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Ito 05 – Asrad-r-fin is fully operational in finland
The series delivery of the Advanced Short Range
Air Defence System (ASRAD-R) from Rheinmetall
Defence Electronics in Bremen to the Finnish
Defence Forces had been finalized in 2008.
ITO05 has proven its capabilities during several
live firings at Lohtaja firing range. While more
than 1000 soldiers of 19 nations exercised with
more than 37 airborne and air defence systems
two ITO 05 container mounted air defence systems of the Salpausselkä Air Defence Battalion
of the Karelia Brigade joined the ELITE 2008
exercise in July 2008 in southern Germany. It
had been the first time that FDF joint his exercise with an air defence weapon system.
ASRAD-R presentation with Finnish Defence Forces
team during Eurosatory 2008 in Paris

Besides the fact that it is a great experience for
every soldier to train with so many live targets
and systems, the Finnish Air Defence crews had
proven their professionalism and the high performance of the ITO05 system.
Live firing at Lohtaja

Reloading of ASRAD-R with BOLIDE air defence missile
Rheinmetall Defence Electronics GmbH · Brueggeweg 54
28309 Bremen · Germany · Phone + 49 421 457-0
airdefence@rheinmetall-de.com · www.rheinmetall-defence.com
Oy Telva AB · Arentitie 3 · 00410 Helsinki · Finnland
Phone + 358 (0)207 939 360 · Fax + 358 (0)207 939 399
rosenlund.fdps@telva.fi · www.telva.fi
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SYVÄÄN
VUOROVAIKUTUKSEEN
Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksen normisto uudistuu
kuluvan vuoden aikana ja vuodesta 1998 käytössä olleeseen pysyväisasiakirjaan tehdään merkittäviä muutoksia, jotka jalkautetaan
joukkoihin tästä kesästä alkaen.
Johtaja- ja kouluttajakoulutuksen perustana on edelleen syvän
johtamisen malli, jonka neljää
kulmakiveä hieman terminologisesti terävöitetään: luottamuksen rakentaminen on luottamusta, inspiroiva tapa motivoida on
innostusta, älyllinen stimulointi
on oppimista ja ihmisen yksilöllinen kohtaaminen on arvostusta.
Teknisten aselajien ja toimialojen
varusmiesjohtajille - joilla ei välttämättä ole omia johdettavia tai
joille ei luontaisesti tule riittävästi
mahdollisuuksia johtamis- ja kouluttamissuorituksiin - voidaan laatia johtajaprofiilin sijasta vuorovaikutusprofiili, jolloin arvioinnin suorittavat lähinnä vertaiset ja
sidosryhmät. Muutoksena aiempaan käyttöön otetaan - nykyisen
opintokirjan oheen - jo aliupseerikurssin alusta ylläpidettävä ja
jatkuvasti iteroitava kehittymissuunnitelma. Oleellisen merkittäviä dokumentteja reservissä opintopisteitä hyväksiluettaessa!

***
Lehtemme toimituskunnassa tapahtuu muutoksia käsillä olevasta
ja seuraavasta numerosta alkaen.
Tästä numerosta strategian toimittajana aloittaa majuri Heikki
Lehtonen Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitokselta majuri Jyri Raitasalon siirryttyä uusiin tehtäviin Pääesikuntaan. Numerosta 3/2009 alkaen tekniikan
toimittajana aloittaa parhaillaan
esiupseerikurssilla opiskeleva
kapteeni Pasi Seppälä everstiluutnantti Matti Toivettulan siirtyessä uusiin tehtäviin Pääesikuntaan.
Samasta numerosta uutena päätoimittajana jatkaa parhaillaan yleisesikuntaupseerikurssilla opiskeleva kapteeni Mano Nokelainen
aloittaessani itse opiskelut esiupseerikurssilla elokuussa 2009.
Kiitän toimituskuntaa, lehteemme kirjoittaneita ja yhdistyksen
jäsenistöä saamastani tuesta - lehden yhdessä tekeminen on jättänyt pysyvät mieluisat muistijäljet - ja toivotan lukijoille hyvää
kesää!

pääkirjoitus

Eversti Harri Leppälaakso
Ilmasotakoulun johtaja

Ilmasotakoulun johtajan
tervehdys
Hyvät Ilmatorjunta -lehden lukijat, ilmapuolustajat!
Luin mielenkiinnolla Ilmatorjunta
-lehden edellisen numeron, jonka teemaksi oli valittu ilmapuolustuskoulutus, josta kirjoitukset olivat laadukkaita
ja asiantuntevia.
Olen toiminut uudessa tehtävässä
Ilmasotakoulun johtajana puoli vuotta
ja seurannut erityisellä mielenkiinnolla, kuinka ilmapuolustuksen integraatio
koulutuksen osalta on toteutunut. Ilmatorjuntakoulun lakkauttamisen yhtenä
keskeisenä ajatuksena oli nimenomaan
WIN - WIN tilanne; henkilökunnan
koulutuksen siirtäminen yhteisen sateenvarjon alle samaan koulutus- ja
opetusympäristöön. En ole toistaiseksi tavannut sellaista henkilöä, joka olisi
ilmaissut negatiivisia mielipiteitä tehdystä ratkaisusta. Tähän on siis uskominen.
Koulutuskeskus on puolustushaarakoulun ydin, kuten edellisessä numerossa otsikoitiin. Koulutuskeskuksen
johdossa ja organisaatiossa on merkittävä määrä taustaltaan ilmatorjuntakoulutettuja henkilöitä, jotka vastaavat tai
osallistuvat ilmapuolustuksen eri tehtävissä toimivan henkilöstön perus-, jatko- ja täydennyskoulutukseen. Omien
havaintojeni mukaan koko opettajavoima - virkapuvun väristä riippumatta on sulautunut yhdeksi massaksi. Kaikki
hahmottavat hyvin ilmapuolustuksen
kokonaisuuden ja kykenevät opettajina
tai kouluttajina luomaan edellytyksiä
entistä paremmalle yhteistoiminta- ja
torjuntakyvylle. Koulutuskeskuksen ja
koko koulun organisaatiossa on jatkossakin oltava sopiva suhde ilmavoimataustaisten ja ilmatorjuntahenkilöstön

