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Tämän vuoden ensimmäisen lehden
teemaksi valitsin tutkimuksen. Näin
ollen lehden sivuilla käsitellään
kokonaisvaltaisesti uudistunutta
tutkimuskenttää Puolustusvoimien
tutkimuslaitoksen toiminnasta aina
sotatieteenkandidaatin opinnäytetyöprosessiin asti. Aihe on puolustusvoimissa tällä hetkellä erittäin
ajankohtainen johtuen PV:n uudistuksen tuomista muutoksista kyseisellä alueella. Puolustusvoimien ja
puolustushaarojen tutkimustoiminta
käynnistettiin uusien organisaatioiden myötä vuoden alusta, ja isona
tavoitteena näkemykseni mukaan on
hyödyntää paremmin organisaatiomme tuottamia tutkimustuloksia. Keskeisenä asiana jatkossa on nähtävissä
työnantajan ohjauksen kasvaminen
valittaviin tutkimusaiheisiin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että
maanpuolustuskorkeakoulun opiskelija ei välttämättä pääse tutkimaan
tuttua ja turvallista aihepiiriä vaan
joutuu ulos omalta mukavuusalueeltaan. Onko tämä sitten ongelma?
Minun mielestäni ei, päinvastoin. Erityisesti ensimmäisten tason (SK/SM)
opinnäytetyöt pitäisi johdattaa tutkija
uuden aiheen pariin ja näin kehittää
hänen osaamistaan. Uuden aiheen
tutkiminen varmistaa myös sen, että
tutkija pystyy käsittelemään aihetta
ilman ennakkoluuloja ja suhtautumaan tutkimukseen puolueettomasti.
JUKOLA 2015 valmistelut on
saatu käynnistettyä. Joukkue saatiin
tänä vuonna kasattua ennätysajassa, mutta vielä mukaan mahtuisi
muutama varamies edellisestä vuodesta viisastuneena. Viime vuoden
sairastumiset pudottivat joukkueen
vahvuuden kuuteen, mutta onneksi
Venloista löytyi meille vahvistus ja
saimme joukkueen kunnialla maaliin sijalla 913. Lähtönumeromme

oli lähdössä 1424, joten pystyimme
parantamaan sijoitustamme reilut
500 sijaa. Tänä vuonna olemme
luonnollisesti asettaneet tavoitteeksi selkeän tuloksen parantamisen,
kun 20.kesäkuuta avauksemme kiitää
Paimion pimeään yöhön. Kannattaa siis seurata ILMATORJUNTA
1 joukkueen matkaa Jukola-viestin
tulospalvelun välityksellä. Henkilökohtaisesti Jukolan viestiin valmistautuminen on ollut hyvä syy lähteä
liikkumaan metsään heti kun kevään
säät sen mahdollistavat. Jos Jukolan
viesti tuntuu kaukaiselta ajatukselta,
suosittelen käymään lähialueen kuntorasteilla mittaamassa henkilökohtaista suunnistustaitoa. Paikallisten
suunnistusjärjestöjen järjestämät iltarastit ovat hyvin järjestettyjä, ja niistä
löytyy kahdesta kolmeen eripituista
ratavaihtoehtoa josta voi valita mieleisen päivän kunnon mukaan. Emitlaitteen saa vuokrattua paikanpäältä,
jonka ansioista pystyy viimeistään
seuraavana päivänä analysoimaan
suoritustaan nettitulosten avulla. Lajin harrastaminen ei sinänsä vaadi
valtaisia investointeja, vaan toiminnan voi aloittaa vaikka vanhemmilla
lenkkareilla ja verkkareilla, sekä käsikompassilla. Jos laji vie mukanaan
suosittelen hankkimaan ensimmäisenä suunnistuskengät, joilla saa hyvää
lisäpitoa ja näin vauhtia etenemiseen
kivikkojen ja risukkojen seassa.
Joka tapauksessa, toivotan teille
kaikille liikunnallista kevättä, oli lajinne sitten mikä tahansa. Fyysisen
kunnon ylläpito onnistuu lukuisilla
keinoilla, joten jokaiselle löytyy
varmasti mieluisa vaihtoehto. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella
liikkuminen on jopa suositeltavaa!
Päätoimittaja
Janne K

PUHEENJOHTAJALTA

Eversti evp. Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Vuosittain järjestettävä osasto- ja
kiltakokous pidettiin helmikuun
lopulla. Kokouksessa keskusteltiin
menneestä toimintakaudesta ja käytiin läpi tulevaa, kuunneltiin osastojen ja kiltojen toiveita ja tarpeita eli
kehitettiin yhdistyksemme toimintaa.
Kokous oli taas hyvä tilaisuus keskinäiseen vuoropuheluun. Käydyn
keskustelun ja tilastoista saatavien
alustavien tietojen perusteella voidaan todeta, että kentällä on ollut
toimintavuoden aikana mukavasti
positiivista meininkiä.
Yhdistyksemme jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 1650. Tässä luvussa
on osa jäsenmaksuaan maksamattomia, jotka odottavat rekisteristä
poistamista. Jäsenmäärä on ollut
pienessä kasvussa, mikäli tilannetta haluaa yltiöpositiivisesti tulkita.
Johtopäätös on kuitenkin edelleen
entinen; jäsenhankinnassa ei ole mitään saavutettavissa nopeasti.
Yhdistyksen hallitus on vuosia
pohtinut keinoja jäsenmäärän kasvattamiseksi. Rekrytointia jatketaan
taas tänäkin vuonna. Kohderyhmänä voisi olla 30 - 50 vuotiaat, joilla
elämä on jo tasaantunut opiskelujen
ja perheen perustamisen jälkeen.
Rekrytointia kannattaa kohdentaa jo
valmiiksi maanpuolustushenkisiin,
esimerkkeinä kaaderit ja kiltalaiset.
Erään killan edustajan puheenvuorossa konkretisoitui vallitseva
tilanne hyvin. Kyseisessä killassa
on jäsenmaksunsa maksaneita noin

170. Heistä vain kiltaan kuuluu 135,
jolloin sekä kiltaan että yhdistykseen
kuuluvia on ainoastaan 35. Koska
ilmatorjunta on pieni aselaji, ei
meidän tule liiaksi eriytyä. Yhteisen päämäärän eteen kannattaa tehdä
työtä, jotta mahdollisimman moni
kaaderi ja kiltalainen voisivat tuntea
yhdistyksemme tavoitteet omikseen;
”rakenteet ja niiden nimet vaihtuvat, mutta ilmatorjunta ja yhdistys
säilyvät”.
Uutena ja tuoreena asevelvollisten
rekrytoinnin keinona Salpausselän
Ilmatorjuntakillan edustaja kertoi
Kaakonkulmalla käyttöön otetusta
”Kymppipäivistä”. Ideana on, että
kotiutumisen yhteydessä asevelvolliset liittyisivät killan jäseniksi.
Kymmenen vuoden kuluttua eli noin
30 vuotiaina heidät kutsutaan viikonlopuksi aselajihenkiseen tilaisuuteen,
josta osallistujille tulee myös yksi
kertausharjoitusvuorokausi. Tämän
mallin ottamista käyttöön soveltuvin
osin kannattaa harkita osastoissa ja
muissa killoissa.
Kuten todettua, on yhdistyksessä
tapahtunut myös paljon positiivista,
varsinkin tarkasteltaessa jäsenistöä
palvelevia tehtäviä, julkaisutoimintaa
sekä osastojen ja kiltojen aktiivisuutta. Ilmatorjuntalehti on säilyttänyt
asemansa laadukkaana julkaisuna.
Ajantasaisina pysyneet nettisivut,
facebook ja twitter ovat säilyttäneet
paikkansa. Samoin yhdistyksemme
talous saatiin vuosien jälkeen tasa-

painoon. Kiitos aktiiveille ja asioihin
vaikuttaneille!
Palataan viime vuoden toimintaan
ja tulevaisuutta varten tehtäviin linjauksiin tarkemmin vuosikokouksessa.
Tervetuloa Kouvolaan antamaan oma
panoksenne yhdistyksemme tulevaisuudelle!
Toivotan kaikille lukijoille hyvää
ilmatorjunnan juhlavuotta ja aurinkoista kevättä!
Heikki Bergqvist
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Ari Grönroos
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilmatorjunnan
tutkimustoiminnasta
Hyvät ilmatorjuntalehden lukijat
Vuosi 2015 on jo hyvässä vauhdissa. Puolustusvoimauudistuksen myötä uudet organisaatiot ovat aloittaneet
virallisesti toimintansa ja uudet toimintatapamallit on otettu käytäntöön.
Koneisto ei tunnu puolustusvoimissa
pahemmin yskähtelevän, vaikka tiettyjä toimintaa häiritseviä haasteita
esiintyykin. Niistäkin toivottavasti
päästään ajan ja kokemuksen karttumisen myötä.
Lehden teemaksi on valittu tutkimus. Se sopii käsiteltäväksi
aiheeksi erittäin hyvin. Olemme
varmaan kaikki kuulleet sanonnan
”tässä päätös - keksi perustelut”. Ja
pahimmassa tapauksessa olemme
olleet oikeasti toimeenpanemassa
asioita edellä kuvatun kaltaisessa
asetelmassa. Näin ei voi toimia kun
on kyse ilmatorjunnan kehittämisestä
pitkällä aikavälillä. Tehtävien päätösten ja suunnitelmien on perustuttava
perusteellisen arviointiin ja parhaaseen käytettävissä olevaan tutkittuun
tietoon.
Allekirjoittaneelle kuuluu ilmatorjunta-aselajin tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja kokeilutoiminnan
johtaminen osana puolustusvoimien
tutkimuskokonaisuutta. Ilmatorjunnan tutkimuskenttä on puolustusvoimauudistuksen yhteydessä uudelleen
organisoitu. Vastuita on tarkasteltu ja
osin jaettu uudelleen. Kaikki aselajin
piirissä tehtävä tutkimus ja kehittäminen on ohjattu palvelemaan määritettyjä keskeisiä kokonaisuuksia.
Kantavana teemana lähes kaikilla
tutkimustöillä on ”ilmatorjunnan
6
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poistuvien suorituskykyjen korvaaminen 2020-luvulla”.
Ensi vuosikymmenellä elinkaarensa päähän tulevat eri asejärjestelmät
aiheuttavat suorituskykypuutteita,
joiden korvaamiseksi tulee hakea
erilaisia vaihtoehtoja. Tämän perustaksi tulee tarkastella sitä millainen
on joukkoihimme ja toimintoihimme
kohdistuva ilmauhka tulevaisuudessa. Uhkaperusteinen tarkastelu antaa
ymmärryksen sille minkälaisia suorituskykyvaatimuksia ilmatorjunnalle
osana ilmapuolustusta asetetaan.
Edelleen tulee tarkastella sitä millaisilla suorituskyvyillä ilmatorjunta kykenee vastaamaan asetettuihin
suorituskykyvaatimuksiin. Edellä
mainittujen asiakokonaisuuksien
tarkastelun kautta tulee löytää kustannustehokas ratkaisuesitys siitä
millainen ilmatorjuntajärjestelmä
meillä tulisi tulevaisuudessa olla.
Hankkeissa voidaan kymmenen
vuoden aikajännettä pitää nyrkkisääntönä ideasta operointiin. Tämä
aika pitää sisällään hankkeen ideoinnin ja esiselvityksen sekä hanketta
tukevan tutkimuksen. Hankittavien
järjestelmien operatiivisen käytön
halutaan kestävän yleensä vähintään
20 vuotta. Tätä taustaa vasten tutkimuksen tuottaman ratkaisuvaihtoehdon tulisi kestää ajan hammasta
kymmeniä vuosia. Tämän vuoksi
tavoitetila on asetettava riittävän
etäälle nykyhetkestä. Tämä tuo
haasteita tutkimustulosten luotettavuudelle. Aiemmat tulokset on myös
uskallettava asettaa kriittisen tarkastelun kohteeksi aika ajoin. Niitä on

arvioitava uudelleen mahdollisesti
muuttuneiden tai tarkentuneiden
perusteiden valossa. Samalla täytyy
johtopäätösten teossa muistaa tulosten yleistettävyys. Näin varmistutaan
kehittämisen oikeasta tavoitteen asettelusta.
Puolustusvoimien suorituskykyjen
kehittämisen tulee olla tasapainoista
ja palvella määritettyä puolustusjärjestelmää ja sen tavoitetilaa. Ilmatorjunnan tutkimuksen tulee tuottaa
perusteltu esitys lähivuosikymmenten ilmatorjuntajärjestelmästä osana
tätä isoa kokonaisuutta.
Kehittämisen perusteita tuottavan
tutkimuksen tulee olla verkottunutta.
Valmista tietoa tulee kyetä hyödyntämään samalla kun sitä tuotetaan
itse. Kansainväliset tutkimushankkeet ja yhteistyöfoorumit tarjoavat
omat mahdollisuutensa ja kanavansa
tiedon hankintaan. Haasteen ilmatorjunta-aselajissa muodostaa tutkimus- ja kehittämistehtävien parissa
työskentelevien henkilöiden kovin
rajallinen määrä suhteessa tutkittaviin aiheisiin ja aihealueisiin.
Näillä ajatuksilla kohti kevättä!
Terveisin
Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Ari Grönroos

teemana

tutkimus

Maj Janne Tähtinen
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
		
Vanhempi tutkija

logo

Puolustusvoimallista
(ilmatorjunta)tutkimusta
Moi kaikille,
olen vanhempi tutkija, majuri Janne Tähtinen ja työskentelen ilmatorjunta-aselajin edustajana puolustusvoimallista tutkimusta tekevässä reilun vuoden ikäisessä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa.
Laitoksen sisällä olen maastoutuneena Doktriiniosaston käytävällä
sijaitsevaan toimistoon. Tätä ennen
vietin aikaani ilmatorjuntataktiikan opettajana Maanpuolustuskorkeakoululla ja suoritin yleisesikuntaupseeritutkinnon ennen pois
lähtöä. Kursseilla näin valon (tai
päässä napsahti…) ja olen tällä hetkellä myös opiskelijana sotatieteiden
tohtorikoulutusohjelmassa eli seuraavien vuosien aikana pitäisi harrastaa puolustusvoimia väitöskirjan
verran työnimikkeellä ”Suomalainen
sodan kuva ja sotilaalliset uhkamallit
sekä puolustusjärjestelmän kehittäminen - ulkomaisista operaatioista
saatavien oppien hyödyntäminen
suomalaisen sotilasdoktriinin kehittämisessä suorituskykyjen ja
käyttöperiaatteiden näkökulmasta”.

Tuollakin mahdollisesti joskus valmistuvalla kirjoitelmalla on ainakin
väljä linkki myös ilmasotaan, ilmapuolustukseen ja ilmatorjuntaan
- ainakin näin kuvittelen vielä tällä
hetkellä.
Yllä oleva esittely itsestäni siksi,
että käydessäni Lohtajalla ilmatorjuntaharjoituksessa 2/2014 eräs nimeltä mainitsematon henkilö kyseli
minulta, milloin olen viimeksi palvellut ilmatorjuntatehtävissä. Hetken
mietittyäni jouduin vastaamaan, että
koko palvelusurani valmistumisesta
lähtien. Ilmatorjunta-aselaji tarjoaa
siis hyvinkin erilaisia palvelusmahdollisuuksia, vaikka aina ei sitten
siellä varusmiesten ja ilmatorjuntajärjestelmien keskellä olekaan Teidän
kanssanne.

Puolustusvoimien tutkimusja kehittämistoiminnan
ohjaus ja punainen lanka
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
(T&K) on systemaattista tieteellistä
toimintaa tarvittavan tiedon lisää-

miseksi sekä tiedon käyttämistä
uusien sovellusten kehittämiseksi.
Puolustusvoimissa tehtävä tutkimusja kehittämistoiminta jakaantuu perustutkimukseen, soveltavaan tutkimukseen sekä kehittämistoimintaan,
ja siihen liittyvään konseptien kehittämiseen ja kokeilutoimintaan. Puolustusvoimien tutkimustoimintaa ohjaavat Puolustusvoimien tavoitetila,
kehittämisohjelma, T&K-strategia,
Puolustusvoimien tutkimusohjelma
sekä T&K-suunnitelma, jossa käytännössä käsketään tehtävät, toteutusvastuut sekä resurssit tutkimusten
toimeenpanijoille.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan
päätavoitteena on tuottaa perusteita
puolustusjärjestelmän ja sen osajärjestelmien sekä suorituskykyjen
pitkäjänteiselle kehittämiselle. Tutkimustoiminnalla luodaan tarvittavaa
tietopohjaa Puolustusvoimien ylimmän johdon tarpeisiin sekä suorituskykyjen suunnittelun, rakentamisen,
käytön ja ylläpidon edellyttämiä
kyvykkyyksiä ja osaamisverkostoja.
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa
Tutkimuslaitos keskittyy
niille maanpuolustuksen
kannalta kriittisille aloille,
joilla ei ole osaamista
maamme muissa tutkimuslaitoksissa tai joilla
puolustusvoimien oma
tutkimustoiminta on
välttämätöntä. (Kuvat
Puolustusvoimat)
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teemana

TUTKIMUS

hyödynnetään Puolustusvoimien
operatiivisessa suunnittelussa, ja sillä tuetaan myös Puolustusvoimien
toiminnan suunnittelua. Tämän lisäksi
tutkimustoiminnalla mahdollistetaan
uusimman tutkitun tiedon tuottaminen
opetuksen perustaksi ja tieteellisten
tutkimusmenetelmien kehittämiseksi.
Merkittävin tutkimusteema ja -kokonaisuus Puolustusvoimissa on toimintaympäristöön liittyvä tutkimus.
Toimintaympäristössä tapahtuvat
muutokset ja uusien teknologioiden
kehitys vaikuttavat asevoimien kehittämiseen, ylläpitämiseen ja käyttämiseen. Tulevaisuuden toimintaympäristössä ennakoinnilla, trendien
tunnistamisella ja innovaatioilla on
kriittinen asema puolustuskyvyn ja
suorituskykyjen kehittämisessä. Tutkimustoiminnan avulla on vastattava
yhä monimuotoisempaan strategiseen
toimintaympäristöön, jolle tunnusomaista on keskinäisriippuvuuksien
kasvu, turvallisuusuhkien ja konfliktien ennakoimattomuus ja monimutkaistuminen sekä teknologian nopea
kehitys. Toimintaympäristön muutosten tutkiminen, tiedostaminen ja ennakointi mahdollistavat strategisten
päätösten tekemisen tulevaisuuden
kehitys huomioiden. Tämä on erityi-

sen tärkeää tehtäessä suorituskykyjen
kehittämiseen liittyviä päätöksiä.

Puolustusvoimien tutkimuslaitos - puolustusjärjestelmätutkimuksen kehto
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
(PVTUTKL) on 1.1.2014 perustettu monitieteinen organisaatio, jonka
päämääränä on tuottaa vaativia puolustusalan tutkimus-, kehittämis- ja
testauspalveluita strategian ja sotataidon, käyttäytymistieteiden sekä
useiden eri teknologioiden alueilla.
Tutkimuslaitoksen toiminta on asiakaslähtöistä eli kaikella tutkimuksella palvellaan tutkimusten tilaajia
suunnittelemalla ja toimeenpanemalla tutkimukset asiakkaan tarpeiden
mukaisesti.
Tutkimuslaitoksen olemassaolon
tarkoituksena on tuottaa tietoa puolustusta koskevan päätöksenteon
tueksi sekä kehittää puolustusvoimille strategis-operatiivisen tason
toimintatapoja ja käyttöperiaatteita,
menetelmiä ja teknisiä ratkaisuja,
jotka ovat toimivia, yhteensopivia
ja asetettujen vaatimusten mukaisia. Tuottaakseen mahdollisimman
laadukkaita tutkimuksia tutkimus-

KUVA 2

Puolustusvoimain komentaja

Pääesikunta

PV:n johtamisjärjestelmäkeskus
PV:n palvelukeskus
PV:n tiedustelulaitos
PV:n tutkimuslaitos
PV:n logistiikkalaitos
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MaanpuolustusKorkeakoulu

Puolustusvoimien tutkimuslaitos (PVTUTKL) on
Pääesikunnan alainen sotilaslaitos. Se on monialainen tutkimusorganisaatio, joka kokoaa yhteen
sotataitoon ja käyttöperiaatteisiin, puolustusmateriaaliin ja -teknologiaan sekä ihmisen toimintakykyyn liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa.
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laitos tekee aktiivisesti yhteistyötä
yliopistojen ja korkeakoulujen, muiden tutkimuslaitosten, teollisuuden ja
muiden viranomaisten kanssa, niin
kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Yhteistoiminta muiden maiden
asevoimien kanssa on kasvava osa
tutkimuslaitoksen toimintaa.
Puolustusvoimien tutkimuslaitos
on Pääesikunnan alainen sotilaslaitos,
jossa on noin 210 työntekijää. Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa on
kolmella eri paikkakunnalla - Riihimäki, Ylöjärvi ja Tuusula - viisi pitkälle erikoistunutta tutkivaa osastoa:
Doktriiniosasto, Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto, Informaatiotekniikkaosasto, Asetekniikkaosasto sekä
Toimintakykyosasto. Monitieteistä
lähestymistapaa tarvitaan nykyisiin
ja tuleviin puolustusjärjestelmän
haasteisiin vastaamiseksi.
Puolustusvoimien doktriini kuvaa
tapaa, jolla sotaväki toimii strategisten tehtäviensä täyttämiseksi.
Siinä missä muut tutkimuslaitoksen
osastot tutkivat joko teknologioita
tai ihmistä, Doktriiniosasto (DOS)
analysoi tulevaisuuden sotilaallista
toimintaympäristöä ja uhkia sekä
kehittää ja arvioi tämän perusteella
vaihtoehtoja, joilla puolustusvoimien tulisi uusiin haasteisiin vastata.
Maailma muuttuu ympärillämme,
ja muutokseen sopeutuminen vaatii
suuressa organisaatiossa systemaattista, ennakoivaa kehittämistä.
Doktriiniosasto kehittää puolustusvoimille uusia käyttöperiaatteita ja
toimintatapoja. Vaihtoehtoisia ratkaisuajatuksia (konsepteja) arvioidaan
muun muassa järjestämällä koetapahtumia (eksperimenttejä), joissa laajalla joukolla on mahdollisuus osallistua
ratkaisujen kehittämiseen sekä vakuuttua niiden toimivuudesta. Koska
tulevaisuutta ei voi kokea oikeasti,
mallinnuksen ja simuloinnin käyttö
tutkimuksessa on usein välttämätöntä.
Räjähde- ja suojelutekniikkaosasto
vastaa monipuolisesti energeettisten
teknologioiden, CBRN-teknologioiden sekä niihin liittyvien kemian
teknologioiden tutkimuksesta puolustusvoimissa. Osasto tutkii puolustusvoimissa käytössä olevia tai
hankittavia materiaaleja, välineitä
ja järjestelmiä. Räjähteiden osalta

painopiste on suorituskyvyn elinjakson aikaisen ylläpidon tuessa ja
räjähdeturvallisuudessa, CBRN:n
osalta erityisesti suojelutiedustelussa. Keskuslaboratorion kemian
osaamisella tuetaan myös muita puolustusvoimien yksiköitä. Osastolla on
hyvät yhteydet yhteiskunnan muihin
toimijoihin.
Informaatiotekniikkaosasto tutkii
radiotaajuisia sensori- ja vaikuttamisjärjestelmiä, tietoverkkosodankäyntiä sekä johtamisjärjestelmiä. Osasto
tarjoaa laskennallisen tieteen ja mallinnuksen asiantuntijaosaamista sekä
järjestelmälaboratorion palveluita.
Vaikuttamiseen, tiedusteluun ja suojautumiseen keskittyvän analyysin
kohteena ovat järjestelmien vaikuttavuus ja kokonaissuorituskyky
elektronisella taistelukentällä. Kehittyvä laskentalaboratorio ja tietoverkkosodankäynnin suuntaan laajeneva
toiminta nojaavat osaston perinteisiin
elektronisen sodankäynnin, tiedonsiirron, johtamisjärjestelmien ja
tutkatekniikan sekä radiotaajuisten
aseiden tutkimuksessa.
Asetekniikkaosasto vastaa asejärjestelmien ja häivetekniikan
tutkimuksesta Puolustusvoimissa.
Asejärjestelmien suorituskykyä arvioidaan alkaen maalien havaitsemisesta elektro-optisilla sensoreilla
ja päätyen asevaikutukseen sekä siltä
suojautumiseen. Osastolla tutkitaan
myös lasereiden sotilassovelluksia.
Ballistisen suojan tutkimus ulottuu
henkilösuojauksesta panssarivaunuihin. Osasto tekee myös palvelusturvallisuuteen liittyvät aseiden ja
ampumatarvikkeiden vaurioanalyysit

sekä ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät tärinä- ja melumittaukset.
Häivetekniikassa mitataan ja mallinnetaan ajoneuvojen, lentokoneiden ja
laivojen tuottamia herätteitä näkyvän
valon alueelta tutka-alueelle. Lisäksi
tutkitaan ja kehitetään valelaitteita
ja erilaisia naamiointimenetelmiä,
joita käytetään harhauttamiseen taistelukentällä.
Toimintakykyosaston päätehtävä
on puolustusvoimien henkilöstön
ja reserviläisten soveltuvuuden ja
toimintakyvyn arviointiin ja kehittämiseen liittyvä tutkimus. Osaston
toiminta perustuu sotilaspsykologian,
human factors -psykologian ja sotilassosiologian tieteenaloihin. Monitieteellisen kiinnostuksen kohteena
on sotilaan toimintakyky psyykkisesti ja fyysisesti erityisen vaativissa ja
teknistyvissä olosuhteissa. Osastolla
tutkitaan puolustusvoimien työyhteisöjä, sotilasryhmien dynamiikkaa
sekä varusmies- ja reserviläistoimintaa. Toimintakykyosasto vastaa myös
puolustusvoimien tarvitsemista psykologisista soveltuvuusarvioinneista.
Osaston tutkimusten käytännön sovellutuksia ovat esimerkiksi onnettomuustutkinta, puolustusvoimien
työympäristöjen kehittäminen ja
reserviläiskoulutus.

Ilmauhkan hallinnan
-tutkimus merkittävässä
asemassa osana tutkimuslaitoksen toimintaa
Tulevaisuuden KUVA
ilmauhkan
ja sen
3
hallinnan tutkimuskokonaisuus on
merkittävä osa Puolustusvoimien

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen organisaatio

DoktriiniOsasto

tutkimuslaitoksen toimintaa osana
puolustusjärjestelmän kehittämiseen
tähtäävää tutkimusta. Sotilaallisesti
uskottavan puolustusjärjestelmän
suorituskyvyillä on kyettävä itsenäisesti valvomaan ilmatilaansa sekä
tarvittaessa torjumaan taistelutilan
ilmaulottuvuutta käyttävät hyökkäykset.
Ilmatorjuntalehden lukijoille lienee itsestään selvyys, että nykyaikaisessa ja tulevaisuuden taistelutilassa
ilmavoimalla hallitaan taistelutilaa,
hankitaan ilmanherruus sekä kaukovaikutteisilla täsmäaseilla tuhotaan
vastustajan strategisesti tärkeitä
kohteita niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Ja aivan kuten eversti Ahti
Lappikin meitä on kirjoituksissaan
valaissut, vaikuttamisjärjestelmien
ulottuvuus kasvaa ja miehittämättömät ilma-alukset yleistyvät osana
ilmavoimaa.
Muuttuvan ilmauhkan ja sen
hallinnan tutkimusta siis tarvitaan
nimenomaan puolustusvoimallisella
tasolla, jossa ratkaisuvaihtoehdoille
voidaan olla aidosti avoimia ja tarkastella eri vaihtoehtoja suojaamisesta
tappioiden tuottamiseen, tehokkaasta
heitteentorjunnasta aktiiviseen vaikuttamiseen ja erilaisiin menetelmiin
suojautua tiedustelulta ja asejärjestelmien vaikutukselta. Senpä parissa
tässä siis painitaan - tehden joint-tutkimusta avoimessa yhteistoiminnassa erityisesti ilmavoimia edustavan
tutkijakollegani kanssa hyödyntäen
toki koko tutkimuslaitoksen muunkin henkilöstön sekä tutkimukseen
osallistuvien asiantuntijoiden laajaalaisen osaamisen.

Laitoksen johtaja

Esikuntapäällikkö

Tutkimusjohtaja

Esikunta

Tutkimussuunnitteluyksikkö

Räjähde- ja
suojelutekniikkaosasto

Informaatiotekniikkaosasto

AsetekniikkaOsasto

ToimintakykyOsasto

Ilmatorjunta 1/2015
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Ev Mika Hyytiäinen
Maanpuolustuskorkeakoulu
Sotilasprofessori

Hyötyä ilmatorjunnan
kehittämiseen – mitä ja miten
”yliopistotaktiikassa” tutkitaan
Ilmatorjunta on uuden edessä niin teknologisesti,
uhkakuvallisesti kuin suojattavansa kohdalla. Asema ilman,
meren ja maan puolustuksen välissä, samalla kun logistiikka
muodostaa omaa kokonaisuuttaan, vaatii sekin uutta ajattelua.
Kirjoitan artikkelin Maanpuolustuskorkeakoulun soveltavan taktiikan näkökulmasta myös teoriaa ja
tulevaisuutta sivuten. Väitteeni on,
että hyvin miettien voittavat sekä
aselaji, oppilas, ohjaajat että lopulta
sotatiedekin.

Perinteinen kuva
opinnäytetöistä?
”Hyödytöntä pakkopullaa” on stereotypia, jolla ikävä kyllä on syynsä. Kahvitauolla keksityt otsikot ja
myöhästyvät tulokset ovat olleet osin
totta. Lisäksi akateemisuuden vaatima tieteellisyys on osalle oppilaita
vain välttämättömyys.
Järjestelmällä on monta tapaa vesittää opinnäyte. Jos tutkittava asia ei
ole kehittämisen alla tai ei ymmärretä,
mihin voi vaikuttaa, arvokkaitakaan
esityksiä ei kuunnella. Jos tutkija ei
saa käyttöönsä todellisia parhaita
aineistoja, kuten kentällä testeissä
mitattua, ohjesääntöjen tai julkisten
aineistojen perustalta ei synny perusteltuja tuloksia. Jos kehittämisen
tavoitteita ja rajoitteita ei ymmärrä,
tutkimus voi harhautua alueelle, jossa
se ei vaikuta.
Palaan myöhemmin siihen, mistä
aineksista hyvä opinnäyte sisällöl10
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lisesti koostuu. Se tiedetään, koska
moni työ on ollut tällainen. Myös
omat kaikki omat opinnäytteeni, joista yhtäkään en ole itse esittänyt ja
ammatillisesti tärkein ja ehdottomasti
vaikuttavin käskettiin minulle.

