alkoi uudelleen heinäkuussa
1942 ja päättyi 4.6.1943.
Luutnantti Sakari Rajas määrät-

tiin 1.8.1943 perustettuun It.R 1:n
valonheitinpatteriin, jonka päällikkönä toimi luutnantti K.H. Pentti.
Rajas sai valonheitinkoulutuksen ja
toimi syksyllä 1943 erillisen valonheitinjaoksen johtajana Karjalan kannaksella. Tammikuussa 1944 hänet
komennettiin Aunuksen rintamalle,
missä ilmatorjunta suojasi mm. lentojoukkojen tukikohtia Nurmoilassa ja
Mensuvaarassa. Jatkosodan päätyttyä
Rajaksen yksikkö kotiutettiin marraskuussa 1944 Tampereella. Sodan ajan
Aseveljet tekevät
kunniaa Sakari
Rajaksen muistolle!

ansioista Sakari Rajakselle myönnettiin talvi- ja jatkosodan muistomitalien lisäksi VR4mk ja VM2.
Sakari Rajas palveli sodan jälkeen
ilmatorjunta-aselajin eri upseeritehtävissä, ensin patterin päällikkönä It.R
1:n ja 2:n riveissä ja sitten toimistoupseerina Ilmavoimien esikunnan
it-osastossa Munkkiniemessä. Sotakorkeakoulun jälkeen hän palveli yli
10 vuotta Ilmatorjuntakoulussa kurssien johtajana, minkä jälkeen seurasi
toinen pitkä työrupeama (1960−72)
PE:n ilmatorjuntaosaston toimistoesiupseerina ja ilmatorjuntatoimiston päällikkönä. Uran huipentuma
oli Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
komentajan tehtävä 1972−75.
Reserviin siirryttyään eversti Sakari Rajas osallistui aktiivisesti ilmatorjuntajärjestöjen toimintaan mm.
Ilmatorjuntasäätiössä ja Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksessä.
Kenraalimajuri Rauli Helminen
palveli useaan otteeseen Sakari Rajaksen kanssa samassa joukko-osastossa ja totesi muistopuheessaan mm.
seuraavaa: ”Sain tutustua tyylikkääseen, salskeaan, asiansa osaavaan
upseeriin, joka suhtautui nuorempaan ja kokemattomaankin vastaalkajaan kollegiaalisesti ja rauhallisesti. Ensimmäiset käytännön oppini
upseerina, siitä miten ollaan, esiinnytään, suhtaudutaan koulutettaviin ja
muihin alaisiin, sain tai oikeastaan
ne iskostuivat minuun Sakusta. Puhumattakaan siitä siihen aikaan harvinaisesta käytännön opista, miten
oikealla tavalla neuvotaan ja opastetaan nuorempia työtovereita.”
-Ahti Lappi-
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in memoriam

Majuri, kunniajäsenemme
ULJAS MARTTINEN
9.7.1909 - 9.1.2011

Majuri Uljas Marttinen reippaana viimeistä
kertaa mukana it-upseerien joululounaalla
12.12.2010 (Kuva. Pauli Thomenius).

Majuri, aselajimme vanhin it-upseeriveteraani Uljas Marttinen on
poistunut joukostamme. Uljas oli Ilmatorjuntayhdistyksen ja Helsingin
Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon kunniajäsen.
Uljas Marttinen syntyi Inkerinmaalla Hietamäen kylässä, josta perhe siirtyi Karjalan Kannaksen Antreaan. Uljas valmistui merkonomiksi
Liikemiesten Kauppaopistosta vuonna 1932.
Maanpuolustustyönsä Uljas
aloitti 31.10.1924 Antrean suojeluskunnassa. Varusmiespalveluksen hän
suoritti Hyrylässä KTR 1:ssä ja kävi
vuonna 1927 Reserviupseerikurssin
13 Haminassa.

Uljas oli vuosina 1928–1944
Helsingin Tykistösuojeluskunnan
jäsen. Hänet siirrettiin 1930 ilmatorjunnan reserviläiseksi ja määrättiin 1936 Helsingin suojeluskunnassa
ilmatorjuntapatterin päälliköksi. Talvisodassa Uljas toimi 58. ja 71.Rask.
It.Ptrien päällikkönä. Jatkosodan aikaisista Uljaksen taistelupaikoista
voi mainita Suomenlinnan, Koiviston, Inon ja Äänisen rannat. Tärkein
tehtävistä lienee ollut Äänisen Rannikkoprikaatin ilmatorjuntakomentajan tehtävä 15.10.1942–27.11.1944,
jolloin hän toimi samalla Rannikkoilmatorjuntapatteristo 4:n komentajana.
Kunnia- ja ansiomerkkejä Ul-

jakselle on myönnetty useita: mm.
3. ja 4. luokan Vapaudenristit miekkoineen, Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkki, Ilmatorjunnan ansioristi
siivitetyin ammuksin ja Reserviupseeriliiton kultainen ansioristi.
Uljas teki elämäntyönsä siviilissä
SOK:n palveluksessa, mistä hän jäi
eläkkeelle 1971 Kilon suurvaraston
johtajan tehtävistä. Uljas osallistui
loppuun asti tiiviisti ilmatorjunnan
ja Espoon sotaveteraanien erilaisiin
tilaisuuksiin.
Hautajaiset pidetty hiljaisuudessa omaisten läsnäollessa. Ilmatorjuntayhdistys kunnioittaa kunniajäsenensä muistoa.
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Kauppaneuvos, kapteeni Per Erik Floman
16.2.1920−30.1.2011

Moni ilmatorjuntamies muistaa perinteelliseltä 12.12. -joululounaalta tyylikkään veteraanin, kunniakkaan 1.It.RUK:n oppilaan, kapteeni
Per Erik Flomanin, jonka kanssa
oli aina ilo keskustella. Hän poistui
joukostamme yli 90-vuotiaana tammikuun lopussa.
P.E. Floman oli syntyperäinen
viipurilainen, ja Viipurin perinteiden vaaliminen olikin hänelle sydämenasia. Hän valmistui 19-vuotiaana diplomiekonomiksi juuri ennen
talvisotaa, jolloin hän joutui asepalvelukseen. Se kestikin yli viisi vuotta. Lyhyt alokasaika alkoi
8.9.1939 ITR 2:ssa Viipurissa, ja
päättyi YH:n alkaessa, minkä jälkeen hän palveli pari kuukautta sotamiehenä VVP:ssa. Talvisodan alussa
8.12.1939−29.1.1940 hän toimi Tampereen ilmapuolustusaluekeskuksessa (IPAK 51), minkä jälkeen hänet
määrättiin ilmatorjunnan aliupseerikouluun Helsinkiin (AUK/IPAK 15).
Kurssin (ja talvisodan) päätyttyä hänet määrättiin 21.3.1940 alikersanttina tykinjohtajaksi 63.Rask.
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It.Ptriin Helsingissä. RUK:n kurssi
järjestettiin Niinisalossa ja Santahaminassa 12.7.−15.11.1940; kyseisen
48.kurssin (ja samalla 1.It.RUK:n)
oppilaat viettivät juuri viime marraskuussa 70-vuotisjuhlaansa. P.E.
Floman palveli sen jälkeen Ilmatorjuntakoulussa kokelaana ja vänrikkinä. Hän oli 2.It.RUK:n kuraattori
ja auttoi kurssia perustamaan oppilaskunnan ja kuoron – innokas kuoromies kun itsekin oli. Kurssilla oli
oppilaina tunnettuja ilmatorjuntamiehiä, kuten Heikki A. Reenpää
ja Olavi Salmo.
Vänrikki Floman määrättiin toukokuussa 1941 Ilmatorjuntapatteristo
1:een, jonka riveissä hän lähti jatkosotaan patteriston adjutanttina. Patteristo saapui ensimmäisenä it-yksikkönä vallattuun Viipuriin 30.8.1941
tehtävänään suojata kaupunkia, mikä
kuitenkin kesti vain neljä päivää, kun
patteristo siirtyi Koivistolle. P.E. Flomanin pitämä patteriston sotapäiväkirja valokuvineen on hienoin, minkä
allekirjoittanut on koskaan nähnyt!
23.8.1942−15.11.1944 P.E. Flo-

man palveli Helsingin ilmatorjunnassa, ensin 101.Rask.It.Ptrin tulenjohtoupseerina, sitten luutnantiksi ylennettynä It.Psto 1:n esikunnassa adjutanttina ja lopuksi 26.5.−15.11.1944
102.Rask.It.Ptrin päällikkönä (Santahamina, Herttoniemi). Keväällä 1942
vänrikki Floman sai erikoistehtävän
esitellä Helsingin torjuntakeskusta
Ruotsin kruununprinssi Gustaf Adolfille; ruotsinkielinen esittely löytyy
painettuna Flomanin julkaisemasta pienestä kirjasesta ”Helsingfors’
luftförsvar 1942−1944” (1989). Per
Erik Floman kuuluu niiden It.R 1:n
veteraanien kunniakkaaseen joukkoon, jota saamme kiittää pääkaupungin pelastumisesta ilmapommitusten tuhoilta.
Per Erik Floman teki sodan jälkeen mittavan ja ansiokkaan työuran
myös siviilissä. Harrastuksista Viipurin perinteiden vaaliminen ja kuorolaulu olivat tärkeimpiä.
Jälleen on yksi veteraani poistunut joukostamme, mutta heidän
muistonsa elää!
-Ahti Lappi

it-museo

Ilmatorjuntamuseo juhlii
50-vuotistaivaltaan 29.7.2011

Ilmatorjuntamuseon 50-vuotisjuhlalogo ja keräystunnus. Aiheesta myös
omakuvapostimerkki.