kesken. Tälläkin edistetään koko ilmapuolustuksen integraatiota.
Kuluneen kevään aikana viimeisteltiin ja laadittiin muutosesitykset uudistuneen upseerikoulutuksen opetussuunnitelmiin. Päähuomio kohdistui
ohjaajalinjaan, jonka työkuorma koko
maisteritutkinnon aikana näyttää muodostuvan liian suureksi yhdessä lentokoulutuksen kanssa. Jotain helpotusta
on luvassa. Tilanne on jossain määrin
samanlainen myös johtamisjärjestelmä-, lentotekniikka- ja ilmatorjuntalinjalla. Näihin on syytä keskittyä seuraavaksi; ilmatorjuntalinjan osalta yhdessä
Maavoimien esikunnan kanssa. Ja uusimuotoisen aliupseerikoulutuksenkin
järjestelyissä on vielä hiomista.
Ilmasotakoulun tutkimus- ja kehittämisosasto nousi aivan eri tasolle ilmatorjuntakoulun lakkauttamisen
yhteydessä. Hyrylästä tulleet ”vahvistukset” muodostavat nyt pääosan koko
osaston vahvuudesta. Ilmatorjunta-aselajin kannalta keskeinen käyttöönottoja koulutusprojekti - ilmatorjunnan
taistelunjohto- ja suunnittelukeskus
(JOKE06) - on saatu valmiiksi paljolti tutkimus- ja kehittämisosaston ansiosta. Koulutus on aloitettu Ilmasotakoululla ja otamme kiitollisina vastaan
palautetta kentältä. Tutkimus- ja kehittämisosasto toimii oman näkemykseni mukaan melkoisessa ristipaineessa.
Ohjausta tulee monelta suunnalta ja
yhteistoiminta ilmavoimien ilmataistelukeskuksen kanssa on vielä jäsentymätöntä. Syvemmän integraation järkevyyttä kannattaa selvittää.
Harjoitus- ja lentolaiteosasto (HALE-osasto) on sijoitettu Tukilentolaivueen tiloihin 3. hallille. Itse miellän

osaston päätehtävän tukilentotoiminnaksi, jota myös laivue tekee - erityisesti ilmatorjunnalle. Siksi sijoituspaikka on erinomainen ratkaisu valmisteltaessa yhdessä esimerkiksi valtakunnallisten ilmatorjuntaleirien maalilentosuunnitelmaa. Lennätystoiminta
on myös sotilasilmailua ja henkilöstön
on hallittava joukko ilmailumääräyksiä- ja säädöksiä. Tähän liittyvä paras
asiantuntemus löytyy tarvittaessa läheltä Tukilentolaivueesta.
Muita ajankohtaisia asioita koulun
kannalta ovat muun muassa:
esikunnan organisaation uudistaminen
ja käyttöönotto 1.1.2010
1. kasarmin peruskorjauksen valmistuminen kesäkuussa 2009
valmistautuminen uuden yhteyskoneen
käyttöönottoon ja sen edellyttämään
koulutukseen sekä
valmistautuminen uuden keskivalvontatutkan (KEVA 2010) käyttöönottoon
ja sen edellyttämään koulutukseen sekä
koulutusympäristön rakentaminen.
Töitä riittää ja toisaalta toimintaedellytyksiä parantavia hankkeita on
konkretisoitumassa. Ilmasotakoulun
toimintaympäristö kehittyy, jota on pidettävä mahdollisuutena koulutuksen
näkökulmasta. Kahden eri organisaatiokulttuurin tulee lähentyä toisinaan
edelleen ja edettävä kohti yhteistä ilmapuolustuksen toimintakulttuuria.
Molempien vahvuudet kannattaa hyödyntää - perinteitä kunnioittaen.
Lopuksi haluan onnitella ilmatorjuntaupseereita uuden ilmatorjuntaasejärjestelmän hankintapäätöksestä.
Hankinnasta saatavia hyötyjä ilmapuolustuksen ja yhteistoiminnan kannalta
ei tarvinne tarkemmin perustella.
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

ILMATORJUNNAN JOHTAMISEN
MONIMUOTOISUUS
Ilmatorjunnassa on perinteisesti jaettu johtamisen kokonaisuus taktiseen,
taistelutekniseen, tulenkäytön ja
huollon johtamiseen. Jokainen viime
vuosikymmeninä sotakouluja käynyt
ilmatorjuntamies tuntee tämän jaon
ja on siihen eri kursseilla opiskellessaan viimeistään koulutöissään törmännyt. Kun asiaa tarkastellaan voimassa olevan aselajimme opas- ja käsikirjaperheen kautta, voidaan sanoa,
että näistä johtamisen eri osa-alueista ja niiden välisistä suhteista löytyy
monivivahteisiakin sovelluksia.
Parhaillaan lanseerauksessa olevan FINGOP-johtamisprosessin
myötä operatiivisen johtamisen taso
siirtynee terminologisesti pääesikunnan tasalle - taktisen johtamisen
ulottuessa jatkossa entistä ylemmäs
- aina puolustushaaraesikuntien tasalle. Tästä seuraava muutos tulee
vaikuttamaan jatkossa myös ilmatorjunta-aselajin johtamisen terminologiaan eri tasoilla. Ohjesääntöjen ja
oppaiden muuttaminen sekä asian
kouluttaminen joukoille tulee viemään varovaisestikin arvioiden kokonaisen vuosikymmenen.
Nykyään aselajissamme kuitenkin vielä taktisella johtamisella käsitetään ilmatorjuntajoukkojen käytön suunnittelua, taistelujaotuksen
ja johtosuhteiden käskemistä sekä
ilmatorjuntajoukkojen taktisten tehtävien määrittämistä. Eli taktisessa
johtamisessa on pohjimmiltaan kysy6 • Ilmatorjunta 2/2009

mys voiman jaosta ja siihen liittyen
tehtävien annosta. Kaikkien muiden
johtamisen lajien ja muotojen ensisijaisena tavoitteena on käytössä olevilla joukoilla saattaa toimeksi mahdollisimman hyvin käsketyt taktiset
tehtävät. Taisteluteknisen johtamisen
päämääränä on pyrkiä tähän käyttämällä joukkoja voimassa olevien yksikkötyyppikohtaisten ohjeistusten
mukaisesti - tarvittaessa myös niitä
soveltaen. Vastaavasti tulenkäytön
johtamisella pyritään riittävän tilannekuvan luomiseen ja sen pohjalta
tehokkaaseen ja koordinoituun tulitoimintaan mukaan lukien omien
koneiden alas ampumisen estäminen.
Huollon johtamisen tavoitteena on
ensisijaisesti pitää yksiköt taistelukelpoisina kaikissa olosuhteissa.
Näiden neljän perinteisen johtamisen lajin lisäksi on viime vuosikymmeninä uutuutena vakiintunut
käyttöön termi taistelun johtaminen. Sen sisältö vaihtelee vielä hieman eri lähteissä. Kuitenkin voidaan
sanoa, että taistelun johtaminen käsittää kaikki ne ”temput”, millä pyritään toimeenpanemaan menestyksellisesti taktisen tehtävän toteuttaminen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että
taistelutekninen, tulenkäytön ja huollonkin johtaminen toteutetaan optimitilanteessa yhdessä taistelun johtamisen kautta.
Joukkojen taistelun johtaminen
ei onnistu vain siistinä sisätyönä