Puolustusvoimien
uudistettu tutkimusasenne
Puolustusvoimauudistus paitsi keskitti tutkimuskenttää myös lisäsi
taktiikan tutkimusta. Jokaisella puolustushaaralla on nyt taistelukeskus,
logistiikalla koulu ja tutkimuslaitoksella doktriiniosasto. Sekä asiakaspäässä että tutkimusinstansseissa on
tutkimusjohtajat, jotka suunnittelevat
kokonaisuuden.
Väitän, että tutkimustulosten käyttö kehittämispäätösten tukena on kasvanut. Tutkimus myös suunnitellaan
paremmin. Osa tästä voi toki johtua
omasta kokemusharhastani uran edetessä, mutta pelkästään katsomalla
koottua tutkimussuunnitelmaa ja
uusittua tutkimusprosessia näkee
asioiden jo kehittyneen.
Pääesikunnan suunnitteluosaston
yksi tulostavoite on kytkeä opinnäytetyöt ”oikeaan tutkimukseen”.
Vaikka moni asia on vielä kesken,
pohja on kunnossa.

Maavoimien uudistettu
taistelutapa
Kun maavoimien uudistetun taistelutavan kehittäminen alkoi, ajatus
avattiin ja vastuutettiin varsin pian
kentän kehittämiselle. Muutoksen
tuloksena maanpuolustuskorkeakoulussa syntyi pian jo sata eri kurssitason opinnäytetyötä, jotka tilattiin
pääosin kentältä, joukoista, kunkin
tarpeisiin. Tällainen kehittämistapa
on ainakin oman urani aikana uutta.
Uudistus avattiin käyttäen kuvaamiseen välillä jo taustalle jääneitä
taktiikan periaatteita, siis teorian
kielellä. Käsitteistä voimien taloudellinen käyttö, aktiivisuus ja menestyksen hyväksikäyttö aloitteen
saavuttamiseksi nostettiin erityisesti
esiin. Tavallaan samalla palautettiin
luovaa ajattelua taistelukentälle.
Kokeiluharjoitusten sarja testaa
uusia ajatuksia antaen myös opinnäytteiden tekijöille mitattua dataa
ja kentällä löydettyjä tutkimustarpeita. Pieni haaste on ollut saada tietoa
käyttöön ja opinnäytteiden tekijöitä
mukaan.

Ilmatorjunta osana
maavoimien taistelutavan
uudistumista
Pidin juuri kolmatta kertaa sekä
kadetti- että maisterikurssille muutosanalyysipajan, jonka lähtöaineistona olivat vuoden 2012 vaihteessa

Kuva uuden Santahaminatalon avajaisista, josta löytyy uusi Maanpuolustuskorkeakoulun pääkirjasto.
Pääkirjastosta tutkija löytää vielä perinteisiä paperisia lähteitä, mutta MPKK:n julkaisuarkistoon
tallennetaan MPKK:n julkaisut ja julkiset opinnäytteet.
Julkaisuarkiston löydät netistä: http://www.doria.fi/handle/10024/72633 (Kuva Puolustusvoimat)

maavoimien aselajijohdon kirjoitukset sotilasaikakauslehdessä sekä
saman ajan ensimmäiset ei-julkiset
diaulostulot uudesta taistelutavasta. Asteikolla normaali – merkittävä – vallankumouksellinen yleisen
muutoksen arvioitiin olevan vahvasti
keskimmäistä luokkaa.
Ilmatorjunnassa muutos koettiin
keskimääräistä suuremmaksi. Osin
suorituskyvyn nähtiin kuitenkin
vähentyneen. Kaksi seikkaa nousi
mahdollisuutena muiden yli.
Siirtyminen suojaamistehtävästä
tappioiden tuottamiseen lisää ilmatorjunnan kustannustehokkuutta. Tämä johtaa kumuloituvien tappioiden
käsitteeseen. Helppo ajatus on nähdä
tappiot yhteenlaskuna, kunkin aselajin kaksintaisteluna. Ajatus on kuitenkin johdettu vaikutusperustaisesta
ajattelusta, jossa vastustaja nähdään
systeemisenä kokonaisuutena. Oikea

kysymys onkin, miten tuotetut tappiot kumuloituvat systeemin muissa
osissa.
Toinen mahdollisuus liittyy ilmasuojelun merkittävään tehostumiseen
asiakkaiden hajauttaessa toimintojaan ja maastouttamisen mahdollisuuksien parantuessa. Mutta tämäkin
vaatii uudenlaista kokonaisajattelua
enemmän toimialana kuin aselajina.

Ilmatorjunnan suuri
tutkimuskysymys
Merkittävä ilmapuolustuksen muuttaja on aina ollut tekniikan kehittyminen. Nyt on käynnissä ohjusten
suhteellinen halpeneminen yhdessä
ei-miehitettyjen yhä autonomisempien kohteiden ja heitemaalien lisääntymisen kanssa. Edes teknisesti ei
enää ole kysymys lähiaikoina poistuvien suorituskykyjen korvaamisesta

vaan kokonaan uudenlaisesta kokonaisratkaisusta. Moni asia muuttuu.
Samaan aikaan maavoimien uudistetun taistelutavan kanssa niin
ilmapuolustuksen tukeutumistapa
kuin tapa toteuttaa ja suojata meripuolustusta muuttuu. Ilmatorjunta
on ilmapuolustuksessa tavallaan
kaikkien puolustushaarojen välissä.
Myös logistiikan uudelleenjärjestely ja kumppanointi muuttaa sekä
suojattavaa että tapaa huoltaa ilmatorjuntajoukkoja. Käynnissä oleva
kokonaismuutos lienee ilmatorjunnassa suurin kaikista aselajeista ja
suurempi kuin minkään puolustushaaran muutos.
Yksi ajatus opinnäytetöissä on, että
tilannekehys voisi olla usealle työlle
yhteinen läpi eri kurssitasojen. Kukin tutkija muuttaisi itse tutkimaansa
osaa ja palauttaisi tulokset muille
toisia osia kehittäville. Näin sekä
Ilmatorjunta 1/2015
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vastustaja että oma joukko näkyisi
enemmän systeeminä kuin irtonaisina osina. Ratkaisua ei enää voi tehdä osiin analyyttisesti paloitellen ja
sitten kooten, kyse on systeemisestä
muutoksesta.
Maanpuolustuskorkeakoulu kykenee lisäksi yhtä aikaa miettimään
sotatieteiden ja siten suorituskyvyn
kaikkia aloja: toimintatapaa, tekniikkaa, osaamista ja johtamista.
Jos aidosti halutaan, aihetta voidaan
tarkastella yhtä aikaa usean eri alan
näkökulmasta kiinnittäen myös monen alan akateemiseen traditioon.

Hyvä opinnäytetyön aihe
Taktiikan etuna on, että ala on oppilaille jo tuttu, koska sovellettu
taktiikka on jokaisen sotilaan määrällinen pääaine. Tässä mielessä
jokaisella oppilaalla on kyky tehdä
asiantunteva tutkimustyö.
Opinnäytetyön tekeminen vie aikaa noin kaksi vuotta. Työ alkaa paitsi tutkimusmenetelmien opettamisella myös aiheeseen perehtymisellä.
Ensimmäinen on Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävä, jälkimmäisestä
päävastuun kantaa asiakas ja hänen
asettamansa kakkosohjaaja. Vaihe

vastaa ammattitutkijan ongelmanmäärittelyvaihetta yhdessä asiakkaan kanssa, aikaa on tosin paljon
enemmän.
Oppilas ei voi osallistua ajallisesti
suoraan intensiivisiin tutkimusprojekteihin tai työryhmiin. Toisaalta
oppilaalla on enemmän aikaa toteuttaa haastatteluja ja verrata tuloksia
muulla havaittuun. Oppilas myös dokumentoi tutkimuksensa työryhmiä
laajemmin varsinkin taustatietojen
osalta.
Yksi mahdollisuus on määrittää
opinnäytetyölle työryhmästä poikkeava näkökulma, jolloin työ sekä
validoi ammattilaisten tekemää että
hakee uudenlaisia ratkaisutapoja.
Opinnäyte voi myös yhdistää useita
töitä esimerkiksi monitapaustutkimuksen keinoin ja näin tavallaan testata useamman työryhmän töiden rajapintoja. Sen sijaan ”vain julkisista
lähteistä tehdylle eriävälle näkemykselle” ei sovelletussa taktiikassa ole
tarvetta: tällaisen suositukset ovat
käytännössä mahdottomia toteuttaa, vaikka se jonkun mielestä voisi
kiinnostava ollakin. Kannattaa myös
pohtia, kuinka hyvää tutkimusta saa
aikaiseksi yleisellä ja tahallisesti
epätarkalla tai harhaanjohtavalla

lähtöaineistolla.
Parhaimmillaan opinnäytetyö antaa oppilaalle asiantuntemuksen, joka
jopa suoraan kurssin jälkeen jalostuu
edelleen kehittämishankkeessa. Joskus aihe voi jopa määrittää upseerin
loppu-uran. Hyvä nyrkkisääntö on,
että minkä tahansa uuden suorituskyvyn rakentaminen vie aikaa noin
vuosikymmenen.
Vaikka edellä kuvattu moninkertainen win-asetelma on haastava
suunnitella, se ei tarkoita ettei siihen
kannata pyrkiä. Vaikka suunniteltu
aihe ei heti sytyttäisikään oppilaan
omaa mielenkiintoa, kannattaa uskoa järjestelmän viisauteen: jos jo
ennen kurssille tuloa tietää, mikä on
jatkossa tärkeää, miksi tulla? Taktiikassa jokainen kurssi vie yhden tason
ylöspäin, joten miten edes itse voisi
tietää, mikä on tärkeää?

Muutama sana kadeteista
Kadetti ei ole vielä taktiikan osaaja. Kanditutkielmalta on siis turhaa
odottaa uuden tiedon osalta liikoja.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei
niillä olisi mitään tutkimuksellista
arvoa. Lisäksi on muistettava, että
osa töistä on aina varsin hyviä.
Taktiikan opetus on kerroksellista,
jokaisella kurssitasolla opitaan uusi
taso. Tämä toisaalta tarkoittaa sitä,
että alinta tasoa, taistelutekniikkaa,
tutkitaan ja kehitetään vain kentällä
kouluttavissa joukoissa sekä ka-

Parhaimmillaan opinnäytetyö hyödyttää puolustusvoimia, mutta myös itse tutkijaa.
(Kuva Puolustusvoimat)
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Ohjaajien tuki tutkijalle on merkittävä, mutta loppujen lopuksi tutkija kantaa vastuun työn tekemisestä ja sen
loppuun saattamisesta. (Kuva Puolustusvoimat)

dettikurssilla. Ryhmä- tai jaostasoa
käsittelevä kandityö ei ehkä ole tiedettä, mutta se voi olla ainoa, joka
on käytettävissä.
Hyvin valittu kandiaihe on sellainen, josta ylemmillä kursseilla
on jo tutkittua tietoa ja jonkinlaisia
ohjesääntöluonnoksia saatavilla.
Useampi kadetti voi tutkia samaa
aihekokonaisuutta, koska taktiikkaa
kehitetään aina yhdessä: yksittäisiä
tutkimuksia ei tehdä oikeasti, miksi
niitä tehtäisiin opinnäytteinä?
Kadetin kannalta ajankohtainen
aihe perehdyttää syvemmin taktiikan
kehittämistapaan jatkuen kouluttajaaikana. Näin syntyy perusta tutkivalle työotteelle, joka on keskeinen
toimintamenetelmien kehittäjä läpi
koko uran. Jos aihe on irrallinen,
asia ei ”liiku” ja saatavilla on vain
vanhentuneita ohjesääntöjä ja julkista
tietoa ulkomailta, näin ei tapahdu.

Ohjaajien merkitys
ja oma hyöty
Varsinaisen ohjaajan tehtävä on vastata työn tutkimuksellisesta ohjaamisesta ja siten laadusta. Tässä hänellä
on tukenaan seminaariryhmien vetäjinä professorit, tutkimusopettajat ja
pääopettajat. Ohjaaja saattaa oppia
siinä missä ohjattavakin.
Kakkosohjaajan tehtävänä on
varmistaa, että oppilaalla on kaikki relevantti tieto käytettävissään

erityisesti sen osalta, joka on tutkimusraportteina ja raakadatana sekä
työryhmämuistioina. Hänen on myös
tunnettava asiantuntijat, joita kannattaa haastatella. Julkisissa töissä
voidaan edellyttää oppilaan etsivän
tiedot, mutta ei-julkisessa tutkimuksessa näin ei voi olla.
Oppilas pakottaa ohjaajansa
ajantasaisen tiedon pariin. Joukko
eri kurssitason oppilaita, kolme
varsinaista ohjaajaa ja muutama
kakkosohjaaja muodostavat jo tutkimusryhmän, joka kokeneen tutkijan
tukemana voi vastata lopulta myös
vaativiin tutkimuskysymyksiin osana
laajempaa kokonaisuutta.
Tuloksena on parhaimmillaan
paitsi vastaus asetettuihin tutkimuskysymyksiin myös perusteltu osa
ohjesääntöä, opettajan ammattitaidon
ajantasaistaminen ja uutta tietoa opetuksen käyttöön. Taktiikassa ketju
teoria – sovellettu tutkimus - kehitystyö ei ole yksisuuntainen vesiputous,
vaan se pikemminkin toimii vastakkaiseen suuntaan ja parhaimmillaan
tekee kaikkia yhtä aikaa. Joka tapauksessa tosi tieto virtaa ei-julkisesta
kohti julkista, joskus pitkänkin ajan
puitteissa. Siviiliyliopistoista poiketen ohjaajina toimivat taktiikan lehtorit ovat noin kolmen vuoden pestillä.
Opettaja siis vie myös osaltaan uudet
tutkitut ajatukset palatessaan kentälle
samalla kun hänen oma tutkiva työotteensa kehittyy. Sama pätee osin

myös kakkosohjaajiin, jotka usein
ovat tutkijatehtävässä.

Miltä ilmatorjuntatutkimus
nyt vaikuttaa?
Kuten edellä todettu, haaste on suuri.
Tiedollisesti ehkä suurin koskaan.
Maaliskuun ensimmäisellä viikolla
aloitetaan niin ”oikeiden tutkimuskysymysten” kuin näihin kiinnitettyjen
opinnäytetöiden aiheiden yhteensovittaminen. Huhtikuun aikana aiheet
annetaan oppilaille ja toukokuussa
tiedetään, mitä tutkitaan. Työt alkavat syksyn alussa ja valmistuvat
sisällöllisesti keväällä 2017.
Sain ennalta ilmatorjunnan tutkimusohjausryhmän tekemän kokonaissuunnitelman edellä kuvatun
kokonaisuuden ratkaisemiseksi.
Vaikken voi julkaista suunnitelmaa,
voin todeta, että se on sekä tiivis että ajallisesti ja sotatieteenalallisesti
kattava.
Jos suunnitelmaa toimeenpannaan
määrätietoisesti useamman kurssin
ajan eri tasoilla, ja tulokset oikeasti
kootaan paitsi aselajin sisällä myös
asiakkailta edellytettävän muutoksen
osalta, kokonaisvastaus on löydettävissä. Olen optimistinen.
Johtajuutta tämä vaatii. Sekä tiivistä yhteistyötä.
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Maj Kimmo Pispa
Maasotakoulu
Ilmatorjunnan tutkimusalajohtaja

Askeleen edellä
– tutkimus maavoimissa
Maavoimissa tehtävä tutkimus tukee puolustushaaran suorituskyvyn
kehittämistä. Kaikella maavoimien
tutkimuksella on vahva kytkös
käytäntöön. Tutkimus tuottaa tietoa
johdon päätöksenteon tueksi sekä
perustaksi erilaisille hankkeille ja
koulutukselle. Tutkimus kulkee askeleen edellä.
Maavoimien tutkimustoiminta
järjestettiin uudelleen vuoden 2015
alusta lukien. Tärkeimmät toimenpiteet maavoimissa olivat tutkimus- ja
kehittämisresurssien keskittäminen
sekä maavoimien tutkimusalojen
perustaminen. Toimenpiteet olivat jatkumoa edellisenä vuonna
puolustusvoimien tasolla tehdyille
tutkimustoiminnan rakenteiden ja
toimintamallien kehittämiselle.
Muutos vaikutti myös ilmatorjunnan tutkimus- ja kehittämistoiminnan
järjestelyihin.

Maavoimien tutkimuskeskus osana Maasotakoulua
Maavoimien tutkimuskentän muutoksen ytimessä oli Maavoimien
tutkimuskeskuksen perustaminen
Maasotakoulun alaisuuteen. Näin
useihin joukko-osastoihin ja eri puolelle Suomea hajautettu tutkimus- ja
kehittämistoiminta keskitettiin valtaosin yhden johdon alaisuuteen. Maavoimien aselajikoulujen tutkimus- ja
kehittämisosat liitettiin Maavoimien
tutkimuskeskukseen. Samassa yhteydessä maavoimiin muodostettiin
kolmetoista tutkimusalaa, jotka ovat
1) jalkaväki, 2) panssari- ja mekanisointi, 3) tykistö, 4) pioneeri, 5)
14
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Maasotakoulun organisaatio. Maasotakoulun päätehtävät ovat koulutus,
maavoimien tutkimus ja valmiustehtävät. Maasotakoulu tuottaa päätehtäviensä myötä suorituskykyä Puolustusvoimille ja erityisesti maavoimille. Maasotakoulun johtaja on eversti Kimmo Lehto.
(Kuva Puolustusvoimat)

ilmatorjunta, 6) tiedustelu, valvonta
ja maalittaminen sekä elektroninen
sodankäynti, 7) johtamisjärjestelmä
ja viesti, 8) huolto, 9) koulutus ja simulaattorit, 10) maavoimien ilmailu,
11) rakennetun alueen taistelu, 12)
erikoisjoukkotoiminta ja 13) kylmän
alueen taistelu.
Maavoimien
tutkimuskeskus
toteuttaa Maasotakoulun johtajan
käskemät tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä ohjesääntötyöt. Maasotakoululle nämä tehtävät käskee
maavoimien komentaja vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Tehtävien
toteuttamista ohjaavat maavoimien
suunnittelupäällikkö ja maavoimien tutkimuspäällikkö sekä tutki-

musalojen osalta aselajitarkastajat,
maavoimien koulutuspäällikkö sekä
maavoimien tiedustelupäällikkö.

Maataistelukeskus maavoimien operatiivis-taktisen
tutkimuksen toteuttajana
Maavoimien tutkimuskeskus koostuu
kahdesta osastosta: Maataistelukeskuksesta sekä Tutkimus- ja kehittämisosastosta. Maataistelukeskuksen
keskeisin tehtävä on maavoimien
operatiivis-taktisen tutkimuksen toteuttaminen. Näin se jatkaa uudessa
organisaatiossa ja uusissa tiloissa
Haminassa aikaisempaa tehtäväänsä. Maataistelukeskuksen tutkijat

Uudistetussa taistelutavassa nykyisestä jäykähköstä
alueiden pitämiseen perustuvasta taktiikasta siirrytään kohti joustavampaa
toimintamallia, jossa
pyritään tuottamaan vastustajalle maksimaaliset
tappiot oma toimintakyky
säilyttäen. Liikkuvuutta
pyritään parantamaan
muun muassa mönkijöillä.
(Kuva Puolustusvoimat)

edustavat yhdeksää mainituista kolmestatoista tutkimusalasta. Keskuksen henkilöstö koostuu keskuksen
johtajasta, tutkimusalajohtajista sekä
tutkijaesiupseereista. Maataistelukeskus johtaa laajoja tutkimuskokonaisuuksia, jotka tyypillisesti läpileikkaavat kaikki tutkimusalat. Koko
Maataistelukeskuksen henkilöstö
työskentelee samassa rakennuksessa,
joten aselajien ja toimialojen vuoropuhelu on jokapäiväistä. Tutkimusalat läpileikkaavien kokonaisuuksien
lisäksi kullakin tutkimusalalla on
myös omia tutkimustehtäviä, joilla
tuetaan Maavoimien esikunnassa
tehtävää aselajin tai toimialan pitkän
aikajakson kehittämistä.
Maataistelukeskukseen sijoitetut
tutkimusalajohtajat ovat oman aselajinsa tai toimialansa tutkimuksen
solmukohtia. Maavoimien esikunta
ohjaa heidän kauttaan tutkimusalojen sisältöä. Tutkimusalajohtajien
tulee olla selvillä tutkimusalallaan
käynnissä olevista tutkimuksista,
tehdyistä töistä sekä kartoittaa uusia
tutkimustarpeita. Tutkimusalajohtajat koordinoivat tutkimusalansa
tutkimustehtävien toteuttamista niin
Maavoimien tutkimuskeskuksessa
kuin muissa tutkimuksiin osallistuvissa joukoissa. Esimerkiksi ilmatorjunnan tutkimusalajohtajan yhteydenpito ilmatorjunnan tarkastajaan
sekä ilmatorjunnan tutkimuksiin
osallistuviin joukkoihin, kuten Puolustusvoimien tutkimuslaitokseen,
Maanpuolustuskorkeakouluun, Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen
ja ilmatorjuntakoulutusta antaviin
joukko-osastoihin, on jatkuvaa.
Maavoimien taistelun 2015 mukai-

sen taktiikan kehittäminen ja käyttöönoton tukeminen on esimerkki
Maataistelukeskuksen roolista tutkimuksessa ja tulosten jalkauttamisessa.
Perusteet taistelutavalle luotiin tutkimuksella, jossa Maataistelukeskus
oli avainpeluri. Tutkimustulokset
osoittivat tarpeita kehittää joukkojen
toiminta- ja käyttöperiaatteita, organisaatioita sekä materiaalia. Maavoimien esikunnan hyväksyttyä kehitysehdotukset, niitä kokeiltiin ja testattiin
harjoituksissa yhdessä kouluttavien
joukko-osastojen kanssa. Saadut
tulokset koottiin ja analysoitiin. Yhdistämällä teoreettinen tutkimus ja
sen soveltamisesta saadut käytännön
havainnot kirjoitettiin Maasotakoulussa ohjesääntöluonnokset. Maataistelukeskus kiersi kouluttamassa
ja sparraamassa maavoimien taistelua
2015 kouluttavat joukot järjestämällä
niissä karttaharjoituksen. Ohjesääntöluonnokset viimeisteltiin huomioimalla Maavoimien esikunnan ohjaus,
karttaharjoituksissa esille nousseet
ideat sekä Maasotakoulun omat ja
muiden joukkojen havainnoistaan kokoamat raportit. Uuden taistelutavan
luominen ideointivaiheesta siihen,
että sodan ajan joukkoja koulutetaan
sen mukaisesti, vie useita vuosia.
Maataistelukeskukselle käsketyt
tutkimustehtävät ovat sellaisia, että
niiden hedelmiä ei poimita vuoden,
vaan pikemminkin vuosikymmenen
kuluttua tehtävänannosta.
Ilmatorjunnan osalta Maataistelukeskuksessa tutkitaan esimerkiksi
taktisen tason toiminta- ja käyttöperiaatteita ilmapuolustuksen kokonaisuus huomioiden. Ilmatorjunnan
tutkimus kattaa oman suorituskyvyn

arvioimisen vertaamalla sitä ilmaaseen ja ilmatorjunnan kansainväliseen kehitykseen. Systemaattisella
tutkimuksella luodaan ja ylläpidetään
tilannekuvaa toiminta- ja käyttöperiaatteista sekä teknologiasta muualla
maailmassa.

Tutkimus- ja kehittämisosasto tukee tulevia ilmatorjuntahankintoja
Maavoimien tutkimuskeskuksen
toisen puoliskon, Tutkimus- ja kehittämisosaston, keskeisin tehtävä
on suorituskykyjen suunnittelua,
kehittämistä, käyttöä, hankkeita
sekä hankintoja tukeva tutkimus ja
kehittäminen sekä edellä mainittuja tukeva kokeilu- sekä testaustoiminta. Osasto on jaettu sektoreihin,
jotka on muodostettu aselajeittain ja
toimialoittain. Osaston henkilöstö
sisältää lähes kaikkien aselajien ja
toimialojen edustuksen maavoimia
koskien. Henkilöstö koostuu osaston
johtajasta, sektorinjohtajista sekä tutkijaesiupseereista, tutkijaupseereista,
tutkijainsinööreistä, tutkijateknikoista sekä ATK-erikoissuunnittelijoista
ja -suunnittelijoista. Tutkimus- ja
kehittämisosaston pääsijoituspaikka
on Hamina, mutta sen toimintoja on
usealla muullakin paikkakunnalla,
siellä missä kehitettävä kalusto on
koulutuksessa. Tykistösektori sijaitsee Porin prikaatin tiloissa Niinisalossa, viestisektori Panssariprikaatin
tiloissa Riihimäellä ja panssarisektori
Panssariprikaatin tiloissa Hattulassa.
Ilmatorjuntasektori sijaitsee Haminassa. Kuten Maataistelukeskuksessa
myös Tutkimus- ja kehittämisosasIlmatorjunta 1/2015
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tolla sektorien välinen yhteistoiminta
on tärkeää ja uusi organisointi tukee
sitä aikaisempaa paremmin.
Työ tapahtuu kiinteässä yhteistyössä Maavoimien esikunnan, järjestelmien pääkoulutuspaikkojen, Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen ja
Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen
kanssa. Maataistelukeskuksen kanssa
yhteistoiminta on lähes päivittäistä.

Tiiviimpää yhteistyötä
tutkimuksen saralla koko
puolustusvoimissa
Kaikki maavoimien taktisen ja taisteluteknisen tasan tutkimus ei tapahdu
Maavoimien tutkimuskeskuksen johdolla eikä maavoimien joukko-osastoissa. Maanpuolustuskorkeakoulun
opiskelijat nähdään maavoimissa
merkittävänä tutkimusvoimavarana
ja tutkimustyön tekeminen opiskelijoiden ammattitaidon kehittäjänä.
Uudelleen järjestetyn tutkimuskentän
ja käyttöön otettujen toimintatapojen
myötä maavoimat kytkeytyy aiempaa tiiviimmin Maanpuolustuskorkeakoulun opinnäytetyöprosessiin.
Maavoimien esikunnan johdolla
opiskelijoille esitettävät opinnäy-

tetyöaiheet määritellään siten, että
opiskelijoiden osaaminen kehittyy
tutkimuksen teon myötä maavoimien
kehittämisen kannalta keskeisille painopistealueille ja kaikki maavoimille
tehtävä tutkimus saadaan parhaalla
mahdollisella tavalla palvelemaan
suorituskyvyn kehittämistä. Samalla
voidaan myös varmistaa, että kuhunkin maavoimien opinnäytteenä
tehtävään tutkimukseen on varattu
tarvittavat ohjausresurssit. Opiskelijan omaa motivaatiota tutkimustyötä
kohtaan kohottanee tietoisuus siitä,
että hänen työnsä on osa suurempaa
tutkimuskokonaisuutta ja että tiedolle
on todellinen tarve.
Maavoimien tutkimusaiheet syntyvät käytännön vaatimuksista. Uusi
tietotarve voi nousta esille johdon
suunnasta, kentältä tai tehdyn tutkimuksen myötä. Maavoimien esikunnan johdolla arvioidaan syntyneiden
tutkimustarpeiden kriittisyyttä ja
verrataan tarpeita käytössä oleviin
tutkimusresursseihin. Tärkeiksi
katsotut tutkimukset käsketään toimintasuunnitelmassa toteutettaviksi. Maavoimien tutkimuskeskuksen
rooli on yleensä johtaa ja raportoida
tutkimukset. Joukko-osastot osallis-

Maavoimien tutkimuskeskus tukee muun muassa tutkimuksella uusien
ilmatorjuntajärjestelmien hankkeita. Kuvassa 23 ITK 61 maastokuormaauton lavalla. (Kuva Puolustusvoimat)
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tuvat niihin tarjoamalla tutkimusaiheen edellyttämää erityisosaamista,
tutkijatukea, toimivia joukkoja sekä
kalustoa.
Tutkimukset tuottavat suuren
määrän dokumentoitua tietoa. Näin
tapahtuu väistämättä, kun tutkimus
toteutetaan laadukkaasti. Ei ole tarkoituksenmukaista, että tutkimuksen
tilaaja joutuu perehtymään laajoihin
aineistoihin ja pitkiin tutkimusraportteihin. Yksi tutkimuksen toteuttajan
tärkeimmistä tehtävistä onkin laadukkaan tutkimuksen lisäksi tiivistää tulokset sellaiseen muotoon, että
asiakas pystyy niitä helposti hyödyntämään. Ansiokaskin tutkimus,
jonka tuloksia ei kyetä viestimään
kohdejoukolle, on turha.
Osa tutkimuksista tuottaa tuloksia, jotka vaikuttavat joukkojen ja
järjestelmien käyttö- ja toimintaperiaatteisiin. Näiden tulosten jalkauttamista tukee se, että merkittävä osa
maavoimien ohjesäännöistä kirjoitetaan Maasotakoulun johtamana ja
että siellä annetaan opetusta lähes
kaikille maavoimien palkattuun henkilökuntaan kuuluville sotilaille sekä
reservin upseereille. On muistettava,
että Maasotakoulu on maavoimien
puolustushaarakoulu ja siihen kuuluvat maavoimien aselajikoulut sekä
Reserviupseerikoulu.
Tutkimus tuottaa perusteita puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämiselle. Tutkimuksen toteuttavat aina
ihmiset ja tuloksen laadukkuus on
kiinni heidän työstään. On tärkeää,
että tutkijan tehtäviin kyetään löytämään sopivat ja halukkaat henkilöt.
Tutkijalta edellytetään sekä kykyä
tieteelliseen ajatteluun että vahvaa
osaamista tutkimusalallaan. Työ on
pitkäjänteistä eikä yhtäkään tehtävää
voi toteuttaa ”vanhoilla vahaksilla”.
Maavoimien tutkimuskeskuksessa ei
toimita suljettujen ovien takana yksin
tai pienissä tiimeissä, vaan tutkimuksen painopiste on siellä missä joukot
toimivat ja niiden käyttöä suunnitellaan. Ilmatorjunnassa yhteistoiminta
ja laaja verkottuminen vielä korostuvat, koska aselajin joukkoja toimii
maavoimien lisäksi sekä ilma- että
merivoimissa osana ilmapuolustuksen kokonaisuutta.

teemana

Kapteeni Santtu Eklund
Ilmasotakoulu
Koulutuskeskus

tutkimus

Kadetit tutkivat
- ilmasotakoulu tukee
Sotatieteiden kandidaattien tutkielma
on merkittävä osa kadettien opintoja. Ajallisesti tutkielmalle varattu
aika on haasteellinen: tutkimuksen
teko aloitetaan Maanpuolustuskorkeakoululla toisen opiskeluvuoden
aikana ja itse raportointi ajoittuu
usein kolmanteen vuoteen, aselajijaksolle. Aselajijakson aikana kadettien opiskellessa Ilmasotakoululla
ovat tutkimustöiden ohjaajat pääosin
Maanpuolustuskorkeakoululla eikä
satunnaisia kohtaamisia, joita nuori
tutkija voisi kokeneemman ohjaajan
kanssa kaivata, pääse juuri syntymään.