Ilmatorjuntamuseon perustamisesta tulee tänä vuonna
kuluneeksi 50 vuotta. Monivaiheinen taival Santahaminasta
Hyrylään Tuusulassa on ollut
ilmatorjunta-aselajin yhteishengen ja talkootyön voimannäyte.
Ilmatorjuntamuseo on tänään
sotahistoriallinen erikoismuseo, jossa tuodaan näyttävästi
esille ilmatorjuntamme koko
85-vuotinen historia. Vuosittain
Ilmatorjuntamuseossa on vieraillut yli 11.000 kävijää. Museon
ja samalla aselajin historiaa
muistellaan 29.7.2011 klo 15.00
alkavassa Ilmatorjuntamuseon
50-vuotisjuhlassa, jonne kaikki
ilmatorjunnan ystävät ovat tervetulleita.

tamme alkujuuria – Suomenlinnaa.
Santahamina oli sotien jälkeen ilmatorjuntamiesten keskeinen koulutuspaikkakunta. Saarella toimivat Ilmatorjuntarykmentti 1 (myöh. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti) ja Ilmatorjuntakoulu. Ilmatorjuntaväki piti
majaansa saaren eteläosassa. Tällä
alueella sijaitsi myös aiemmin upseerikerhona ja nuorempien upseerien
asuinkäytössä ollut, mutta rykmentin vuonna 1957 siirryttyä Hyrylään
vaille käyttöä jäänyt Papinlahden
kasinona tunnettu suurehko rakennus. Kun samaan aikaan poistettiin
käytöstä vanhentunutta välineistöä,
Ilmatorjuntakoulu löysi Papinlahden
kasinolle uuden käyttötarkoituksen.
Sinne ryhdyttiin keräämään silloisen koulun johtajan everstiluutnantti (myöh kenrm) Olavi Seppälän
myötävaikutuksella ilmatorjunnan
vanhentunutta tulenjohtokalustoa
lähinnä koulun eri kurssien opetuksen elävöittämiseksi.

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen
pitäessä keväällä 1958 vuosikokoustaan Ilmatorjuntakoululla, esiteltiin
kokousväelle Papinlahteen kerätty
kalusto, jolloin kokousväen keskuudessa heräsi henkiin ajatus oman
aselajimuseon aikaansaamisesta. Ilmatorjuntakoulussa ajatus sai vastakaikua, jonka seurauksena ilmatorjuntavälineistön keräämistä jatkettiin
ja laajennettiin. Museoitavaa materiaalia saatiin Koeampumalaitokselta
Niinisalosta, Oriveden asevarikolta
ja ilmavoimien esikunnasta Munkkiniemestä. Samalla kun materiaalia
kerättiin, aloitettiin myös huonoon
kuntoon päässeen rakennuksen kunnostus kantahenkilökunnan ja varusmiesaliupseerikurssien voimin. Keräys- ja kunnostustyöt saatiin usean
vuoden uurastuksen jälkeen päätökseen kesään 1961 mennessä. Ensimmäinen Ilmatorjuntamuseo oli syntynyt Santahaminan Papinlahteen ja
vihittiin käyttöön 29.7.1961.
››

Ilmatorjuntamuseon
alkuvaiheet
Ajatus ilmatorjunta-aselajin omasta
museosta syntyi 1950-luvun lopulla Santahaminan saarella Helsingin
edustalla. Siis lähellä ilmatorjun-

Ilmatorjuntakoulun johtaja, everstiluutnantti Olavi Seppälä kiinnittämässä
ensimmäisen Papinlahden Ilmatorjuntamuseon tunnuskilpiä 29.7.1961.
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Museotoiminta siirtyy
Tuusulaan
Ilmatorjuntakoulu siirrettiin vuonna
1963 Tuusulaan, mutta museoesineet
jäivät valvomattomaan tilaan Santahaminaan. Osa esineistöstä ehti jo
kadotakin, ennen kuin museomateriaali siirrettiin ja varastoitiin vuonna
1964 Hyrylään. Ilmatorjuntakoulun
johtaja, everstiluutnantti (myöh ev)
Lauri Pamppunen teki vuonna 1965
esityksen puolustusministeriölle, että
Ilmatorjuntamuseo saataisiin sijoittaa varuskunnan alueella sijaitsevaan
ns Kapteenin puustelliin. Ministeriö
hyväksyi esityksen ja varasi rakennuksen Ilmatorjuntamuseon käyttöön
tarpeellisine piha-alueineen ehdolla,
ettei rakennuksen kunnostaminen
museokäyttöön aiheuta puolustuslaitokselle kustannuksia. Taas tarvittiin suunnittelu- ja kunnostustyötä.
Tätä varten perustettiin museon kehittämistoimikunta, joka ensimmäisen kerran kokoontui tammikuussa
vuonna 1967. Toimikunnassa olivat
edustettuina Helsingin Ilmatorjuntarykmentin ja sen killan sekä Ilmatorjuntakoulun lisäksi Ilmatorjuntasäätiö, Ilmatorjuntaupseeriyhdistys,
Helsingin reserviupseerien ilmatorjuntakerho ja Helsingin reservialiupseerit ry:n ilmatorjuntaosasto. Toimikunnan aikaansaaman, pääasiassa vapaaehtoisen talkootyön ja lahjoitusten
tuloksena uusi Ilmatorjuntamuseo vihittiin käyttöön kutsuvierastilaisuudessa 15.11.1968 ja avattiin yleisölle
seuraavana kesänä puolustusvoimain
lippujuhlapäivänä 4.6.1969. Samalla
vuorineuvos Aarne J. Aarnion johtama Ilmatorjuntasäätiö otti juridisen
vastuun museon taloudenpidosta ja
toiminnasta. Kehittämistoimikunnan
työ lopetettiin ja tilalle perustettiin Ilmatorjuntamuseon hoitokunta, jonka
johtamisvastuu käytännössä oli Ilmatorjuntakoulun johtajalla. Suuri osa
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ylläpitävistä kunnostustöistä tehtiin
varuskunnan henkilökunnan talkootyönä Helsingin Ilmatorjuntarykmentin tukiessa varusmiestyövoimalla ja
korjaamopalveluilla palvelustehtävien sallimissa rajoissa.

Museo kehittyy ja uudistuu
Aikaa myöten museo kuitenkin vaati
lisätiloja ja uudistamista, mutta resurssit tähän puuttuivat. Varusmiesten käyttö tukitehtäviin ei enää ollut
mahdollista eikä Ilmatorjuntasäätiöllä ollut varoja museon laajamittaiseen
kehittämiseen. Ilmatorjuntasäätiön
puheenjohtajan, teollisuusneuvos
Yrjö M. Lehtosen ja Ilmatorjunnan
tarkastajan, eversti Ahti Lapin aloitteesta perustettiin kesäkuussa 1991
Ilmatorjuntamuseosäätiö, jonka tarkoituksena oli aikaansaada ilmatorjuntamuseolle riittävät ja asianmukaiset näyttelytilat. Ilmatorjuntasäätiö
antoi hankkeelle alkupääoman. Tehdyn kehittämissuunnitelman mukaan
tavoitteena oli rakentaa kaksi näyttelyhallia ja palvelukeskus. Ilmatorjuntamuseosäätiö toteutti hankkeen
vuosina 1992-2007. Kehittämishanke oli todellinen ilmatorjuntamiesten
ja -naisten tahdon ja talkootyön voi-

mannäyte, johon käytettiin noin 40
000 talkootyötuntia ja jota tuki lähes
400 tukijaa ja lahjoittajaa. Lopputuloksena oli täysin uudistettu Ilmatorjuntamuseo, joka avattiin yleisölle 4.6.2007. Ilmatorjuntamuseo oli
kokenut täydellisen muodonmuutoksen, jota vielä täydensivät ulkoalueen
maisemointi ja Kapteenin puustellin
kunnostus. Viimeistely tehtiin vuosina 2008-2009, jonka jälkeen voitiin todeta Ilmatorjuntamuseosäätiön
tehneen tehtävänsä. Se lakkautettiin
31.12.2009 ja vastuu Ilmatorjuntamuseon ylläpidosta siirtyi jälleen Ilmatorjuntasäätiölle vuoden 2010 alusta
lukien.