näyttöpäätteiden ääressä. Aivan kuten siviilissä lukuisat yksilöt käpertyvät nykyään internetin tai tietokonepelien virtuaalimaailmaan, on osa
sotilaistakin välillä hairahtunut siihen virheelliseen käsitykseen, että
taistelun johtaminen voitaisiin toteuttaa nykytekniikan avulla satojen
kilometrien päästä pelkästään näyttöpäätetyönä. Tällä tavoin toimittaessa todennäköisyys paikallistuntemuksen puuttumiseen ja tilannetietoisuuden sekä todellisuuden tajun
katkeamiseen on miltei sataprosenttinen. Taistelun johtamisen tulee jatkossakin olla eri johtamisjärjestelmien käytön lisäksi suurelta osin läheistä työskentelyä johdettavien parissa
- kannustamalla ja ohjaamalla heitä
vaativissa tehtävissään tarvittaessa miltei kädestä pitäen. Tähän sisältyy myötäeläminen menestyksen
hetkellä, mutta myös vaikeuksien,
murheiden ja jopa tappioiden keskellä. Suomalaisen sotilasjohtajan tulee
näkyä kentällä ja johtaa joukkojaan
edestä. Tämä on aivan ensiarvoisen
tärkeä osa sitä oikeaa taistelun johtamista.
Terveisin ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Rauno Lankila

A-LASKUVARJO OY
www.uotila.com

SUOMALAISTA TYÖTÄ

Scantarp on erikoistunut teknisten kankaiden päällystykseen ja
niiden jatkojalostukseen. Scantarp on alansa johtava yritys
Skandinaviassa.
Päällysteinä käytämme PVC:tä, PVC/PU-yhdistelmiä ja muita
termoplastisia päällysteitä.
Jatkojalostamme tuotteitamme saumaamalla ja ompelemalla.
Merkittävä erikoistuotteiden ryhmä tuotannossamme on
kokonaisvaltainen sotilaallinen naamiointi ja suojaaminen.
Oy Scantarp Ab PL1766 70421 Kuopio Puhelin (017) 288 1188 WWW.scantarp.fi
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Everstiluutnantti Jukka Hautala
Maanpuolustuskorkeakoulu

FINGOP-prosessi
- suunnittelun työkalu
Tämän Ilmatorjuntalehden numeron
teemana on taistelun ja tulenkäytön
johtaminen. Onnistuneen taistelun
edellytys on hyvän johtamisen lisäksi
hyvin ja huolella tehty suunnittelu.
Tässä artikkelissa selvitetään mistä
FINGOP-prosessissa on kysymys
sekä millaisia kokemuksia sen käytöstä on saatu Maanpuolustuskorkeakoulussa. Tavoitteena on antaa lukijoille käsitys siitä, mistä FINGOPprosessissa on kysymys.

Mikä ihmeen FINGOP?
Vuonna 2006 otettiin Puolustusvoimissa käyttöön Operatiivisen Suunnittelun Perusteet -asiakirja, joka on
opittu tuntemaan paremmin nimellä FINGOP (GOP= Guidelines for
Operational Planning). Asiakirjassa
on kuvattu operatiivisen suunnittelun prosessi sekä siinä käytettävät
keskeisimmät käsitteet. Asiakirjan
kuvaama suunnitteluprosessi on tarkoitettu käytettäväksi eri tasojen johtoportaissa aina Pääesikunnasta jopa
pataljoonan - komppanian -tasolle ja
se on tarkoitettu tukemaan sekä ennakoivaa että tilanteenmukaista suunnittelua.
Monet ammattisotilaat ovat
saattaneet käyttää FINGOP-prosessin mukaista suunnittelua omissa joukko-osastoissaan. Maanpuolustuskorkeakoulu on ollut mukana
FINGOP:n mukaisen suunnitteluprosessin käyttöönotossa ja sen kehittämisessä vuodesta 2006 lähtien ja
8 • Ilmatorjunta 2/2009

viimeistään esiupseerikurssilla kaikki opiskelijat perehdytetään uuteen
suunnitteluprosessiin.

Mitä uutta
FINGOP-prosessi tuo?
FINGOP:ssa kuvattu suunnitteluprosessi eroaa varsin vähän siitä perinteisestä suomalaisesta suunnitteluprosessista, joka meillä on ollut
käytössä. Molemmista suunnitteluprosesseista löytyvät samat tutut elementit. Suunnittelu käynnistetään tilanteenarvioinnilla, jota seuraa tehtävän erittely, toimintamahdollisuuksien arviointi ja toimintavaihtoehtojen laatiminen. Komentaja valitsee
esitetyistä toimintavaihtoehdoista
jatkotyöskentelyn pohjaksi yhden,
josta esikunta laatii yksityiskohtaisen suunnitelman ottaen huomioon
komentajan antamat tarkennukset.
Meillä ei ole oikeastaan ollut aiemmin kuvattuna suomalaista suunnitteluprosessia. Merkittävä
parannus onkin se, että suunnitteluprosessi kuvataan, eikä sen opettaminen ja omaksuminen ole enää
pelkän perimätiedon tai yksittäisten
ohjeiden ja opetusmonisteiden varassa. FINGOP-prosessin mukaisesti
suunnitteluprosessissa operatiivinen ajattelu, suunnitteluvaiheiden ja
suunnittelun tuotteiden sisältö sekä
systemaattinen tiedon keruu ja taltiointi korostuvat. Prosessissa syntyy
standardituotteita kaikissa vaiheissa
kaikilla tasoilla.

Prosessin vaiheet
FINGOP-prosessi koostuu viidestä
suunnitteluvaiheesta, jotka ovat:
suunnittelun käynnistäminen
suunnitteluperusteiden määrittäminen
toiminta-ajatuksen laatiminen
suunnitelman laatiminen ja
suunnitelman päivittäminen
Vaihe 1 - suunnittelun käynnistäminen
Suunnittelu käynnistetään muodostamalla suunnitteluryhmä ja keräämällä suunnittelussa tarvittavaa tietoa.
Suunnitteluryhmän runko muodostetaan yleensä suunnittelun käynnistävän esikunnan henkilöstöstä. Suunnitteluryhmässä on oltava riittävä
asiantuntemus, jotta suunnittelun
käynnistämiseksi tarvittavat perustiedot osataan määrittää ja hankkia.
Suunnitteluryhmää täydennetään tarvittaessa asiantuntijoilla ja alajohtoportaiden edustajilla. Tämän vaiheen
jälkeen tulisi olla riittävät perusteet ja
resurssit suunnittelun aloittamiseen.
Vaihe 2 - suunnitteluperusteiden
määrittäminen
Suunnitteluperusteiden määrittämisvaihe aloitetaan tilanteenarvioinnilla, jossa on oleellista arvioida sekä
omat että vihollisen kyvyt ja mahdollisuudet. Tässä vaiheessa määritetään
myös se, mitä on saatava aikaiseksi ja
millä resursseilla, jotta ylemmän johtoportaan asettamat päämäärät toteu-