Ilmasotakoululaiset tutkimuspolkua viitoittamassa
Kadetit siis laativat opinnäytetyötään
eli ehkä tutummin ilmaistuna kandidaatin tutkielmaansa varsin itsenäisesti kolmannen vuoden aselajijakson
opintojen aikana. Ajoittain, hieman
aiheesta riippuen, tutkimuksen tekijät
lähestyvät aselajin opettajia kysymyksillä ja haastattelupyynnöillä.
Tällaisia haastatteluja ja kyselyitä
osoitetaan myös muiden joukkoosastojen suuntaan. Näin saadaan
otettua usein varsin ohjesääntö- ja
opaslähtöisestä tutkimuksesta askel

lähemmäksi arjen toimintaa ja havaintoja.
Haastattelujen lisäksi Ilmasotakoulun henkilökunta tukee kadetteja
tutkielman laadinnassa kielenhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Tutkimuspäällikön johdolla on pidetty
tutkimustyöpajoja, joihin kadetin on
ollut mahdollista osallistua muut velvoitteet huomioiden. Toiset tutkijat
tarvitsevat enemmän tukea kielenhuollossa ja raportin laadinnassa kuin
toiset. Ilmatorjuntakadettien osalta
raportointitaidot ovat olleet viime
vuosina hyvällä tasolla, eivätkä ne
ole muodostaneet haastetta tutkimus-

Aquila – Ilmatorjuntakadetit saavat ilmapuolustuksellisen osaamisen ilmasotakoulussa. Sotatieteenkandidaattitutkinnon yksi keskeisistä tavoitteista on laatia tutkintotason edellyttämä opinnäytetyö. Ilmatorjunta-aselajin
etu olisi, että mahdollisemman moni kadetti valitsisi tutkimuksen aihepiirin ilmatorjunnan puolelta.
(Kuva Puolustusvoimat)
Ilmatorjunta 1/2015
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työprosessin etenemisessä. Kaikkien
kirjallisten töiden laadinta opiskeluaikana tukee luonnollisesti myös
sotatieteiden kandidaatin tutkielman
laadinnassa.
Muuta ohjausta tutkielman tekemiseen on viime vuosina tarjottu
ilmatorjuntakadeteille tiedonhankintakoulutuksen ja tutkimustyöseminaarien muodossa. Tiedonhankintakoulutuksen tavoitteena on ollut
oppia käyttämään puolustusvoimien
hankkimia kansainvälisiä tietokantoja, joiden artikkeli- ja raporttirepertuaari mahdollistaa monella saralla
oman osaamisen syventämisen.
Aiempina vuosina on pidetty myös
Ilmatorjunnan syys- ja kesäseminaareja, joissa kadetit ovat alustaneet
omaan tutkimukseensa liittyvistä
haasteista ja joihin sitten ilmasotakoululaiset ovat vastanneet omien
kokemustensa pohjalta. Seminaareissa on myös käsitelty yhteisiä tutkimuksen tekemiseen ja raportointiin
liittyviä kysymyksiä ja keskusteltu
tutkimusaiheista. Nämä tilaisuudet
on järjestetty siksi, että niillä tuettaisiin nimenomaan kadettien tutkimuksentekoprosessia: jotta kaikkien
työ etenisi opiskelujen määrittämässä
aikataulussa eikä unohtuisi tyystin
aselajijakson opintojen keskellä.
Erityisesti tällaisen matalan kynnyksen seminaaritoiminnalle toivoisin näkeväni jatkoa tulevinakin
vuosina. Kun tavoitteena on tukea
tutkijoiden työtä ja herättää keskustelua, ei kynnys osallistumisellekaan
ole niin korkea. Seminaarit voisivat
tarjota uusia ajatuksia myös muulle
ilmatorjuntakoulutetulle henkilöstölle oman osaamisen kehittämiseksi.

sesta jääkärikomppanian taisteluun
liittyen päätyen strategian alan teoreetikoiden ajattelun soveltamiseen
viimeaikaisissa sodissa. Aiheiden
kirjo on siis laaja ja tutkimuksia
tehdään kaikille Maanpuolustuskorkeakoulun ainelaitoksille.
Tutkimusraporttien hyödyntäminen koulutuksessa on Ilmasotakoulussa varsin vähäistä. Satunnaisesti
valmiita raportteja tai niiden osia kuitenkin käytetään opetusmateriaalina
aselajiopinnoissa. Niiden käytössä
olisikin varmasti kehitettävää. Ehkä
suurimpana hidasteena hyvien tutkimusraporttien jalkauttamisessa oppimisen välineiksi on se, että niihin
perehtyminen vie aikaa opetuksen
valmistelussa ja koska tutkimustöiden ohjausvastuuta ei käytännössä
ilmasotakoululaisilla ole, on niiden
tunnettuus Tikkakoskella yleisesti
varsin heikolla tasolla. Tässä kohdin
tiiviimpi yhteistyö sotilasopetuslaitosten välillä olisi kohdallaan.
Uskon, että sotatieteiden kandidaatin tutkimuksen tekemisestä on
hyötyä upseerille. Aiheen valinnasta
riippuen yhtymäkohta työtehtäviin
voi tulla ensimmäisinä viikkoina

valmistumisen jälkeen tai kenties
vasta uran myöhemmässä vaiheessa.
Vaikka yksittäisen ryhmän, jaoksen
tai yksikön taistelun perkaaminen
akateemisten linssien läpi ei omaa
työtehtävää täysimääräisesti palvelisikaan, voi vilpittömällä mielenkiinnolla, rakentavalla kriittisyydellä ja
periksiantamattomalla tarmokkuudella löytää yhteneväisyyksiä omasta
tutkimusaiheesta ja työstä. Ja vaikka
aiheet eivät edelleenkään raportissa
ja arjessa kohtaisi, ovat nuo kolme
edellä mainittua menestyksen avaimia niin tutkijalle kuin upseerillekin.
Arvokasta on myös sen oivaltaminen, miten tutkijan ja sotilasjohtajan
työskentelymenetelmät ovat pohjimmiltaan varsin yhtenevät: kummankin
tulee suuresta tietomäärästä kyetä
suodattamaan ja jäsentämään merkittävimmät kokonaisuuteen vaikuttavat
tekijät ja lopulta analysoimaan oikea
tilannekuva tai tekemään oikeat johtopäätökset havaintojen perusteella.
Monilähteisen tiedon yhdistämistä
hallittavaksi kokonaisuudeksi ja sen
hyödyntämistä oikeiden johtopäätösten tekemiseksi on mahdollista harjoitella siis jo opiskeluaikana paitsi
teltassa tai tulenjohtopaikalla, myös
työpöydän äärellä tutkijan kammiossa.
Kirjoittaja on kapteeni Santtu
Eklund Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksesta. Kirjoittaja palvelee
Ilmatorjuntasektorin johtajana.

Tutkimusraportit
- kaminaan vai käyttöön?
Ilmatorjuntakadettien laatimien tutkimusten aiheet ovat viime vuosina
vaihdelleet aina ilmatorjuntaohjusryhmän taistelutekniikan pohtimi18



Ilmatorjunta 1/2015

Kandidaatin tutkielman teko opettaa kadettia tiedon etsimistä, yhdistämistä ja analysointia (kuva Santtu Eklund)

Luutnantti Vilho Rantanen
Jääkäriprikaati
Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristo

teemana

tutkimus

Tutkimuskoulutuksen
vaikutukset ja yhtymäkohdat
nuoren upseerin työelämässä
Sain tehtäväkseni avata tutkimustyön
merkitystä tai oikeammin sen hyötyä
nuoren upseerin näkökulmasta. Valmistuin vuonna 2012, joten minulla
on ollut pari vuotta aikaa pohtia aihetta enemmän tai vähemmän aktiivisesti. Selvennykseksi niille lukijoille,
joille tutkinnon nykymuoto on vieras, kerrottakoon, että sotatieteiden
kandidaatin tutkinto kestää kolme
vuotta, jota seuraa neljän vuoden
virkamiehen elämään tutustuminen
määräaikaisessa virassa. Tämän jälkeen aloitetaan kaksi vuotta kestävät
maisterin opinnot.
Pääaineeni on operaatiotaito ja taktiikka, joten tutkimuskoulutukseen
liittyvät kokemukset perustavat lähes
yksinomaan Taktiikan laitoksen (nyk.
Sotataidon laitos) tarjoamaan koulutukseen. Taktiikan laitos ansaitsee
ainakin omasta mielestäni kiitosta
siitä, miten se toteuttaa tutkimuskoulutusta. Opetus on johdonmukaista ja
jättää opiskelijan päähän kiitettävän
vähän kysymyksiä tutkielman käytännön toteuttamisesta. Muutamilla
kadettiveljillä, jotka opiskelivat jollain muulla laitoksella, oli silminnähden vaikeampaa aloittaa tutkielman
tekeminen, koska tutkimusmetodeja
koskeva koulutus oli toteutettu hieman löyhemmällä otteella.
Ainakin omalla kurssillamme Taktiikan laitos listasi tutkielmien aiheet
aselajeittain valittavaksi. Oman tutkielmani aihe oli ”Panssarijääkärikomppanian päällikön yhteistoiminta

Onnistunut tutkimusaiheen valinta kadettikurssilla edesauttaa parhaimmillaan jo ensimmäisessä valmistumisen jälkeisessä työtehtävässä – vaikka ohjusryhmän kouluttajana (kuva Santtu Eklund)

alueellaan toimivan ilmatorjuntaohjusryhmän (05M) johtajan kanssa”.
Tässä vaiheessa sanottakoon, ettei
kyseistä asejärjestelmää ole minun
aikanani koulutettu nykyisessä joukko-osastossani. Tutkielman aiheen
ja työni välillä ei siis ole yhteistoiminnan lisäksi mitään konkreettista
yhtymäkohtaa. Yhteistoiminta olikin
avainsana, jonka takia kyseisen aiheen valitsin. Ajattelin, että toimintaympäristöstä tai asejärjestelmästä
riippumatta yhteistoiminta näyttelee
poikkeuksetta merkittävää roolia il-

matorjunnan taistelussa.
ITO05M:n toimiessa ilmatorjunnan peruskoulutuskalustona, myös
aselajijakson taktiikan opetus keskittyy asejärjestelmien osalta siihen.
Tutkielman teko muun opiskelun
ohessa oli minulle erityisen luontevaa, koska aihetta käsiteltiin myös
lähiopetuksessa – sain sieltä paljon
ideoita ja muistiinpanoni tukivat illan kirjoitustyötä. Ongelmatilanteissa
asiantuntevilta opettajilta sai tarvittaessa vastauksia. Osallistuimme
opintoihimme liittyen myös ITÄ2Ilmatorjunta 1/2015
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Tutkimuksen aiheen valinnassa on hyvä huomioida seuraavat työtehtävät,
joita on odotettavissa valmistumisen jälkeen, jolloin opinnäytetyö palvelee
myös itse tutkijaa. Konkreettinen hyöty voi konkretisoitua myöhemmän
moninaisen sotilasuran varrella. (Kuva Puolustusvoimat)

yhtymäharjoitukseen. Harjoituksessa
pääsin itse kokeilemaan tutkielmani
otsikon mukaista toimintaa jaosjohtajan roolissa. Kokonaisuuden
hahmottamisen kannalta oli tärkeää
nähdä panssarijääkäripataljoonan
hyökkäys ja kokea siihen liittyvät
yhteistoiminnalliset ominaispiirteet
ja ongelmat ilmatorjunnan näkökulmasta.
Tutkielman myötä syvensin tietämystäni ITO05M -asejärjestelmän
taistelusta, mutta mitään uutta tai
ihmeellistä työ ei tuottanut. Tutkielman tai opinnäytetyön ensisijainen
tehtävä ei olekaan tuottaa uutta
tietoa, vaan tutustuttaa opiskelija
tutkimusmenetelmiin, tiedonhakuun
ja kriittiseen ajattelumalliin. Onko
siis tarkoituksenmukaista rajata opiskelijan mahdollisuus valita itseään
kiinnostava aihe jos tutkielmalla ei
ole varsinaista tieteellistä arvoa?
Yhteistoiminnan lainalaisuuksien
tuntemisesta on ollut apua operatiivisessa suunnittelussa, vaikka tutkielmani ei käsitellytkään asejärjestelmää, jonka parissa työskentelen.
Yhteistoimintaan liittyvät sovittavat
asiat ovat isoina otsikoina lähes samat järjestelmästä tai toimintaympäristöstä riippumatta. Tutkielmas20
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sani kartoitettiin asiantuntijakyselyn
avulla sovittavien asioiden tärkeysjärjestystä. Tärkeysjärjestyksen
yläpäässä vastaukset olivat kautta
linjan yhteneviä. Mielipiteet kuitenkin vaihtelivat listan vähemmän
tärkeiden otsikoiden osalta riippuen
siitä, oliko vastaaja ilmatorjuntamies
vai se osapuoli, joka jää rautaisen
sateenvarjon suojaan. Tämä oli
kenties merkittävin oivallus, joka
tutkimukseni sisällöstä syntyi. Yhteistoiminnan luonne riippuu pitkälti
ei-ilmatorjunnallisen osapuolen ilmatorjuntaorientoituneisuudesta ja
siitä miten oman ”tuotteensa” tälle
osapuolelle myy. Oivalsin siis yksinkertaistettuna, että kaikki eivät
ymmärrä tai arvosta ilmatorjuntaa
niin kuin me…
Tutkielman tekoprosessi on kehittänyt minua monella tavalla. Olennaisena osana prosessia on tiedonkeruu ja kriittinen ajatusmalli. Vaikka
suurin osa vastuullani olevista koulutusaiheista ovatkin sellaisia, jotka
ovat peruskoulutetulle sotilaalle jo
entuudestaan tuttuja, on mielestäni
tärkeää uudistaa toimintatapamalleja
ja suhtautua kriittisesti niin sanottuihin ”vanhoihin vahoihin”. En
sano, ettenkö kykenisi ilman tutki-

muskoulutusta lähestymään asioita
uusista kulmista tai suhtautumaan
asioihin kriittisesti, mutta se on selvää, että prosessi on koulutuksen
seurauksensa varmasti nopeampi ja
tehokkaampi.
Konkreettisin hyöty on seurausta
mekaanisesta kirjoitustyöstä. Tekstinkäsittely, asiakirjan muotoilu,
johdonmukaisuus ja itsensä yksiselitteinen ilmaiseminen ovat taitoja,
joita tavalla tai toisella tarvitsee
joka päivä. Oli sitten kyse käskyn
kirjoittamisesta tai oppimateriaalin
luomisesta antaa kirjoittaja omalla
kirjoitustavallaan tahtomattaankin viestin siitä, kuinka suhtautuu
käsiteltävään asiaan. Moninaiset
kirjoitusvirheet tai epäselvät lauserakenteet palvelusturvallisuutta
käsittelevissä asiakirjoissa, kuten
ampumakäskyssä, eivät maalaa lukijalle kuvaa turvallisesta tai hyvin
organisoidusta tapahtumasta.
Välillä on haastavaa löytää kolmevuotisen kadettiajan oppien yhtymäkohtia nykyisessä varusmieskouluttajan arkeen. Toki meillä on
oikeuksia toimia monien ammuntojen johtajana ja oikeuksia harjaantua
itsenäisesti erilaisten järjestelmien
käytössä, mutta suurin osa opiskelun
sadosta on niitettävissä vasta tulevissa tehtävissä. Nyt meneillään olevaa
neljän vuoden työssäoloaikaa onkin
tarkasteltava opiskelun jälkeisenä
työelämässä oppimisena. Yhdessä
aikaisempien opintojen kanssa tämä
työvaihe täydentää valmiuksiamme
mielestäni hyvin. Vaikka työtehtävämme, eli suorituskykyisen reservin
kouluttaminen, onkin nyt se kaikista
tärkein, tähtää se mielestäni kuitenkin ennen kaikkea tulevaisuudessa
tarvittavan ammattitaidon vankistamiseen.
Toisaalta… Yksi selkeä yhtymäkohta on löydettävissä. Nimittäin
tämäkin teksti on syntynyt kadettiaikoja kunnioittaen kahden muusan,
kiireen ja paineen, kannustamana…

Kirjoittaja on luutnantti Vilho
Rantanen Jääkäriprikaatin Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristosta.
Kirjoittaja on valmistunut 96.
Kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnalta vuonna 2012.

AJANKOHTAISTA

Komentajakapteeni Sami Halmo
Merivoimien ilmapuolustuspäällikkö

Kuulumisia merivoimista
ennen ja jälkeen ”käännöstä”
Puolustusvoimauudistuksessa Merivoimien organisaatio
muuttui. Meripuolustusalueet
(SMMEPA ja SLMEPA) lakkautettiin ja niiden tilalle muodostettiin laivasto- ja rannikkojoukkotoimintoihin erikoistuneet
yhtymät. Organisaatiouudistus
astui voimaan 1.1.2015.

Uusi organisaatio
1.1.2015 alkaen
Merivoimien esikunta
Puolustusvoimauudistukseen liittyen
Merivoimien esikuntaa vahvistettiin
ja johtamista keskitettiin. Ilmapuolustuksen osalta, kun vanhoilta
Meripuolustusalueilta poistettiin
ilmapuolustuspäälliköt. Ilmapuolustuspäälliköiden tehtävät keskitettiin
Merivoimien esikuntaan operatiiviselle osastolle. Muutoksella keskitettiin ilmapuolustuksen operatiivinen
suunnittelu sekä harjoitustoiminnan
ja hanketoiminnan suunnittelu puolustushaaraesikuntaan.
Nyt Merivoimien esikuntaan keskitetyllä ilmapuolustushenkilöstöllä
kyetään koordinoidusti tukemaan ja
johtamaan alajohtoportaiden ilmapuolustustoimintoja. Merivoimien
esikunta kykenee tukemaan alajohtoportaita mm. operatiivisessa
suunnittelussa, koulutuksessa sekä
vihollisanalyysissa.
Rannikkolaivasto
Saaristomeren meripuolustusalue lakkautettiin ja Turkuun perustettiin lai-

vastojoukkojen valmiuteen ja koulutukseen keskittyvä Rannikkolaivasto.
Rannikkolaivastoon on keskitetty
kaikki Merivoimien taistelualukset
sekä apualukset. Rannikkolaivasto
jakautuu fyysisesti kahteen tukikohtaan Turun Pansioon sekä Upinniemeen. Ilmapuolustuksen osalta,
Rannikkolaivaston ilmapuolustuksen
kehittämisestä, koordinoinnista ja
koulutuksesta vastaa esikunnassa
työskentelevä ilmapuolustusupseeri.
Rannikkolaivaston ilmapuolustusupseerin mukaan toiminta uudessa
joukko-osastossa on lähtenyt käyntiin erinomaisesti. Toimintojen yhtenäistäminen on aloitettu sekä Pansiossa että Upinniemessä pidetyillä
luennoilla sekä harjoitustoiminnalla.
Ilmapuolustuksen yhtenäistämisen
osalta voidaan olla enemmän kuin
tyytyväisiä - esimerkkinä voidaan todeta viikolla 5. pidetty ensimmäinen
ILPU-harjoitus johon osallistui 12
alusta (6 Pansiosta ja 6 Upinniemestä) sekä taistelun johtaminen toteutettiin Gyltöstä (ITJOR) käsin. Vaikka
kahden eri tukikohdan etäisyys on
maanteitse noin 180km, yhteenkuuluvaisuuden tunne on hyvällä tasolla.
Rannikkoprikaati
Suomenlahden meripuolustusalue
lakkautettiin ja Upinniemeen perustettiin merivalvontaan sekä rannikkojoukkojen valmiuteen ja koulutukseen keskittyvä Rannikkoprikaati.
Prikaatiin on keskitetty merivoimien
suomenkielinen varusmiesten peruskoulutus sekä merivoimien erikoisjoukkojen koulutus. Ilmapuo-

lustuksen osalta, Rannikkoprikaatin
ilmapuolustuksen kehittämisestä,
koordinoinnista ja koulutuksesta
vastaa esikunnassa työskentelevä
ilmapuolustusupseeri.
Rannikkoprikaatin ilmapuolustusupseerin mukaan toiminta uudessa joukko-osastossa on lähtenyt
käyntiin ilman suuria muutoksia.
Ilmapuolustuksen näkökulmasta
Upinniemen varuskunta on säilynyt
ennallaan. Tärkeimmät tuettavat
yksiköt/vast. ovat tukikohdassa
toimiva 7.pintatorjuntaohjuslaivue
(/RLAIV) jonka kanssa yhteistyö
on tiivistä ja jatkuvaa. Rannikkoprikaatin ilmapuolustuksen osalta
yhtenä tärkeimpänä lopputuotteena
on merivoimien ilmapuolustuksen
tulenkäytön johtamistoiminnan kehittäminen ja johtaminen sekä siihen
liittyvän joukkotuotantoyksiköiden
koulutuksen tukeminen yhteistyössä Panssariprikaatin kanssa. Lisäksi
Rannikkoprikaati ja Upinniemen
varuskunta tukee Panssariprikaatin
ilmatorjuntajoukkojen harjoitustoimintaa, harjoitusalueena pääkaupunkiseudun läheisyydessä.
Uudenmaan prikaati
Uudenmaan prikaatin rooli liikkuvia rannikkojoukkoja kouluttavana
joukko-osastona säilyi. Prikaatissa
koulutuskieli on edelleen ruotsi.
Uudenmaan prikaatiin ei kuulu ilmapuolustushenkilöstöä joten sen ilmapuolustukseen liittyviä toimintoja
(suunnittelu, koulutus, kouluttajatuki) tuetaan Merivoimien esikunnasta
ja Rannikkoprikaatista käsin.
Ilmatorjunta 1/2015
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tärkeimpänä tehtävänä oli eri osaharjoitusten tukeminen lento-operaatiolla ml. ATO:n (Air Tasking Order)
ja ACO:n (Air Co-ordination Order)
suunnittelu ja käskytys.
Harjoitustavoitteiden ja harjoituksen johdon tukemisessa räätälöity
MAOC onnistui erinomaisesti. Lento-osastot suorittivat useita tehtäviä
päivässä kokonaismäärän noustessa
500:n lentotuntiin. Tämän lentotuntimäärän mahdollistivat kaupalliset
lentoyhtiöt, joista saatu kokemus
osoittautui oivaksi keinoksi suorittaa harjoituksen intensiivinen ilmamaalitoiminta. Kokonaisuudessaan
harjoitus oli hyvä osoitus yhteistoiminnan merkityksestä. Yhteinen halu
suoriutua tehtävistä ja ammattitaito
mahdollistivat tehtävistä suoriutumisen.

AJANKOHTAISTA

Merivoimat 2015

Merisotakoulu
Merisotakoulussa koulutetaan Merivoimien palkattu henkilökunta ja
reservin upseerit. Uudelleen organisoidun tutkimustoiminnan Merivoimiin jäävät osa-alueet on organisoitu
Merisotakoulun yhteyteen. Merisotakouluun ei kuulu ilmapuolustushenkilöstöä joten sen ilmapuolustukseen
liittyviä toimintoja (oppitunnit eri
kursseille, suunnittelu, kouluttajatuki) tuetaan Merivoimien esikunnasta
ja Rannikkoprikaatista käsin.

Vuoden 2014 ”High Lights”
Northern Coasts –harjoitus (NOCO)
Merivoimien suurin ponnistus oli
kansainvälinen Northern Coasts
–harjoitus (NOCO) joka pidettiin
Merivoimien johtamana Suomessa. NOCO on Saksan merivoimien
komentajan omistama monikansalliseen kutsuun perustuva sotaharjoitus, jonka isäntämaa vaihtuu
vuosittain. Harjoitus on järjestetty
vuodesta 2007 alkaen. Harjoitus on
suunnattu NATO-, EU- ja PfP-maille. Merivoimien esikunta johti monikansallisen NOCO-harjoituksen
(NOCO) 29. elokuuta - 12. syyskuuta 2014. Suomen lisäksi harjoitukseen osallistui eri vahvuuksilla 13
maata: Belgia, Iso-Britannia, Saksa,
22
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Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia,
Liettua, Puola, Alankomaat, Turkki
ja Yhdysvallat.
NOCO14 oli merivoimien vuoden
2014 pääharjoitus. Harjoituksen päätehtävänä oli kehittää osallistuvien
joukkojen monikansallista yhteistoimintakykyä. Suomen rannikon
matalat ja karikkoiset vedet loivat
vaativat olosuhteet harjoitukselle,
jossa merivoimien toimintaa tuettiin
ilma- ja erikoisjoukkojen operaatioilla. Harjoituksen kuvitteellisena
tilanteena oli kriisinhallintaoperaatio,
jonka turvallisuusuhkia olivat muun
muassa terrorismi, merirosvous ja
salakuljetus. Harjoitukseen osallistui
noin 50 alusta, ilma-aluksia ja noin
3 000 henkilöä.
Ilmapuolustuksen osalta;
lentotoiminnan johtaminen
Harjoituksen runsasta lentotoimintaa
johdettiin Maritime Air Operations
Center:stä (MAOC). MAOC:ssa
toimi Merivoimien ilmapuolustushenkilöstöä sekä lukuisista Puolustusvoimien toimipisteistä mm. AMC,
ILMAV:n taistelunjohtajat, MAAV:n
HEKO-yhteyshenkilöt sekä Saksasta
ja Puolasta henkilöstöä. Ilman tätä
tukea lentosuoritusten organisointi ja
lentoturvallisuudesta huolehtiminen
ei olisi ollut mahdollista. Keskuksen

Muu ilmapuolustus toiminta
Vaikka Northern Coasts –harjoitus
olikin Merivoimien pääharjoitus niin
silti vuoden 2014 aikana kyettiin
kehittämään merivoimien ilmapuolustusta lähes normaalilla tasolla.
Merivoimien ilmapuolustuskykyisiä
aluksia, joukkoja sekä henkilöstöä
osallistui Ilmatorjuntaharjoituksiin
(1/14, 2/14), Merivoimien tulenkäytön harjoitukseen sekä pienempiin
ilmapuolustusharjoituksiin joissa
harjoiteltiin ja testattiin merivoimien
ilmapuolustuksen suorituskykyä eri
tasoilla. Pääsääntöisesti kaikissa harjoituksissa harjoiteltiin toimintoja
yli puolustushaararajojen - ”joint”hengessä.

Vuoden 2015 toiminta
ja haasteet
Merivoimien ilmapuolustuksen ilmatorjuntakoulutuksen tavoitteena
vuonna 2015 on ilmapuolustuksen
yhteistoiminnan kehittäminen, uuden organisaatioiden toimintatapojen
kehittäminen sekä puolustushaarojen ilmapuolustuksen uusien organisaatioiden ja toimintatapamallien
tunteminen merivoimien tarpeisiin
peilaten.
Harjoitustoiminta
Merivoimien ilmapuolustuksen pää-

Air Group/ lento-osastot.

harjoitus on Ilmatorjuntaharjoitus
1/15. Merivoimat osallistuu taistelualuksilla sekä tuki- ja johto-osilla
ilmatorjuntaharjoitukseen. Lisäksi
merivoimien ilmapuolustusta harjoitellaan ja kehitetään merivoimien
omissa harjoituksissa kuten Merivoimien tulenkäytön harjoitus sekä
Meripuolustusharjoitus. Edellisten
harjoituksien lisäksi Merivoimien
joukko-osastojen harjoituksissa kehitetään ilmapuolustushenkilöstön
osaamista omissa tehtävissä ja organisaatioissa.

aluksilla olevat ilmatorjuntaohjusjärjestelmät. Suurempi hanke on laivue
2020-hanke, jossa menetettävien
suorituskykyjen (Rauma-lk sekä
Hämeenmaa-lk) tilalle on hankittava nykyaikaisilla suorituskyvyillä
ml. ilmatorjuntaohjusjärjestelmät
varustettuja taistelualuksia. Raken-

nettavalla laivue2020 alukset muodostavat Merivoimien ilmatorjunnan
suorituskykyisimmän kärjen ja ne
ovat tärkeä osa koko valtakunnan
ilmapuolustusta.
”Purjeet ylös ja tuulta päin” - hyvää
alkavaa kevättä ”joint”-hengessä!

Hankkeet
Merivoimien ilmatorjuntaan liittyviä
hankkeita joita edistetään vuoden
2014 aikana, ovat Hamina-luokan
MLU-hanke sekä laivue 2020-hanke.
Hamina-luokan MLU-hankkeeseen
liittyen päivitetään alusten valvonta- johtamis- ja asejärjestelmät ml.

Merivoimien alus ilmapuolustustehtävässä - ITO 04 ammunta.
Ilmatorjunta 1/2015
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Raha ratkaisee
puolustusdoktriinin
Puolustusvoimilla ei ole koskaan
ollut rahaa liikaa, ei edes riittävästi.
Kansallisen puolustuksen ylläpito
on ollut nollasummapeliä: kaikki
raha on käytetty mitä on saatu. Hintojen ja palkkojen kallistuminen on
vuosien myötä syönyt yhä isomman
osan budjetista, mikä näkyy juuri nyt
erityisen selvästi. Nykyisen konventionaalisen puolustusdoktriinin ylläpitämiseen tarvitaan yhä enemmän
rahaa, jonka saaminen on epävarmaa,
jopa epätodennäköistä. Realistisempaa olisi kehittää puolustusdoktriinia
ja -voimia resurssien puitteissa.

Sotamateriaalin
teknillinen kallistuma
Sotavarustuksen jatkuvaa hinnan
nousua pidetään suurena ongelmana,
mitä se onkin. Hyvä puoli on, että
se koskee myös suurvaltoja – eipä
ole tuhansia panssarivaunuja eikä
lentokoneita, kuten ennen vanhaan
kylmän sodan aikana. Puolustukselliset täsmäaseet, kuten hinnaltaan
edulliset pst- ja it-ohjukset, ovat
toisaalta tasanneet voimasuhteita.
Jos olkapääohjuksella ampuu alas
taisteluhelikopterin, hintasuhde on
1:500 puolustajan eduksi. Täsmäaseiden aikakaudella on ampumatarvikkeiden, aseiden ja yksikköjen
määrää voitu supistaa merkittävästi,
silti suorituskyky on parantunut.
Puolustukselliset ohjukset ovat kustannustehokkaita.
Professori Juha-Matti Lehtonen
(MPKK) ja sotatieteiden tohtori Jukka Anteroinen (PE) ovat julkaisseet Suomen Sotatieteellisen Seuran
vuosikirjassa TIEDE JA ASE (2013)
artikkelin ”Puolustusmateriaalin
24
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hintakehitys – tehokkuutta rahalla”. Tutkimuksen valossa hintojen
teknillinen kallistuma on tosiasia.
Konkreettisena esimerkkinä ovat
Norjan hävittäjähankinnat. Vuonna
1980 Norja hankki F-16-hävittäjiä,
joiden yksikköhinnaksi tuli 12,8
miljoonaa euroa vuoden 2007 hintatasossa. Nyt Norja on hankkimassa
52 kpl F-35-koneita, joiden yksikköhinnaksi tulee 160 miljoonaa euroa
(2013). Hinta on kasvanut 11-kertaiseksi, reaalinen hinnan kasvu on
ollut 7,6 % vuodessa. Myös F-16:n
hinta on noussut tasaisesti, vuosina
2000−2003 sen hinta on vaihdellut
välillä 54,4−70,4 M€ (nousu 6,5−8,9
%). Hinta riippuu vähän siitäkin,
kenelle myydään.
Artikkelin tietojen mukaan hävittäjien, ballististen ydinohjusten ja
ilmasta-ilmaan -ohjusten reaalihinta
olisi viisinkertaistunut kymmenessä
vuodessa uusien sukupolvien myötä.
Se merkitsisi 17 % hinnan nousua
per vuosi.
Artikkelissa mainitaan myös eräitä
it-ohjusten hintatietoja. Amerikkalainen olkapääohjus Redeye maksoi
vuonna 1974 noin 16 000 dollaria,
uudempi Stinger neljä vuotta myöhemmin 97 865 dollaria. Vertailun
vuoksi mainittakoon, että Strela-2M
maksoi 1970-luvulla (muistaakseni)
noin 72 000 mk ja uusi Igla 1990-luvulla 376 555 mk. Hinnassa oli suuri
ero, mutta niin oli suorituskyvyssäkin. Olkapääohjukset ovat vieläkin
kustannustehokkaita.