Ilmatorjuntamuseon
50-vuotisjuhlarahastokeräys
Museolaki edellyttää valtion tuen
saamiseksi museon ympärivuotista
aukioloa, ja että sillä on vähintään
kaksi päätoimista työntekijää. Ilmatorjuntamuseon vuotuinen toiminnan
ylläpitämisen menoarvio on noin
140.000 euroa. Tästä summasta valtion eri muodoissa antama tuki kattaa
70 %, lopun 30 % jäädessä museon
omatoimisen tuoton tai muun tuen
varaan. Vaikka Ilmatorjuntamuseo

Ilmatorjuntamuseo avattiin yleisölle Hyrylässä 4.6.1969.

it-museo

Ilmatorjuntamuseo tänään

elää ja voi hyvin, se on myös jatkuvien taloudellisten haasteiden edessä.
Ilmatorjuntasäätiö haluaa turvata museon toimintaedellytykset
ja kehittämismahdollisuudet myös
tulevaisuudessa. Onhan Ilmatorjuntamuseo osa meidän isänmaallista
kulttuuriperintöämme ja myös aselajillemme varmasti säilyttämisen arvoinen. Veteraanipolvien väistyessä
museon merkitys vain korostuu. Ilmatorjuntamuseossa on kattavasti
esillä Suomen itsenäisyyden ajan ilmatorjuntakalusto. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen kokoelma on
historiallisesti arvokas. Ilmatorjuntamuseo tarjoaa myös virikkeellisen

toimintaympäristön kaikelle maanpuolustusmyönteiselle toiminnalle ja
kotiseudun arvostukselle.
Ilmatorjuntamuseon toiminnan turvaamiseksi Ilmatorjuntasäätiö käynnistää Ilmatorjuntamuseo
50 vuotta -juhlarahastokeräyksen,
joka toteutetaan vuosina 2011 –
2013. Keräystavoite on 600 000 €.
Kansanedustaja Juha Korkeaoja ja
kenraaliluutnantti Antti Simola toimivat keräyksen suojelijoina.
Ilmatorjuntamuseon kehittäminen nykymuotoonsa ei olisi ollut
mahdollista ilman voimakasta talkoohenkeä ja yhteistyökumppaniemme taloudellista tukea. Tätä samaa

uhrautuvaisuutta ja laajaa tukea tarvitaan erityisesti nyt. Rahastokeräysmuotoina ovat lahjoitukset, lista- ja
lipaskeräys. Lahjoituksille on omat
keräystilit. Lista- ja lipaskeräys toteutetaan eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Lisäksi rahastoa kartutetaan arpajaisilla ja myyntituotoilla.
Koko keräyssumma kartuttaa täysimääräisenä rahastoa. Keräysorganisaatio toimii vapaaehtoisin voimin
ja mahdollisista kuluista vastaa Ilmatorjuntasäätiö. Keräyspäällikköinä toimivat everstit Seppo Lehto ja
Risto Häkkinen. Juhlarahastokeräyksestä enemmän lehden seuraavassa
numerossa.

arkiston

kätköistä

Anekdootti Joki-Pekasta
Tapahtui keväällä 1944 Taivas-patterilla. Palvelin ITR 1:ssä 17-vuotiaana
vapaaehtoisena (suojeluskuntalaisena) helmikuusta 1944. Suurhyökkäyksen 26.2. torjuntaan osallistuin
ammuksenkantajana Suomenlinnan
Musta-patterilla. Tultuani siirretyksi
Taivas-patterille toimin aluksi Maxim-kk:n johtajana ja sitten Vickers
VB:llä tj-miehenä. Helmikuun jälkeen vihollisen lentotoiminta oli vähäisempää, torjuntahälytyksiä oli
kuitenkin lähes päivin ja öin. Eräänä kylmänä yönä, olisiko ollut maaliskuuta, meidät taas hälytettiin teh-

täviimme. Mitään ihmeellisempää ei
tapahtunut ja lopulta kävi ilmi, että
olikin kyse vain harjoituksesta. Sekös harmitti ja heti tilanteen päätyttyä riensin juoksujalkaa kk:lta korsuumme, jonne ehti muutamia muitakin. Yht´äkkiä sisään astui rykmenttimme komentaja ev.luutn. Pekka Jokipaltio, lempinimeltään Joki-Pekka.
Hätäpäissäni huusin huomion vaikka
muistaakseni ohjesäännön mukaan
sitä ei olisi ollut hiljaisuuden jälkeen
tehtävä ja ilmoitin korsumme. JokiPekka kysyi minulta: ”Ovatko nuo
kauan olleet tuossa?” Luulin hä-

nen tarkoittavan kaminan yläpuolella roikkuvia jalkarättejä ja vastasin:
”Varmaan jonkin aikaa”.” Tarkoitin
kyllä noita alastonkuvia, otatte kai ne
pois.” ” Kyllä, herra eversti”, sanoin.
Korsumme asukas Jarl Lundqvist
muuten ilmavoimien komentajan
poika oli ripustanut kauniita tyttöjen kuvia petinsä viereiselle seinälle
ja nehän revittiin pois. Joki-Pekkaa
me kaikki arvostimme suuresti.
Otto Wahlgren, Helsingin ItR:n
killan kunniajäsen.
Ilmatorjunta 1/2011 • 49

Kentän

kuulumisia

MPK:n kurssilaiset 2000
maanpuolustajan matkassa Lohtajalla
MPK:n Kanta-Hämeen KOTU
järjesti Ilmatorjuntakurssin 26.28.11.2010 Lohtajalla samaan
aikaan käynnissä olleen Lohtaja
II / 10 23.11.- 2.12.2010 harjoituksen kanssa.
Kurssin koulutustavoitteena oli 12,7
ITKK käyttö ammunnoissa, digitaalisten kenttäradioiden, sanomalaitteen sekä Ilmatorjunnan tuliasemapäätteen 06 alustamisen ja käytön
osaaminen.
Pakkasin vain henkilökohtaiset
kamppeeni mukaan, kun lähdin varhain lumipyryisenä perjantaiaamuna
26.11.2010 Tampereelta junalla kohti
Hämeenlinnaa. Pitkällä kuitilla olevista varusteista otin vain maastopuvun säästääkseni itseäni varusteidenvaihtohässäkältä.
Hämeenlinnan rautatieasemalta
Vekan linja nro 5 toimitti reserviläisen turvallisesti Parolaan Panssariprikaatin porteille sopivasti ennen
klo 8:aa.
Panssariprikaatiin kuuluvan Helsingin Ilmatorjuntarykmentin aliupseerikoulun luokkatiloissa täyteltiin
terveys ja matkakululaput, minkä
jälkeen siirryimme varusvarastolle
kuittaamaan henkilökohtaiset varusteet.
Pientä hymyilyä irtosi jaossa olevista t-paidoista, pooloja m91 tuli niitäkin peräti 2 kpl. Kaiken kaikkiaan
tavaraa oli niin paljon, että ei ollut
pientäkään epäilystä etteikö tulevasta viikonvaihteesta selviäisi jaetul50 • Ilmatorjunta 1/2011

la varustuksella. Toki kantolaitekin
jaettiin eli pallo-85, virallisemmin
m85. Itse olin varannut Haglöfsin
Oxo 750 rinkan, kun luottamus SaInt
–reppuihin on päässyt hieman kärsimään. Osoittautui että 75 litrainen oli
sekin kohtuullisen täynnä kun kaikki
jakomateriaali oli lopulta saatu pakatuksi. Huomattakoon että jätin siviilikassiin sadevaatteet, t-paidat ja
ylimääräiset poolot…
Siirryimme takaisin HELITR:n
kasarmille ja edelleen tykkihalliin,
missä suoritimme ripeän varusteiden
vaihdon jättäen siviilielämän hetkeksi pois silmistä ja pois mielestä. Siviilisäkit vietiin lukkohäkkiin. Kuormaautoon oli jo lastattu aseet, a-tarvikkeet, radiokalusto, majoitusvälineet
ynnä muut kurssin tarvikkeet.

Tyytyväisiä kurssilaisia

Kuorma-auto meni muun Panssariprikaatista Lohtajalle lähtevän
marssirivistön jatkoksi, kun me
taas saimme matkustella herroiksi
linja-autokyydillä. Ajoimme ensin
SATLSTO:n tukikohtaan Pirkkalaan missä nautimme erinomaisen
lounaan laatikoineen kinkkuineen
ja vielä jälkiruokakahvit päälle. Heti
puolenpäivän jälkeen lastauduimme
taas bussiin ja jatkoimme 7 tunnin
moottorimarssiamme kohti Vattajanniemen rantahietikoita. Matkalla
yliluutnantti Marko Lamppu kertoi
12,7 ITKK 96:n varomääräykset sekä
muuta tietoa, mm. toiminnan sopeuttamisesta Vattajanniemen Naturaalueen rajoituksiin. Matkalla myös
visailtiin, aiheena tietty ilmatorjunta. Kurssin johtaja Jukka Yrjölä oli
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laatinut 6 kohtaisen monivalintatehtävän, jossa saimme arvailla mm.
ensimmäisen ilmatorjuntaohjuksen
laukaisuvuotta. Vaihtoehtoja oli: a)
vuonna 1956, b) 1962 tai c) 1979. Oikea vastaus on tämän jutun lopussa.
Visailussa selvisi sellainenkin seikka, että ensimmäinen ilmatorjuntaleiri pidettiin aikoinaan Karjalan
Kannaksella.
Saavuimme Lohtajan leirialueelle illalla puoli kuuden maissa.
Kuorma-autokin leirivälineineen saapui ilahduttavasti samoihin aikoihin
niin, että pääsimme saman tien purkamaan kalustoa autosta ja pystyttämään meille annettuja kahta puolijoukkuetelttaa. Kurssin vahvuus oli
15, joten tungosta ei teltoissa tulisi.
Pakkanen oli kiristymässä yötä vasten mikä oli omiaan antamaan vauhtia muutenkin ripeälle leirin pystyttämiselle. Alle puoleen tuntiin olivat
molemmat teltat jo pystyssä ja kamiinoista sauhu purkautui kirkkaalle tähtitaivaalle, jonka pohjoistuuli
oli puhaltanut pilvistä putipuhtaaksi.
Lähdimme hakemaan iltapalaa,
mistä sukeutuikin aika seikkailu kun
meitä palloteltiin muonitusparakilta toiselle kaikkien vain levitellessä
käsiään kun kurssimme vääpeli Ulmanen yritti selvittää minkä huoltoyksikön vastuulla oli koukkupolvien
ruokkiminen. Lopulta asia selvisi ja
pääsimme nauttimaan iltapalaa jäistä
kylmyyttä huokuvassa lautaseinäisessä ruokailutilassa. Sinne ei pohjoistuuli sentään päässyt joten jonkinlaisessa suojassa oltiin.
Kiitos hereillä pysyneiden tulivartiomiesten yö sujui varsin mukavasti vaikka 1. ryhmän teltan oviaukko tulikin epähuomiossa tuulen
puolelle.
Lauantaiaamu ei ollut vielä valjennut, kun aamukuuden aikaan heräilimme ja lähdimme patikoimaan