tuvat. Erityisen tärkeää on analysoida
ja ymmärtää ylemmän johtoportaan
toiminnan päämäärä sekä tavoiteltava loppuasetelma sekä sen käskemät
tehtävät. Tämän perusteella voidaan
määrittää oman joukon haluttu loppuasetelma sekä operatiivinen tehtävä. Vaiheen 2 keskeisin tuotos on
komentajan operatiiviset suunnitteluperusteet, jonka perusteella
esikunta voi jatkaa suunnittelua seuraavaan vaiheeseen ja alajohtoportaat
voivat aloittaa oman suunnittelunsa.
Vaihe 3 - toiminta-ajatuksen laatiminen
Toiminta-ajatuksen laatimisvaiheessa on tarkoitus määrittää se, miten
operatiivinen tehtävä toteutetaan.
Tässä vaiheessa laaditaan mahdollisia toimintavaihtoja tehtävän täyttämiseksi sekä määritetään tehtävässä
tarvittavat resurssit. Laaditut toimintavaihtoehdot verrataan keskenään ja
esitellään komentajalle päätöksentekoesittelyssä. Komentajan tekemän
päätöksen sekä hänen mahdollisesti tekemien tarkennusten perustella
esikunta laatii valittuun vaihtoehtoon
toiminta-ajatuksen ja joukkotarveluettelon. Toiminta-ajatus ja joukkotarveluettelo ovat tämän vaiheen
päätuotteet.

kelpoisina muuttuneissa olosuhteissa. Suunnitelman päivittäminen jakaantuu kahteen osaan, suunnitelman
tarkistamiseen ja suunnitelman arviointiin. Mikäli havaitaan merkittäviä
suunnitelman muutostarpeita, tulee
suunnittelu käynnistää uudestaan
prosessin aikaisemmista vaiheista.

Kokemuksia
FINGOP-prosessin käytöstä
Maanpuolustuskorkeakoulussa
FINGOP:n mukaista suunnitteluprosessia on käytetty jo yli kaksi vuotta
esiupseeri- ja yleisesikuntaupseerikurssien opetuksessa kymmenissä
operaatiotaidon ja taktiikan harjoituksissa. Kokemukset ovat olleet
hyviä ja voidaan todeta, että uusi
suunnitteluprosessi soveltuu hyvin
suomalaisten joukkojen operaatioiden suunnitteluun. Samalla on kuitenkin huomioitava muutama keskeinen asia, jotka ovat edellytyksenä onnistuneeseen lopputulokseen.
FINGOP-prosessia voidaan pitää työkaluna. Ellei työkalua osata
käyttää, niin hyvistäkään aineksista
ei saa kunnon tuotetta. Alussa onkin
erittäin tärkeää, että hyvin suunnitteluprosessiin perehtynyt opastaa
jokaisen vaiheen työskentelyn. Eri

vaiheiden sinänsä tärkeät tuotteet
eivät ole itsetarkoitus vaan tärkeää
on ennen kaikkea prosessin aikana
tapahtuva ajatustyö ja sitä kautta lisääntyvä ymmärrys. Ilman opastusta
punainen lanka katoaa, ellei ymmärretä, mitä ollaan tekemässä. Tästä on
myös henkilökohtaisia kokemuksia,
kun itse yritin ensimmäisen kerran
käyttää prosessia ilman kunnollista
koulutusta ja perehtymistä tavoitteena saada vain asiakirja valmiiksi
määräajassa.
FINGOP-prosessin yhtenä suurimpana haasteena on uusien käsitteiden omaksuminen. Osa käsitteistä on
tuttuja, mutta osa käsitteistä on aivan
uusia kuten esimerkiksi voimanlähde. Menemättä tässä itse käsitteisiin
niin voidaan silti todeta, että käsitteiden syvällinen ymmärtäminen on
toinen ehdoton edellytys FINGOP:n
mukaisen suunnitteluprosessin onnistuneelle toteuttamiselle. Käsitteiden ymmärtäminen ohjaa eri suunnitteluvaiheissa asioiden syvälliseen
ymmärtämiseen.
Kolmantena ja ehkä kaikkein tärkeimpänä tekijänä on ennakkoluuloton asenne uutta suunnitteluprosessia
kohtaan. On luonnollista, että uusi
tapa lähestyä operatiivista suunnitteluprosessia ja vielä osin vierain kä››

Vaihe 4 - suunnitelman laatiminen
Suunnitelman laatimisvaiheessa toiminta-ajatusta tarkennetaan suunnittelemalla yksityiskohtaisesti mm.
toimeenpanoon tarvittavat joukot,
joukkojen liike, suojaaminen, tukeminen ja toiminnan koordinointi.
Vaiheen tuloksena on operatiivinen
suunnitelma, jonka perusteella taistelu voidaan johtaa, käskeä ja toteuttaa.
Vaihe 5 - suunnitelman päivittäminen
Suunnitelmien päivittäminen on
joko määräaikaista tai tilanteesta
johtuvaa. Suunnitelman päivittämisen tarkoituksena on varmistaa, että
aiemmin laaditut suunnitelmat ovat
ajan tasalla ja säilyvät toteuttamis-

Suunnittelun perusteella tuotetaan joukkojen ja yksiköiden taistelukäskyt.
Erilliskäsky ilmatorjuntayksikölle annetaan perinteeseen tapaan henkilökohtaisesti päällikölle patterin komentopaikalla karttojen ääressä siellä jossakin….
Ilmatorjunta 2/2009 • 9
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sittein aiheuttaa muutosvastarintaa.
Näin oli laita ainakin itselläni. Siksi
oma päätös siitä, että haluaa oppia
uutta, on avainasemassa. Kun FINGOP-prosessi on opeteltu, niin sen
jälkeen tarvitaan tietenkin vielä paljon harjaantumista, jotta FINGOPprosessin ajatusmaailma aukeaa ja
työkalua osataan käyttää tehokkaasti
hyvin tuloksin.
Edellä FINGOP-prosessia on
kuvattu hyvin yleisellä tasolla. Uutta suunnitteluprosessia on käytetty
myös ilmatorjunnan suunnittelussa.
Prosessi soveltuu hyvin myös siihen.
Tärkeää on kuitenkin se, että prosessia pitää osata soveltaa aselajin näkökulmasta. Maanpuolustuskorkeakoulussa FINGOP-prosessin mukaisesti
on suunniteltu sekä armeijakunnan
että prikaatin ilmatorjuntaa osana
yhtymän suunnittelua. Karjalan Prikaatissa Salpausselän Ilmatorjuntapatteristossa prosessia on sovellettu
jopa patteristotasalla.