Mihin rahat riittävät?
Sotamateriaalin elinkaari on yleensä 25 vuotta, ohjusten osalta ei si-

F-35 Lightning II on uuden sukupolven hävittäjäkone. Norja on
hankkimassa niitä 52 kpl yksikköhinnan ollessa 160 M€.

täkään, joidenkin osalta enemmän.
Vanhimmat ilmatorjunta-aseet (23
It.K/61, 35 It.K/58-88 Oe) ovat jo
yli 50 vuotta vanhoja, päivityksellä
voidaan elinikää lisätä pienin kustannuksin. Vanhin ilmatorjuntaohjusjärjestelmämme Crotale NG on ollut
käytössä jo yli 20 vuotta, ja elinkaari
jatkuu, jos uusia ohjuksia saadaan
tarvittaessa lisää.
Puolustusmateriaalihankintoihin
on käytettävissä noin 500 miljoonaa
euroa vuodessa (470,4 M€/2014).
Kun materiaalin elinikä on 25 vuotta, voi puolustusvoimien materiaalin
kokonaishinta olla vain 12½ miljardia euroa (laskutoimitus 25x500),
vanhemman kaluston ansiosta ehkä
vähän enemmän. Vastaava laskutoimitus tuotti 1990-luvulla tulokseksi
vain 25 miljardia markkaa, joten
bruttosumma on nyt paljon suurempi.
Teknillisen kallistuman takia samalla
rahasummalla saa vuosi vuodelta yhä
vähemmän tavaraa, joten tilanne vain
pahenee. Pää tulee vetävän käteen.
Amerikkalaista F-35-konetta on
pidetty eräänä ehdokkaana Hornetin
seuraajaksi joskus 2020-luvulla. Em.

artikkelin mukaan 60 kpl F-35:n hankinta maksaisi juuri nyt 9,6 miljardia
euroa, mutta 20 vuoden kuluttua hinta olisi jo 41,5 miljardia euroa (692
M€/kpl). Jos hankintoihin on käytettävissä vain 500 M€/vuosi, jo 10
miljardin hankinta veisi 20 vuoden
kaikki rahat. Se ei vaikuta mahdolliselta, eihän kaikkia muita hankintoja
voida keskeyttää vuosikymmeneksi.
Muistamme hyvin 1990-luvun
tilanteen, jolloin Hornet-hankinta
hinnan kallistuessa kaksinkertaiseksi
vei mahdollisuudet kehittää muita
puolustushaaroja. Pääkaupunki olisi
jäänyt ilman it-ohjusten suojaa, ellei Venäjä sattumalta olisi tarjonnut
Buk-M1-ohjuksia Neuvostoliiton
velan maksuna. Samalla tavalla saatiin myös uudempia Igla-ohjuksia.
Hankintojen arvo oli noin 1,4 miljardia markkaa. Ilman näitä sattumia
ilmatorjunnan suorituskyky olisi ollut paljon huonompi. Puolustuksen
kehittämistä ei kuitenkaan saa jättää
sattuman varaan.

Ilmapuolustuksesta
ohjuspuolustukseen
Ilmasodan kuva on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosien aikana.
Miehitettyjen lentokoneiden ja helikopterien sijasta joudutaan torjumaan risteily-, tykistö- ja
ballistisia
ohjuksia,
tykistöraketteja ja
liitopommeja sekä
lennokkeja. Torjunnalla ei ole pelotusvaikutusta, joten
kaikki maalit on
torjuttava. Tehtävä

Amerikkalainen ballististen maalien torjuntaohjus THAAD on esimerkki
ohjuspuolustuksen kehityksestä.

on erittäin vaikea, 100-prosenttinen
torjunta lähes mahdotonta. Vaaditaan
enemmän resursseja kuin ennen ja
varsinkin enemmän ohjuksia kuin
ennen. Kohdesuojaukseen tarvitaan
NASAMS- ja Crotale -ohjuksia,
jotka soveltuvatkin siihen hyvin.
Niitäkään ei ole liikaa.
Ballististen maalien torjuntaan
tarvitaan myös korkeatorjuntakykyisiä it-ohjuksia, kuten Buk-M1
tai SAMP/T. On epäloogista, että
ainoa korkeatorjuntakyinen ja myös
ballististen maalien torjuntaan kykenevä aseemme, Buk-M1, poistetaan
käytöstä juuri kun sitä tarvittaisiin. Buk-M1 on kuitenkin
yhtä vanha/uusi kuin

Venäjän taktillinen tykistöohjus
Iskander on ohjuspuolustukselle
kova haaste.

Crotale NG ja F/A-18 Hornet. Suomi siirtää Buk-M1:n ensimmäisenä
maana maailmassa museoon, siitä
tulee varmasti vetonaula! Ohjuspuolustukseen jää iso ”musta aukko”, jota
ei voida korvata hävittäjillä. Maavoimien hajautettu taistelutapa vaatii
myös kannettavia it-ohjuksia, muutenhan taisteluhelikopterikin on taas
vaarallinen uhka. Stinger-hankinta
täyttää tämän aukon.
Ilmapuolustuksessa painopiste
on jo siirtynyt ohjuspuolustukseen.
Teknillisesti se merkitsee siirtymistä
torjuntahävittäjistä torjuntaohjuksiin.
Ohjuspuolustus on koko EU-alueella
retuperällä, vain Ranska on pyrkinyt
kehittämään ohjuspuolustusta omin
voimin. Teknillinen kehitys Venäjällä
ja Israelissa antaa viitteitä siitä, missä
jo ollaan ja mihin ollaan menossa.
Ajatus Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä ohjuspuolustuksen kehittämisessä
tuntuisi järkevältä. Kaliningradista
on lyhyt lentomatka Ruotsiin… Materiaalihankintojen yhdistämisellä
säästettäisiin rahaa.
Ilmatorjunta 1/2015
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ST Marko Palokangas
Yleisesikuntamajuri

Torjuntapäällikön
henkinen selkäsauna
Mieleeni muistui lapsuudestani yksi
hieno tapahtuma, jonka kunniakkuuden arvioinnin jätän suosiolla lukijoille. Olen upseerisuvun kasvatti,
joten minun lapsuudessani eivät
kapteenit, majurit tahi everstit olleet
mitenkään vieraita hahmoja. Sen
sijaan muistissani on monen monta yksityiskohtaa liittyen erilaisten
sotilasarvojen ja niitä edustavien
sodan aikaisten johtajien kasvattavaan rooliin nuoruudessani. Olkoon
tämä tositarina yksi niistä, joita olen
päässyt todistamaan tai joissa olen
itse ollut osallisena.
Tarinan päähenkilö on mitä ilmeisimmin – tai ainakin pitäisi olla –
jokaiselle ilmatorjuntamiehelle tuttu;
majuri Aake Pesonen. Minulle Aake
Pesonen tuli tutuksi tavallaan äidinmaidossa, sillä hän oli oman isäni
(Markku Palokangas) luokkakaverin
(Antero Pesonen) isä. Kaiken lisäksi
majuri Aake Pesonen tunsi hyvin
isoisäni everstiluutnantti Markus
Palokankaan, joten perhetuttavuudet
olivat jo ennen syntymääni erinomaisen syvällä tolalla.

Aake Pesonen
– Helsingin ilmatorjunnan
torjuntapäällikkö
Niille, joille Aake Pesonen on tuntematon nimi, kerrattakoon lyhyesti
hänen liittymäpintansa ilmatorjuntaaselajiin. Aake Pesonen (s. 1914, k.
1987) oli suomalainen sota- ja tietokirjailija. Oppiarvoltaan hän oli
valtiotieteen maisteri. Kapteeni Aake Pesonen toimi jatkosodan aikana
muun muassa Helsinkiä puolustaneen
26
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Ilmatorjuntarykmentti 1:n torjuntapäällikkönä, lukeutuen näin yhdeksi
”Helsingin pelastajista”.
Kapteeni Aake Pesonen johti
jatkosodan aikana Helsingin ilmatorjunnan tehokasta sulkuammuntaa. Päätulenjohtajan tilannearvio
rakentui etupäässä Malmilla ja Kuninkaansaaressa olleiden kaukotutkien, sekä Santahaminassa, Käpylän
raviradalla, Viikin Latokartanossa
sekä Lauttasaaren Ryssänkärjessä
olleiden tulenjohtotutkien varaan.
Tutkien ja kuunteluasemien antamien
tietojen perusteella Pesonen pystyi
suurella kartalla määrittämään kunkin hyökkäysryhmän lentosuunnan
ja ohjasi sulkutulen koneiden eteen.
Aake profiloitui sotien jälkeen myös
kirjailijana. Hän kirjoitti kaksi sodanaikaista ilmapuolustusta käsittelevää
kirjaa ja lisäksi kirjan Kytäjän kartanon värikkäästä historiasta.

Kylmän sodan torjuntavoitto Nurmijärven Sääksellä
Sitten palataan itse tarinaan. Perhetuttavuuden vuoksi yksi lapsuudenaikaisista parhaista ystävistäni oli
Aaken pojanpoika eli Jani Pesonen.
Samana vuonna (1973) syntyneinä,
meillä oli paljon muutakin yhteistä
kuin vanhempiemme ja isovanhempiemme perhesiteet. Olimme poikia
sanan varsinaisessa merkityksessä
vieläpä kylmän sodan kuumimpina
vuosina. Kaiken kaikkiaan 1970-luvun lopun ja vielä 1980-luvun alun
lapsuudestani jäivät mieleeni lukuisten sotasankarien lisäksi nimet Urho
Kekkonen, Leonid Brežnev ja monet

Kapteeni Aake Pesonen
(SA-kuva)

muut maailmanpoliitikot. Ne eivät
nuoren pojankoltiaisen elämää juuri
heilauttaneet, mutta maanpuolustushenkisiä leikkejä kyllä leikittiin
joiden lomassa myös valtionpäämiehet saivat osansa niin konnina kuin
sankareina.
Vietimme lapsuudenystäväni Janin
kanssa paljon aikaa Aake Pesosen
perheen kesäpaikalla, Nurmijärven
”Sääksessä” eli tarkemmin Sääksjärvellä. Kyseinen rapakko on melko
vaatimaton järveksi, mutta lukeutuu
nykysinkin yhdeksi Suomineidon
tuhansista lutakoista. Luonnonkaunis rinteeseen laskeutuva tontti rakennuksineen muodosti pikkupojille
otollisen maaperän mitä ihmeellisimmille leikeille, joiden voimalähteenä
toimi vielä ihmeellisempi mielikuvitus. Ystäväni Jani oli aina meistä
kahdesta se, kenen mielikuvitus ja
innokkuus olisivat kantaneet ilman
jarrumiestä vaikka avaruuteen. Olimme kesällä 1983 jälleen kerran lomailemassa ”Konnulla”, joksi Aaken
kesäpaikkaa Sääksjärvellä kutsuttiin.
Liekö nimi ollut johdannainen J. R.
R. Tolkienin kirjoituksista – tiedä
häntä – mutta siellä nautimme kauniista kesäpäivästä kymmenvuotiaina

Kuva ITR 1:n torjuntakeskuksesta.
Aake Pesonen
toimi sodan aikaMaja tai lautta
na muun muassa
– molempi parempi!
Keräyspäälliköiden RistoIlmatorjuntarykHäkkisen ja
Aake oli hommannut Konnulle ko- mentti 1:n tormean ponttonilavan, joka myötäili juntapäällikkönä
kauniisti Sääksjärven mietoja aal- (SA-kuva).

poikasina vailla huolen häivää tulevaisuudesta saati menneisyydestä.

IT-MuSEo

Seppo Lehdon

HAASTE ILMATORJUNTALEHDEN LUKIJOILLE

toja sidottuna kapean käyntilaiturin
päätteenä. Sammalkattoisesta rantasaunasta oli mukava käydä pulahtamassa käyntilaiturin päässä olevalle
ponttonitasolle, mistä sukeltaminen
oli suorastaan torjuntapäällikön etuoikeus. Nuorilla pojankoltiaisilla tuntuu
lähestulkoon kautta ihmishistorian
olevan pakkomielle rakentaa itselleen
jonkinlainen maja tai vaihtoehtoisesti lautta. Liekö kyseessä olevan
ihmiskunnan olemassaoloon liittyvä
eloonjäämisvietin suojamekanismi
vai mikä, mutta näin se vaan on. Kesäpäivän kääntyessä kohti ehtoota,
meillä pojilla oli tylsää tai ainakin tekemisen puutetta. Käveltyämme hetken ”Konnun” lähimetsässä päätimme
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elollisia seuraavaan aamuun…
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Oppia ikä kaikki
Tapahtuman yksityiskohdat ovat jo
vaipuneet unholaan, mutta kaiken
edellä kuvatun muistamme Janin
kanssa varmuudella koko elämämme. Torjuntapäällikkö Aake Pesonen
ärähti pojillensa, näytti voimansa,
osoitti johtajuutta ja antoi meille opetuksen.
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Ilmatorjuntamuseo,
jäljelle jäänyt tukikohta
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AJANKOHTAISTA

Majuri Jukka Heinänen
Führungsakedemie

Saksasta opiskelijan silmin
– osa 2

Ilmatorjunta pelinappulana
Pakko se on uskoa. Bundeswehr ja
erityisesti sen maavoimat luopui
ilmatorjunnan suorituskyvystä ja
antoi sen ilmavoimille. Monestakin
syystä ilmavoimat ei suorituskykyä
ylläpitänyt kokonaisuudessaan. Tällä hetkellä tilanne on käytännössä
se, että maavoimilla ei Saksassa ole
orgaanista ilmatorjunnan suojaa. Erityisesti lähi-ilmatorjunnan puute on
todellinen haaste.
Miten tällaiseen päädyttiin? Mielestäni kyse on vahingosta isommassa
kokonaisuudessa. Tarkoituksenani ei
ole kertoa mitä aikanaan päätettiin
vaan yrittää kuvata kehityskulkua
2000-luvun Bundeswehrissä yleisemminkin.
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Saksan puolustus perustuu pitkälti
yhteiseen NATO:n puolustussuunnitelmaan. Kylmän sodan päättymiseen asti varauduttiin yhteenottoon
Varsovan liiton kanssa. Sen hajoaminen ja Neuvostoliiton uhan poistumisen jälkeen alkoi uusi aikakausi
läntisessä ajattelussa ja painopiste
turvallisuusajattelussa siirtyi esimerkiksi Persianlahdelle ja ent. Jugoslavian alueelle. Kansainväliset
operaatiot nousivat etusijalle.
Saksan taloudellinen asema alkoi
nousta, vaikka Itä-Saksan integrointi
ja uudelleenrakentaminen edellyttivät
merkittäviä panostuksia. Saksasta
syntyi todellinen eurooppalainen
suurvalta, jonka oli kannettava
osansa myös sen mukanaan tuomasta
vastuusta.

Saksa on historiansa kautta ollut
aina haluton puuttumaan kriiseihin
rajojensa ulkopuolella. Tämä näkyy
edelleen siten, että lähes kaikista
hallituksen päätöksistä, jotka ovat
mahdollistaneet asevoiman käytön
ulkomailla, on valitettu perustuslakituomioistuimeen. Toistaiseksi
menestyksettä. Kansalaisetkaan
eivät varsinaisesti kannata kansainvälisten tehtävien lisäämistä.
Toisaalta Saksan turvallisuuspolitiikkaa ohjaavaa selontekoa (Weißbuch) ei ole päivitetty tai julkaistu
sitten vuoden 2006. Uuden selonteon
kirjoittaminen aloitettiin pitkän debatin jälkeen puolustusministeriön
johdolla tämän vuoden alussa. Sen
valmistumisaikataulusta ei ole yksikäsitteistä tietoa.

90-luvulla alkanut yleinen poliittinen kehitys ja usko pysyvään
eurooppalaiseen rauhaan ja syvään
rauhalliseen yhteistyöhön Venäjän
kanssa tuudittivat myös saksalaiset
turvallisuuden tunteeseen. Armeijan
kokoa pystyttiin merkittävästi laskemaan ja kalustoa myymään tarpeettomana muille, lähinnä eurooppalaisille maille. Tämä kehitys johti lopulta
siihen, että varusmieskoulutuksesta
pystyttiin luopumaan. Tosin täytyy
ottaa huomioon, että asevelvollisuus
oli jo aikaisemmin valikoivampi kuin
esimerkiksi Suomessa. Kotimaisen
uhkan puuttuessa kyettiin keskittymään kansainvälisiin velvoitteisiin
EU:n, YK:n ja NATO:n mandaattien
ja siipien alla.
Erityinen voimannäyttö Saksalle
oli Afganistanin ISAF-operaatio.
Sen kesto oli yli kymmenen vuotta ja vaikka Saksa ei jatkuvasti
ollutkaan operaatiossa osallisena,
niin erityisesti sen loppuvaihe on
muokannut saksalaista sotilasajattelua ja Bundeswehrin kehitystä
merkittävästi. Saksan oli täytettävä
Euroopan tai tarkemmin NATO:n
velvoitteet NATO:n ilmatilan valvonnassa kotimaassaan ja Euroopassa sekä toisaalta huolehdittava
ammattiarmeijana Afganistanin
laajoista velvoitteista alueellisena
johtovaltiona. Materiaalia ja henkilöstöä kohdennettiin Afganistaniin ja
koulutusta suunniteltiin maavoimissa

Afganistanin operaatioon sopivaksi.
Tämä kehitys näkyi myös materiaalipolitiikassa. Käynnistettiin
useita isoja projekteja lisämateriaalin kehittämiseksi ja tuottamiseksi
kv-operaatioihin sopivaksi. Tästä
hyvänä esimerkkinä on BOXER,
jota voisi kuvata ryhmäkohtaiseksi
panssaroiduksi ajoneuvoksi. Sen suorituskyky on erinomainen hiekkaisessa maastossa ja se antaa erinomaisen
suojan miinoja ja IED-räjähteitä vastaan. Toinen esimerkki on A400Mkuljetuskoneprojekti, joka heräsi
henkiin, kun tiedostettiin riippuvuus
yhdysvaltalaisesta kuljetuskonekapasiteetista kv-operaatioihin liittyen.
Käynnistettiin monikansallinen eurooppalaisen kuljetuskoneen kehitys,
joka ei vieläkään, yli kymmenen vuoden jälkeen ole valmis. Viimeisimmän tiedon mukaan Saksa on saanut
vuoden lopulla vuosien viivästysten
jälkeen prototyypin testattavakseen
lukuisien kymmenien tiedossa olevien vikojen kanssa ja seuraavien
koneiden toimitukset viivästyvät
edelleen vuosilla. Vähän aikaa sitten lehdissä kirjoitettiin 500 milj. €
vahingonkorvausvaatimuksista Airbusille Saksan valtiolta. (Pienenä
yksityiskohtana mainittakoon, että
Hampurissa sijaitsevalla Airbusin
tehtaalla on n. 14 000 työntekijää.
Tosin kyseisten koneiden rakentaminen ei tapahdu Hampurissa)
Mutta miten tämä kaikki liit-

tyy ilmatorjunnasta luopumiseen?
Henkilökohtaisesti uskon, että
yleinen uhkakuvan muuttuminen,
massa-armeijasta luopuminen ja sitä
kautta lopulta asevelvollisuudesta
luopuminen johtivat tilanteeseen,
että ilmatorjuntaa ei lyhyellä aikavälillä ollut kannattavaa ylläpitää. Eli
loppujen lopuksi kyseessä oli vain
raaka päätös rahan ja tarvittavien
suorituskykyjen välillä. On otettava
huomioon myös Bundeswehrin johtorakenteet. Pääesikuntaa ei varsinaisesti ole, vaan se on sisäänrakennettu
Puolustusministeriön rakenteisiin
erityisesti suunnittelun osalta. Tämä antaa puolustushaaroille aivan
erilaisen vallan ja myös vastuun
määrärahojen suhteen. Maavoimien
kiinnostuksen suuntautuessa kohti
kansainvälisiä operaatioita, joissa
toimittiin vain olosuhteissa, joissa
käytännössä ilmaherruus oli olemassa, ei ilmatorjuntaa tai sen antamaa
suojaa joukoille enää tarvittu.
Ei pidä luulla, että päätös olisi ollut
helppo. Keskusteluissa nousee edelleen usein esille toivo, että päätös kumottaisiin. Näin ei kuitenkaan näytä
tapahtuvan, ainakaan kovin nopeasti.
Ukrainan kriisin myötä Saksassakin
on lehdistöä myöten aloitettu keskustelu turvallisuuspolitiikasta ja Saksan
roolista ja vastuussa sen ratkaisijana.
Valitettavasti lehdistössä eniten palstatilaa saavat mittavat epäonnistuneet
materiaalihankkeet. Enemmän pitäisi
keskustella kuitenkin kansallisesta
puolustuskyvystä ja NATO:n 5. artiklan tuomista velvoitteista lähialueilla.
Tämäkin keskustelu on käynnissä
Baltian maiden ja Puolan pitäessä
esillä pyyntöään sijoittaa pysyvästi
NATO-joukkoja maihinsa.
Ironista kyllä, tämä keskustelu tuo
myös lisäarvoa ilmatorjunnan uudelleen muodostamiselle ja erityisesti
joukkojen omasuoja- ja lähi-ilmatorjunnalle. Tilanteen kehittyminen
tullee aiheuttamaan päätöksen pyörtämisen ja Saksaan tullaan luomaan

Kaikki kuvat ovat Jääkärit 100
vuotta (Finnentag) -tapahtumasta
Hohenlockstedtissa 28.2.2015
(Kuvat Jukka Heinänen)
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Eversti evp. Ahti Lappi

Ilmatorjuntamiehet
Sortavalaa valtaamassa 1941
Rintamalehdessä ”Pilven veikko”
julkaistiin elokuussa 1941 artikkeli
vänrikki W.B:n raskaan it-konekiväärijoukkueen osallistumisesta Sortavalan valtausoperaatioon. Salaamissyistä ei kerrottu vänrikin nimeä
eikä hänen joukkueensa nimikettä.
Nyt tiedämme, että kysymyksessä
oli vänrikki Walter Breitensteinin
joukkue I/141. It.KKK, jonka aseistuksena olivat 20 mm:n Breda-tykit.
Breitenstein suoritti vielä varusmiespalvelustaan. Hän haavoittui
pari kertaa kranaatin sirpaleista ja
sai 23.8.1941 ansioistaan 4. luokan
Vapaudenristin. Seuraavassa alkuperäinen juttu.

Mainio suoritus
It-aseen osallistumista maavoimien
mukana etenemistaisteluihin on pidettävä varsin merkittävänä suorituksena sen vuoksi, että aseet ja kalusto
ovat paljon vaikeammin liikuteltavia
kuin esim. tavalliset jalkaväkitykit.
Sitä paitsi ne ja niiden miehistö joutuvat olemaan suuressa määrin alttiina
vihollisen kaikkien aseiden tulelle
silloin, kun toiminnan kiireellisyyden
vuoksi ei ennätetä valmistaa suojattuja asemia.
Erittäin vaikean, mutta samalla
erinomaisesti suoritetun etenemisvaiheen joutui Sortavalan valtaustaistelussa läpäisemään vänr. W.B:n raskas
it-konekiväärijoukkue, jonka aseet
ja kalusto oli veneillä kuljetettava

Helmijärven yli ja sitten osiin hajoitettuna kantamalla kuljetettava noin
1 km läpi tiettömän taipaleen erittäin
vaikeasti kuljetettavassa maastossa. Aamuyöstä 11.8. oli joukkueen
toinen konekivääri [20 mm tykki]
asemassa Helylän Kiekkokalliolla.
Klo 4.30 nähtiin komppanian verran
vihollisia liikkuvan etelässä olevan
aukion reunassa noin 2500 m päässä. Tätä osastoa tulitettiin, jolloin
ryssät hajaantuivat nopeasti metsään
osan jäädessä kaatuneina paikalle.
Seuraavan päivän ja illan kuluessa
ase sai koko ajan olla vilkkaassa toiminnassa. Aina milloin vihollisen
konekivääripesäkkeen huomattiin
toimivan, se pantiin pian vaikenemaan. Tämän jälkeen oma jalkaväki
saattoikin miehittää kukkulan, jolla
pesäkkeet olivat olleet.
Seuraavana yönä omat jalkaväkiosastot ryhtyivät ylittämään Tohmajokea, mutta vihollinen avasi kaikilla
aseillaan niin kiivaan tulen, että yrityksestä oli luovuttava. Vänr. B:n raskas it-konekivääri sai nyt tehtäväkseen vastarannalla olevan vihollisen
pehmittämisen. Järjestelmällisesti se
vaiensi konekivääripesäkkeen toisensa jälkeen ampumalla kranaattisuihkun niiden aukosta sisään. Vielä oli
jäljellä muudan kranaatinheitinpesäke. Siihenkin onnistuttiin saamaan
suihkulla täysosuma. Paikalta alkoi
kuulua surkeaa huutoa, ja heitin oli
sen jälkeen mykkä.
Tässä yöllisessä ammunnassa it-

ase kulutti noin 400 panosta, jotka
ammuttiin melkein jatkuvana tulena.
Vänr. B itse ampui tässä taistelussa
noin 300 laukausta tuhoten useita
pesäkkeitä ja innostaen siten miehiään todelliseen tuhoamiskilpailuun.
Kun jokilinjalla olevat vihollisen
konetuliaseet oli vaiennettu ja vihollinen muutenkin pehmitetty terävästi
räiskähtelevillä it-aseen suihkuilla,
saattoi oma jalkaväki turvallisesti
ylittää joen.
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SA-kuvia erikoisista it-aseista
On arvioitu, että Suomen ilmatorjuntajoukoilla oli jatkosodan loppuun mennessä
käytössään noin 55 eri asetyyppiä.
Lukumäärä ei ole välttämättä ole eksakti,
koska erilaisia asemalleja on ollut
mm. merivoimien käytössä. Omatekoisia
jalusta- tms. viritelmiä on myös ollut.
Julkaistuista SA-kuvista on löytynyt
mielenkiintoisia otoksia.

3)

1)

4)

2)
5)

32
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6)

1) Kuvassa on 20 It.K/40 VKT
Viipurissa 18.6.1944. Tykissä on
alkuperäiset tähtäinlaitteet, joita
asettaja säätelee.
2) Rautatieilmatorjuntayksikön
Lewis-pikakivääri torjuntavalmiina 20.4.1942.
3) Venäläinen kaksipiippuinen
it.pikakivääri 8.4.1942.
4) Kuvassa on sotasaaliiksi saatu
venäläinen ilmatorjuntapikakivääri. Loimola 1.12.1939.
5) Erikoinen 40-millinen (ei
tykkilaskinta) Hangon rintamalla,
Harparskog 12.10.1941.

7)

6) Jatkosodan alussa 25.6.1941 oli
Lappeenrannassa käytössä kuvassa näkyvä erikoinen kaksoisilmatorjuntakonekivääri.
7) Saksalaisten ilmatorjuntatykeissä oli aina suojakilvet. Kuvassa
20-millinen BSW Tiiksjärvellä
25.5.1942.
8) Proomussa oli kaksi 40-millistä
tykkiä, joissa on erikoinen tykkilaskin. Sunku 26.8.1942.