12,7 ITKK:n valmistelua. Kurssin johtaja Jukka Yrjölä toinen oikealta.

kohti jo tutuksi tullutta muonitusparakkia. Aamupalan jälkeen laitettiin
sirpaleliivit ja kypärät talvivarusteiden päälle mikä teki olon, jos mahdollista, vieläkin tukevammaksi.
Lastauduimme MASIn lavalle asennettuun häkkyrään eli henkilökuljettimeen joka muistuttaa elävästi Särkänniemen laitteista tuttuja istuinvirityksiä. Tilaa oli juuri sen verran,
että ymmärsimme mikä hyöty kypäristä oli keikkuessamme kohti Vattajanniemeä. Noin 10 kilometrin siirtyminen sujui muuten mukavasti, mutta ei sopine henkilöille jotka kärsivät
ahtaanpaikan kammosta. Saavuttuamme Vattajanniemen rantahiekoille purimme kuorma-autosta ITKK:t,
viestikaluston ja a-tarvikkeet. Perustimme TVÄL-paikan ja seuraavaksi
ylil Lamppu piti varoluennon. Mäkiharju ja minä ryhdyimme vapaaehtoisiksi tvälläreiksi, ja pian huomasinkin lipastavani yhdessä muutaman muun vapaaehtoisen kanssa
sekä rynnäkkökiväärin lippaita että
ItKK:n vöitä. RK-lippaita täytettiin 17 kpl, ja itkon laukauksia noin

1000. RK-lippaita tarvittiin siksi
että koulutus eteni nousujohteisesti; ensin ammuttiin apuaseella, joka
on modifioitu ItKK 96:n jalustasta
ja kehdosta siten, että varsinainen
ase on tähän tarkoitukseen modifioitu rynnäkkökivääristä. Tähtäin on
sama kuin pääaseessakin, joten tällä konstruktiolla pääsi ensin harjoittelemaan tulitoimintaa ja tähtäimen
käyttöä. Maalitoimintaan käytettiin
AT-04 maalilennokkia.
Vaikka kurssin vahvuus oli vain
15 miestä, jouduimme silti hieman
jonottelemaan, kun käytössämme oli
1 apuase ja 1 pääase. Ensin ammuttiin pari lippaallista rk-apuaseella,
sitten 10 ls sarjoja pääaseella. Tämän
jälkeen takaisin TVÄL-paikalle lataamaan 20 laukauksen vöitä. Lennokeissa esiintyneet häiriöt (johtuivat
ilmeisesti kylmästä säästä ja kosteudesta) venyttivät ampumista niin, että
pikkuhiljaa siirryttiin panostamaan
ensin 30 ls vöitä ja lopuksi täysiä
100 ls kannuja. Testosteronin saattoi melkein haistaa kireästä, yli –15
››
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C pakkasesta huolimatta kun tepastelimme männikössä odottelemassa
ampumavuoroa, pitkät ammusvyöt
harteilta roikkuen. Omasta TVÄL
–tehtävästäni johtuen missasin vahingossa annetun viestikoulutuksen,
joten en kirjoita siitä tämän tarinan
yhteydessä. Viestintäkoulutuksesta
vastasi kersantti Rantanen, erittäin
pätevän oloinen ja rennon tyylikkäästi tehtävänsä hoitanut PV:n kouluttaja-aliupseeri.
Päivän parhaasta ammuntatuloksesta vastasimme me, huolimatta siitä että rannalla paukutti ainakin
5 ITKKta + 1 apuase. Vieressämme
harjoitteli nimittäin varusmiehiä.
MPK:n Ilmatorjuntakurssi vei voiton, kun onnistuimme pudottamaan
yhden maalilennokin. Suoraa osumaa emme saaneet niin että kone
olisi hajonnut, mutta alas se kumminkin tuli.
Päivä alkoi jo kaartua hämäryyden puolelle puoli neljän maissa kun päivän ammunnat päättyivät.
Purimme ITKK:t, tyhjensimme niiden tukena olleet hiekkasäkit, keräilimme hylsyt ja lastasimme tavarat
kuormuriin. Keikkuessamme taas
MASIn lavalla pressuvarmistetussa
pimeydessä kohti leiriä huomasin
olevani nukahtamisen partaalla purevasta kylmyydestä huolimatta. Päivä oli ollut toiminnantäyteinen. Lauantain ohjelmaa kevennettiin päivän
venymisen vuoksi siten, että lepoon
päästiin jo klo 18 jälkeen, päivällisen
ja sotku käynnin kautta. Yö teltassa
meni sikeässä unessa, kun kipinät
hoitivat hommansa tunnollisesti pitäen kamiinan mansikkana. Aamuyöllä ulkolämpötila oli tiettävästi –20
astetta pakkasen puolella, mutta se
ei haitannut teltassa nukkujia. PV:n
makuupussit pitivät taistelijat lämpiminä. Olimme myös varmistelleet
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asiaa luomalla irtolunta teltan reunoille. Käytössä oli myös näkkärit,
puiset aluslavat joiden päälle levitetyt teltan pohjamuovit vielä tiivistivät alapuolelta huokuvaa kylmyyttä
vastaan. Useat meistä käyttivät hyväkseen jakovarusteena ollutta räikköstä eli kypärähuppua joka suojaa
ja lämmittää mukavasti myös makuupussissa kun kylmä ilmaa tulee makuupussin suulta.
Sunnuntaiaamuun heräsimme
kuudelta. Aamiaisen jälkeen purimme teltat ja kuormasimme varusteet
kuorma-autoon. Henkilökohtaiset
varusteet otimme PSPR:n bussiin,
joka suostui pienen apuvirroittelun
jälkeen käynnistymäänkin. Paluu Parolaan alkoi.
Paluumatkalla poristiin kurssin
tapahtumista ja nautittiin mukaan jaetun lounaspussin sisältöä. Eväät olivat hyvät, lihapiirakoita, riisifrutteja,
elovena välipalakeksejä ja mehua.
Eipä silti, poikkesimme kahdesti myös ABC –huoltamoille täydentämään ja nauttimaan kuumaa kahvia. Parolaan saavuttiin klo 14 tuntumassa. Vaihdoimme siviilit päälle
ja purimme aseet ja muun materiaalin sekä leirivälineet huoltoa varten.
Teltat ripustettiin tykkihallin kattoon
kuivumaan. Kamiinat oli putsattu jo
Lohtajalla ennen kuormausta. Henkilökohtaisten jakovarusteiden luovutuksessa pääsimme helpolla, sillä
sunnuntaisin ei ole henkilökuntaa varusvarastolla. Niinpä varusteet käytiin listan mukaan läpi ylil Lampun
johdolla, minkä jälkeen ne laitettiin
pyykkisäkkeihin ja nostettiin lukkohäkkiin.
Kun vielä naurukin kuului maittavan kurssilaisille (kuten koko
kurssin ajan) eikä varusesineitäkään
jäänyt kateisiin, päättelin etten ollut ainoa jonka mielestä kurssi oli

kokonaisuutena hyvin järjestetty ja
palkitseva. Lisäarvoa tälle tuo jo sekin, että se onnistuttiin toteuttamaan
Lohtaja II/10 harjoituksessa toimineiden yksiköiden seassa. Tapahtumia ja vilinää riitti Lohtajalla niin,
että lauantai-iltana oli sotkuunkin
jonoa pihalle asti.
Ylil Lamppu sekä kers Rantanen
tekivät parhaansa ja vähän sen ylikin,
että kurssimme saisi nauttia sujuvasta koulutuksesta. Siitä vielä kerran
kiitokset näin jälkikäteen. MPK:n
kurssinjohtaja Yrjölälle ja kurssin
vääpelinä toimineelle Ulmaselle samoin kiitokset antoisasta viikonlopusta. Samaa mieltä olivat muutkin
kurssilaiset, luulen ma.
Niin, se visailukysymys; oikea
vastaus on c) Ensimmäinen ilmatorjuntaohjus laukaistiin Suomessa
vuonna 1979. Wikipedian mukaan
Suomessa ilmatorjunta-aselajin katsotaan syntyneen 1. heinäkuuta 1925
aselajin koulutusyksikön aloittaessa Suomenlinnassa. Ilma-ammuntoja alettiin suorittaa 16. syyskuuta
1927.
Teksti ja kuvat: Ari Jalokinos
arijalokinos@gmail.com
050 348 2195
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JOULULOUNAS 12.12.12.12.
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon kutsumana kokoontui 12.12. kello 12.12.2010 ravintola
Perhoon joululounaalle jälleen kohtuullisen kokoinen upseerijoukko. Oli sotaveteraaneja, oli nuoriakin
kerhon jäseniä, mutta palveluksessa olevia upseereita
ei taaskaan näkynyt. Perinteet kehittyvät tai ainakin
muuttuvat. Kyllä 1970-luvun puolivälissä Kaarle XII:
een tuli PE:n it-upseerien enemmistö, eikä lounaskaan
ollut aikapituudeltaan vähäinen.