Lopuksi
Usein kuulee väitettävän, että FINGOP on ylimmän tason suunnittelutyökalu. FINGOP-prosessi on kuitenkin tarkoitettu eri tason johtoportaille. Se edellyttää hieman vaivaa työkalun käytön opetteluun ja
harjaantumiseen. Työskenneltäessä
prosessin mukaisesti, suunnittelijat
”pakotetaan” lähestymään asiaa systemaattisesti ja analyyttisesti sekä
arvioimaan tehtävän rajoituksia ja
mahdollisuuksia monelta eri kannalta. Ymmärrys suunniteltavaan
asiaan kasvaa ja näin saadaan paremmin uhkakuvaa vastaavia suunnitelmia. Prosessin mukaisesti työskenneltäessä välivaiheet dokumentoidaan ja näin tehtävien vaihtuessa
uudetkin komentajat tietävät mihin
olemassa olevat suunnitelmat perustuvat. Kun prosessia käytetään eri
tasoilla, jokaisella tasolla samoista asioista puhutaan samoilla käsit-

teillä ja asiat ymmärretään samalla
tavalla.
FINGOP ei sovellu, eikä se ole
tarkoitettukaan taistelun johtamisen
välineeksi, mutta tekemällä suunnittelun FINGOP- prosessin mukaisesti, taisteluun valmistautumiseen, johtamiseen ja tilanteen muutoksiin on
varauduttu systemaattisesti ja näin se
parantaa merkittävästi taistelun johtamisen ja taistelussa menestymisen
edellytyksiä.
Mikäli lukijalla heräsi mielenkiinto lukea asiasta lisää, niin ajatuksia FINGOP:n hyödyllisyydestä
ja käytettävyydestä suunnitteluun
ja johtamiseen on kirjoitettu mm.
Kylkiraudan numeroissa 1/2008 3/2008.
Kirjoittaja everstiluutnantti Jukka Hautala toimii Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen
ilmatorjuntataktiikan vanhempana
opettajana. Kuvat: Petteri Lalu.

Maatalouden ja Rautakaupan Ammattilainen
p. 010 768 4600
p. 010 768 4601
p. 010 768 4602
p. 010 768 4603
fax. 010 768 4609
Uusi osoite Leppäojantie 9 69100 KANNUS
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Ilmatorjunnan
taistelunjohtaminen
Ilmatorjunnan johtaminen on perinteisesti jaettu taktiseen, tulenkäytön,
huollon ja taistelutekniseen johtamiseen. Viime vuosina on alettu puhua
myös taistelunjohtamisesta.
Uuden johtamistermin käyttöönotto liittyy kiinteästi johtamisjärjestelmäkaluston uusiutumiseen
JOKE06 -kalustoksi. Uusi kalusto
siirtää ilmatorjunnan johtokeskuskaluston uudelle vuosituhannelle.
Kalustollisesta näkökulmasta kaikki
paitsi Maalinosoitustutka 87 ovatkin
uutta ja tutkakin on sisältä modernisoitu. Uusi kalusto vilisee termejä,
joihin tähän mennessä ei ole ilmatorjunnassa törmätty. Entisistä termeistä
esikunta ja maalinosoituskeskus on
luovuttu, nyt puhutaan suunnitteluja taistelunjohtokeskuksesta.
Mikään ilmatorjunnan johtosääntö ei ota vielä täsmällistä kantaa taistelunjohtamisen sisältöön tai siihen
mitä se sisältää. Taistelunjohtamisen
voidaan ajatella sisältävän taisteluteknisen- ja tulenkäytön johtamisen.
Ennen kaikkea taistelunjohtaminen
on johtamista reaaliajassa.
Taistelunjohtamisen avainasemassa onkin ilmatorjuntapatteriston
taistelunjohtokeskus, josta johdetaan
patteristoon kuuluvien yksiköiden
taistelua. JOKE06:n toimintaperiaatteena korostuu taistelujohtokeskuksen toiminta kaikessa johtamisessa
ja ilmatorjuntapatteriston esikunnan
roolina on tulevan toiminnan suun-

Ilmatorjunnan taistelunjohtajia - jaosjohtaja varajohtajineen
ILMA 2002 -harjoituksessa.

nittelu. Esimerkiksi ”vanhan ajattelun” mukaan ilmatorjuntapatteriston
esikunta johti patteriston toimintaa
maavihollista vastaan ja johtokeskus keskittyi vain ilmatilanteen johtamiseen. Uuden ajattelutavan myötä
kaikkea taistelutoimintaa maa- ja ilmavihollista vastaan johdetaan taistelunjohtokeskuksesta ja sen kautta.
Taistelunjohtamisessa suunnitteluvaihe on ilmatorjuntapatteriston
suunnittelukeskuksen työtä. Kun patteriston esikunta on suunnitellut seuraavan taisteluvaiheen valmiiksi, se
antaa käskyt alayksiköille ja johtokeskukselle. Ilmatorjuntapatteriston

suunnittelukeskuksen on annettava
taistelunjohtokeskukselle riittävät
perusteet taistelunjohtamista varten.
Näitä perusteita ovat esimerkiksi tulevat asemanvaihdot, tuliyksiköiden
valmistautumistehtävät ja ilmatorjuntapatteriston lähipuolustus sekä
varareservitoiminta. Taistelunjohtokeskuksen tehtäväksi voidaan nähdä
toiminnan johtaminen saamiensa oikeuksien puitteissa. Taistelunjohtokeskuksen tehtävänä on vastaavasti
pitää suunnittelukeskus tietoisena
patteriston kulloisestakin tilanteesta. Tällöin ilmatorjuntapatteriston
››
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ALVI-linkin pystytys

suunnittelukeskus kykenee ottamaan
reaaliaikaisen tilanteen suunnittelutyössään huomioon.
Taistelunjohtokeskuksessa toimintaa johtaa vuoropäällikkö. Vuoropäällikkö on kantahenkilökuntaan
kuuluva ja hän vastaa vuoronsa aikana kaikesta taistelunjohtokeskuksen toiminnasta. Yhteen vuoroon
kuuluvat vuoropäällikön lisäksi 1-2
taistelunjohtajaa, valvontajohtaja
ja valvonta-aliupseeri. Tuliyksiköiden taistelua johtaa vuorossa oleva
taistelunjohtaja vuoropäällikön käskemällä tavalla. Taistelunjohtamista varten taistelunjohtokeskuksella
on käytössään eri järjestelmiä, joilla
välitetään tilannetietoa tuliyksiköille. Näitä apuvälineitä ovat ITTH- ja
MATI -järjestelmät (näistä järjestelmistä on erilliset artikkelit tässä numerossa).
Tieto on tärkeintä, mitä taistelunjohtamisessa tarvitaan. Ilmatorjunnan osalta tieto vallitsevasta ilmatilanteesta tulee suoraan ITTH
-päätteelle (Ilmapuolustuksen Tulenkäytön ja TilanneHallinta) taistelunjohtokeskukseen, jossa tietoa
käsitellään eteenpäin johdettaville
yksiköille. Ylhäältä tulleeseen ilmatilannekuvaan tehdään taistelunjohtokeskuksen toimenpitein lisäyksiä,
joihin kuuluvat muun muassa ilma12 • Ilmatorjunta 2/2009