8)
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Everstiluutnantti evp.
Antti Arpiainen

Ilmatorjuntapanssarivaunuja
toisessa maailmansodassa
20 Flak 38 Vierling artikkeli lehdessä 3/2014 toi esille tämän neliaseisen ilmatorjuntatykin käytön
ilmatorjuntapanssarivaunussa. Artikkeli innosti kaivelemaan lisää tietoja toisen maailmansodan
moottoroidusta ilmatorjunnasta ja ilmatorjuntapanssarivaunuista, etenkin niistä missä
Flakvierling oli pääaseena ja vähän muistakin.
Ilmatorjunnan tarve on selvä vain
ilma-alivoimaiselle, kun hallitsee ilmatilaa tai on ehdoton ilmaherruus,
ilmatorjunnan tarvetta on vaikeampi
perustella, sen välineistöä kehittää
ja koulutettua osaavaa henkilöstöä
suojata. Saksalaiset lähtivät kehittämään ilmatorjuntapanssarivaunua
hieman jälkijunassa käytettyään vuosien ajan ilmatorjunta-ajoneuvoja
Sd.Kfz 10/4 (20 Flak 30), 10/5 (20
Flak 38), 6/2 (37 Flak 36) ja 7/1 (20
Flak 38 Vierling), 7/2 (37 Flak 36).
Kaikille näille puolitela-ajoneuvoille
oli yhteistä miehistön suojattomuus
aseeseen kiinnitettyä sirpalekilpeä
lukuun ottamatta ja siitä johtuvat
suurehkot henkilöstö- ja ajoneuvotappiot. Edellä johtuvista syistä
ilmatorjunta-ajoneuvot panssaroitiin
vuodesta 1943 alkaen ohjaamonsa
osalta. Kenttäarmeijan ilmatorjuntaa ”Sturmflak” – joukkoa edustivat
Sd.Kfz 10 ajoneuvokalustolla varustetut yksiköt, raskaammat ajoneuvot
olivat ilmavoimien joukkoja.
Panssaroidun miehistönkuljetusajoneuvo Sd.Kfz 251/17 rakennettiin
20 Flak 38 tykkiä varten leventämällä
miehistön kuljetustilaa ja mahdollistamalla sen avaaminen sivuille tykin
suuntauksen mahdollistamiseksi sivusuunnassa sekä Sd.Kfz 251/21,
johon panssarointia muuttamatta
asennettiin kolmiputkinen ympärisuunnattava 20 MG 151 tykki.
34
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Sd.Kfz 251/17 sivut avattuina (leadwarrior.com)

Sd.Kfz.10 ja Sd.Kfz 251/D mallin
yhdistelmä Sd.Kfz 11 oli lavalla varustettu Sd.Kfz 251, jonka lavalle oli
asennettu 20 Flak 38 samalla tavalla
kuin Sd.Kfz 10 lavallekin. Näiden
ilmatorjunta-ajoneuvojen lisäksi
käytettiin tietenkin kuorma-autoja
20 Flak 30 ja 38 tykeillä niin pyörä
kuin tela versioinakin (Maultier).
Mercedes Maultier L4500R mahdollisti PzKpfw II:n (Sd.Kfz 121)
telarakenteen vuoksi myös 37 Flak
36 tykin sijoittamisen lavalle.
Saksalaisten ensimmäinen ilmatorjuntapanssarivaunu syntyi vuonna 1942 lisäämällä vanhentuneen
PzKpfw I:n tornin paikalle 20 Flak
38 tykki, jolloin syntyi Flakpanzer
I, jota valmistettiin kaikkiaan 24 kpl
jo aiemmin modifioitujen ammuskuljetuspanssarivaunujen alustalle. Toinen yritys oli vuonna 1943 valmistaa
toimiva ilmatorjuntapanssarivaunu
PzKpfw 38 M rungolle rakennettu
Flakpanzer 38 (t) (Sd.Kfz 140),
jonka aseena oli 20 Flak 38, joka oli
sijoitettu vaunun takaosaan miehistöä suojaavan tornin sisälle. Tornin
yläosa oli laskettavissa alas, jolloin
maamaalien tulittaminen mahdollistui. Tätä versiota rakennettiin 140
kpl. Molempien ilmatorjuntapanssarivaunujen heikoin puoli oli 20 mm
tykki, jonka tulenteho eikä kantama

enää ollut riittäviä ilmamaaleihin,
etenkään Il-2 koneeseen itärintamalla
tai lännessä Typhoon ja Thunderbolt
rynnäkköhävittäjiin.
Kolmas ilmatorjuntapanssarivaunu
saksalaisilla oli Möbelwagen (Sd.
Kfz 161/3), jonka tuotanto versio oli
aseistettu yhdellä 37 Flak 43 tykillä.
Prototyyppi vaunussa kokeiltiin 20
Flak 38 Vierling tykkiä, mutta sen
kantama ja läpäisy havaittiin liian
heikoiksi vuoden 1944 taistelukentälle. Möbelwagen vaunussa oli vaakatasoon työtilaksi laskettavat asetornin
panssarilevyseinät. Möbelwagenia
tuotettiin kaikkiaan alle 300 kpl.
Ensimmäiset 20 kpl Möbelwagenia
tuotettiin maaliskuun lopulla 1944.
Panssaridivisioonille ne toimitettiin
15.6.1944, jolloin 9., 11. ja 116 PsD.
saivat vaununsa Normandian alueella. Seuraavat 16 kpl toimitettiin
6. ja 19. PsD:lle itärintamalle. 4 kpl
toimitettiin lisäksi 105., 106., 107.
ja 108. PsPr:lle länsirintamalle sekä
neljä kullekin kuudelle itärintaman
PsPr:lle.
Ilmatorjuntapanssarivaunu Wirbelwind (Sd.Kfz 161/4), jossa
pääaseena oli 20 Flak 38 Vierling
monikulmaisessa (9 sivua ja taite
keskellä) pyörivässä tornissa, oli
rakennettu tyyppimerkinnän mukaisesti panssari IV:n (tyypit G ja H) pe-

ruskorjaukseen toimitetulle rungoille
tehdasasennuksena. Wirbelwindiä
lienee valmistettu kaikkiaan 122 kpl.
(Lähde Concord publications company: Panzer-Division 1935- 1945 (3)
War on Two Fronts 1943-1945) Netti
suuressa viisaudessaan antaa tuotantomääräksi 87 – 105 kpl. Tuotanto
alkoi kesäkuussa 1944, jolloin tuotettiin ensimmäiset 17 kpl ja viimeiset
tuotettiin maaliskuun 1945 kuluessa.
1.9.1944 päätettiin kukin panssariilmatorjuntayksikkö aseistaa 4 kpl
Wirbelwindillä ja 4 kpl Möbelwagenilla. Wirbelwindin suuri kannattaja/kehittäjä oli SS- Hauptsturmführer
Karl Wilhelm Krause, joka möi idean
esimiehelleen SS-Obersturmbannführer Max Wünschelle, joka toimi
tuolloin 12.SS.PsD Hitler Jugendin
panssarirykmentin komentajana.
Lähtöideana lienee ollut sotasaalis T-34 eli beutepanzer, johon oli
asennettu kenttäkorjaamossa 20 Flak
38 Vierling, josta löytyy kuvia Panzerjäger Abteilung 653:n kalustona,
tosin tällöin tykki ei kuvatietojen
mukaan ollut pyörivä. Sodan jälkeen
Krause ja kumppanit ovat kertoneet
pelkästään Hitler Jugendin vastuualueella Wirbelwindellä ammutun
alas ainakin 19 kpl liittoutuneiden
lentokonetta.
Wirbelwindin heikkous oli havait-

Flakpanzer 38 (t) tehtaan kuvassa, jossa esitellään laskettavat tornin sivulevyt (en.wikipedia.org) (panzernet.net)
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tu jo Möbelwagenin prototyypissä,
lyhyt kantama ilmamaaliin sekä riittämätön läpäisy, jolloin se päätettiin
taistelukokemusten jälkeen korvata
37 mm tykillä, joka sijoitettuna vastaavaan pyörivään torniin. Näin syntynyt ilmatorjuntapanssarivaunu oli
nimeltään Ostwind (Sd.Kfz 161/?)
mutta ennen sen laajemman massatuotannon alkua sota ehti päättyä,
jolloin valmistusmääräksi jäi vain
44 kpl. Prototyyppinä valmistettiin
myös Ostwind II, jonka aseena oli
37 Flak Zwilling 44 eli kaksi 37 mm
asetta sijoitettuna päällekkäin. Tornin
kattamista kokonaan suunniteltiin,
mutta aseen liian kova savunmuodostus esti kattamisen.
M-40 Nimrod oli meillekin tuttu
ruotsalaisen Luftvärnskanonvagn
L-62 Anti II ilmatorjuntapanssarivaunun lisenssikopio. Unkarilaiset
rakensivat ilmatorjunta-panssarivaunua kunnioitettavat 138 kpl. Ensimmäinen prototyyppi tilattiin Ruotsista
vuonna 1937 ja toimitettiin vuonna
1938. Vuonna 1941 valmistettiin
Unkarissa 46 kpl sarja saksalaisella
Büssing-NAG L8V/36TR moottorilla. Vuonna 1942 valmistetun sarjan
pituus oli 89 kpl, tällöin moottorina
oli saksalaisella lisenssillä valmistettu Ganz IP VGT 107 Type II. Sarjatuotettuja vaunuja oli yhteensä 135
kpl, jolloin prototyyppejä lienee ollut
3 kpl. Unkarilaiset suunnittelivat alun
perin käyttävänsä vaunua myös panssarintorjuntavaununa, mutta T-34 ja
KV -sarjojen panssarivaunut olivat
40 mm kaliiperille lähes immuuneja,
jolloin M-40 Nimrodin käyttö panssarintorjuntaan ei tullut kyseeseen.
Unkari onkin ollut ensimmäinen ilmatorjuntapanssarivaunujen käyttäjä.
Toisen maailmansodan eniten
rakennettu ja vähiten tunnettu ilmatorjuntapanssarivaunu oli englantilaisvalmisteinen Crusader III
AA, josta rakennettiin kaksi versiota
Mk I ja Mk II/III. Englantilaisten
ilmatorjuntapanssarivaunut perus36
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Wirbelwind matkalla taisteluun. Kuvassa näkyy hyvin miehistöä ja tykkiä suojaava monitahokkaan mallinen torni (Panzerphotos.com)

tuivat vanhentuneen Crusader III
panssarivaunun rungolle. Mk I
ilmatorjuntapanssarivaunua tuotettiin 238 vuonna 1943 ja Mk II/III
vaunua yhteensä 735 kpl (91 + 345
+ 299) vuosina 1942 – 1944. Crusader ilmatorjuntapanssarivaunusta
ei tullut kuuluisaa, koska vaunun
taistelukäyttö tapahtui Normandian
maihinnousun jälkeen, jolloin Saksan
ilmavoimat oli jo lyöty ilmassa ja
liittoutuneilla oli ehdoton ilmanherruus taistelukentän yllä. Englantilaiset vetivätkin pääosan kalustostaan
pois rintamalta vuoden 1944 loppuun
mennessä ja käyttivät vapautuneen
henkilöstön korvaamaan panssarivaunuhenkilöstön tappioita taisteluvaunuyksiköissään. Crusader AA Mk
II/III oli kuitenkin käytössä joissakin
panssariyhtymissä ja se osoittautui
oivalliseksi välineeksi erilaisten taistelupesäkkeiden tuhoamisessa.
Crusader III AA MK I oli varustettu yhdellä 40 mm Bofors ilmatorjunta kanuunalla ja se oli asennettu
päältä avoimeen torniin. Normandiassa käytetyissä Mk I vaunuissa ei
kuitenkaan ollut tornia vaan tykki

oli asennettu panssarivaunulavetille
suoraan normaalin suojakilpensä
kanssa. MK I koettiin olevan liian
hidas suuntausnopeudeltaan, jolloin
päätyypiksi muodostui Mk II/III. Mk
II oli varustettu umpinaisella tornilla, johon oli asennettu kaksi 20 mm
Oerlikon tykkiä ja yksi .303 Vickers
konekivääri. Mk III tyypissä oli radio
siirretty tornista runkoon, jolloin torniin saatiin hieman lisää tilaa.
Amerikkalaisten tuotanto keskittyi ilmatorjunta-ajoneuvoihin, kuten
USA:n miehistönkuljetusajonneuvoon M16, jossa neljä 12,7 konekivääriä Maxson M45 Quadmount
tyyppisenä torniasennuksena, mikä
säilyi käytössä erilaisina asennuksina aina Vietnamin sotaan asti.
M-16 ajoneuvon eriversioita tehtiin
vuonna 1943 kaikkiaan 2 343 kpl ja
vuonna 1944 yhteensä 554 kpl eli
kaikkiaan 2 877 kpl. Lyhennetyn M3
miehistönkuljetusajoneuvon rungolle asennettiin myös M1A2 37 mm
ilmatorjuntakanuuna, jolloin se sai
nimen T28E1 CGMC ja niitä tuotettiin vuonna 1942 kaikkiaan 80 kpl.
USA:n tarve ilmatorjuntapanssa-

Crusader AA MK
II/III päältä kuvattuna, jolloin tornin
rakenne on hyvin
esillä (noitdeljoc.
blocspot.fi)

rivaunulle tuli myös esille ja M19
ilmatorjuntapanssarivaunua alettiin
tuottaa vuonna 1945, jolloin se ehti
vain sotaan Japania vastaan. M19
oli aseistettu 40 kaksoisilmatorjuntakanuunalla ja niitä toimitettiin
kaikkiaan vain noin 300 kpl 904 ti-

latusta. Telalavettina oli M24Chaffe
panssarivaunun jatkettu lavetti.
Ehkäpä erikoisin toisen maailmansodan ilmatorjunta-ajoneuvoista oli
ranskalaisten kenttäkorjaamossa
tuottama kuorma-auto GMC CCKW
353 40 Bofors, jossa kuorma-auton

takarungon päälle oli asennettu 40
Bofors kanuuna. Ilmatorjuntakuorma-autoa tuotettiin kaikkiaan 32 kpl
vapaan Ranskan toisen panssaridivisioonan 22. Ilmatorjuntaosastolle.
31.8.44 jälkeen 2eDB osallistuessa
taisteluihin Alenconista Strasbour-

M19 ja M28 ampumatarvikeperävaunu (conmbatreform.org)
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Ranskalaisten oma sovellus GMC
CCKW 353 40 Bofors (panzerserra.blogspot.com)

giin osasto ampui tilastojen mukaan
alas 17 ja vaurioitti 6 saksalaista
konetta.
Venäläisten ilmatorjuntapanssarivaunu ZSU-37 valmistui sarjatuotan-

nosta maaliskuusta 1945 alkaen. En- oli sijoitettu päältä avoimeen torniin.
simmäinen prototyyppi rakennettiin ZSU-37 ilmatorjuntapanssari vaunua
joulukuusta 1943. Telalavettina toimi tuotettiin ainakin 75 kpl.
T-60/T-70 panssarivaunu ja tykkinä
37 mm ilmatorjuntakanuuna, joka

ZSU-37 paraatissa. rakenteesta näkee hyvin yhteyden SU-76 rynnäkkötykkiin, josta syystä lopputulos muistuttaa jossakin määrin saksalaisten Flakpanzer 38 (t) ja toisaalta amerikkalaisten M19 vaunua.
38
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Ukrainassa synkkiä näkymiä
Ukrainassa avoin sotilaallinen konflikti näyttää jatkuvan. Mahdollisesti kevään aikana taisteluissa on alkamassa hiljaisempi
vaihe. Separatistit pyrkivät välttämään tilanteen liiallista eskalointia, jotta länsi ei päätä osoittaa suoraa sotilaallista tukea Ukrainalle. Jatkuva epävakauden ylläpitäminen kuluttaa Ukrainan
asevoimia ja syventää maan sisäisiä ongelmia. Kestävä neuvotteluratkaisu näyttää olevan kaukana.

Tulitaukosopimus näyttää
epäonnistuvan
Maaliskuun alussa Ukrainan konfliktin neuvotteluratkaisu näyttää
olevan valitettavan kaukana ja ItäUkrainan tilanne jatkuu vaikeana.
Minskissä korkealla tasolla sovitut
tulitauon asiakokonaisuudet eivät
näytä toteutuvan suunnitellusti. Sopi-

muksen asiakohtien täytäntöönpano
on varovaisista toiveista huolimatta
jäänyt varsin vaatimattomaksi. Tulitaukosopimuksen astuessa voimaan
Debaltseven kaupungista käytiin kiivas taistelu, mikä entisestään syvensi
osapuolien välistä epäluottamusta.
Ensimmäisten viikkojen aikana
taistelut ovat ajoittain hiljentyneet,
mutta todelliseen tulitaukoon ei ole

päästy. Tulitauko pitää vain osin ja
strategisesti tärkeissä asutuskeskuksissa laukaustenvaihto on ollut lähes
päivittäistä. Tulitaukosopimuksen
keskeinen asiakohta on raskaiden
aseiden vetäminen, mutta osapuolet
ovat varsin verkkaisesti aloittaneet
aseistuksen siirtämisen. ETYJ:n
tarkkailijat ovat raportoineet raskaiden aseiden siirroista, mutta niiden
poisvetoa ei ole kyetty vahvistamaan.
Ukrainan tilanne jatkuu kevään ajan
varsin epävakaana, mutta mahdollisesti kriisissä on alkamassa nyt
hitaampi vaihe. Venäjän tukemien
separatistien intressi on estää tilanteen eskaloituminen niin pitkälle, että
länsi päättäisi osoittaa suoraa sotilaallista tukea Ukrainan hallinnolle.
Tämän takia taisteluiden ajoittaista
kiihtymistä seuraa todennäköisesti
rauhallisempi tilannetta liennyttävä
vaihe, jolla hyödynnetään lännen sovitteluhakuisuutta ja heikennetään
vastareaktioita.

Miten länsi reagoi
seuraavaksi?
Länsimaiden keskuudessa koetaan
turhauttavana, että toistuvasti erittäin korkealla tasolla neuvotteluissa
sovitut asiat eivät pidä. Tulitaukosopimuksen epäonnistuminen ja
erityisesti taisteluiden mahdollinen
levittäytyminen uusille alueille kasvattaisi lännessä vaatimuksia uusista

Ukrainan asevoimien sotilaita
Luhanskin alueella
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vastatoimista. Taustalla on ajatus,
että tähän asti noudatettu sovitteleva
linja on ollut pikemminkin omiaan
rohkaisemassa Venäjää jatkamaan
voimapolitiikkaa. Avoimen sotilaallisen konfliktin edelleen jatkuessa
kasvaa vaatimukset, että Venäjälle
asetettavien talouspakotteiden lisäksi
vastatoimia on tehostettava osoittamalla Ukrainalle myös suoraa
sotilaallista tukea.
Ukrainalla annettavaan sotilaalliseen materiaali- ja koulutustukeen
liittyy paljon epävarmuustekijöitä.
Sen seurauksena konflikti saattaa
alueellisesti laajentua ja pitkittyä.
Mahdollisesti konfliktin intensiteetti
voi kiihtyä lännen ja Venäjän kummankin asteittain vahvistaessaan
sotilaallisesti tukemaansa osapuolta.
Aseavun seurauksena länsi sitoutuisi Ukrainan kriisiin pitkäksi aikaa.
Läntisessä leirissä on hyvin erimielisiä näkemyksiä suoran sotilaallisen
tuen hyödyistä ja seurauksista. Ei
ole varmasti realistista olettaa, että
Ukrainan asevoimien materiaalinen
ja koulutuksellinen tuki voisi nopeasti kääntää tilanteen Ukrainan
hyväksi, ja näin päästäisiin soti-

laalliseen ja sitä kautta poliittiseen
ratkaisuun. On vaikea kuvitella,
että voimasuhteiden mahdollinen
kääntyminen paikallisesti asevoimien hyväksi, saisi Venäjän ja
separatistit suostumaan sellaisiin
ehtoihin, joita ei ole tähänkään asti
hyväksytty. Aseapu voisi taktisella
tasolla tasoittaa asetelmia, mutta
se ei todennäköisesti poliittisella
tasolla muuttaisi tai kääntäisi kriisin
kokonaiskuvaa. Pakotepäätökset ja
mahdollinen Ukrainan sotilaallinen
tukeminen eivät ratkaise kriisiä. Sitä
ei ratkaista taistelukentän tasolla,
eikä lännen materiaalinen tuki takaa
Ukrainalle voiton avaimia.
Jos näin todellakin on, niin herää
kysymys mitä lännen mahdollisella
sotilaallisella tuella tavoitellaan.
Mikä on sen merkitys? Sen keskeinen tavoite on nostaa hintaa, jonka
Venäjä joutuu Ukrainan epävakauttamisesta maksamaan. Lännen sotilaallinen apu kuluttaisi entisestään
Venäjän voimavaroja. Toisaalta lännen sotilaallinen tuki voidaan nähdä
myös patoamispolitiikkana. Venäjälle halutaan osoittaa, että läntinen
yhteisö ei hyväksy, että tämän päivän

Euroopassa ulkopoliittisia tavoitteita
edistetään voimapolitiikalla. Kuvainnollisesti Venäjä halutaan pysäyttää
ja sen valtapyrkimykset halutaan
padota Ukrainaan. Ukrainan suora
sotilaallinen tukeminen on siis rajojen vetämistä, jolla demonstroidaan
päättäväisyyttä ja jämäkkyyttä.

Mitä Venäjä tavoittelee?
Yleisesti Venäjän strategisista tavoitteista esitetään varsin vaihtelevia arvioita. Joidenkin näkemysten
mukaan Venäjän perimmäisenä
tavoitteena oli Krimin niemimaan
haltuunotto ja sen jälkeen tilanne on
vain riistäytynyt käsistä. Arvioiden
toista äärilaitaa edustaa näkemys,
jonka mukaan Venäjä on parhaillaan
palauttamassa entistä imperiumia ja
sillä on tarkoituksena vallata merkittäviä maa-alueita. Ensimmäisenä
mainitun vaihtoehdon osalta voidaan
todeta, että separatistit ovat varsin
riippuvaisia Venäjän osoittamasta
sotilaallisesta tuesta, mikä antaa Venäjälle mahdollisuuden kontrolloida
separatistien toimia. Halutessaan Venäjä voi käyttää vaikutusvaltaansa
separatisteihin sotatoimien lakkauttamiseksi. Venäjällä on siis paljon
valtaa avoimen aseellisen konfliktin
liennyttämisessä. Myös toisen äärilaidan arvioon on vaikea ainakaan
toistaiseksi uskoa. Voidaan epäillä
Separatistien
rakentinheitinasema Debaltseven kaupungin
valtaamisessa
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Ukrainan asevoimien
joukkoja Debaltsevassa

Venäjän kokonaisvoimavarojen riittävyyttä valloittaa laajoja maa-alueita
ja sietää näiden toimien aiheuttamia
läntisiä vastareaktioita.
Tällä hetkellä Venäjän ehkä todennäköisin tavoite on halu olla jatkossakin vaikuttamassa Ukrainan ulkoja turvallisuuspoliittisiin valintoihin
ja päätöksentekoon. Tämän edellytys
on, että Itä-Ukrainan tilanne säilyy
epävakaana ja jatkuva epävarmuus
vaikeuttaa hallinnon asemaa. Sotilaallisen konfliktin ylläpitäminen
Itä-Ukrainan alueella on ikään kuin
vipuvarsi, jolla voidaan puuttua
Ukrainan sisäiseen tilanteeseen ja
vähentää maan ulkopoliittista liikkumatilaa. Jatkuva sotilaallisen konfliktin ylläpitäminen ei pelkästään kuluta
Ukrainan asevoimia, vaan syventää
myös maan sisäisiä ongelmia. Ukrainan hallinnon ja talouden ongelmat
ovat huomattavia, vaikka alueella ei
käytäisi sotaa. Jo nykyisellä asetelmalla Venäjä kykenee vaikuttamaan
merkittävästi Ukrainan sisäiseen tilanteeseen.

Venäjä pyrkii heikentämään läntistä koheesiota
Venäjän eräänä tavoitteena on
pyrkimys vähintäänkin heikentää
yhteistä läntistä rintama. Se pyrkii
luomaan eripuraa Euroopan unioni
jäsenmaiden välillä ja vaikeuttamaan
Yhdysvaltojen ja Euroopan johtavien valtioiden yhteisen ymmärryksen

löytymistä tarvittavista jatkotoimista.
EU on päättämässä talouspakotteiden jatkosta viimeistään kesällä ja
nyt on nähtävissä, että Venäjä pyrkii
luomaan joihinkin maihin erityisiä
suhteita, jolloin unionin on entistä
vaikeampi muodostaa yhtenäistä
kantaa päätettäessä pakotteiden kiristämisestä. Ajoittain myös kotimaassa
käytävässä poliittisessa keskustelussa on kritisoitu , että Suomi on hyväksynyt sellaisenaan unionin asettamat pakotteet. Puheenvuoroissa on
rivien välissä pyritty tuomaan esille,
että Suomen sitoutuminen unionin
asettamiin talouspakotteisiin saattaa
horjuttaa Suomen ja Venäjän välisiä
hyviä naapuruussuhteita. Puheissa on
korostettu, että maiden välisiä suhteita ei pitäisi vaikeuttaa pakotteita
kiristämällä, vaan keskinäistä vuoropuhelua pitäisi pikemminkin lisätä.
Tällaisia puheenvuoroja esitettäessä on hyvä muistaa, että olemme vahvasti sitoutuneet unionin asettamiin
pakotteisiin ja sen kautta voimme
olla parhaiten edistämässä kriisin ratkaisua. Euroopan unioni on Suomen
tärkein viitekehys Ukrainan kriisissä. Pyrimme varmasti jatkossakin
olemaan aktiivisesti vaikuttamassa
unionin pakotevalmisteluun ja – päätöksiin. Omalta osaltamme voimme olla myös edistämässä unionin
yhteisen ymmärryksen ja linjausten
löytymistä. Hyvistä naapuruussuhteista huolimatta Suomella ei ole Ve-

näjään sellaista erityisasemaa, jonka
turvin Suomelle olisi tarjoutumassa
erityinen rauhanvälittäjän rooli. Toki
jatkossakin pyrimme käymään aktiivisesti keskusteluja Ukrainan kriisin
ratkaisemiseksi useilla eri kansainvälisillä foorumeilla.

Kriisin ratkaisun
vaihtoehdot vähissä
On varmasti perusteltu kysymys,
voiko Venäjän jatkuvasti heikkenevä talous luoda rajat sotilaalliselle
voimankäytölle. Ainakin toistaiseksi
yleisesti kuitenkin arvioidaan, että
talouden täydellistä romahdusta ennakoivat uhkakuvat ovat vahvasti
liioiteltuja. Talouspakotteista ja öljyn
hinnan romahtamisesta huolimatta
valtiontalous on ainakin vielä melko
hyvässä kunnossa. Taloustilanteesta
ei näytä muodostuvan aggressiivista
ulkopolitiikkaa rajoittavaa tekijää.
On vaarana, että neuvotteluteitse ei
saada aikaan haluttuja tuloksia ja Ukrainan avoin sotilaallinen konflikti
edelleen jatkuu. Silloin länsivallat
ovat helposti tilanteessa, että jotain
pitää tehdä ja pöydällä on vain huonoja vaihtoehtoja. Varsinkin Yhdysvalloissa aseavun osalta kysymys
kuuluu jo tällä hetkellä, että voidaanko olla toimimatta toisin.
Email: tommi.lappalainen@mil.fi
Twitter: @TH_Lappalainen
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Omasuojailmatorjunnan
käyttö ilma-asetta vastaan
- täysin turhaako?

“The power of an air force is terrific when there is
nothing to oppose it.”
-Winston ChurchillNykyaikaisessa sodankäynnissä menestyäkseen täytyy kyetä
vaikuttamaan vastustajan ilma-aseeseen tavalla tai toisella.
Vain harvoissa tilanteissa varsinaisten ilmatorjuntajoukkojen
määrä riittää jatkuvaan joukkojen suojaamiseen tai tappioiden
tuottamiseen ilma-aseelle. Tässä artikkelissa tarkastellaan
omasuojailmatorjunnan käyttöperiaatteita, ja vaikutusta vaikutuksia ilma-aseen toimintaan. Havaintoja ”peilataan” Maavoimien taistelu 2015- taistelutapaan. Tässä artikkelissa omasuojailmatorjunnalla tarkoitetaan joukolle orgaanisesti kuuluvien
asejärjestelmien (alle 20mm) käyttämistä ilma-asetta vastaan.

Johdanto
Harvoissa tapauksissa ilmatorjuntajoukkojen määrä mahdollistaa kaikkien joukkojen suojaamisen kaikissa
tilanteissa. Ilma-aseen merkityksen
kasvaessa nykyajan taistelukentällä,
on ilmasuojelun merkitys myös korostuneessa asemassa joukkojen toiminnassa. Ilmasuojelutoimenpiteiden
(aktiiviset ja passiiviset) suunnittelu ja
toimeenpano ovat johtajien vastuulla
aselajista tai toimialasta riippumatta.
Ilmasuojelutoimenpiteistä huolimatta
kaikkien joukkojen on varauduttava
myös omasuojailmatorjunnan toteuttamiseen kaikissa tilanteissa.
Omasuojailmatorjuntaa on näihin
päiviin asti pidetty lähinnä konfliktien
pienten osapuolien tai toimijoiden
keinona vaikuttaa vastustajan ilmaaseen toimintaan. Viimeaikaisissa
sodissa suurvaltojen ei ole tarvinnut juurikaan varautua tai suorit42
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taa vastatoimenpiteitä vastustajan
ilma-aseen toimintaan liittyen, sillä
joukkoja vastaan on toimittu ilmaaseella vain muutamia satunnaisia
kertoja. Suurvaltojen joukot ovat
siis voineet oman ilmanherruuden
myötä toteuttaa sotilasoperaatioitaan
melko ”huolettomasti”. Tämä asia
on kuitenkin muuttumassa ”potentiaalisten” vastustajien toimintatapojen ja kalustokehityksen myötä.
Yhdysvalloissa lähdetään nykyään
siitä ajatuksesta että vastustajalla voi
olla mahdollisuus saavuttaa ajallinen
tai paikallinen ilmaherruus. Lisäksi
varaudutaan vastustajan miehittämättömien lennokkien käyttöön. Uhkan
kasvamisen myötä Yhdysvalloissa
on alettu korostamaan joukkojen
ilmasuojelun sekä omasuojailmatorjunnan merkitystä vastustajan
ilma-aseen toimintaan vastaamiseksi.
Yhdysvalloissa koulutusohjeet korostavat joukkojen omasuojailma-

torjunnan merkitystä taistelukyvyn
ja omien tappioiden minimoimisen
näkökulmasta.
Kaikkien joukkojen taistelukoulutukseen tulisi ehdottomasti sisällyttää
monipuolista omasuojailmatorjunnan
harjoittelua, jotta kaikkia käytössä
olevia aseita osataan käyttää tehokkaimmalla mahdollisella tavalla
tilanteen niin vaatiessa. Omasuojailmatorjuntaa pitää kyetä toteuttamaan
muun muassa varsinaisen tehtävän
toteuttamisen aikana, joukkojen
ollessa liikkeellä, osan kalustosta
ollessa epäkunnossa, sekä nopeissa
ja ennalta arvaamattomissa tilannekehityksissä. Olennaista on osata
käyttää joukon orgaanisia asejärjestelmiä mahdollisimman tehokkaasti.
Yhdysvallat on saanut ”karvaasti”
kokea vastustajiensa ilmatorjunnan
ja lähi- ilmatorjunnan tehokkuuden
eri konflikteissa. Yhdysvallat menetti esimerkiksi 1950- luvulla Korean
sodassa 258 suihkukonetta ja 285
muuta konetyyppiä ilmatorjunta ja
lähi-ilmatorjuntatulen takia. Tämä on
viisi kertaa suurempi konemäärä kuin
mitä Yhdysvallat menetti samassa
sodassa ilmasta ilmaan taisteluissa.
Vietnamissa 1960- luvulla Yhdysvallat menettivät ilmatorjunta ja lähiilmatorjuntatulen takia 410 kiinteäsiipistä konetta ja 2100 helikopteria.