tias. Herkässä, joskin tiukassa puheessaan Mikko totesi, että pohjoisessa kaikki on paremmin, mutta hänen
kohdallaan tappioksi on tullut kavereitten jääminen
etelään. Kukaan ei kuitenkaan ihan heti ilmoittautunut
muuttohalukkaaksi.

Mikon puheenvuoro sai aplodit säätiö- ja museoväeltäkin; Kari Siiki, Pentti Vuori, Matti Kulmala

Ilmatorjuntakerhon uusi puheenjohtaja on ltn Ilkka
Anttonen. Kuvassa oikealla on puheenjohtaja vuosien takaa, myös RUL:n johdossa toiminut maj, prof
Antti Ahlström.
Nykykiireistä johtuen joku valitteli, että tarjoilu
pelaa kovin hitaasti. Mutta hitaasti sen kuuluu toimiakin ravintolakoulun opetustilaisuutena. Sehän vaan
takaa, että keskusteluillekin on aikaa, kun kaikki eivät
säntää kotiin vajaan tunnin (1-) tai reilun puolen tunnin (½+) kuluttua.
Hitaus on siis selvä
etu, vaikka sen Hämeen mies sanookin.
Kaukaisimmat
terveiset toi Rovaniemi-Muonio -akselilta 33. ItUK:n
edustaja, eversti
Mikko Virrankoski,
Revontulten Ruhtinas ja Tunturien Val-

Vaikka oli sunnuntaipäivä, ei päästy lähellekään
12 tunnin kestoa. Vanhenevat ”kotikissat” hankkiutuivat matkaan heti, kun ruoka loppui. Muutaman tunnin
jälkipuintiin osallistui vain kolme: Pohjoisen Ulottuvuuden Eversti Itse, It-kerhon entinen puheenjohtaja,
tunnettu lakimies Ukko Kiviharju ja kuvan ottanut
Thomenius. Kuva näyttää olevan jatkotilanteen alkuvaiheesta, kun pöydässä on vasta valkoviiniä – ja
kuvaajan lasi tyhjänä ja lompsa pöydällä.
-Pauli ThomeniusIlmatorjunta 1/2011 • 53
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33.ItUK jälleen koolla
Upseerikurssimme päättymisestä Santahaminassa Ilmatorjuntakoulussa tuli kuluneeksi 55 vuotta
helmikuun alussa. Kokoonnuimme
28.1.2011 klo 11 Helsingissä Sotamuseossa. Tutustuimme Mika Smedbergin opastuksella puolitoista tuntia
Talvisodan muistonäyttelyyn. Hieno
ja monipuolinen näyttely! Kannattaa
käydä tutustumassa.
Sen jälkeen kävelimme talvipakkasessa Katajanokan Kasinolle
kurssikokoukseen ja lounaalle. Erikoista oli, että sattumalta samaan aikaan Lauttasaaren kirkossa siunattiin
kurssimme johtaja kapteeni (eversti)
Sakari Rajas viimeiselle matkalleen.
Vietimme hiljaisen hetken hänen
muistolleen ja sytytimme muistokynttilän keskelle lounaspöytäämme.
Samoin kunnioitimme edellisen kokouksemme jälkeen riveistä poistuneiden viiden veljemme sekä jalkaväkilinjan johtajan kapteeni Reima
Koskisen muistoa.
Osanottajia oli 22, mikä on 57 %
rivivahvuudestamme. Poissaoloes-

Osa kurssilaisia lounaspöydässä (vas) Jaakko Vesanen, Mikko Virrankoski,
Erkki-Juhani Taipale, Matti Vartia, Kaj Gustafsson ja Raimo Kujanpää. Kuva:
Jaakko Vesanen

teen oli ilmoittanut 8 veljeä, mikä
osoittaa, että jalka ei nouse enää niin
rivakasti kuin vuosina 1955-56.
Päätimme kokoontua uudelleen
jo kolmen vuoden kuluttua sekä pienemmillä voimilla vuosittain it-upseerien joululounailla Helsingissä
Ravintola Perhossa 12.12. klo 12.12.

Vierustie 14 • 96320 Rovaniemi
Puhelin 0207 800 330 • Telefax 0207 800 331
lukkokero@turvaykkoset.fi
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Rahavaramme ovat sen verran hyvät,
että varasimme taas kannatusilmoituksen seuraavaan Ilmatorjunnan
vuosikirjaan – ja se on peräkkäin
yhdeksäs kerta!
Mikko Virrankoski
kurssin kunniasihteeri
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Ilmatorjuntaupseerien MLU

- Ilmapuolustuksen päällikkökurssi 1, ilmatorjuntaopintosuunta
Tietyn käyttötuntimäärän jälkeen
ja toimintaympäristön muuttuessa järjestelmiä on tarve päivittää
(MLU=MidLife Upgrade). Tällaisesta päivityksestä on upseerien
kohdalla kyse ilmatorjuntapäällikkökurssilla tai siis virallisemmin ilmapuolustuksen päällikkökurssin ilmatorjuntalinjalla. Olin etuoikeutettu
osallistumaan ensimmäiselle ilmapuolustuksen päällikkökurssille yhdeksän innokkaan upseerin seurassa.
Huomioimatta ei myöskään saa jättää
opinnoissa koko kurssin ajan mukana olleita sotatieteiden maistereiden
ensimmäisen kurssin ilmasotalinjan
ilmatorjuntaopiskelijoita.
Aloitimme opinnot syyskuun
lopussa Ilmasotakoululla Tikkakoskella ja ensimmäisenä tavoitteena oli
päivittää tietomme ilmauhka-arviosta. Viikon aikana saimme kattavan
tietopaketin sekä ilma-aseen kehityksestä että lähialueen tilanteesta.
Pääsimme myös hyödyntämään oppimaamme laatimalla ilmauhka-arvioita, joita käytimme perustana tulevissa opinnoissa ja harjoituksissa.
Uhkaviikon jälkeen oli vuorossa
jokaiseen puolustusvoimien kurssiin
kuuluva maaseutukierros. Meillä tutustumiskohteina olivat ilmavoimat
Tikkakoskella, Panssariprikaati Parolannummella ja merivoimat Upinniemessä. Vierailujen isännät olivat
kaikki oman alansa kiistattomia kärkiosaajia ja tekivät esityksillään vaikutuksen jokaiseen kurssilaiseen.
Ilmapuolustusseminaari järjestettiin 25.-27.10.2010 ja se kuului
päällikkökurssimme opintoihin. Yliluutnantti Tuomas Pernu, itsekin suo-

Päällikkökurssilaisten katse on jo kauas tulevaisuuteen.

rittamassa päällikkökurssia, oli saanut koottua kolmelle päivälle kattavan luennoitsijakaartin ilmavoimien
komentajasta alkaen. Seminaarin
kohokohtana oli norjalaisen eversti
John Olsenin värikäs luento ja vertailu Wardenin ja Boydin teorioista.
Lisäksi kaikki osallistujat muistavat
varmasti myös pitkään everstiluutnantti Majapuron järjestämän logistiikkapelin.
Marraskuun alussa Tikkakoskella käynnistyi valmiusprikaatin ilmatorjunnan taistelu, jossa kerrattiin perusteita, opiskeltiin suunnitteluprosessia ja päivitettiin tietämystämme
uusien organisaatioiden ja asejärjestelmien suhteen. Tämän jälkeen
valmiusprikaatimme taistelu siirtyi
Maasotakoululle Lappeenrantaan
osaksi sotatieteiden maisterikurssin
yhteistoimintaharjoitusta. Lappeenrannassa ensimmäinen viikko panostettiin sekä suunnitteluprosessiin että
taktiseen suunnitteluun ja toisella viikolla laaditut suunnitelmat testattiin
sotaharjoituksen pelivaiheessa.