tilannekuvan täydentäminen johtokeskuksen omien tutkien tuottamilla maalitiedolla. Täydennettyä kuvaa
lähetetään edelleen alaspäin ilmatorjuntayksiköille, jotka vastaanottavat
tiedon tuliasemapäätteille (TASP).
Tuliyksiköillä on käytössään uusi
TASP06 -kalusto, joka liitetään radioverkon avulla tulenkäytönjohtamisjärjestelmään. Tulenkäytön johtamiskomennot välitetään radioverkossa samalla tavalla kuin vanhassa TASP87 -järjestelmässä. Lisäksi
TASP06 mahdollistaa tulevaisuudessa paremmin reaaliaikaisen tiedonvälityksen taistelunjohtokeskuksen ja
tuliyksikön välillä. Johtamisjärjestelmissä käytettävällä uudella radiokalustolla on vanhaan radiokalustoon
verrattuna huomattavasti paremmat
häirinnänväistö- ja salausominaisuudet. Datamuotoisen tiedon lisäksi ilmatorjunnan johtokeskuksista on
edelleen myös puheyhteys ylempään
tulenkäytön johtajaan sekä aina kun
tilanne sallii johdettaviin yksiköihin.
Puheyhteys täydentää ja mahdollistaa paremman jatkuvan tilanteen ylläpidon johtokeskuksista ylös ja alaspäin ilmapuolustuksen taistelunjohtoketjussa.
Taistelunjohtamisen toinen ulottuvuus on ilmatorjunnan taistelun-

Tutka maastossa

johtamisessa läsnä taistelunjohtokonteista löytyvän maavoimien tietojärjestelmän (MATI) kautta. MATI
-järjestelmän avulla taistelunjohtokeskus johtaa tuliyksiköiden pintatilannetta ja taistelutekniikka. MATI
-järjestelmä mahdollistaa yhtymän
alueella lähes reaaliaikaisen pintavihollistiedon välittämisen tuliyksikkö -tasalle asti. MATI -järjestelmässä ylläpidetään omaa tilannekuvaa ja
sitä käytetään myös oman toiminnan
suunnitteluun. Tuliyksiköllä on käytössään MATI -päätteet, jotka liitetään esimerkiksi radioverkon avulla
MATI -verkkoon. Taistelunjohtokeskus päivittää ilmatorjuntapatteriston
tilannekuvaa käsketyin määräajoin
sekä jakaa omille joukoilleen ylemmältä johtajalta saamaansa tilannekuvaa. Lisäksi taistelunjohtokeskus
voi johtaa MATI -järjestelmän kautta
tuliyksiköitä sanomilla.

Taistelunjohtokontti maastossa

Voidaan ajatella, että ilmatorjuntapatteriston taistelunjohtamisessa ei
ole kysymys sinänsä mistään täysin
uudesta asiasta. Uusi ajattelumalli
taistelunjohtamisesta ja johtamisjärjestelmävälineistön kehittyminen
mahdollistavat sen, että reaaliaikainen johtaminen pystytään toteuttamaan yhdestä ja samasta paikasta.
Taistelunjohtokeskus tekee samankaltaisia asioita kuin vanha maalinosoituskeskus on tehnyt vanhassa
johtamisjärjestelmässä. Tavoitteena
on selkeyttää johtamisprosessia reaaliaikaisen johtamisen osalta ilmatorjuntapatteristossa yhteen ja samaan
paikkaan hyödyntäen nykyaikaisia
teknisiä ratkaisuja optimaalisesti.
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Maavoimien
tietojärjestelmä
Yleistä
Maavoimien tietojärjestelmä MATI
on kaikkien maavoimien joukkojen
johtamiseen tarkoitettu johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmä
koostuu kahdesta eri sovelluksesta. Toista sovellusta käytetään operatiiviseen johtamiseen kiinteiden
yhteyksien avulla esikuntien välillä ja toista joukkojen johtamiseen
kentällä. Joukkojen käyttämä MATI
koostuu eri ohjelmista. Käytössä
olevat sovellukset ovat esimerkiksi
johtamislaite, palvelin ja tietoliikenneohjelma. Johtamislaiteohjelmalla laaditaan suunnitelmat, pidetään
yllä tilannekuvaa ja välitetään tietoa
eri johtamispaikkojen välillä. Palvelimella käyttäjät tallettavat tietoa
itselleen, laativat kirjallisia suunnitelmia ja lähettävät ja vastaanottavat tietoa ja suunnitelmia toisilta
joukoilta. Tietoliikenneohjelma on
tarkoitettu sanomien automaattisen
reititykseen eri tietoliikenneyhteyksien takana olevien tilaajien välillä
ja yhteyksien valvontaan.

Esikunnan työskentely
Esikunnan työskentelyssä MATI:a
käytetään toiminnan suunnittelussa,
käskytyksessä, tilannekuvan ylläpidossa ja seuraamisessa. Suunnittelussa esikunta laatii kirjalliset käskyt,
taktiset piirrokset ja tarvittavat liitteet
johtamilleen joukoille käyttäen hyväksi MATI:n ohjelmia.
Asiakirjat laaditaan palvelimelle
valmisteltuja asiakirjapohjia käyttäen. Asiakirjapohjina voidaan valmistaa ennakolta esimerkiksi tarvittavat

esikäskyt ja operatiivinen käsky. Esikuntapäällikkö laatii valmiille asiakirjapohjalle uuden asiakirjan esim.
operaatio-käsky nimeltä MYRSKY.
Asiakirja (käsky) jaetaan palvelimella esikunnan sisällä yhtä aikaa esikunnan eri toimistoille. Toimistot
voivat valmistella yhtä aikaa asiakirjaan omia kappaleitaan ja kohtiaan. Esikuntapäällikkö seuraa omalta
tietokoneeltaan työn edistymistä ja
tarvittaessa käskee eri toimistoille
tarkennuksia. Asiakirjan tultua esi-

Valmis asiakirja voidaan tulostaa esikunnassa, jolloin se saadaan
esimerkiksi komentajalle kirjallisena mukaan hänen lähtiessä maastoon
käskemään omia alaisiaan ja joukkojaan. Esikunta laatii suunnittelun yhteydessä taktiset piirrokset johtamislaiteohjelmalla. Piirrokset voidaan
liittää asiakirjaan liitteeksi, jolloin
ne ovat julkaistuissa asiakirjoissa
mukana. Omille joukoille piirrokset
voidaan lähettää erikseen johtamis-

Esimerkki operaatiokäskystä.

kunnassa valmiiksi esikuntapäällikkö julkaisee sen omalle joukolleen,
ylemmälle johtoportaalle ja muille
tarvitseville joukoille niiden omalle
palvelimelle, jolloin se on sähköisesti muiden tarvitsijoiden luettavissa.

laiteohjelman välityksellä. Näin on
mahdollista antaa ennen komentajan
suullista käskyä esimerkiksi marssikäsky tiedoksi ja tutustuttavaksi joukoille. Tällöin joukko saa lisää aikaa
valmistautua tulevaan toimintaan.