Havaintoja omasuojailmatorjunnasta eri konflikteissa
Taistelun toisen osapuolen pystyessä
edes paikalliseen tai ajalliseen ilmanherruuteen, ilmahyökkäykset joukko-

Yhdysvalloissakin
omasuojailmatorjunnan merkitys
on viime vuosina
tiedostettu
www.army.mil

ja vastaan eivät ole pelkästään todennäköisiä - ne ovat väistämättömiä.
Seuraavaksi muutamia esimerkkejä
omasuojailmatorjunnan toiminnasta
ilma-asetta vastaan (lessons learned).
Afganistan 1979- 1989 Muhajedi- sissit aiheuttivat suuria tappiota Neuvostoliiton ilma-aseelle
Afganistanissa. Heidän joukoissa
taisteli useita henkilöitä, jotka olivat
saaneet aikanaan lentäjäkoulutuksen MI-24 taisteluhelikopterille. He
tiesivät MI-24:n haavoittuvuuden
myös kiväärikaliiperisten aseiden
tulelle. Erityisesti vuorten rinteiltä,
yläviistosta toteutettu ammunta oli
tehokasta kyseistä kopterityyppiä
vastaan. Afgaanitaistelijoiden omasuojailmatorjunta vaikutti merkittävästi neuvostojoukkojen ilma-aseen
toimintatapoihin. Muutosten myötä
helikopterit ja kiinteäsiipiset koneet
suorittivat hyökkäykset aiempaa
huomattavasti kauempaa. Ilmaaseen asejärjestelmiä alettiin käyttää
maksimietäisyyksiltä, esimerkiksi
rynnäkkökoneiden pommituksia
suoritettiin 1700 metrin korkeudesta aikaisemman 300 metrin sijaan.
Vuoden 1984 loppuun mennessä
afgaanitaistelijat olivat pudottaneet
jo melkein 300 helikopteria kiväärikaliiperisilla aseilla ja kevyillä
singoilla (RPG). Konfliktin edetessä
afgaanit saivat käyttöönsä moderneja
Stinger- olkapääohjuksia, ja niiden
sekä kiväärikaliiperisten aseiden yhteiskäytöllä heidän onnistui pudottaa
yli 300 Neuvostoliiton ilma-alusta
pelkästään vuoden 1987 aikana.
Johtopäätöksenä voidaan todeta,

että maaston hyväksikäytöllä sekä
yllätyksellisellä ja aktiivisella omasuojailmatorjunnalla voi olla suuri
vaikutus ilma-aseen toimintaan.
Iranin ja Irakin sota 1980-1988
Molemmat osapuolet luottivat suojan
osalta pitkälti varsinaisiin ilmatorjuntajärjestelmiin. Konfliktin edetessä
tuli kuitenkin selville että joukkojen
on kyettävä toteuttamaan omasuojailmatorjuntaa kaikissa tilanteissa.
Joukot koulutettiin käyttämään ”esteammunta”- menetelmää, ja sillä
saatiin vaikutusta vastustajan ilmaaseen toimintaan. Vaikka koneet
saattoivatkin onnistua välttämään
varsinaisten ilmatorjuntajärjestelmien tulta, niin ne eivät voineet enää
lentää suoraan joukkojen päälle.
Omasuojailmatorjunnan väistämiseksi koneet alkoivat käyttää asejärjestelmiä maksimikantamalta.
Falklandin sota 1982 Brittijoukot
joutuivat neljän Argentiinan ilmavoimien Mirage- koneen hyökkäyksen
kohteeksi maihinnousun yhteydessä.
Joukot eivät saaneet ennakkovaroitusta koneista eikä heillä ollut käytössään varsinaisia ilmatorjunta-aseita.
Brittijoukot aloittivat omasuojailmatorjunnan toteuttamisen opeteltujen
perustaistelumenetelmien mukaisesti käytössään olevilla rynnäkkö- ja
konekivääreillä. Joukot suorittivat
tulitoiminnan ”este- periaatteella”.
Aktiivisesta omasuojailmatorjunnasta johtuen Mirage- koneet suorittivat ainoastaan yhden hyökkäyksen.
Lopputuloksena brittijoukot kärsivät
ainoastaan kevyet tappiot tilanne huomioiden, ja onnistuivat pudottamaan

yhden Mirage- koneen. Koko konfliktin aikana britit pudottivat omasuojailmatorjunnalla kolme Argentiinan
ilmavoimien suihkukonetta. Brittien
johtopäätös oli, että toiminta-ohjeet
omasuojailmatorjunnan osalta olivat
toimivia. Aktiivisella ja johdetulla
tulenkäytöllä pystyttiin vaikuttamaan ilma-aseen lentäjään siten että
ilma-aseen suorituskyky heikkeni
oleellisesti, tai parhaassa tapauksessa omasuojailmatorjunnan käyttö
johti ilmaiskun peruuntumiseen.
Britit lisäsivät valojuova-ammusten
määrää kiväärikaliiperisten aseiden
patruunavöissä, kun he huomasivat
omasuojailmatorjunnan positiivisen
vaikutuksen. Helikopterit osoittautuivat melko helpoiksi maaleiksi
myös kiväärikaliiperisille aseille.
Konfliktin aikana britit menettivät
neljä, ja argentiinalaiset yhden helikopterin kiväärikaliiperisten aseiden
vaikutuksesta. Helikoptereita käytettiin molemmilla puolilla pääasiassa
vain kuljetus- ja tukitehtäviin. Tämä osaltaan selvittää miksi tappiot
helikoptereiden osalta jäivät melko
pieniksi. Koptereiden hyökkäys- ja
taistelutehtävien suurempi määrä
olisi varmasti lisännyt merkittävästi
myös pudotusten määrää molemmilla
puolilla.
Tshetsenia 1999 Tshetseenikapinalliset käyttivät menestyksekkäästi
Venäjän ilma-asetta vastaan pitkälti
samoja menetelmiä kuin mitä afgaanitaistelijat olivat käyttäneet Neuvostoliiton ilma-asetta vastaan vuosikymmen aikaisemmin. Tshetseenien
onnistui vähäisellä kalustolla, tehokIlmatorjunta 1/2015
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kaalla tiedustelulla ja nopealla voimien keskittämisellä vaikeuttamaan
huomattavasti Venäjän ilma-aseen
toimintaa. Tshetseeneillä ei ollut
kykyä muodostaa ilmatilannekuvaa,
ja heidän ilmatorjunta koostui lähiilmatorjunta- aseista (pääosan kaliiperi 7.62- 14.5mm, max. kaliiperi
oli 23mm). Keskeistä onnistuneessa
taistelussa oli liikkuva, tuliylläköihin
perustuva taktiikka sekä ennakkoluuloton omasuojailmatorjunnan käyttö.
Irak ja Afganistan 2001- 2009
Yhdysvallat on menettänyt yhteensä
yli 350 ilma-alusta, joista 70 kappaletta on pudotettu lähi-ilmatorjunnalla. Vahvasti panssaroituja AH-64
”APACHE”- koptereitakin on pudotettu kiväärikaliiperisten aseiden
ja RGP- sinkojen tulella.

Ilmauhka omasuojailmatorjunnan näkökulmasta
Aikaisemmin mainitut esimerkit
osoittavat ainakin sen että joukkojen
tulee olla valmiita omasuojailmatorjuntaan kaikissa tilanteissa. Lisäksi
voidaan todeta että kiväärikaliiperisilla aseilla suoritettava omasuojailmatorjunta voi vaikuttaa oleellisestikin ilma-aseen toimintaan, ja
sitä kautta mahdollistaa puolustajan
tehtävän jatkaminen.

Omasuojailmatorjunnan kantaman sisällä toimivat pääsääntöisesti
tulitukikoneet, taisteluhelikopterit,
ja lennokit. Tulitukikoneiden ja
taisteluhelikoptereiden ensisijainen
tehtävä on tukea maajoukkojen
hyökkäystä ja toimintaa, iskemällä
muun muassa vastustajan taistelussa oleviin joukkoihin, johtamisjärjestelmiin ja komentopaikkoihin.
Erityisesti helikoptereiden merkitys
on korostunut nykyajan taistelukentällä. Helikopterit, niiden liikkuvuus,
tulivoima, kuljetuskyky ja toimintakyky haastavissakin olosuhteissa,
muodostavat yhdessä vakavan uhan
kaikissa taistelulajeissa. Tulitukikoneet ja kopterit pyritään suuntamaan
alueelle turvallisimmasta suunnasta
(yleensä oman joukon päältä tai
sivuitse) ja käyttämään asejärjestelmiä kohteeseen mahdollisimman
kaukaa. Kohteen luonne (kiinteä,
liikkuva, kevyt, raskas, linnoitettu,
jne.), puolustajan suorittamat vastatoimenpiteet, ja vallitsevat olosuhteet lopulta määrittävät ilma-aseen
toimintatavan ja aseistuksen. Toki
myös arvio vastustajan ilmatorjunnan
suorituskyvystä tai sen puuttumisesta on merkittävät tekijä ilma-aseen
toiminnan kannalta. Tähän arvioon
liittyy myös havainnot ja kokemukset
puolustajan omasuojailmatorjunnan

aikaisemmasta toteutuksesta.
Miehittämättömien ilma-alusten
merkitys on kasvanut ja muuttunut
niiden kehittyneen suorituskyvyn ja
uusien käyttömahdollisuuksien myötä. Aiemman tiedustelutiedon keräämisen rinnalla miehittämättömillä
ilma-aluksilla on nykyisin kyky maalin valaisuun, kohteiden tuhoamiseen
täsmäasein sekä jopa joukkojen lähitulitukeen. Miehittämättömien ilmaalusten maalinpaikannustarkkuus
on riittävä tulenkäytön perusteeksi.
Järjestelmien monipuolisuuden ja
suorituskyvyn lisääntymisen myötä
miehittämättömien ilma-alusten uhka
onkin oleellinen osa ilma-uhkaa. On
kuitenkin syytä huomioida, että toimintaympäristömme pääosin peitteinen ja haastava maasto toki osaltaan
rajoittaa lennokkien tuottaman tiedon
tarkkuutta verrattuna ”avoimempiin”
toimintaympäristöihin. Lennokeissa
käytetyn tekniikan kehittyminen ja
materiaalien halventuminen johtaa
lennokkien määrän lisääntymiseen.
Tämä johtaa taistelukentällä helposti
tilanteeseen, jossa niiden pudottaminen esimerkiksi ohjusjärjestelmillä ei
ole kannattavaa. Ohjusjärjestelmien
käyttäminen lennokkeja vastaan
saattaisi esimerkiksi tulla kyseeseen
ainoastaan operaation salaamisen
kannalta kriittisimmässä vaiheessa.
Edellä mainituista heikosta hyötypanossuhteesta(vaihtosuhde) johtuen, lennokkien muodostamaan
uhkaan pitää ”vastata” ammusilmatorjunnalla ja omasuojailmatorjunnalla sekä ilmasuojelun keinoin.

Omasuojailmatorjunnan
käyttöperiaatteet
ilma-asetta vastaan

Omasuojailmatorjunta on iloinen asia www.theage.com
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Tässä artikkelissa omasuojailmatorjunnalla tarkoitetaan joukolle
orgaanisesti kuuluvia asejärjestelmiä (alle 20mm). Tämä määrittely
sisältää muun muassa 12.7mm ilmatorjuntakonekiväärit sekä 7.62 (.308)
- 8.6mm (.338) rynnäkkö-, kone-, ja
tarkkuuskiväärit. Omasuojailmatorjuntaan toki soveltuvat rajoitetusti
myös panssarintorjunta-aseet (sinko/
ohjus). Tulitukikoneiden ja taisteluhelikoptereiden yksi keskeinen

Tulen keskittäminen on avainasemassa halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi www.wprost.pl

edellytys on ketteryys, joten ne ovat
vain osittain raskaasti panssaroituja.
Oikealta etäisyydeltä ammuttaessa
omasuojailmatorjunnassa käytettyjen
asejärjestelmien teho riittää aiheuttamaan ratkaisevaa tuhoa panssaroimattomissa osissa.
Omasuojailmatorjunnan käyttöperiaatteista on varmasti jokaisella
oma näkemyksensä etenkin näin
rauhan aikana, ja käyttöperiaatteista
voidaan ”kiistellä” vaikka kuinka
paljon. Kriisiaikana omasuojailmatorjunnan perusteita määritettäessä
on huomioitava vihollisen aiemmat
toimintatavat. Joukko voi saada tietoa
aikaisemmista toimintatavoista joko
alueella olevalta ilmatorjuntajoukolta
tai ylemmältä johtoportaalta. On silti
päivänselvää, että omasuojailmatorjunnalla voi olla erilaisia, täysin tapauskohtaisia, vaikutuksia ilma-aseen
toimintaan. Esimerkiksi miehitetystä
ilma-aseesta puhuttaessa, lentäjä tekee lopulta päätöksen omasta toiminnasta ja miten hän reagoi vastustajan
omasuojailmatorjuntaan. Näin ollen
aikaisemmin tehokkaaksi osoittautunut omasuojailmatorjunta voi tietyssä
tilanteessa olla lähes merkityksetöntä.
Joka tapauksessa tärkeintä on ymmärtää keskeiset yleiset periaatteet,
jotta niitä osataan soveltaa tilanteen,
toimintaympäristön, ja vastustajan
toiminnan mukaan. Seuraavaksi
muutamia ”yleistyksiä” omasuojailmatorjunnan toteutuksesta.
Ilmasuojelukeinojen osoittautuessa riittämättömiksi, ja vastustajan

ilma-aseen toimiessa omasuojailmatorjunnan kantaman puitteissa,
joukoilla tulee olla kyky omasuojailmatorjuntaan, jonka keskeisiä
tavoitteita ovat:
– vaikuttaa ja vaikeuttaa ilmaaseen toimintaan siten että se ei
toimi joukkoja vastaan (iskun
keskeytys tai toimiminen pidemmiltä etäisyyksiltä),
– pakottaa ilma-aseen nostamaan
lentokorkeutta. Tämä vaikuttaa
ilma-aseen suorituskykyyn heikentävästi sekä parantaa mahdollisuuksia koneiden ampumisen
varsinaisilla ilmatorjuntajärjestelmillä,
– tuottaa viholliselle tappioita ja
vaurioittaa lentokalustoa sekä
tukea oman joukon taistelua.
Omasuojailmatorjunnan perusteita
käskettäessä on mietittävä tarkkaan
mitä oma joukko on tekemässä, ja
mikä vaikutus omasuojailmatorjunnalla on joukon tilanteeseen.
On myös paljon tilanteita, joissa
omasuojailmatorjunnasta ”pidättäytyminen” voi olla joukon kannalta
parempi vaihtoehto. Pahimmassa
tapauksessa omasuojailmatorjunta
paljastaa joukon, mikä johtaa sen
joutumiseen ilma-aseen hyökkäyksen kohteeksi.
Joukon johtaja käskee eri taistelutilanteissa ylemmän johtoportaan
antamien perusteiden tai vallitsevan
tilanteen mukaisesti, kuinka omasuojailmatorjuntaa suoritetaan. Näihin
perusteisiin kuuluvat muun muassa

toimintatavat, tulivalmius ja ampumamenetelmät (este- vai seurantamenetelmä). Ohjeistus toimintatavoista
voi olla lähtökohtaisesti esimerkiksi
seuraava: ”Omasuojailmatorjuntaa
käytetään aina taistelukosketuksessa
sekä maahanlaskun torjuntatehtävissä. Muissa tapauksissa ammutaan
vain joukkoja vastaan hyökkääviin
lentokoneisiin ja helikoptereihin.
Rynnäkkökivääreillä ammutaan
vain alle 300 m korkeudella lentäviin
maaleihin. Omasuojailma-ammuntaa
ei suoriteta pimeällä tai hämärällä.
Ilmahyökkäyksen kohteeksi joutunut
joukko suojautuu, ja muut joukot valmistautuvat omasuojailma-ammuntaan ilmatorjuntakonekivääreillä
sekä henkilökohtaisilla aseilla.”

Omasuojailmatorjunta
taisteluosastossa
- Maavoimien taistelu 2015
Taisteluosaston organisaatioon ei
kuulu ilmatorjuntajoukkoja. Taisteluosaston yksiköillä on käytössään
ilmatorjuntakonekivääreitä omasuojailmatorjunnan toteuttamiseen,
mutta niitä ei johdeta ilmatorjunnan
tulenkäytön järjestelmillä. Taisteluosasto tarvitsee ilmatorjunnassa
ylemmän johtoportaan tukea. Jos
taisteluosaston vastuualueella toimii ilmatorjuntajoukkoja, niin niitä
käytetään aktiivisesti sekä yllätyksellisesti. Ilmatorjunnan käytön
painopiste muodostetaan alueelle,
missä vihollisen ilma-aseeseen kyeIlmatorjunta 1/2015

 45

peruslukemia
tAkTiikasta

tään vaikuttamaan mahdollisimman
tehokkaasti. Tyypillisesti ilmatorjuntajoukkojen ensisijaisena maalina
ovat juurikin vastustajan taistelua
välittömästi tukevat koneet ja kopterit. Näihin kohteisiin vaikuttaminen
korostuu entisestään uuden taistelutavan myötä, sillä asevaikutuksella
pyritään ensisijaisesti tappioiden
tuottamiseen (ryhmitytään ja toimitaan alueella missä koneet lentävät).
Samat periaatteet tulisi ottaa huomioon myös omasuojailmatorjunnan
toteutuksessa (aktiivisuus ja yllätys).
Taisteluosastoon kuuluu joukkotyypistä riippuen 40–58 ilmatorjuntakonekivääriä. Ilmatorjuntakonekivääreitä (12.7 ITKK NSV) käytetään
sekä omasuojailmatorjuntaan että
pinta-ammuntaan. Ilmatorjuntakonekiväärit on organisoitu erilaisten yksikkötyyppien ryhmätason
ilmatorjunta-aseeksi joukon oman
toiminnan suojaksi. Ilmatorjuntakonekiväärin tehokas kantama on ilmaammunnassa noin 1,5 kilometriä.
Yleensä ilmatorjuntakonekivääri on
kiinnitetty tukikohtajalustaan. Panssaroiduilla miehistönkuljetusvaunuilla varustettujen taisteluosastojen
(TSTOS(PSAJON)) ajoneuvojen
pääaseena käytettäessä 12.7ITKK
on usein kiinnitetty ilma-ammunnan
mahdollistamaan kehtoon tai torniin.
Uusimpien panssaroitujen avoneuvojen yhteydessä se on kiinnitetty
kauko- ohjattavaan torniin. XA-202/
-203 ajoneuvossa 12.7ITKK NSV voi
olla kiinnitettynä valonvahvistimella
varustettuun Patrian kauko-ohjattuun
torniin. XA-360(AMV) ajoneuvossa
12.7 ilmatorjuntakonekivääri (12.7
ITKK NSV tai Browning mk2) voi
olla kiinnitettynä Patrian OWS- tai
Kongsbergin RWS- torniin, joissa
molemmissa on valonvahvistimen
lisäksi lämpökamera. Näiden varusteiden myötä ilmatorjuntakonekivääriä pystytään käyttämään tehokkaasti
lähes kaikissa olosuhteissa.
Ilmatorjuntakonekiväärin tuliase46
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man tärkein vaatimus on hyvä ampuma-ala. Ilmatorjuntakonekiväärin
tuliaseman valinnassa on huomioitava seuraavat seikat: laaja ampumaala, hyvät tulittamismahdollisuudet
ilmaan (ainakin joukon toiminnan
kannalta uhanalaisimpaan suuntaan),
tuliasemasta kyetään tulittamaan
helikoptereiden todennäköisten tai
ainakin joukon toiminnan kannalta
uhkaavimpien tulitusasemien suuntaan, tuliasema on osa joukon lähipuolustusta, tuliasema on linnoitettavissa. Ilmatorjuntakonekivääreitä
on pyrittävä käyttämään kootusti
vähintään kahden- kolmen aseen ryhmissä, ilmatorjuntakonekivääreille
on rakennettava hälytysjärjestely,
IV- selosteen kuuntelu ja tason täyttäminen on tarpeen vaatiessa järjestettävä ilmatorjuntakonekivääriosaston
välittömään läheisyyteen.
Ilmatorjuntakivääreiden käyttö täytyy suunnitella ja niitä tulee
käyttää kootusti. Esimerkiksi komppanioiden tulisi pyrkiä keskittämään
useamman ilmatorjuntakonekiväärin
vaikutus taistelun kannalta tärkeimmälle alueelle. Osasta taisteluosaston ilmatorjuntakonekivääreitä voidaan muodostaa tietyissä tapauksissa
erillisiä ilmatorjuntakonekivääriosastoja. Yhteen osastoon voisi kuulua

esimerkiksi osaston johtaja tuliasemapäätteen kanssa sekä kuusi ilmatorjuntakonekivääripartiota. Ilmatorjuntakonekivääriosaston tehtävä
taisteluosaston puolustukseen liittyen
olisi tuliylläkön toteuttaminen (aktiivisuus ja yllätys), jolla aiheutettaisiin
epävarmuutta vihollisen ilma-aseelle
sekä pakotettaisiin se nostamaan
lentokorkeuttaan tai keskeyttämään
tehtävänsä. Ennen tällaisen osaston
kokoamista on kuitenkin tarkkaan
mietittävä saavutettavat edut ja toiminnasta mahdollisesti aiheutuvat
haitat. Tällaisen osaston kokoamisessa on omat haasteensa esimerkiksi johtamisen (radiot, TASP06)
ja joukon liikkumisen kannalta
(ajoneuvot, tiestön käyttö, huolto).
Lisäksi ilmatorjuntakonekivääri on
kuitenkin ainoa ilma-ammuntaan
suunniteltu asejärjestelmä taisteluosaston joukkojen taisteluissa (pl.
ilmatorjuntajoukot) ja ITKK- osaston
kokoaminen heikentäisi merkittävästi komppanioiden sekä muiden
osastojen toimintamahdollisuuksia
ilma- asetta vastaan.
Maavoimien uudessa taistelutavassa (MAAVTST2015) on keskeistä
joukkojen aikaisempaa suorituskykyisempi ja tehtäviin parempiin soveltuva
kalusto. Erityisesti pimeätoimintakykyä on parannettu merkittävästi.
Omasuojailmatorjunnan kannalta ilmatorjuntakonekiväärien ja rynnäkkökiväärien lisäksi merkittävimpiä
asejärjestelmiä ovat PKM- konekiväärit, uudet tarkkuuskiväärit (kaliiperit

XA-360 AMV pääaseena 12.7mm konekivääri (Browning mk2)
www.puolustusvoimat.fi

308, 338) sekä jääkärikomppanioista
löytyvät NLAW- lähipanssarintorjuntaohjusjärjestelmät. Kiväärikaliiperiset järjestelmät soveltuvat omasuojailmatorjuntaan toki hyvin ja lisäksi
NLAW- järjestelmällä kyetään vaikuttamaan jopa vahvasti panssaroituun
ilma-aseeseen aina 600 metrin etäisyydelle asti (lentoaika 2,5s). Olalta
laukaistavan ohjus toimii ?ammu ja
unohda? - periaatteella. Ampuja tähtää
maalia muutaman sekunnin ennen laukaisua. Ohjauselektroniikka rekisteröi
ampujan liikkeen, laskee kohteen etäisyyden ja kulmanopeuden, sekä siitä
ennakon sääolosuhteet huomioiden.
Ampuja voi valita ohjukselle matalan tai korkean lentoradan, korkean
lentoradan tarkoittaessa sitä että ohjus hakeutuu kohteeseen suoraan sen
yläpuolelta. Lentomatkan aikana ohjuksella on tarkka tieto omasta sijainnistaan maaliin nähden, ja se pystyy
tarvittaessa korjaamaan automaattisesti lentorataansa. Kaikki tämä mahdollistaa ampujan välittömän poistumisen
laukaisupaikasta. Tarvittaessa maalin
seuraaminen voidaan jättää pois ja
ohjus laukaista välittömästi. Kehittyneen ohjausjärjestelmän ansiosta
NLAW- järjestelmällä on mahdollista vaikuttaa leijunnassa olevaan tai
hitaasti liikehtivään helikopteriin (ml.
viistosti lähenevä/ loittoneva). Kriisitilanteessa panssarintorjunta-aseille on
varmasti riittävästi ?lihavia? teloilla
liikkuvia maaleja maanpinnalla, mutta

niiden käyttöä ilma-asetta vastaan ei
kuitenkaan kannata täysin sulkea pois.
Tässäkin tapauksessa kyse on taas kerran ?vaihtosuhteesta? eli onko koneen
putoamisen myötä saavut

Lopuksi
- vähättelyn ilmapiiri
Nykyajan taistelukentällä ei ilmatorjuntajoukoilla ole mitenkään mahdollista vaikuttaa ilma-aseen toimintaan
kaikkialla samanaikaisesti. Tämä
seikka yhdessä ilma-aseen kasvaneen
merkityksen myötä tarkoittaa väistämättä sitä että kaikkien joukkojen
tulee olla valmiita omasuojailmatorjuntaan. Taistelussa selvitäkseen
joukkojen on oltava valmiita käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä ilma-aseeseen vaikuttamiseksi.
Väitän että iso osa suomalaisista
ammattisotilaista suhtautuu jyrkän
epäilevästi omasuojailmatorjunnan
(ml 12.7 ITKK NSV) suorituskykyyn
nykyaikaista ilma-asetta vastaan. Tähän voi osaltaan vaikuttaa median välittämät kuvat maailman eri kriiseistä,
joissa moderni ilma-ase moukaroi
vastustajia täsmäasein ilmatorjunnan ulottumattomista. Tässä valossa
omasuojailmatorjuntaan käytettävät
aseet eivät varmasti herätä luottamusta, mutta asioita pitää tarkastella
oikeassa ympäristössä. Tulitukitehtäviä suorittavat lähitulitukikoneet
ja helikopterit toimivat pääosin alle

1000 metrin lentokorkeudella, joten
kiväärikaliiperisten järjestelmien
aktiivisella ja yllätyksellisellä toiminnalla kaikki on mahdollista. Menestymiseen sodankäynnissä tarvitaan
taitoa, tahtoa ja välineitä. Välineisiin
ei voi läheskään aina vaikuttaa, joten
on keskityttävä käytössä olevien järjestelmien suorituskyvyn maksimaaliseen hyödyntämiseen. Kirjoituksessa
mainitsemani esimerkit eri konflikteista osoittavat että altavastaajana
toimineet joukot ovat käyttäneet
onnistuneesti kiväärikaliiperisia järjestelmiä omasuojailmatorjunnassa.
Ammattitaitoinen (harjoiteltu ja johdettu) ilma-ammunta on vaikuttanut
oleellisestikin ilma-aseen toimintaan
ja sitä kautta mahdollistanut puolustajalle oman tehtävän toteuttamisen.
Ehkä se ilmatorjuntakonekivääri kannattaisi sittenkin nostaa pois sieltä
puisesta kuljetuslaatikosta ja laittaa
toimintakuntoon…
Keskeisimmät lähteet:
Ilmasuojeluohje- normi 2012
Small arms defense against air attack,
United States Army Air Defense Artillery
School 2006
www.smallarmssurvey.org
www.puolustusvoimat.fi
www.globalsecurity.org
www.ausairpower.net
www.janes.com
Air Forces Monthly- lehti 6/ 2009,
8/ 2013, 4/2014
Air Force Magazine 3/ 2010
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Everstiluutnantti (evp)
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä
9.1.2015 Sputnik,
10.1.2015 Sputnik

S-400 järjestelmät
Pohjoiselle Laivastolle
sekä Moskovan
puolustukseenk/
Venäjän Pohjoinen Laivasto on lisännyt ilmatorjuntavoimaansa, kun
Pohjoisen laivaston ilmapuolustusosasto on ottanut palveluskäyttöön
S-400 Triumph ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Vastaavasti
Moskovan Ilmatilanpuolustusta
tullaan vahventamaan neljännellä S-400 Triumph ilmatorjuntaohjusrykmentillä. Vuonna 2015
yksi Moskovan aluetta suojaava
ilmatorjuntaohjusrykmentti tulee
vastaanottamaan nykyaikaisen
S-400 Triumph Ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Tämä rykmentti
tulee olemaan neljäs nykyisten
kolmen Moskovan läheisyyteen
Dmitroviin, Zvenigorodiin ja Elektrostaliin sijoitettujen rykmenttien
lisäksi. Vuoden 2014 lopulla oli 9
ympäri Venäjää sijaitsevaa ilmatorjuntaohjusrykmenttiä varustettu
S-400 kalustolla.
S-400 Triumph on pitkän tai erittäin pitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka pystyy torjumaan
kaikki ilmamaalit mukaan lukien
lentokoneet, miehittämättömät lentolaitteet sekä risteily- ja ballistiset
ohjukset aina 400 km etäisyydeltä
ja jopa 30 km korkeudesta asti. Järjestelmän odotetaan muodostavan
Venäjän ilma- ja ohjustorjunnan
kulmakiven vuonna 2020.
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2.2.2015 Sputnik

Itämeren Laivaston ja
Itäisen Sotilaspiirin
Ilmapuolustusjoukot
harjoituksissa.
Venäjän Itämeren Laivaston torjuivat ilmahyökkäyksen käyttäen S300 ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.
Vastustajan lentokoneet tuhottiin
menestyksellisesti sarjalla S-300 ilmatorjuntaohjuksia, todettiin tiedotteessa. Harjoitus, johon osallistuneet
joukot suorittivat marssin määrätyille
alueille, joilla ne toteuttivat S-300
järjestelmillä nopean asemaanmenon
ja suorittivat elektronisia laukaisuja
maaleihin. Tehtäviä vaikeutettiin
maalikoneiden lentäessä erilaisilla
nopeuksilla ja erikorkeuksilla.
Samanaikaisesti Venäjän ilmapuolustusjoukot aloittivat suuret harjoitukset torjuen ilmarynnäkköjä ja
ampumalla alas simuloituja maaleja
S-400, S-300 ja Buk ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä. Mittavat maastoharjoitukset alkoivat ilmatorjuntajoukkojen varuskunnista Itäisessä
Sotilaspiirissä. Noin 50 harjoitusta
ja koulutusharjoitusta tapahtui harjoitusalueella Buriatian tasavallassa
ja Primorskin Alueella. Telemban
ampuma-alueella Buriatiassa pidettiin suuremmat harjoitukset, joissa
sotilaat harjoittelivat suurimittaisten ilmarynnäköiden torjuntaa sekä
ampuivat ohjuksia S-400, S-300,
Buk ja Osa ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä simuloituihin maaleihin.
Harjoituksiin osallistui yli 2 000
sotilasta ja 300 kpl sotilaskalustoa.

Itäisen Sotilaspiirin hävittäjä ja rynnäkkölentokoneet osallistuivat myös
harjoitukseen.

Venäjä vahvistaa
pohjoisen puolustusta.
Venäjän arktisen alueen johtoporras,
joka on sijoitettu Arkangelin Alueelle, on ottanut johtovastuun 1.12.2014.
Pohjoisen johtoportaan johdossa olevat joukot käsittävät Pohjoisen Laivaston, kaksi arktiseen sodankäyntiin
erikoistunutta prikaatia sekä ilmavoimien ja ilmapuolustuksen joukkoja.
Ilmavoimien yksiköt sisältävät muun
muassa MiG-31 hävittäjiä, pohjoisiin
oloihin sopivia Mi-8 helikoptereita ja
Pantsir-S1 ilmatorjuntajärjestelmiä.
Ilmavoimajoukkojen johtamiseksi
arktiselle alueella tullaan muodostamaan yhdistetty ilma- ja ilmapuolustusarmeija vuonna 2015 Pohjoisen
johtoportaan johtoon. Pohjoinen
strateginen johtoporras vastaa alueen turvallisuuden varmistamisesta
sotilaallisen kriisin kaikissa muodoissa. Pohjoiselle Laivastolle on
jo alistettu ilmapuolustusdivisioona
ja nyt muodostamme yhdistetyn ilma- ja ilmapuolustusarmeijan sinne.
Ilma-armeijan luominen pohjoiseen
on osa Venäjän halua korostaa läsnäoloa alueella.
Pohjoisen strategisen johtoportaan toimitiloja nykyaikaistetaan,
jolloin Venäjä tulee kunnostamaan
tai rakentamaan 10 lentotukikohtaa
arktiselle alueelle vuoden 2015 kuluessa. Lopputuloksena toiminnallisten tukikohtien määrä tulee alueella

kaksimoottorinen erittäin ketterä monitoimihävittäjä. Su-35S on Venäjän
viimeisin versio kuuluisasta edeltäjästään Su-27 hävittäjästä. Su-35S
luokitellaan 4++ polven hävittäjäksi.
Su-35S on uusia avioniikka, joka voi
kilpailla tehokkaasti minkä tahansa
viidennen polven hävittäjän kanssa
sijoitettuna luotettavaan, kokeiltuun
neljännen sukupolven lentorunkoon.© Photo: JSC Sukhoi Company

16.1.2015 Sputnik

Uusia kuljetushelikoptereita Läntiselle Sotilaspiirille.
Arktinen helikopteritukikohta (© Sputnik, Lev Polikashin)

nousemaan 14. Venäjä on myös
kertonut suunnitelmista rakentaa tai
uudistaa 10 tutka-asemaan alueella
Venäjän sotilaallisen turvallisuuden
parantamiseksi sekä maan poliittisen
ja taloudellisen aseman vahvistamiseksi pohjoisessa.