Kurssimme viimeinen opintokokonaisuus oli tukikohdan ilmatorjunnan taistelu. Tukikohdan toimintaympäristö oli kurssilaisille syksyllä
käsitellyistä aihealueista vierain ja
toimintatapamallit siellä herättivätkin ajoittain kummastusta ja keskustelua. Jakso avarsi monille uudenlaisia ajatuksia ilmatorjunnasta ja sen
johtamisesta.
Kokonaisuudessaan päällikkökurssi tarjosi opiskelijoilleen tarpeellisen ja monipuolisen päivityksen tulevien virkatehtävien tueksi. Opintojaksot olivat sekä hyvin valmisteltuja
että jäsenneltyjä, ja opetuksesta vastasivat alojensa kärkiosaajat ympäri
Suomea. Kaiken tämän lisäksi kurssille tarjosi runsaasti sisältöä opiskelijoiden omistautuminen ryhmätyöskentelyyn ja ajoittain kiivaatkin keskustelut työskentelyn ohessa. Kiitos
mielenkiintoisesta syksystä kurssin
opettajille ja opiskelijoille!
Kurssin vanhin,
kapteeni Tommi Laari
Ilmatorjunta 1/2011 • 55

Kentän

kuulumisia

Evergreen-museo (USA)

Kuva 1. Spruce Goose lentovene Kaliforniassa

Pari vuotta sitten elokuva Aviator
kertoi Howard Hughesin elämästä.
Monelle saattaa olla yllätys, että elokuvan jättilentokone Spruce Goose
on edelleen olemassa, museoituna
yksityiseen ilmailumuseoon USAssa. Tämä ei ollut ihan itsestäänselvyys, eihän suuren lentokoneen säilyttäminen esittelykelpoisena ole

Kuva 3. Mastiff
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Kuva 4. Lockheed D-21

halpaa huvia. Jossain vaiheessa ajatus oli pilkkoa kone palasiksi ja sijoittaa useampaan eri museoon.
Kokonaisen koneen sai lopulta
USAn länsirannikolla Oregonissa
sijaitseva Evergreen-museo. Museossa on esillä lentokoneita koko ilmailun historian ajalta. Osa koneista
on replikoita, osa on lainassa muista

museoista. Lopputulos on kuitenkin
hyvä, ja antaa kokonaiskuvan ilmailun kehityksestä.
Museon ehdoton vetonaula on
juuri tämä Spruce Goose, joka on
kaikilta ulkomitoiltaan suurempi
kuin 747. Se sai alkunsa liittoutuneiden sotamateriaalin kuljetustarpeista 1942, mutta projekti alkoi
elää omaa elämäänsä alkuperäisen
tarpeen muututtua. Vanerinen lentovene lensi ainoaksi jääneen ensilentonsa 1947. Jättimäisen satsauksen
tulokset jäivät lopulta minuutin ja
mailin mittaiseksi lennoksi, jolla oikeastaan vain todistettiin, että suunnitelmat pitivät paikkansa – jätti pystyi lentämään.
Ilmatorjuntaihmistä kiinnostaa
erityisesti museossa esillä olevat
varhaiset UAV:t.
Toukokuussa 1960 tapahtunut
U2-koneen alasampuminen käynnisti miehittämättömän tiedustelukoneen kehityksen. Tuloksena syntyi 1964 Lockheed-yhtiön D-21. Se
on 13 m pitkä miehittämätön suihkukone, joka ylsi yli Mach 3,3 nopeuteen. Kone lensi etukäteen oh-
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Kuva 2. Spruce
Goose verrattuna
nykyaikaisiin suuriin
lentokoneisiin

jelmoidun reitin, pudotti ottamansa valokuvat
kameramoduulin mukana ja – tuhosi itsensä.
Laite ei ollut erityisen menestyksekäs, mutta
neljä operatiivista lentoa saatiin tehtyä Kiinan
yllä vuoteen 1971 mennessä.
Nimillä Mastiff ja Mazlat esiintyvä tiedustelulennokki lensi ensimmäisen kerran
jo 1973. Sen kärkiväli on runsas 4m ja pituus 3m. Polttomoottori antoi sille 185 km/h
huippunopeuden ja useiden tuntien toimintaajan. Vuonna 1983 se välitti Bekaan laaksosta
tiedustelutietoa ja vaikutti omalta tärkeältä
osaltaan 28 ilmatorjuntaohjusaseman tuhoamiseen. Tämän kokemuksen pohjalta aikanaan kehitettiin Pioneer-lennokki, joka palveli ensimmäisessä Persianlahden sodassa.
Mastiff pysyi palveluskäytössä 90-luvun läpi.
Museossa on myös käsiasenäyttely, jonka
yhteyteen on rakennettu vuoden 1945 Okinawaa jäljittelevä itkk-asema.
Museon hieman syrjäinen sijainti selittyy
sillä, että museon ylläpitoa tukevalla Evergreen-yhtiöllä on tukikohta samalla alueella.
Museo on omistettu Evergreen-yhtiön perustajan lentäjäupseeri-pojan muistolle. Evergreen on monialayhtiö, joka tarjoaa kaikenlaisia kuljetuspalveluja kaikkialla maailmassa ja
monipuolisella kalustolla. Kolpakkostrategit
ovat tietävinään, että Evergreen on yksi monista USAn ulkomaan operaatioissaan käyttämistä yksityisistä palveluntuottajista.
Museon toinen puolikas esittelee avaruuden valloituksen historiaa. Esitteen mukaan
avaruussukkula on luvassa sinne esille.
-Jaakko Lipsanen-

Kuva 5. Museossa .50 Browning
M2 edustaa koko
ilmatorjuntaa
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94. Kadettikurssin ilmapuolustuksen
opintosuunnat valmistuivat

Ilmasotakoulu – Suomen johtava ilmapuolustuksen koulutuskeskus tarjoaa puitteet sekä maavoimien että
ilmavoimien opiskelijoille. Viimeisimmän rakenneuudistuksen myötä
1.1.2008 lukien Ilmatorjuntakoulu
sulautettiin osaksi Ilmasotakoulua
ja näin Ilmasotakoulu – ilmapuolustuksen keskittymänä sai nykyisen olomuotonsa Keski-Suomessa.
Ilmasotakoulu kouluttaa ja opettaa
vuosittain varusmiehiä, kadetteja ja
henkilökuntaa eri koulutustasoilta.
Tikkakoskella järjestetään ilmavoimien johtamisjärjestelmä-alan, elektronisen sodankäynnin ja nyt myös
ilmatorjunnan koulutusta. Ilmasotakoulussa elämästään ja opinnoistaan
nauttivat myös 94. kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnan opiskelijat.
58 • Ilmatorjunta 1/2011

94. kadettikurssi valmistui
26.8.2010 ja sen mukana joukko uusia upseereita ilmapuolustuksen pariin. Tältä kadettikurssilta valmistui
ilmatorjunnan, lentoteknillisen, maavoimien helikopteri- ja ilmavoimien
ohjaaja -opintosuuntien upseereita. Ilmasotalinjan kadetille kolmen
vuoden opiskelu tarjosi hyvin monipuolisen, mielenkiintoisen ja haasteellisen ympäristön. Ensimmäisen
opiskeluvuoden ensimmäiset kuusi
kuukautta opiskelu käsitti koko kadettikurssia koskevia akateemisia perusopintoja Santahaminassa. Tänä aikana myös ilmatorjuntaopintosuunnasta kiinnostuneet kadetit saivat
hakea ilmatorjuntaopintosuunnalle.
Kysyntää oli enemmän kuin paikkoja oli tarjota. Loppujen lopuksi

seitsemän onnekasta kadettia valittiin valintakoepisteiden perusteella
ilmatorjuntaopintosuunnalle. Seuraaviksi kuudeksi kuukaudeksi kadetit
hajaantuivat omille puolustushaarakouluilleen. Virallisesti Ilmatorjuntaopintosuunta kuului maasotalinjaan, joka siirtyi Maasotakoululle
Lappeenrantaan, mutta käytännössä
ilmatorjuntaopintosuunta opiskeli ilmasotalinjan osana. Sen takia ilmatorjuntaopintosuunta siirtyi siis ensi
kertaa Tikkakoskelle Ilmasotakouluun Ilmasotalinjan mukana. Opinnot
Ilmasotakoulussa olivat yhteisiä kaikille ilmapuolustuksen opintosuunnille ja kokonaisuudessaan opinnot
käsittelivät lentotukikohtaa ja sen toimintaa johtamisen, taktiikan, strategian ja sotatekniikan osalta.
Pääosin toisen opiskeluvuoden
ajaksi ilmasotalinjan kadetit palasivat opiskelemaan Santahaminaan.
Eriytyviä opintoja palattiin kuitenkin useaan otteeseen myös tänä aikana opiskelemaan Ilmasotakoululle
ja matkakilometrejä kertyi jokaisen
mittariin melko runsaasti. Tämä johtui siitä, että ilmasotalinjan kadettien,
niin lentäjien kuin ilmatorjuntaopintosuunnan, opinnot erosivat muista
maavoimien opintosuuntien kursseista. Vaikkakin opinnot olivat kaikille ilmapuolustuksen opintosuunnille
samat, jokaisen opintosuunnan tehtävänä oli peilata tehtäviä oman opintosuuntansa kannalta. Näin ollen jokaisen eri opintosuunnan kadetti oppi
myös toisiltaan jatkuvasti, koska tietoa pystyttiin täydentämään kaverille oman opintosuunnan ammattitaidon näkökulmasta. Toiseen vuoteen
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kuului myös kandidaatin tutkielman
tekeminen. Se luonnollisesti vei työpanoksen osalta suurimman kakun
toisesta vuodesta ja aiheutti pitkiä
iltoja tietokoneen äärellä. Kaikki ilmasotalinjan tutkielmat menivät kirkkaasti läpi ja moni tutkielma käsitteli
osaltaan myös ilmapuolustusta.