Perusyksikön MATI

Esimerkki palvelimien välisistä yhteyksistä.

Perusyksikön MATI on johtamislaitteen ohjelma ruggeroidussa tietokoneessa. Johtamislaitetta käyttävät
yksikön tilannepäivystäjät. Yleensä
perusyksikössä on kaksi tilannepäivystäjää, joista toinen on päällikön
››
Ilmatorjunta 2/2009 • 13

TEEMANA

Perusyksikön tilannekuva

TAISTELUN
JA TULENKÄYTÖN JOHTAMINEN
...Maavoimien tietojärjestelmä
Yksikön
tilannekuva.

mukana maastossa ja toinen yksikön
tilannepaikalla.

vittaessa päällikön ilmoitukset ja kysymykset ylemmälle johtoportaalle

Perusyksikön tilannepaikka

Päällikön tilannepäivystäjä

Tilannepaikka perustetaan yksiköstä
riippuen vaunuun, komentopaikalle,
radio-, maastohenkilö- tai pakettiautoon.
Tilannepaikan tehtävät ovat:
muodostaa yksikön tilannekuva
kuuntelemalla yksikön ja ylemmän
johtoportaan komentoverkkoa lähettää yksikön tilannekuvaa tai sen
muutoksia ylemmälle johtoportaalle ottaa vastaan ylemmältä johtoportaalta muiden yksiköiden tilannekuvaa ottaa vastaan ja lähettää ylemmälle johtoportaalle suunnitelmia ja
käskyjä avustaa tarvittaessa päällikköä piirtämään suunnitelmat ja päätökset johtamislaitteelle välittää tar-

Yksikön päällikkö johtaa taistelua ja
hänen mukanaan kulkee tilannepäivystäjä, joka käyttää johtamisvälinettä. Johtamisväline voi olla ajoneuvossa, vaunussa tai tilannepäi- vystäjän mukana päällikön liikkuessa
jalkautuneena.
Päällikön tilannepäivystäjän tehtävät: välittää omien havaintojen ja
päällikön käskyjen pohjalta tietoa tilannepaikalle ottaa vastaan tilannepaikan muodostamaa tilannekuvaa
ja pitää päällikkö tietoisena tilanteesta välittää tarvittaessa tilannepaikan
kautta päällikön ilmoituksia ja kysymyksiä ylemmälle johtoportaalle

MIP-protokollan periaate.
14 • Ilmatorjunta 2/2009

Perusyksikön tilannekuva muodostuu yksikön omasta radioverkosta ja
ylemmän johtoportaan radioverkosta
saaduista ilmoituksista sekä tilannepaikalle lähetetyistä viesteistä. Tilannekuvassa esitetään yksikön joukkojen paikat symboleilla tarvittavalla
tarkkuudella.
Perusyksikön päällikkö johtaa
omassa komentoverkossa yksikköään. Joukkueet ja jaokset toimivat annettujen käskyjen mukaisesti ja tilannepaikan tilannepäivystäjä päivittää
muutoksia tilanteeseen omalla johtamislaitteellaan. Tilannepaikka lähettää ylemmälle johtoportaalle oman
komppanian tilannekuvaa ja tapahtuneita muutoksia johtamislaitteelta
radion välityksellä.
Ylemmän johtoportaan radioverkkoa kuuntelemalla yksikkö tietää mitä sille ja muille yksiköille on
käsketty. Perusyksikkö ei piirrä tai
tee muutoksia muiden yksiköiden tilannekuvan symboleihin. Muutokset
päivittyvät ylemmältä johtoportaalta
tai naapureilta tulevilla viesteillä yksikön johtamislaitteelle.

Kansainvälinen
yhteensopivuus
Lisääntyneestä kansainvälisestä yhteistyöstä johtuen tavoitteena on, että
yhteiseen operaatioon osallistuvilla
mailla olisi mahdollisuus tietojen
vaihtoon. Tätä tarkoitusta varten on
valmisteltu yhteisissä kokouksissa
MIP (Multilateral Interoperability
Programme) -protokollaa. Tämän
protokollan avulla liitetään eri maiden erilaiset johtamislaitteet yhteen
siten, että yhdessä määritetyt tiedot
välittyvät johtamislaitteiden välillä.
Tekninen yhteensopivuus on vain
yksi osa kansainvälistä yhteensopivuutta. Toisaalta se mahdollistaa yhteensopivuuden, mutta sen luominen
edellyttää ensin yhteisen näkemyksen (”common understanding”) saavuttamista.
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Torjunta-analyysiprosessin
käytettävyys ilmatorjuntayksikön
tulenkäytön suorituskyvyn
mittaamiseen ja kehittämiseen
Artikkelin aiheena on ilmatorjunta-aselajissa vuodesta 2002 lähtien
kehitetty torjunta-analyysiprosessi,
joka vuonna 2007 laajentui myös
merivoimien käyttöön. Torjuntaanalyysin käyttöönottoon vaikuttaneena tekijänä oli tarve luoda työkalu
ilmatorjuntajoukkojen suorituskyvyn
todentamiseen ja kehittämiseen, joka
samalla mahdollistaisi myös joukon
operatiivisen käytettävyyden todentamisen.
Ilmatorjuntajoukon suorituskyvyn mittarina on aina pidetty kaikkien yksikkötyyppien osalta kykyä
suorittaa annettu tehtävä. Ilmatorjunnan torjunta-analyysissä arvioidaan
henkilöiden, joukkojen, materiaalin
ja järjestelmän suorituskykyä. Suorituskyvyn arvioinnin taustalla on olemassa olevan suorituskyvyn mittaus.
Tarve joukon suorituskyvyn mittaamiseen liittyy tarpeeseen ilmatorjuntajoukkojen operatiivisen käytettävyyden tunnistamiseen. Jotta kyetään
määrittämään ja seuraamaan joukon
operatiivista käytettävyyttä, tulee ensiksi kyetä todentamaan joukon suorituskyky.
Torjunta-analyysiprosessissa mitataan kaikkien suorituskyvyn osatekijöiden kokonaissuorituskyky, joka
analysoidaan kaikilla toiminnallisilla
tasoilla aina asejärjestelmän operaat-

torista taktiseen johtajaan (patteristo/
rykmentti) asti. Tätä analysoinnin tulosta verrataan annetun operatiivisen
tehtävän täyttymiseen, josta saadaan
vaatimukset joukon suorituskyvyn
kehittämiselle. Torjunta-analyysin
tavoitteena on ilmatorjuntajoukon
parempi suorituskyky seuraavan ilmahyökkäyksen torjunnassa.
Suorituskyvyn mittaus perustuu
aikaan perustuvan tarkan tiedon keräämiseen, jonka perusteella torjunnan onnistumista voidaan analysoida
useilla toiminnan eri tasoilla. Prosessin tavoitteena on ilmatorjuntayksikön torjuntakyvyn kehittyminen. Yhtenä ajatuksena on ollut luoda suorituskyvyn mittaamisen mahdollistava
taktinen työkalu, jota käytetään yhtäläisesti niin rauhan kuin poikkeusolojen aikana.