1.12.2014 Sputnik,
10.12.2014 Sputnik,
3.2.2015 Sputnik

Ilmavoimien kalustohankinnat jatkuvat kiivaina
Venäjän Ilmavoimat tulevat vastaanottamaan yli 150 lentokonetta
ja helikopteria vuonna 2015 valtion
puolustustilauksen mukaisesti, kertoi Puolustusministeriö ilmavoimien
tiedottaja eversti Igor Klimov. Toimitukset tulevat sisältämään Suhoi Su34 pommikoneita, Su-30SM monitoimihävittäjiä ja Su-35S hävittäjiä sekä
Jakovlev Jak-130 koulutussuihkukoneita ja Iljushin Il-76MD-90 kuljetuskoneita. Helikopteri toimituksiin
kuuluu Kamov Ka-52 ja Mil Mi-28N
taisteluhelikoptereita, Mi-8AMTSh
kuljetusrynnäkköhelikoptereita, Mi35 rynnäkköhelikoptereita ja Ka-226
yleishelikoptereita. Ilmavoimat tulevat vastaanottamaan myös nykyaikaisia tutka-asemia, kuten Nebo-M
(ajoneuvoihin asennettu X-, L- ja
VHF -alueet käsittävä kolmen tutkan järjestelmä) ja Sopka (keski- ja
yläkorkeuksien S-alueella toimiva
ilmavalvontatutka).
Venäjän Puolustusministeriö suun-

nittelee hankkivansa peräti 100 taistelukonetta, yli 120 helikopteria, jopa
30 alusta ja noin 600 panssaroitua
ajoneuvoa vuosittain seuraavien
viiden vuoden aikana. Asevoimat
ovat vastaanottaneet vuonna 2014
38 mannertenvälistä ballistista ohjusta, yli 250 lentokonetta, noin 280
panssaroitua ajoneuvoa ja yli 5 000
pyöräajoneuvoa.
Venäjän uuden ketterän Su-35S
monitoimihävittäjän odotetaan astuvan palvelukseen vuoden 2015
kuluessa. Tällä hetkellä konetyyppi
on koelentovaiheensa lopulla ja sen
tulisi astua laivue palvelukseen vielä
tämän vuoden kuluessa. Koelennoilla
suoritetaan uuden konetyypin laadun
varmennus kokeet ja varmistetaan
sen lento-ominaisuudet ja että se vastaa asetettuja teknisiä vaatimuksia.
Suhoi Su-35S on yksipaikkainen,

Venäjän Läntinen Sotilaspiiri on vastaanottanut uuden erän Mi-8MTV-5
(vientinimi Mi-17V-5) kuljetushelikoptereita ja on valmiina vastaanottamaan lisää.. Kymmenkunta
uutta Mi-8MTV-5 on luovutettu
Läntisen Sotilaspiirin maavoimien
Lentoprikaatille Pihkovan Alueelle.
Tammikuun loppuun mennessä prikaati odottaa saavansa toisen erän
vastaavia helikoptereita.
Lentoprikaatin helikopterilentäjät
ja miehistöt on jo koulutettu uuteen
kalustoon ja välineistöön, jolloin
säännöllinen lentotoiminta alkaa
pian. Koska helikopterit on suunniteltu toimimaan laajasti vaihtelevissa
ympäristö, sää ja maasto-oloissa, lentäjät ovat suorittaneet simulaattorikoulutuksen, mukaan lukien nousut
ja laskeutumiset tilapäiskentiltä,
lentotukialuksilta ja vuoristoisessa
maastossa. Koulutus on sisältänyt
myös valmistautumisen hätätilantei-

Su-35S hävittäjä (© JSC, Suhoi Yhtymä)
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peruslukemia
ilma-aseesta

siin sekä aseistuksen käytön.
Mi-8MTV-5/Mi-17V-5 on viimeisin menestyksellisen ja pitkään
koetellun Mi-8 perheen jäsen. tyyppi
on suunniteltu moniin tehtävät kykeneväksi, mukaan lukien joukkojen ja
kuorman kuljetus, raskaiden kuormien kuljettaminen ulkoisena kuormana
samoin, kuin etsintä- ja pelastuspalveluun tai tulitukitehtäviin.
Lokakuussa 2014 kenraali Cambell USA:n joukoista Afganistanissa, ylisti Mi-17V-5 helikoptereita,
todeten niiden moninkertaistavan
erikoisoperaatiojoukot, tavanomaiset joukot, armeijan ja poliisin. Hän
totesi olevansa hyvin vaikuttunut
helikopterin ominaisuuksista todeten, että sen kyky taata joukkojen ja
kuorman kuljetus vaikeissa maastoja sääoloissa on ollut sangen uskomatonta. Mi-8/17 perheen helikoptereilla lennetään 78 maassa, yli 17 000
tyypin helikopteria erialatyyppeinä
on tuotettu sen, jälkeen, kun Mi-8
helikopterin tuotanto alkoi 1960
-luvun alussa.

25.12© Sputnik/ Igor Chuprin
333.2014 Sputnik

Venäjän Asevoimille hankitaan keveitä lennokkeja.
Venäjän Yhtynyt Laitteistojen Valmistus Yhtymä (UIC) aloittaa keveiden Corsair valvonta lennokkien
toimitukset Venäjän Asevoimille
vuoden 2016 lopulla. Yhtymä toteuttaa nyt isoa projektia, joka luo tulevan Corsair lennokin ja järjestelee
sen sarjatuotannon. Sarja tuotanto on
suunniteltu aloitettavan vuoden 2017
ensimmäisen neljänneksen aikana,
mutta tutkimusta varten on varattu
kapasiteettia jo ennen vuoden 2017
loppua. Kuitenkin yhtymä odottaa
aloittavansa toimitukset niin varhain,
kun vuoden 2016 lopulla Jakuninin
mukaan uuden lennokin luominen
on ainutlaatuinen projekti Venäjän
puolustusteollisuudessa. Lennokki
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on suunniteltu lähinnä valvontaan
alle 50 km etäisyydellä. Venäjälle
tämä on uusi teollisuuden ala, sillä
aiemmin ei ole toteutettu projekteja,
joissa lentokoneen rakennusteollisuus ja radioelektroninen teollisuus
olisivat joutuneet näin mittavassa
määrin toimimaan toisiinsa sidottuina. Joulukuun lopulla Puolustusministeri Shoigu kertoi, että Venäjän
Asevoimat vastaanottivat vuonna
2014 yhteensä 179 kpl lennokkeja, mikä on lähes yhtä monta, kuin
mitä se on vastaanottanut kaikkina
aiempina vuosina yhteensä. Aiemmin vuonna 2014 kerrottiin, että
puolustusministeriö aikoo käyttää
lennokkihankintoihin 9,2 miljardia
$ vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä on olemassa kolme
mallia Chirok tiedustelu- ja taistelulennokista. Yksi näistä on esittelymalli ja kaksi muuta ovat täydellisiä
kappaleita, joiden kuorma voi painaa
enintään 300 kg. Yksi malleista saatetaan esitellä kesällä 2015 MAKS
ilmailumessuilla Zhukovskissa. Chirok tiedustelu- ja taistelulennokin on
kehittänyt Moskovan Radiotekninen
Tutkimusinstituutti. Lennokin maksimi nousupaino on 700 kg, lentokorkeus enintään 6 000 m ja kantama
2 500 km. Chirok kuljettaa aseita
rungon sisällä parantaakseen aerodynamiikkaa ja stealth ominaisuuksia.

23.1© Sputnik/ Igor
Chuprin333.2015 Sputnik

Chirok lennokin prototyypit
valmiina testeihin.
Venäjän Yhtynyt Laitteistojen Valmistus Yhtymä (UIC) on rakentanut
kaksi prototyyppiversiota tiedusteluja taistelulennokista koodinimeltään
Chirok. Yhtymä valmistelee niitä
koelentoja ja muita kokeita varten.

Chirok lennokin prototyyppi (©United Instrument Manufacturing Corporation)

järjestösihteeri tieDottaa
YHDISTYS VERKOSSA:
Infoa lehden materiaalin toimittamisesta:
Tarkemmat ohjeet lehden materiaalin toimittamisesta löydät
yhdistyksen netti sivuilta www.ilmatorjunta.fi.
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.
• Koko vähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen,
mielellään TIF tai JPG –muodossa
• Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin lehtijulkaisuun,
ellei kuvat ole tarkoitettu esim. pressi –kuviksi.
• Periaatteessa tavallisia internet-kuvia voidaan käyttää, mutta
kuvat toistuvat lehdessä erittäin pieninä ja huonolaatuisina.
• Internetistä otettavan materiaalin tekijäoikeudet tulee huomioida.
Facebook –sivuista
Yhdistyksen facebook sivuilla on nyt 261 jäsentä.
Löydät sivut nimellä ilmatorjuntayhdistys.
Sivuilla jaetaan mielipiteitä, kiinnostavia linkkejä ja tulevien
tapahtumien tietoja.

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Kersantti Fia Fager-Pintilä
PSITPTRI/HELITR/PSPR
PL 5
13720 PAROLANNUMMI
Puh 0299 442 524
fia.fager-pintila@mil.fi

UUSIIN TEHTÄVIIN
Kapteeni Ari Anttila
Ilmasotakouluun 1.6.2015 lukien.
lmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun
henkilökunnan ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, että siirtoasi
tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota
yhteyttä järjestösihteeriin.
Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai
merkkipäiväsi huomioidaan lehdessä niin
ota yhteyttä järjestösihteeriin, fia.fagerpintila@mil.fi

Ilmatorjunnan juhlavuoden
stipendit 2015
Ilmatorjuntasäätiö myöntää aselajin 90-vuotisjuhlavuotena
2015 stipendejä ilmatorjunnan hyväksi ansiokkaasti toimineille
henkilöille ja yhteisöille.
Vapaamuotoisissa ja tarkasti perustelluissa esityksissä on yksilöitävä,
kenelle stipendiä esitetään sekä kuvaus toiminnasta tai saavutuksista,
josta syystä stipendiä esitetään sekä esityksen tekijän yhteystiedot.
Esitykset lähetetään Ilmatorjuntasäätiölle 31.8.2015 mennessä ja
stipendit jaetaan 30.11.2015.
Lisätietoja antaa:
Ilmatorjuntasäätiön asiamies Jussi Ylimartimo
(jussi.ylimartimo@mil.fi)
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tapahtumia
ILMATORJUNTAYHDISTYS RY:n
VUOSIKOKOUS LAUANTAINA
28.3.2015 KOUVOLASSA
Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2015 vuosikokous järjestetään Kouvolassa Kouvolan Upseerikerholla (Upseeritie 5, Kouvola) seuraavan
alustavan ohjelman mukaisesti:
klo 11.00 Tulokahvit
12.00 Vuosikokous
13.30 Lounas
14.30 Ajankohtaista
16.00 Tilaisuus päättyy
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset
vuosikokousasiat. Osastojen ja killat voivat lähettää esityksiä palkittavista jäsenistä ja esityksiä
vuoden ilmatorjuntamieheksi Lauri Niemelälle
osoitteeseen Niemela.lauri.t@student.uta.fi
18.3.2015 mennessä.
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen pyydetään
18.3.2015 mennessä sähköpostitse
antti.vahajylkka@mil.fi tai kirjallisena em.
osoitteeseen yhdistyksen hallituksen sihteerille.
Antti Vähäjylkkä
HelItR/PsPr
Parolannummentie 219/PL 5
13701 Parolannummi
ILMATORJUNTAYHDISTYS ry:n HALLITUS
TOIVOTTAA JÄSENENSÄ TERVETULLEEKSI
KOKOUKSEEN

Lapin ilmatorjuntakillan
kevät kokous 25.3.2015
Lapin Ilmatorjuntakillan kevätkokous pidetään Hotelli Santaclausin Kuru-kokoustiloissa 25.3.2015
kello 17.00 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat
mm toimintakertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen. Kokouksen jälkeen everstiluutnantti Tero Ylitalo kertoo ajankohtaista asiaa
Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristosta.
Kahvitarjoilu, Tervetuloa kokoukseen
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AJANKOHTAINEN
ASIANTUNTIJAKATSAUS
Professori, eversti (evp) Pekka Visuri:

UKRAINAN KRIISI
ja heijastukset Suomeen
Tiistaina 17. maaliskuuta 2015 klo 18–20
P-H Reservipiirin tilat, Seponkatu 7, Lahti
Tule kuulemaan, mitä ovat Ukrainan kriisin
sisäiset ja ulkoiset tekijät, ja miksi siitä on
tullut myös Suomea koskettava
kansainvälinen konflikti.
Tilaisuuteen mahtuu n 30 henkeä.
Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
Ilmatorjuntayhdistys ry
Päijät-Hämeen osasto

Perinnetykkien
kunnostustalkoot 23.5.2015
Ampumatoiminnasta on lähetetty sähköposti kaikille osaston postituslistalla oleville. Jos et ole viestiä
saanut, ilmoita osoitteesi ity.lahti@gmail.com. Varuskunnan lakkautus toi paljon oleellisia muutoksia.
Ne täytyy tietää, jos ratavuoroa aikoo käyttää.
MPK ry tarjoaa yhä enemmän ilmatorjuntakoulutusta. Jo tällä hetkellä on listoilla ainakin yksi syyskuun tapahtuma. Tarkista mpk.fi mitä on tarjolla, ja
ilmoittaudu ajoissa. Yhteiskuljetuksia järjestetään
taas tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.
Kilta on aikoinaan hoitanut perinnetykit Hennalan
varuskunta-alueelle. Nyt varuskunnan lakkautus
aiheuttaa muutoksia myös tänne. Tykit on nimetty
Killan hoitovastuulle. Tutustutaan tilanteeseen ja
kokoonnutaan ensimmäisiin kunnostustalkoisiin la
23.5. klo 10. Vielä on hieman epäselvää, mitä siellä
voi, saa ja pitää tehdä. Ilmaise mielenkiintosi taas
osoitteeseen ity.lahti@gmail.com, niin saat tietoa
päivän ohjelmasta.
Ilmatorjuntayhdistys ry
Päijät-Hämeen osasto

In Memoriam

Kenraalimajuri Kari Siiki 1949-2014
Kenraalimajuri Kari Juhani
Siiki menehtyi vaikean sairauden murtamana Helsingissä
27.12.2014. Kari Siiki oli syntynyt Tampereella 16.12.1949.
Hän kirjoitti ylioppilaaksi
Sammon yhteislyseosta 1969.
Suoritettuaan varusmiespalveluksen Savon Prikaatissa 1970
hän aloitti opiskelun Kadettikoulussa 57. kadettikurssilla.
Kadettialikersantti Siiki valmistui ilmatorjuntaupseeriksi
luutnantiksi ylennettynä 1973
kurssinsa priimuksena. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Kari
Siiki suoritti Sotakorkeakoulussa
ilmasotalinjalla 1981-83 ollen
linjansa priimus. Hänet palkittiin Kenraali Lauri
Sutelan miekalla, mikä palkinto myönnetään upseerille, joka täyttää parhaiten komentajalle asetetut
vaatimukset.
Kari Siiki aloitti uransa Turun Ilmatorjuntapatteristossa mm yksikön päällikkönä ja Aliupseerikoulun johtajana. Sotakorkeakoulun jälkeen Kari
Siikin ura eteni erinomaisella tavalla. Hän toimi
ensin Merivoimien Esikunnassa ensimmäisenä
ye-koulutettuna it-upseerina osallistuen vahvasti
merivoimien ilmatorjunnan kehittämiseen. Sitten
seurasi jakso ns yleisissä tehtävissä ensin 1986 alkaen
Puolustusneuvoston yleissihteerin apulaisena ja sen
jälkeen Puolustusvoimain komentajan adjutanttina.
Vuonna 1993 Kari Siiki palasi jälleen oman
aselajinsa pariin Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
esikuntapäälliköksi ja toimi sitten komentajana
vuodet 1994-96. Komentajavuosien jälkeen oli
vuorossa Maanpuolustuskurssin johtajan tehtävät
1996-2000. Sitä seurasi jakso Pääesikunnassa ensin
ilmatorjunnan tarkastajana ja sitten Puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikkönä. Kari Siiki palveli
viimeiset palvelusvuotensa 2007-09 ensin Läntisen
Maanpuolustusalueen ja sitten Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajana. Reserviin hän siirtyi vuoden
2010 alusta. Kenraalimajuriksi Kari Siiki ylennettiin
vuonna 2004.
Kari Siiki oli hyvin edustuskelpoinen ja kielitaitoi-

nen upseeri. Virkauraan sisältyi
myös ulkomaanpalvelusta. Hän
kävi yleisesikuntaupseerikurssin
jo 1990-luvulla Saksassa ja 200406 hän toimi Brysselissä ensin
Suomen apulaissotilasedustajana
NATO:ssa ja sitten sotilasedustajana EU:ssa ja Natossa.
Reseviin siiryttyään Kari
Siiki toimi edellen aktiivisesti
maanpuolustuksen parissa erilaisissa luottamustehtävissä esim.
Ilmatorjuntasäätiön ja Suomen
Sotatieteellisen Seuran puheenjohtajana.
Kari Siikin rakas harrastus
lapsuudesta asti oli sirkus. Jo
1980-luvun alussa hän liittyi
Sirkus- ja Varieteetaiteen Ystävät CiVa ry:en, jonka
aktiivijäsenenä hän toimi viime vuoteen asti. Yhdistyksen puheenjohtajana hän toimi 1986-87. Kari
Siiki kirjoitti myös hyvin aktiivisesti yhdistyksen
julkaisuun CiVa-uutisiin koko lehden ilmestymisen
ajan 1984-96. Yleisen sirkustaiteen lisäksi kiinnostuksen kohteena olivat myös sirkuseläimet ja sirkuksen tekninen kalusto. Lähes 60 vuotta kestäneen
keräilyharrastuksen tuloksena on syntynyt erittäin
laaja kokoelma sirkusaiheisia kirjoja, sirkusten ohjelmalehtisiä ja ulkomaalaisia alan lehtiä.
Kaikissa uran ja elämän vaiheissa Kari Siikin
elämän keskipisteenä oli koti ja perhe: vaimo ja tytär.
Vaikka tytär on asunut jo vuosia ulkomailla, yhteyttä
pidettiin jatkuvasti ja usein toistuvat vierailut puolin
ja toisin olivat hyvin tärkeitä. Kodin ohella perheen
kesäpaikka Teiskossa järven rannalla tarjosi perheelle
rauhallisen paikan yhdessäoloon.
Kari Siiki palkittiin lukuisilla kunniamerkeillä ja
ansiomitaleilla, joista korkein oli Suomen Valkoisen
Ruusun komentajamerkki.
Kenraalimajuri Kari Siikillä oli laaja ystävä- ja
tuttavapiiri. Kunniaa tehden me kaikki muistamme
hänet esimerkillisenä upseerina ja ihmisenä.
Hans Holmström
Vara-amiraali evp
Kurssiveli ja ystävä
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In Memoriam

Maanpuolustaja ja teollisuusmies
isänmaan asialla
KAARLE HENRIK PENTTI (14.6.18-29.12.14)
Teollisuusneuvos, everstiluutnantti Kaarle Henrik Pentti
kuoli 29. joulukuuta 2014 Helsingissä. Hän oli 96-vuotias, syntynyt 14. kesäkuuta 1918 Hyvinkäällä. Hänet siunattiin haudan
lepoon Johanneksenkirkossa 26.
tammikuuta 2015 sotilaallisin ja
musiikillisin menoin. Kenttärovasti Seppo Kangas piti hienon
siunauspuheen, ja musiikista
huolehtivat Suomen Käyrätorviklubin cornokuoro, Helsingin
kaupunginorkesteri kapellimestari Esa-Pekka Salosen johdolla
ja Kaartin soittokunta musiikkimajuri Jyrki Kososen johdolla.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
entinen komentaja, kenraalimajuri Timo Rotonen laski arkulle Puolustusvoimien
seppeleen. Muistotilaisuudessa K.H. Penttiä muistelivat muun muassa It.R 1:n veteraani, professori
Heikki A. Reenpää ja kenraaliluutnantti Antti Simola.
K.H. Pentin elämäntyö maanpuolustuksen, talouselämän, urheilun ja musiikin piirissä oli poikkeuksellisen pitkä ja ansiokas. Isänmaallisen aatemaailman
hän omaksui kodin perintönä, kun hänen isänsä
S.J. Pentti oli tunnettu jääkäriliikkeen aktivisti ja
suojeluskuntamies, äiti Helmi Arneberg-Pentti taas
Lotta Svärd -järjestön ensimmäinen puheenjohtaja.
Kaarle ”Kaije” Pentti aloitti vapaaehtoisen maanpuolustustyön jo vuonna 1931 suojeluskuntapoikana.
Harrastuksiin kuului musiikin lisäksi myös urheilu,
jossa tuli useita Suomen mestaruuksiakin. Ylioppilastutkinnon suoritettuaan vuonna 1935 Pentti aloitti
opiskelun Teknillisessä korkeakoulussa päämääränä
insinööriupseerin ura. Hän suoritti varusmiespalveluksensa Suomenlinnassa vuosina 1937-1938 ja
ylennettiin reservin vänrikiksi.
Korkeakouluopinnot jatkuivat, kunnes talvisota
alkoi, ja Pentti syksyllä 1939 kutsuttiin asepalveluk-
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seen. Hän toimi viestiupseerina
Helsingin ilmapuolustuksen torjuntakeskuksessa Suomenlinnassa. Talvisodan päätyttyä Pentti
toimi ensin Valonheitinkorjaamolla ja aloitti sitten opiskelun
Kadettikoulussa, mistä hän valmistui vakinaisen väen upseeriksi 24. kadettikurssin priimuksena
16.5.1941. Jatkosodan alettua
luutnantti Pentti toimi useissa eri
tehtävissä ilmapuolustuksessa,
mutta erikoistui valonheitinkoulutukseen Tampereella ja
Viipurissa. Lokakuussa 1942
hänet määrättiin Helsinkiin valonheitinpatterin päälliköksi ja
keväällä 1944 kapteeniksi ylennettynä valonheitinpatteriston
komentajaksi. Valonheittimet ja kuulosuuntimet
olivat teknillisesti kehittyneitä ja kalliita laitteita,
joten K.H. Pentin insinöörikoulutuksesta oli siinä
hyötyä. Penttiä harmitti kovasti, kun hän sattui Helsingin suurpommitusten aikana helmikuussa 1944
olemaan valonheitinkomentajakurssilla Wienissä.
”Olen ollut sotilaskoulutuksessa 12-vuotiaasta
saakka. Sisimmältäni olen ammattiupseeri enkä
läheskään niin paljon insinööri. En ole katsonut
tarvinneenikaan muuta johtajakoulutusta kuin sotilaskoulutuksen. Johtamaan ei opi muuten kuin
joukkoja johtamalla”, lausui Pentti 85-vuotispäivähaastattelussa (HS 14.6.2003).
Sodan päätyttyä Kaarle Pentti, ystävien kesken
vain KH, piti tähtäimenään insinööriupseerin uraa ja
anoi virkavapautta saattaakseen loppuun insinööriopinnot, mutta kun anomusta ei hyväksytty, hän erosi
puolustusvoimien palveluksesta. Hän jatkoi opintojaan ja valmistui vuonna 1947 diplomi-insinööriksi
ja ekonomiksi.
Sodan päätyttyä Kaarle Pentti, ystävien kesken
vain K.H., piti tähtäimenään insinööriupseerin uraa

ja anoi virkavapautta saattaakseen loppuun insinööriopinnot, mutta kun anomusta ei hyväksytty, hän erosi
puolustusvoimien palveluksesta. Hän jatkoi opintojaan ja valmistui vuonna 1947 diplomi-insinööriksi ja
ekonomiksi. Hän teki pitkän päivätyön johtotehtävissä useissa isoissa yrityksissä, joiden joukossa olivat
Yhtyneet Paperitehtaat, Converta, Finnpap, Oy Shell
Ab, Neste Oy ja Lemminkäinen Oy. Näissä tehtävissä
hän kielitaitoisena miehenä työskenteli myös ulkomailla. K.H. Pentin maanpuolustustyö jatkui vuosina
1977-1983 Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan
suunnittelujohtajana. Vielä 85-vuotiaana hän kävi
joka päivä kahvilla Lemminkäisen pääkonttorissa
ja toimi ”vanhempana konsulttina”.
Kaarle Pentti oli nuoruudestaan alkaen monipuolinen musiikin harrastaja ja korkeatasoinen muusikko,
jonka omimmaksi soittimeksi valikoitui käyrätorvi.
Sitä hän soitti useissa eri orkestereissa jopa ulko-

mailla. Nuoremmalle puhaltajalle hän antoi neuvon: ”Kaikkea kolmea et voi hoitaa hyvin, työtä,
avioliittoa ja käyrätorven soittamista. Ja se sinun
on itse valittava.”
K.H. Pentti oli aktiivinen maanpuolustaja ja tuki
erityisesti Ilmatorjuntasäätiön ja Ilmatorjuntamuseon
toimintaa sekä Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustyötä. Hänet kutsuttiin useiden maanpuolustusjärjestöjen kunniajäseneksi. Hänet vihittiin tekniikan
ja sotatieteitten kunniatohtoriksi. Hänet palkittiin
ansioistaan lukuisilla kunnia- ja ansiomerkeillä.
K.H. oli talvi- ja jatkosodan Helsingin puolustajien viimeinen kadettiupseeri. Olemme ylpeitä,
että hän kuului joukkoomme. Constantem Decorat
Honor.
-Antti Simola, Rauli Helminen,
Hannu Pohjanpalo, Ahti Lappi-

Siunauspuhe Johanneksenkirkossa 26.1.2015
Kenttärovasti, teol.tri Seppo Kangas
Toivotan teidät Kaarle Henrik Pentin omaiset, läheiset ja ystävät tervetulleiksi tähän kiitosjuhlaan.
Siunaan ja saatan ystäväni K.H:n kuningas Daavidin ajatuksin: ”Jumala, minun sydämeni on valmis,
minä tahdon veisata ja soittaa” (Ps 57:8). Valitsemani psalmin säe on maansa, yhteiskuntansa ja sitä puolustaneen armeijan johto-, sotilas- ja vastuutehtäviin
kutsutun miehen tilitys ja sielunmaisema. KH:lla ja
Daavidilla oli paljon yhteistä 3000 vuoden historiaetäisyydestä huolimatta. Yhteistä heillä oli strategisiin
mittoihin yltäneen osaamisen ja johtamisen lisäksi
huippumuusikon taito. Toisella kielisoittimet, toisella
pasuuna ja käyrätorvi. Olisi saattanut Daavid ilahtua
siitäkin tiedosta, että hänen kuningaskuntansa maille
tulisi suomalainen K.H. perustamaan ja johtamaan

paperisäkkitehdasta Haifaan, liittyen samalla kaupungin orkesteriin!
Olla valmis. Daavidin kielessä tällä sanalla ei ole
ajallemme ominaista hätäistä, nopeasti ja kustannustehokkaasti ”suit sait – valmista tuli” -merkitystä.
Sanalla valmis on neljä näkökulmaa, jotka kaikki ovat
elämänmittaisia, vaativia ja kipeitäkin prosesseja.
Ensimmäinen merkitys: olla luja. Tämä kuvaa
ihmisen sisäistä laatua. Luja – ei kova. K.H. sai
kodin perintönä elämän suuntiman palvella isänmaata. TKK:n opiskelija hakeutui kadettikurssille
24 tarkoituksena palvella insinööriupseerina puolustusvoimissa. Sodan kipeyttämä maa tarvitsi uusia
upseeripolvia, jotka asettuisivat itsenäisen Suomen
takuumiehiksi. Toukokuussa 1941 antamastaan kadettilupauksesta tuli hänen sielunsa huoneentaulu:
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”Tahdon palvella maatani rehellisesti sekä parhaan
kykyni mukaan etsiä ja edistää sen hyötyä ja parasta… Kadettilipun, sotilaan korkeimpien hyveiden
uskollisuuden ja miehuuden, kunnian ja toveruuden
vertauskuvan edessä minä lupaan uhrata työni ja
elämäni Isänmaalle. Kadettiaikanani ja sen jälkeen
olkoon tunnukseni Suomen vapaus ja kansamme
onni. Isien sankarimuisto säilyköön minulle pyhänä,
ja sotilaan kunnia olkoon toimintani johtotähti. Ajatukseni ja tekojeni kannustimet ja tavoitteet olkoot
aina ylevät ja jalot. En karta työtä, en taistelua, en
kärsimyksiä, en kuolemaa tämän lupauksen lunastamiseksi. Auttakoon Jumala minua olemaan kestävä
kunnian tiellä”.
Tämä pateettinen lupaus ei jäänyt korulauseeksi
K.H:n elämänotteessa. Hän lunasti sen jo sodan ajan
upseeritehtävissä. Ei edes sotilasesimiehen käsittämättömän lyhytnäköinen kielteinen päätös sodan
päätyttyä lyhyen virkavapauden myöntämisestä diplomityön valmistumiseksi saanut häntä kääntämään
selkäänsä kadettilupaukselle. Ajateltu päätyö tosin
vaihtui teollisuusjohtajan rooliin: Yhtyneet Paperitehtaat, Shell, Neste ja Lemminkäinen. Erityisen
lähelle alkuperäistä urahaavetta tuli Puolustustaloudellisen suunnittelukunnan johtotehtävät.
Toinen merkitys: sitoutua. K.H:lla oli tahto ja
kyky sitoutua ottamiinsa haasteisiin. Oli kyse sitten sotilasjohtamisesta, teollisuusjohtamisesta, urheiluharrastuksesta tai käyrätorven soittamisesta.
Vaivannäköä ja pitkäjänteistä sitoutumista vaativat
kaikki ”Itä – Länsi” –ottelutasot: ensin sodan ajan
tehtävät, sitten rauhan ajan kaupalliset ottelut ja
urheilu. Uskomattoman monipuolinen palloilumies
K.H. oli mm. Helsingin Pallonlyöjien joukkueessa
kirjaimellisesti voittamassa Itä-Länsi -ottelua 1943.
Myös käyrätorven kesyttäminen vaati ankaraa sitoutumista; jos joku ei usko, sopii kokeilla.
Kolmas merkitys: tulla ehyeksi. Kasvuviat ja kasvukivut ovat ihmisen osa. Kukaan ei ole luonnonlahjakkuuttaan ehyt. Karriäärijohtajalla on edessään
vaikea valikko: tyytyäkö itseihailuun ja narsistiseen
peilikuvaan vai uskaltautuako nöyrään itsearviointiin.
Tammenlehväaateloidulla K.H:lla syveni tarve tulla
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ehyemmäksi. Tapasin usein hänet KadK:n juhlissa, joissa hän aina esiintyi sotilaspuvussa. Noin 10
vuotta sitten hän veti minut sivuun, esitti kyläkutsun
Tehtaankadulle sanoen :” Olisi vähän asiaa, tarvitsen rippi-isän”. Kutsun tiimoilta tavatessamme hän
lainasi pöydällään olevaa Leo Tolstoin kirjaa: ”Mitä
yksinäisempi ihminen on, sitä selvemmin hän kuulee
Jumalan kutsun. Paras osa sieluni draamasta on
monologi, tai pikemminkin se henkinen keskustelu,
johon osallistuu Jumala, omatuntoni ja minä itse”.
Daavidin tavoin K.H:lla oli kyky ymmärtää, että
johtaminen on syvimmältään johdettavana olemista.
Tähän ulottuvuuteen uskaltautuminen merkitsee
sitä, että elämän voittoisien duuristemmojen rinnalle
asettuu De profundis –passio, jo Daavidille kovin
tuttu: syvyydestä minä huudan sinua Herra.
Neljäs ja viimeinen merkitys käsitteelle valmis
on: laittaa lähtökuntoon. Tästä juontuu sotilastermi, jonka tunnemme paremmin latinankielisestä
sanapohjasta paratus, paraati. Paraati ei ensisijaisesti
ole arvojen ja kunniamerkkien esittelyä toinen toisillemme, vaan lähtökuntoon varustamista. Viime
kädessä astumista ajasta iankaikkisuuteen.
”Jumala, minun sydämeni on valmis, minä tahdon
veisata ja soittaa”. Kaikki psalmin valmiutta kuvaavat elementit ovat nyt läsnä. Siksi K.H:n saattojuhla
on kiitosjuhla. Hyvä Jumala on auttanut kadettia
nro 1907 olemaan kestävä kunnian tiellä ja hänen
käsiinsä me uskomme Kaarle Henrik Pentin.

ilmatorjuntamuseo

Museoamanuenssi
Liisa Koskelainen

Ilmatorjunnan juhlavuosi
Ilmatorjuntamuseolla
Ilmatorjunta viettää 90-vuotisjuhlaa
vuonna 2015. Maavoimien, Ilmatorjuntayhdistyksen ja Ilmatorjuntasäätiön yhteistyönä toteutettava
merkkivuoden päiväjuhla vietetään
Ilmatorjuntamuseolla 1. heinäkuuta. Juhlavuosi näkyy myös museon
toiminnassa pitkin vuotta monin
tavoin. Tapahtumakalenterissa on
mm. monenlaisia yleisötapahtumia
sekä luentoja.