Ensimmäiset ITO 05M
kadetit
Viimeisen vuoden opinnot ilmatorjuntaopintosuunnalla toteutettiin
pääasiallisesti Ilmasotakoululla Tikkakoskella, mutta sisälsivät harjoituksiin liittyen melko paljon matkustamista ympäri Suomea. Esimerkiksi
Rovaniemi, Lohtaja, Vekaranjärvi ja
Nurmes tulivat harjoitusalueina vuoden aikana jokaiselle ilmatorjuntakadetille tutuiksi. Opintosuuntamme opiskeli ilmatorjuntaohjus 05Mjärjestelmää syksyllä 2009 kahden
viikon ajan Lapin Ilmatorjuntarykmentissä Rovaniemellä. Ensimmäinen viikko oli asejärjestelmän kalustokoulutusviikko, jolloin kaaderit suorittivat kyseisen järjestelmän
erikoiskouluttajatutkinnon ja toisella
viikolla asioita harjoiteltiin käytännössä Lapin Ilmatorjuntarykmentin
erikoiskoulutuskauden taisteluharjoituksessa. Tuleva talvi näytti harjoituksen aikana esimakua ja pääsimme heti kokeilemaan asejärjestelmän
liikkuvuutta ja kestävyyttä myös hieman haastavammissa olosuhteissa.
Käytännön harjoitteiden jälkeen
vietimme syksyä taktiikan parissa ilmasotakoulussa. Sotataidon aineopintoihin liittyvä taktiikan opintojakso
”Taktiikan soveltaminen” toimeenpantiin Ilmasotakoululla ja opintojaksolle osallistuivat kaikki 94. kadettikurssin ilmapuolustuksen opintosuunnat. Olimme jälleen isolla foorumilla
yhdessä ja pääsimme vaihtamaan niin
siviilielämän, kuin ammatillisia kuu-

lumisia kaaderiveljien kanssa. Taktiikkaa sovellettiin kolme viikkoa,
johon mahtui mukaan myös hieman
rentoutumista, vaikka päivät pitkiksi
usein venyivätkin. Tämä kurssi tarjosi
kaikille paljon tietoa ilmapuolustuksesta ja ilmasodan kuvasta.
Valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus 2/09 lisäsi opintosuuntamme matkustuspäivien määrää jälleen
muutamalla. Lohtajalla saavutettiin
lisää oikeuksia akateemisten opintojen jatkoksi, jo toiselle sivulle venyneeseen opintosuoritusotteeseen.
Tavoitteenamme oli saavuttaa aseenvalvojan oikeudet ilmatorjuntaohjus
05M -järjestelmälle ja siinä onnistuimme. Osa meistä pääsi harjoittelemaan aseen valvojan toimintaa,
kun yksi Lapin ilmatorjuntarykmentin varusmiehistä osoitti ammattitaitonsa ampumalla kyseisellä ohjusjärjestelmällä maalilennokkiin täysosuman! Vihollisen hyökkäys tuli
näin ollen torjutuksi kirjaimellisesti. Suurimpien ja syvimpien haavojen
arpeuduttua, voidaan myöntää että
alun perin yhden ilmatorjuntaopintosuunnan kaaderin piti päästä ampumaan yksi ohjus kyseisellä järjestelmällä, mutta aikaraamien puitteissa
meillä ei ollut mahdollista saavuttaa

riittävää ammattitaitoa simulaattoriammuntojen parissa, jotta olisimme
kyenneet lähellekään vastaavaan suoritukseen kuin varusmiehet.
Opetussuunnitelmaan kuului
myös kuukauden kestänyt autokoulu, jonka tavoitteena oli opettaa ja
ajattaa meille puolustusvoimien Cluokan ajokortit. Joulun lomien jälkeen irtaannuimme hetkeksi varsinaisista ilmatorjuntaopinnoista ja
keskityimme lähinnä liukkailla teillä pysymiseen. Autokoulun jälkeen
palasimme taas ”normaaliin arkeen”
ja aloitimme ilmatorjunnan ammatillisten opintojen vaativimman kurssin.
Johtokeskus (JOKE) 06 -järjestelmäkurssi aloitettiin paukkuvien pakkasten saattelemana Ilmasotakoulussa tavoitteena kyseisen järjestelmän erikoiskouluttajatutkinto. JOKE06 on
ainoa järjestelmä, josta Ilmasotakoulu järjestää kadettien opetusta omissa erittäin uudenaikaisissa tiloissaan.
Järjestelmän vaativuus näkyi jo heti
aloituspäivänä, kun luennolle otettiin
mukaan sangot ja lapiot, joilla tietoa
ammennettiin kaadereiden päähän.
Alkuhämmennyksestä selvittiin ja
nyt kaaderit painivat ITTH:n parissa
jo melkein ylläpitäjien tahdilla. Sa››
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nat ”conffaus”, ”ai näin se toimii” ja
”kellä ne avaimet on?” ovat tulleet
tutuiksi kurssin aikana. Voimme rehellisesti todeta, että oppimista on tapahtunut ja opettajammekin ovat todenneet, että he voivat joskus siirtyä
eläkkeelle turvallisin mielin, sillä järjestelmä jää osaaviin käsiin – ainakin
sitten joskus tulevaisuudessa. JOKE
06 -kurssi huipentui valtakunnallisessa ilmatorjuntaharjoituksessa 1/10,
missä pääsimme käyttämään järjestelmää laajemmassa kokonaisuudes-

sa. Ilmatorjuntaharjoituksen jälkeen
olimme suorittaneet myös JOKE 06
erikoiskouluttajatutkinnon, jolloin
kaikki erikoiskouluttajatutkinnot kolmannen vuoden ajalta oli suoritettu.
Ilmatorjuntaopintosuunnalta valmistui loppujen lopuksi kuusi upseeria, kun yksi jätti opintonsa kesken
siirtyen siviilimaailman opintoihin.
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin ja
Ilmasotakouluun jatkoi molempiin
yksi taistelija. Niin Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin kuin Salpaus-

selän Ilmatorjuntapatteristoon meni
kaksi taistelijaa. Kaiken kaikkiaan
kolmen vuoden rankka, mutta erittäin antoisa kadettikoulu on nyt takanapäin ja edessä ovat uudet haasteet työn merkeissä. Tarkoituksena
on, että valmistuneet sotatieteiden
kandidaatit olisivat töissä seuraavat
neljä vuotta, jonka jälkeen palaisimme takaisin Santahaminaan maisteriopintoihin kahdeksi vuodeksi. Ohjaajat jatkavat sen sijaan suoraan maisteriopintoihin, mutta heillä se kestää

Valonheitintoiminnalle muistolaatta
I l m a t o r j u n n a n v u o s i p ä ivä n ä
30.11.2010 paljastettiin Espoon
Mäkkylän Komendantinmäellä valonheitinlottien toiminnasta vuonna
1944 kertova muistolaatta. Aurinkoisena pakkaspäivänä pidettyyn paljastustilaisuuteen osallistui lukuisia
sodanaikaisia valonheitinlottia sekä
ilmatorjunta-aselajin ja sen maanpuolustusjärjestöjen edustajia.
Muistolaatan paljastuspuheen
piti evl evp Urho Myllyniemi, joka

parhaillaan laatii myös tutkimusta
valonheitinlottien toiminnasta jatkosodassa.
Paljastuspuheessaan Urho Myllyniemi kertoi valonheitinjoukkojen
toiminnasta mm. seuraavaa:
”Ilmatorjunta poti keväällä 1944
miespulaa, jota ei kyetty poistamaan
edes käyttämällä koulupoikia ilmatorjunnan miehistötehtävissä. Tarvittiin aivan uudenlaisia ratkaisuja,
jotta hankinnassa olleelle ilmator-

Muistolaatan paljastivat entiset valonheitinlotat.
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juntakalustolle saataisiin käyttäjät.
Ilmavoimat esitti Päämajalle ja Lotta
Svärd -järjestölle, että naisylioppilaita voitaisiin kouluttaa lottina valonheitinyksiköiden henkilöstöksi.
Esitys johti myönteiseen tulokseen.
Valonheitinlottien koulutus aloitettiin 29. toukokuuta 1944 Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Kesäkuun 17.-18. päivänä koulutus keskitettiin Ilmatorjuntarykmentti I:n alaiseen Lottakoulutuskeskukseen Helsingin Degeröhön eli Laajasaloon.
Lottakoulutuskeskuksen henkilöstöstä perustettiin 7. elokuuta 14.
Valonheitinpatteri. Patterin päälliköksi määrättiin luutnantti N.B.
Gripenberg. Jaosjohtajiksi valittiin
kolme vänrikkiä, jotka olivat toimineet lottien kouluttajina. Patteri kuului II Valonheitinpatteristoon, jonka
komentajana toimi kapteeni B Sunden. Rykmentin valaisupäällikkö,
kapteeni K.H. Pentti vastasi ylimpänä toimialajohtajana valonheitinpatteristojen toiminnasta.
Lottien valonheitinpatteri ryhmitettiin Helsingin ilmatorjunnan luoteissektorille Westendin Melstenistä
Vanha Mankkaalle sekä edelleen Pi-
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kuusi vuotta, laajan annettavan lentokoulutuksen vuoksi. Vaikka meitä
odottaa vaativat ja monipuoliset tehtävät, voin kuitenkin helposti todeta, että kenelläkään ilmapuolustuksen opintosuunnalta valmistuneelta
luutnantilta ei pitäisi olla ylitsepääsemättömiä vaikeuksia sopeutua ilmapuolustuksen erinäisiin tehtäviin ja
hommat hoidetaan hyvällä, reippaalla
ja nöyrällä asenteella.
-94.Kadk It-miehet-

täjänmäelle ja Kaarelaan ulottuvalle
alueelle. Patterin toimisto sijoittui
Aikalan huvilaan Meilahdessa. Komentopaikan vahvuus oli 1 upseeri,
1 aliupseeri ja 6 valonheitinlottaa.
I Valonheitinjaos (peitenimi
Munkki) ryhmittyi Munkkiniemi –
Haaga alueelle. Jaoksen johtajana toimi vänrikki P. Honkanen ja jaoslottana valonheitinlotta Sointu Iljamo.
Jaoksessa oli kolme ryhmää, joista
Munkki I:n kalustona oli ns. ”Raijaheitin” eli valvontatutka. Sitä hoitivat tykkimiehet. I Valvontajaoksen
vahvuus oli 1 upseeri, 1 korpraali, 7
tykkimiestä ja 26 valonheitinlottaa.
II Valonheitinjaos (peitenimi
Kilo) ryhmittyi Haukilahti – Otaniemi – Mankkaa alueelle. Jaoksen johtajana toimi vänrikki J. Kaukopää,
jaoslottana valonheitinlotta Kristina
Wathen ja Kilo I:n heittimenjohtajana valonheitinlotta Gullweig Slöör.
Jaoksen kalustona oli 4 valonheitintä
ja 2 kuulosuunninta. II Valonheitinjaoksen vahvuus oli 1 upseeri, 1 asentaja ja 41 valonheitinlottaa.
III Valonheitinjaos (peitenimi
Leppä) ryhmittyi Leppävaara – Konala – Malminkartano alueelle. Jaoksen johtajana toimi vänrikki J. Helovuo ja jaoslottana valonheitinlotta

Maila Lapila. Jaoksessa oli viisi ryhmää, joilla 5 valonheitintä ja 3 kuulosuunninta. III Valonheitinjaoksen
vahvuus oli 1 upseeri, 1 korpraali ja
65 valonheitinlottaa.
Valonheitinpatterin lähin naapuri vasemmalla oli valonheitinryhmä
Koivu I Lauttasaaren länsipään tuntumassa Koivusaaressa.
Koulutuksen pääpaino asetettiin
valaisuharjoituksiin sekä suuntausja kuuntelukoulutukseen. Koulutusta
oli elo-syyskuun aikana keskimäärin 3 tuntia päivässä. Miltei jokainen
päivä päättyi valaisuharjoitukseen
22.30 – 23.00 sotatoimien päättymiseen asti.
Olemme nyt 14. valonheitinpatterin III Jaoksen tukikohdassa Leppä
I. Tukikohdassa toimi jaoksen johtaja, jaoslotta, asentaja ja I valonheitinryhmä, jossa 14 valonheitinlottaa.
Heillä oli täällä raskas valonheitin
ja kuulosuunnin suojakuopissa sekä
voimalaite. Henkilöstö majoittui
aluksi lautatelttoihin, kunnes syyskuun alussa päästiin siirtymään parakkeihin.
Lentotoiminta oli pääkaupunkiseudulla rauhoittunut elokuussa jo
siinä määrin, että yksikkö ei kertaakaan joutunut osallistumaan taiste-

Muistolaatta

lutoimintaan. Syyskuun 4. päivänä
alkaneen aselevon jälkeen toiminta
jatkui aluksi entiseen tapaan, kunnes
19. syyskuuta solmitun välirauhan ansiosta valonheitinlotat voitiin
30.9.1944 kotiuttaa ja he pääsivät jatkamaan keskeytyneitä yliopisto- ja
korkeakouluopintojaan.
Haluan lausua kiitokset Ilmatorjuntasäätiölle ja Helsingin Reservi
upseerien Ilmatorjuntakerholle tämän muistolaattahankkeen toteuttamisesta sekä Componenta Oyj:lle ja
teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtoselle, joiden suosiollisella avustuksella
tämä muistolaatta on saatu valmistettua.”
Teksti ja kuvat: Matti Heinänen
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Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen
johtaja vaihtui
Ilmasotakoululla vietettiin
16.12.2010 Koulutuskeskuksen johtajan vaihtotilaisuutta ja seuraavana
päivänä evl Vesa Sundqvistin läksiäisiä. Evl Joni Mahonen eli allekirjoittanut sai Vesan kookkaat saappaat
hoidettavakseen 1.1.2011 alkaen.
Kaikki Vesaa tuntevat tietävät,
että hänen ollessaan Koulutuskeskuksen johtajana 1.8.2009 - 31.12.2010
ei ollut epäselvyyttä kuka vie laivaa
- tai tässä tapauksessa lienee parasta sanoa - ilmapuolustuksen yhteistä
alusta eteenpäin. Vesa sai suhteellisen lyhyessä ajassa paljon omia kättensä jälkiä näkyviin, ja tämä kävi
hyvin ilmi hänen slide-showssaan
vaihtajaistilaisuudessa.
Vesa oli aiemmin puheessaan
maininnut, että puolustusvoimien
tärkein tehtävä rauhan aikana on

koulutus. Niinpä OSTRAN hengessä
töitä paiskittiin ja Vesa toi alaistensa
tavoin usein esille neljä yksilölle asetettua vaatimusta: itseohjautuvuus,
oppimaan oppiminen, ongelman
ratkaisukyvyt ja vuorovaikutustaidot. Ihailtavan nopeasti hän sisäisti
Ilmavoimien koulutukseen liittyvän
kirjavan toimintakentän ja toi omia
ajatuksiaan esille aktiivisesti. Välillä
hänen periksiantamaton luonne tuli
tutuksi varmaan koko keskuksen väelle sekä hyvässä että pahassa.

Uudet tuulet
Vesa toi tullessaan hyviä asioita keskukseen mm. käskyjen ja asiakirjojen tuli olla 5 viikkoa ennen h-hetkeä
putkella ja muutenkin määräajoista
pidettiin kiinni, vaikka Vesa sai etenkin seuraajaltaan palautetta ylipitkis-

Koulutuskeskuksen johtajan sauvan naulaus onnistui avustamassa opintotoimiston päällikkö ylil Petri Himanen.
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tä palavereista. Välillä Vesa osoitti
myös ylivertaisuutensa erinäisten
asiakirjojen, esitteiden jne. ”pilkunviilaamisessa”.
Suurempia suunnanmuutoksia
Koulutuskeskuksen toimintaan ei
Vesan viitoittamalta tieltä tarvitse
tehdä, mutta aina uusi johtaja tuo
jotain tullessaan. Mitä se on - jää
nähtäväksi.
Tavoitteenani on lujittaa Koulutuskeskuksen yhteishenkeä ja jatkaa
hyvää yhteistyötä muiden joukkoosastojen ja yhteistyökumppaneiden
kanssa. Ajankäyttöä ja sen hallintaa
haluan painottaa, sillä siinä meillä
kaikilla on varmaan oppimista.
Johtajan tehtävässä ja Koulutuskeskuksen sisällä haluan itse korostaa asiantuntijuutta ja sen merkitystä
organisaation sisällä. Ilmapuolustuk-

Evl Vesa Sundqvist on luovuttanut haikein mielin Koulutuskeskuksen johtajan perinteikkään sauvan evl Joni
Mahoselle.
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seen liittyvät kompleksiset valvonta-,
johtamis- ja asejärjestelmät tuovat jo
itsessään erityisiä vaatimuksia henkilökunnan osaamiselle.

Kiitokset Vesalle
Hoidit hienosti pestisi Koulutuskeskuksen johtajana joten tästä minun
on hyvä jatkaa.
Vaikka olenkin lentäjä-veikko,
älä ole huolissasi, aion pitää hyvää
huolta myös IT-veljistä ja ylläpitää
Koulutuskeskuksessa sopivan sotilaallista ilmettä.
Onnea ja menestystä uudessa
tehtävässä - pidetään yllä: ”Positive
thinking”
Everstiluutnantti Joni Mahonen
Ilmasotakoulu

Evl Sundqvist on antanut uudet Ilmatorjunta badget Ilmasotakoulun johtajalle
ja Koulutuskeskuksen uudelle johtajalle. Nähdäänkö uudet merkit vielä joskus
nahkatakeissa?
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Insta DefSec Oy:n erityisosaamista
ovat verkkokeskeiset johtamis-, tietoliikenne- ja koulutusjärjestelmät,
vahvat tietoturvaratkaisut sekä puolustusjärjestelmien integrointi- ja ylläpitopalvelut.
Asiakkaitamme ovat niin kotimaiset
kuin kansainväliset toimijat.
www.insta.fi