Onnistunut laskiaisrieha
15.2. – yli 1000 kävijää
Vuosi käynnistyi onnistuneesti perinteisellä laskiaisriehalla 15. helmikuuta. Hyvä lumitilanne ja kaunis
sää vetivät Ilmatorjuntamuseolle
ennätysmäisen yleisön – yli 1000
kävijää. Museolla oli monenlaista
ohjelmaa. Perinteisen mäenlaskun
ja napakelkan lisäksi museokävijät
saattoivat kokeilla myös ampumahiihtoa. Tänä vuonna ampumahiihdon MM-kisat järjestetään Suomessa
ja siitä inspiroituneena päätettiin
laskiasriehassa järjestää leikkimieliset ampumahiihtokisat halukkaille.
Kolmessa sarjassa kilpaili innokkaita
5-13-vuotiaita. Ampumahiihdossa
käytettiin turvallisia EKO-aseita ja
niiden käytössä olivat opastamassa
Suomen Ampumahiihtoliiton nuorisopäällikkö Tapio Pukki ja lajia
harrastava Ella Kelloniemi (13 v).
Ampumista kävivät kokeilemassa
myös monet aikuiset. Suosittuja olivat myös mönkijäajelut, koiravaljakkoajelut sekä talutusratsastus ponilla
ja filmitähti-hevosella. Yksi hevosista
oli nimittäin tuttu elokuvasta Tauno Tukevan sota. Innokkaita lapsia
riitti jokaiseen tapahtumapisteeseen.
Esimerkiksi mönkijäajeluun osallis-

Ilmatorjuntamuseon perinteiseen laskiaisriehaan osallistui tänä vuonna
ennätysyleisö – yli 1000 kävijää! Kuva: Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto.

tui peräti 600 lasta! Tietokoneella
toteutetulle lennokkisimulaattorille oli jatkuva jono, joka keskeytyi
ainoastaan Tuusulan Mieslaulajien
laskiaisaiheisten lauluesitysten ajaksi. Myös museon näyttelyt keräsivät
katsojia mäenlaskun lomassa.

Sotahistoriallisia luentoja
Ilmatorjuntamuseolla
juhlavuonna
Juhlavuoden ohjelmassa on tapahtumia myös aikuisille. Elokuussa
järjestetään tanssit ja myös sotahistoriallisia luentoja järjestetään
museolla. Luentoja pääsee kuuntelemaan museon ryhmälipun hinnalla
(5 euroa/henkilö) ja se sisältää myös
munkkikahvit! Maaliskuun 12. päivä luennoi sotahistorioitsija eversti
Ahti Lappi Ilmatorjuntamuseolla
ilmapuolustuksen torjuntavoitosta
talvisodassa. Neuvostoliitto pyrki
lannistamaan suomalaisten puolustustahdon laajamittaisilla ilmahyök-

käyksillä asutuskeskuksia vastaan,
joista vain pientä osaa suojattiin ilmatorjunnalla. Siitä huolimatta siviiliväestön tappiot jäivät suhteellisen
pieniksi. Täysin alivoimaiset Suomen
ilmapuolustusjoukot kykenivät tuottamaan viholliselle suuria kone- ja
miehistötappiota. Ilmatorjuntajoukkojen osuus tappioista oli lähes 60
%. Voidaan väittää, että Suomi sai
torjuntavoiton myös ilmasodassa.
Maaliskuun 25. päivä luennoi Ilmatorjuntamuseolla sotahistorioitsija
Juhani Vakkuri jääkäriliikkeestä.
Jääkäriliikkeen tavoitteena oli alusta lähtien Suomen täydellinen itsenäistyminen asevoimin. Jääkäreistä
itsestään täysin riippumattomista
syistä johtui, että alun perin vain
Suomen vapauttamiseen ja vapaussotaan valmistautuneesta ryhmästä
tuli valkoisen Suomen ydinjoukko
ja myös sisällissodan osapuoli. Lähtökohtaisesti maanpetturin ja terroristin asemasta jääkärit nousivat
Suomen sankareiksi. Loppuvuodesta
Ilmatorjunta 1/2015
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ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.
järjestetään seminaari ilmatorjunnan
historiasta ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Helsinki-hallin näyttely
täydentyy – pienoismalleja
ja aikalaiskertomuksia
Tapahtumien lisäksi Ilmatorjuntamuseolla juhlavuotta vietetään
uusimalla perusnäyttelyitä. Viime
vuonna avattu sota-ajan näyttely
Tulikasteesta torjuntavoittoihin
täydentyy kevään aikana. Panssariprikaatissa on juuri saatu editoitua valmiiksi Ilmatorjuntamuseolla
kuvatut video-ohjelmat, joissa on
haastateltu kahta ilmatorjunnan
veteraania Heikki A. Reenpäätä ja
Olavi Lumesta. Ohjelmat tulevat
näyttelyyn myös museovieraiden
katsottavaksi. Lisäksi näyttelyyn
lisätään runsaasti aikalaiskertomuksia myös kirjallisessa muodossa
esineiden yhteyteen. Tulikasteesta
torjuntavoittoihin-näyttelyyn on rakennettu ilmavalvontatorni, josta voi
tähystää kattoon kiinnitettyjä sotaajan lentokoneiden pienoismalleja
ja tunnistaa niitä. Kattoon on tulossa
lisää tunnistettavia koneista, sillä Ilmatorjuntamuseolla kokoontuvien
pienoismallirakentajien kanssa on
jo sovittu uusista rakennettavista
koneista. Näyttelytekstien käännösprojekti on käynnissä ja esineistä ja
valokuvista kertovat tekstit saadaan
kevään aikana näyttelyyn sekä ruotsiksi että englanniksi.

Tuusula-hallin näyttelyn
uudistaminen – ilmatorjunnan koko 90-vuotinen
kehityskaari esille
Juhlavuoden aikana myös Tuusulahallin perusnäyttelyn uusiminen
aloitetaan. Tuusula-hallin näyttelyssä
on esitelty rauhanajan ilmatorjunnan
koulutusta. Tämän näyttelyn uusimi58
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Keväällä 2014 Airacopra-hävittäjä siirrettiin Helsinki-hallista varastoon
tilan puutteen takia. Suunnitelmissa on suositun lentokoneen tuominen
uudelleen esille Tuusula-hallin uusittavaan näyttelyyn. Kuva: Liisa Koskelainen, Ilmatorjuntamuseon kuva-arkisto.

nen aloitetaan ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuonna museon resurssien
mahdollistamassa mittakaavassa.
Alustava suunnitelma uudistuneesta
näyttelystä on jo tehty. Tarkoituksena
on laatia koko Suomen ilmatorjunnan
kehityksen kattama kaari näyttelyyn
aselajin synnystä vuonna 1925 aina
nykypäivään asti ja tuoda myös tavallisen ilmatorjuntamiehen kokemukset esille.
Näyttelyn arkkitehtuurisia rakenteita ei muuteta yhtä laajasti kuin
sota-ajan näyttelyyn keskittyvässä
Helsinki-hallissa. Seminaari- ja
luentokäyttöön tehdyt tilat ylä- ja
alatasanteilla säilyvät, mutta niiden
ympärillä olevaa näyttelyarkkitehtuuria ja näyttelyn sisältöä uusitaan.
Museokävijät voivat luentotilojen
esitysjärjestelmistä katsella näyttelyyn liittyvää valokuva- ja videomateriaalia. Tarkoituksena on esittää videotykin avulla mm. vanhoja
1920- ja 1930-luvun koulutuskuvia
ilmatorjunnan varhaisvaiheista.
Näyttelyrakenteellisesti suurimmat
muutokset tulevat olemaan ylätasanteen näyttelyssä, jossa esitellään ilmatorjunnan varhaisvaihe. Vitriinit
on jo siirretty sivuseinälle, jolloin
videotykki ja vitriinit eivät kilpaile
huomiosta keskenään. Uuden suunnitelman mukaan vanhimmat museoesineet Maxim – konekivääri ja Putilov

– perinnetykki on tuotu sisäänkäynnin
lähelle. Heti näyttelyn alussa esitetään
lyhyesti ilmatorjunnan 90-vuotinen
kehityskaari sekä myös ilma-aseen
kehitys, sillä ilma-aseen vastineeksi
ilmatorjunta-aseet luotiin.

Airacobra-hävittäjä
palaa näytteille?
Ylä- ja alatasanteen näyttelyt yhdistetään toisiinsa esittämällä myös sota-ajan asehankinnat ja ilmatorjuntakoulutus lyhyesti tekstitysseinäkkeen
avulla. Suunnitelmana on, että sen ylle tuodaan Airacobra-lentokone, joka
siivillään kuvainnollisesti toimisi siltana ylä- ja alatasanteen näyttelyjen
välillä. Se on myös havainnollinen
esimerkki Suomen ja Neuvostoliiton
asehankintojen välisestä epäsuhdasta, sillä Neuvostoliitto sai pelkästään lahjoituksena kyseisiä koneita
n. 5000 kpl. Airacobran ohjaamo
sijoittuisi ylätasanteelle, jolloin museokävijät pääsisivät kurkistamaan
koneen sisälle. Kone toimisi myös
eksoottisena taustana ylätasanteella
pidettäville seminaareille. Suunnitelmassa koneen runko nostetaan
ylös sen alle rakennettavan telineen
avulla. Koroke hyödynnetään pienenä varastotilana. Kun lentokone
sijoitetaan näin ylhäälle, minimoidaan lentokoneen vaatima tila näyt-

telyhallissa. Muulle esineistölle jää
hyvin tilaan ja alatasanteen lattiatilan museokäyttö voidaan hyödyntää
mahdollisimman tehokkaasti.

BUK-järjestelmän museointi ja JOKE-kalusto
näyttelyyn
Tuusula-halliin on varattu paikka myös
BUK-ohjusjärjestelmälle, joka poistuu
puolustusvoimien käytöstä. Toiveissa
on saada järjestelmä museoon mahdollisimman pian, mutta vielä ei ole varmaa ennätetäänkö kalusto museoida
ennen ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlaa
heinäkuussa. Suunnitteilla on myös
JOKE-tulenjohtokaluston tuominen
sisätiloihin. Osa aiemmin näytteillä
olleista esineistä joudutaan siirtämään
varastoon, että näyttelyyn saadaan tilaa
uusille esineille.
Alatasanteen vitriineissä käydään
kronologisesti läpi ilmatorjunnan
asehankinnat toisen maailmansodan
jälkeen. Raskas kalusto on keskilattialla. Ilmatorjuntatykki 23 mm ItK/61
”Sergei” tuodaan halliin ja nostetaan
korokkeen päälle, jolloin korokkeeseen saadaan varastotilaa penkeille ja
halli muuntuu sujuvasti luentotilaksi
myös suuria tilaisuuksia varten. Näin
tuolit eivät vie tilaa museoesineiltä.
Osa tuoleista on videotykin edessä
myös museovieraiden käytössä ja
he voivat katsoa videoita ilmatorjuntakoulutuksesta. Tuusula-hallin
kattoon luodaan kattava näyttely eri
aikojen maalilennokeista. Näyttely
loppuu lyhyeen esitykseen museon
historiasta portaiden vieressä.
Tuusula-hallin näyttelyä uudistetaan vähitellen resurssien antamissa
rajoissa. Tarkoituksena on, että ylätasanteen näyttely, jossa esitetään
Suomen ilmatorjunta-aselajin synty
ja varhaisvaiheet, avataan ilmatorjunnan vuosijuhlassa 1. heinäkuuta
2015. Tuusula-hallin näyttelyn uusimiseen kokonaisuudessaan museo
kaipaa vielä taloudellista tukea.

Kapteenin
puustelliin aikajana
Juhlavuonna on suunniteltu pieniä
muutoksia myös ns. Kapteenin puus-

telliin, joka on arvokas sotilasvirkatalo vuodelta 1721. Sinne järjestetään
tutkijoille pöytä, jonka ääressä voi
perehtyä ilmatorjunnan arkiston asiakirjoihin. Tutkimusajankohta tulee
kuitenkin sopia etukäteen! Lisäksi
puustelliin tehdään pieni lukunurkka,
jossa voi syventyä sotahistorialliseen
kirjallisuuteen. Kirjoja tätä varten
saamme lahjoituksena mm kenraali
Rauli Helmiseltä. Kokoustila puustellissa säilytetään edelleen, mutta
huonekaluja siirretään hieman, että
uudet toiminnot saadaan mahtumaan
rakennukseen.
Puustellin näyttelyä uudistetaan

aikajanan avulla. Sisääntulohallin
seinään on suunnitteilla aikajana,
jossa yhdistetään ilmatorjunnan
historiaa laajempaa sotahistorialliseen kontekstiin. Aikajanalla näkyvät tärkeimmät sotahistoriallliset ja
poliittiset tapahtumat Ruotsin vallan ajalta, autonomian ajalta sekä
Suomen itsenäisyyden ajalta aina
nykyaikaan asti. Aikajana palvelee
erityisesti koululaisryhmiä, mutta
sillä on paljon annettavaa myös
paikallishistoriasta kiinnostuneille,
sillä aikajanassa huomioidaan myös
paikallinen sotilashistoria kuten
varuskunta-alueen historia.

Ilmatorjuntamuseon tapahtumakalenteri 2015
Helmikuu
15.2 laskiaisrieha Ilmatorjuntamuseolla yhteistyössä Tuusula-seuran
kanssa
Maaliskuu
12.3. klo 18 sotahistorioitsija eversti Ahti Lapin luento: Ilmapuolustuksen torjuntavoitto talvisodassa
25.3. klo 18 sotahistorioitsija Juhani Vakkurin luento: Jääkäriliike
Huhtikuu
28.4. kevätalkoot, joisa siirretään kalustoa varastosta näytteille ulkoalueelle. Rakennetaan näyttelyä Tuusula-halliin
Toukokuu
Koululaisten museovierailut
18.5. museopäivä, museoon vapaa pääsy!
Kesäkuu
10.6 Huutokaupattavan tavaran näyttöpäivä Ilmatorjuntamuseolla
11.6. Millogin huutokauppa Ilmatorjuntamuseolla ja tykkikentällä
Heinäkuu
1.7. Ilmatorjunnan 90 –vuotisjuhla 1.7.
19.7. Klaavolantien kyläjuhla Tuusula-päivänä
Elokuu
Kuutamotanssit Letkun hengessä (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
Syyskuu
Pienoismallitapahtuma (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
27.9. Herrasmieskilpailut
Lokakuu
8.10. Perinnepäivä ja syystalkoot
Marraskuu
10.11. Isänpäivä, museoon vapaa pääsy!
30.11. Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlaseminaari
Ilmatorjuntamuseo on avoinna
talviaikaina ke-su klo 11-17,
kesäaikana ti-su klo 11-17 (6.5.-30.9.),
tammi- ja joulukuussa arkisin sopimuksen mukaan.
Ilmatorjuntamuseo, Klaavolantie 2, 04300 TUUSULA
p. 040 3143470, www.ilmatorjuntamuseo.fi
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Ilmatorjuntapanssarivaunujen koulutuksen
uudelleen käynnistäminen panssariprikaatissa
Ilmatorjuntapanssarivaunujen varusmieskoulutus aloitetaan uudelleen
PSPR:ssa lähes vuosikymmenen tauon jälkeen kesällä 2016. Erinomaisesta osumatarkkuudestaan tunnettu
Marksman päivitetään alustansa osalta vastaamaan nykyajan vaatimuksia.
Edellinen koulutettu ilmatorjuntapanssarivaunujoukkue on ollut
reservissä jo vuosia. Myös viimeisistä reserviläisvoimin toteutetuista
ammunnoista on jo lähes viisi vuotta aikaa. Sijoitettujen reserviläisten
ikääntymisen myötä olikin tehtävä
päätös joko koulutuksen uudelleen
käynnistämisestä tai korvaavan järjestelmän hankkimisesta.
Ilmatorjuntapanssarivaunukaluston elinkaaren jatkamisen mahdollistamiseksi perustettiin työryhmä,
joka teki selvityksen järjestelmän
nykytilasta. Ilmatorjuntapanssarivaunukaluston todettiin soveltuvan panssarijoukkojen iskuportaan
suojaamiseen panssarisuojansa ja
tulivoimansa puolesta. Sen sijaan
järjestelmän heikkoutena nousi esiin
liikkuvuus, jota tulee verrata ennen
kaikkea suojattavan kohteen (Leopard ja BMP-2) liikkuvuuteen.
Kesällä 2016 uudelleen aloitettavassa ilmatorjuntapanssarivaunukoulutuksessa englantilainen Marksman
– ilmatorjuntatykkitorni saa alleen
Leopard – alustan. Aiemmin alustana toimi puolalaisvalmisteinen T-55
AM. Torni on varustettu kahdella
vakautetulla sveitsiläisvalmisteisella 35 mm tykillä ja englantilaisella
tulenjohtojärjestelmällä, johon on
liitetty optroniikkaa ja tutka. Aseiden
yhteenlaskettu tulinopeus on noin
1100 laukausta minuutissa, eli noin
yhdeksän laukausta sekunnissa mo60
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Leopard – alustan päälle asennettu Marksman -ilmatorjuntatykkitorni

lemmista aseista.
Leopard 2 A4 taistelupanssarivaunussa on noin 48 litran ja 1500 hevosvoiman 12 sylinterinen moottori.
Tämä kahdella turboahtimella varustettu moottori takaa järjestelmälle sen
tarvitseman liikkuvuuden, noin 52
tonnin painosta huolimatta.
Ilmatorjuntapanssarivaunujen koulutus tapahtuu joukkue kerrallaan.
Joukkueen rungon muodostaa kuusi
vaunuryhmää, joissa jokaisessa on
johtaja, ampuja ja ajaja. Kuusi erillistä ryhmää mahdollistavat kaluston
ympärivuorokautisen käytön. Kaikki
ilmatorjuntapanssarivaunujoukkueen
varusmiehet palvelevat 347 vuorokautta.
Uusi ”Leomarsu” joutuu vielä
ennen varusmieskoulutuksen aloittamista tulikokeeseen PSPR:ssa palka-

tulle henkilökunnalle järjestettävien
kurssien aikana. Henkilökunta tulee
osallistumaan ammuntoihin Lohtajalla kuluvana vuonna sekä keväällä
että syksyllä.
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Lapin ilmatorjuntarykmentin historia
kansien välissä
Lapin ilmatorjuntarykmentti oli
Rovaniemellä Someroharjun varuskunta-alueelle sijoitettu puolustusvoimien joukko-osasto. Se muodostettiin 1989 yhdistämällä Rovaniemellä ollut Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo ja Oulusta siirretty
Oulun ilmatorjuntapatteristo. Puolustusvoimauudistukseen liittyen
Rykmentti lakkautettiin 31.12.2014.
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo
jatkaa Someroharjulla varusmiesten
ja reserviläisten koulutusta osana
Jääkäriprikaatia.
Rykmentin tärkein tehtävä kahdenkymmenkuuden toimintavuotensa
aikana oli kouluttaa ilmatorjuntamiehiä Lapin ja Pohjois-Suomen
puolustamiseksi Suomen pohjoisissa
olosuhteissa.
Lakkauttamiseen liittyen rykmentti toimitti yhteistyössä Lapin
Ilmatorjuntakilta ry:n kanssa historiikin, joka kertoo lähes tuhannen
Puolustusvoimien palkkalistoilla
olleen ammattitaitoisen ja työstään
ylpeän ihmisen historiasta ja elämästä. Varusmiehiä ja reserviläisiä oli
kymmeniätuhansia.
Kirjan nimi on ”LAPIN ILMATORJUNTARYKMENTTI 1989–
2014, ilmatorjuntaa maan huipulla”.
Päätoimittajana on ollut allekirjoittanut. Historiikin julkistamistilaisuus
pidettiin 17.2.2015 Someroharjulla.
Lapin ilmatorjuntarykmentin toiseksi viimeinen komentaja everstiluutnantti Arto Ikonen kirjoittaa
historiikin tervehdyssanoissa:
”Lapin
ilmatorjuntarykmentin historiikin kirjoittamisidea
tuli
everstiluutnantti
Hannu
Kylmäniemeltä,entiseltä rykmentin
komentajalta. Ideaa ja ajatusta hie-

Muutama vastavalmistunut historiikkikirja päätoimittajan ihailtavana.

man hiottiin ja lopulta päätettiin kirjoittaa historiikki, johon tallennetaan
rykmentin asioita, tapahtumia ja
henkilöstöä vuosien varrelta. Lisäksi
historiikkiin tarvittiin ulkopuolinen
päätoimittaja sekä paljon talkootyötä
rykmentistä ja Lapin ilmatorjuntakillasta vuosien 2013–2014 aikana.
Historiikki on nyt valmis. Se
kertoo yhden Someroharjun ja ilmatorjunnan merkittävän vaiheen
päättymisestä. Tämä historiikki on myös omalta osaltaan yksi
aselajiteko. Teoksen myötä pala
ilmatorjunta-aselajin historiaa on
tallennettu entisten ja nykyisten rykmenttiläisten, puolustusvoimien ja
ilmatorjunta-aselajin henkilöstön ja
yhteistyökumppaneiden käyttöön nyt

ja tulevaisuudessa.”
Lapin ilmatorjuntarykmentin historiikin tuottaminen - ja osin kirjoittaminen – tuli minun tehtäväkseni
hiukan kuin itsestäänselvyytenä.
Vuoden 2009 alussa rykmentti täytti 20 vuotta ja käskettynä virkatehtävänä 2008–2009, muiden töiden
ohella ja vapaa-ajalla, toimitin ja
kirjoitin lähes valmiiksi rykmentin
20-vuotisjuhlajulkaisun. Kirjaa ei
eri syistä koskaan julkaistu, mutta
aineisto, kokemus ja samalla tehdyt
valmistelut 25-vuotishistoriikin aikaansaamiseksi olivat olemassa. Olin
myös mukana jo 1988 sekä palvelusvelvollisuudella että vapaaehtoisesti
tukemassa silloisen Rovaniemen
ilmatorjuntapatteriston komentaja
Ilmatorjunta 1/2015
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everstiluutnantti Seppo Lehdon työtä, kun hän toimitti kirjan ”PohjoisSuomen ilmatorjunta 1939-1989”.
Silloinkin vain osa tehdystä työstä
päätyi julkaistuun kirjaan.
Sovin päätoimittajan tehtävästä
Lapin ilmatorjuntarykmentin kanssa
kesäkuussa 2013. Sitä ennen huhtikuussa olin jo antanut suostumukseni
historiikin kirjoittamiseen Lapin Ilmatorjuntakillan johtokunnan kokouksessa.
Rykmentti valmistauduttiin lopettamaan seuraavana vuonna - siis
2014, osa henkilöstöstä oli jo hakeutumassa muualle ja rykmentin
muutenkin ohuessa organisaatiossa
kaikilla oli sekä omat että muutosten
tuomat lisätehtävät hoidettavanaan.
Tiesin, että palkatun henkilöstön tuki historiikkityöhön tulisi jäämään
vaatimattomaksi. Kirjaan tulevan aineiston tuottamisen aikataulu saatiin
kuitenkin venytettyä niin pitkäksi,
että kiirettä ei pitänyt tulla. Ilmatorjuntakillan johtokunnan tuki oli työn
takana. Kirjan taittajaksi sovittiin
Jaana Vienola.
Minulle piti saada toimitila ja
rajallinen yhteys Puolustusvoimien tietojärjestelmiin, jotta en joutuisi selvissä asioissa käyttämään
rykmentin palkallisten henkilöiden
työaikaa ja pääsisin käsiksi sähköisissä arkistoissa oleviin tietoihin.
Nämä edellytykset täyttyivät vain
pienin osin. Vika ei ollut rykmentin
henkilöstön halussa auttaa, Puolustusvoimien tietojärjestelmien käytettävyys ja tietoturvamenettelyt
eivät vain taipuneet tukemaan tämän
historiikin tuottamista. Ilman Jaanan
uhrautumista ja osaamista, ilman
monen kirjoittajan joustavuutta, ilman esikuntapäällikön erityistä tukea
ja kannustusta sekä ohjausryhmän
panostusta olisi kirja jäänyt paljonkin
vaatimattomaksi. Helsingissä asuvan
eläkkeellä olevan eversti Ahti Lapin
tuki oli myös korvaamatonta.
62
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Lapin Ilmatorjuntakillan nykyinen puheenjohtaja, aikoinaan Rykmentin
komentajanakin toiminut EVL Heikki Haapala Someroharjun ilmapuolustusmuistomerkkiin kiinnitetyn muistolaatan vieressä.

Tämän kirjan kirjoittaminen oli
haaste ja nautinto, varsinkin koska
tein sitä rakkaudesta asiaan. Vaikka
tuntui kuin olisin tehnyt työtä itselleni, pitää homman ainakin välillä
olla mukavaa ja ainakin sen verran
palkitsevaa, että myönteinen työvire
säilyy! Nyt homma hoitui juuri näin.
Moni asia loksahti ajan saatossa mukavasti paikalleen. Häiriöistä päästiin
aina jotenkin ohi. Kokonaisuutenaan
lähimenneisyyden läpi käyminen
herätti pääasiassa hyviä muistoja.
Paljon tietysti auttoi myös se, että
tunnen kaikki artikkelikirjoittajat ja
muut, joiden kanssa kirjaa tehtiin:
tiesin jo ennakkoon - suurin piirtein
- mitä oli odotettavissa...
Kirjan liitteeksi on laitettu Lapin
sotilassoittokunnan ”Revontulten
maa” -CD. Se synnytettiin, kun valmistelimme rykmentin 20V-juhla-

kirjaa. Osana tätä historiikkia se on
nyt löytänyt arvoisensa tavan päästä
lukijoiden kuunneltavaksi.
Historiikki on jaettu Lapin ilmatorjuntarykmentissä 2014 palvelleelle palkatulle henkilökunnalle,
Lapin Ilmatorjuntakillan jäsenille,
rykmentin tärkeimmille yhteistyökumppaneille ja eri kirjastoihin sekä
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristolle ja Lapin Ilmatorjuntakillalle
palkitsemis- ja muistoesineeksi.
Maj evp Eero Pajula
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Keskisuomalaiset Valtralla Suolahdessa

Keski-Suomen osaston jäseniä puolisoineen Valtran tehtaalla Suolahdessa.

ITY:n Keski-Suomen osaston vuosikokous pidettiin torstaina 12. helmikuuta Valtra Oy:n traktoritehtaalla
Suolahdessa. Isäntänämme toimivat
it-veljet, toimitusjohtaja Jari Rautjärvi ja markkinointipäällikkö Jarkko Hyyrönmäki. Puolisot mukaan
lukien meitä osallistui mielenkiintoiseen tehdasvierailuun 14 henkeä.
Valtra Oy on pohjoismaiden johtava maataloustraktoreiden valmistaja.
Suolahden tehtailla tehdään vuodessa
noin 7000 traktoria. Nyt tehtaalla
tuotetaan itse suunniteltua uutta Tsarjan huippumallistoa. Valtran Suolahden tehtaiden traktoreita myydään
yli 75 maahan. Tärkein vientimaa on
Ranska, jonne menee 22 prosenttia.
Seuraavana tulee Suomi. Konsernilla on ollut jo vuosikymmeniä
tehdas Brasiliassa. Siellä tuotetaan

16 000 traktoria vuodessa. Myös
puolustusvoimat on muutama vuosi
sitten hankkinut maavoimien huollon
käyttöön Valtran N 163 D traktoreita.
Valtra työllistää 2100 henkilöä, jotka
työskentelevää monipuolisissa tuotannon, suunnitellun ja huollon tehtävissä. Joka vuosi yhtiö valmistaa 23
000 yksilöllisesti räätälöityä traktoria
Suomen ja Brasilian tehtaissa.
Vuosikokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Osaston puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Olavi Rantalainen ja varapuheenjohtajaksi Janne Telin. Sihteeriksi
valittiin Mika Hirttiö. Hallituksen
uusiksi jäseniksi valittiin Santtu
Eklund, Jarkko Hyyrönmäki, ja
Martti Koskela. Muut entiset jäsenet lukuun ottamatta Jari Niemeä,
jonka työpaikka on siirtynyt Helsinkiin, jatkavat hallituksessa. Ilmaso-

takoulun apulaisjohtaja evl Pekka
Haavikko toimii ilmasotakoulun
asiantuntijaedustajana osastomme
hallituksessa.
Teksti ja kuva: Olavi Rantalainen

NÄE METSÄ UUDESSA VALOSSA
Puun merkitys maailmassa kasvaa jatkuvasti. Metsä Group valmistaa
maailman parhaasta uusiutuvasta raaka-aineesta, pohjoisesta
puusta, kierrätettäviä tuotteita vastuullisesti ja tehokkaasti.
Katso miten Metsä hyödyntää metsän mahdollisuudet.
tree.metsagroup.fi