Torjunta-analyysin kehitys
Ilmatorjunnan tulitoiminnan suorituskykyä on mitattu erilaisin menetelmin jo 1970-luvulta lähtien.
Alkuvuosina mittaaminen tapahtui
manuaalisesti ja tulen vaikuttavuutta arvioitiin pääosin visuaalisten havaintojen perusteella. Koska ilmatorjunta siirtyi ohjusaikakauteen vasta
1980-luvun alussa, niin analysointi
painottui aluksi ammusilmatorjun-

taan. 1980-1990-luvuilla analyysi keskittyi pääosin erilaisista osumaindikaattoreista saatujen osumaprosenttien arviointiin. Ohjusasejärjestelmillä toteutettiin ammuntojen
osalta järjestelmäkohtainen videointi
tulen osuvuuden tarkkailemiseksi.
1990-luvulla havaittiin, että ilmatorjuntajoukkojen todellisesta suorituskyvystä ei ollut käsitystä, koska
arvioinnissa keskityttiin lähinnä ammusaseiden osumaprosenttien analysoimiseen kouluampumatilanteissa.
Huomioimatta jäivät ohjusaseet ja tulenkäytön johtoportaat sekä toiminta
todellisessa maalitilanteessa ja häirityissä olosuhteissa. Näiden joukkojen osalta ei tunnettu joukon operatiivista käytettävyyttä. Tämän ongelman poistamiseksi alettiin suunnitella ja kehittää menetelmiä ilmatorjuntajoukkojen todellisen suorituskyvyn
mittaamiseksi. Muodostettiin käsite
ilmatorjunnan torjunta-analyysi.
Varsinaista ilmatorjuntajoukkojen suorituskyvyn analysointia kokeiltiin ensimmäisen kerran Puolustusvoimien pääsotaharjoituksessa
vuonna 2002. Silloin analyysitoiminta tapahtui raskaalla erotuomariorganisaatiolla ja manuaalisesti
toimintaa varten kehitetyllä ITKUVA-ohjelmistolla. Analyysin tulokset
››
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Kuva 1. Ilmatorjuntayksikön torjuntatehtävän muodostuminen.

ja harjoituksen kokemukset ilmatorjunnan suorituskyvyn mittaamisessa ja analysoinnissa olivat ratkaiseva
askel kohti nykyistä ilmatorjunnan
torjunta-analyysiä. Manuaalisesti
tapahtuvasta suorituskyvyn mittaamisesta on suuntaus tämän jälkeen
ollut asejärjestelmistä suoraan saataviin teknisiin tietoihin perustuviin
toiminnan mittaamiseen, operaattoreiden toiminnan taltioimiseen sekä
niistä johdettuihin analyyseihin. Suorituskyvyn analysoinnissa toiminnan
painopiste on ollut kahdesti vuodessa
Lohtajan harjoitusalueella järjestettävissä ilmatorjuntaharjoituksissa ja
niiden ilmapuolustusvaiheissa. Tähän on perusteena ollut käytännössä
resurssien kohdentaminen niin lentotoiminnan, elektronisten sodankäynnin kuin myös tarvittavien teknisten
tarkkailuvälineiden keskittämisestä
yhteen harjoitukseen kaikkia joukkoja varten. Ilmatorjuntaharjoitus onkin viime vuosina kehittynyt kaikkien puolustushaarojen yhteiseksi
JOINT-ilmapuolustusharjoitukseksi,

jossa tavoitteena on mitata ilmatorjuntajoukkojen suorituskykyä torjunta-analyysiprosessin avulla.

Torjuntatehtävän toteutus
Ilmatorjuntajoukon päätehtävä on
annetun taktisen tehtävän mukaisesti ilmahyökkäysten torjunta tai
tappioiden tuottaminen vihollisen
ilma-aluksille. Tehtävän toteuttamisen tärkeimmät tekijät on esitetty
kuvassa 1.
Tehtävän toteuttamisen lähtökohtana ovat yksikölle käsketyt tulenkäytön perusteet ja yksikön toteuttamat tulenkäytön valmistelut.
Torjunnan edellytyksenä on reaaliaikainen ilmatilannekuva vallitsevasta ilmatilasta. Sen tuottaminen
edellyttää ilmatilan valvontaa joko
joukon omilla välineillä tai niiden
puuttuessa tiedon saamista ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän
kautta. Ilmatorjuntajoukkojen oikean
taisteluteknisen- ja tulenkäytön edellytyksenä on ilmatilanteen jatkuva

Kuva 2. Ilmatorjunnan torjunta-analyysin eri tasot.
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seuraaminen, jotta vihollisen ilmatoiminta havaitaan ajoissa eikä omia
ilma-aluksia tuliteta. Muodostetun
ilmatilannekuvan perusteella johdetaan ilmatorjunnan tulenkäyttöä. Ilmatorjunnan tulenkäytön johtamisen
tarkoituksena on käskeä tulenkäytön
perusteet ja ohjeet sekä saattaa tosiaikainen, paikallinen ilmatilannekuva
ilmatorjuntayksiköille tulitoiminnan
perusteiksi. Tulenkäytön päämääränä on käsketyn taktisen tehtävän toteuttaminen. Tehtävän toteuttaminen
ja oikea-aikainen tulen aloittaminen
edellyttää ilmatorjuntajoukolta tehtävää vastaavaa suorituskykyä, niin
asejärjestelmän, henkilöstön kuin
joukon osalta.
Edellä esitetystä kuvasta voidaan myös löytää ilmatorjuntajoukon suorituskyvyn osatekijät, joihin
torjunnan onnistumisen tarkastelu
tulee torjunta-analyysin muodossa
kohdentaa.

Torjunta-analyysi
prosessina
Torjunta-analyysiprosessi jakautuu eri tasoille, joita voidaan nähdä
olevan kuusi (6). Ne ovat alhaalta
ylöspäin lukien operaattori-, ryhmä-, jaos-, yksikkö-, patteristo-, ja
rykmentti-taso. Ideana on, että tieto
kumuloituu alhaalta ylöspäin ja palaute annetaan jokaiselta tasalta alaspäin. Tarkoituksena on kehittää omaa
suorituskykyä analysoimalla oma ja
vihollisen toiminta. Kuvassa 2 on
esitetty torjunta-analyysin eri tasot.
Tasoilla 1-3 (operaattori, laite ja

jaos) annetaan kaikilla ase- ja johtamisjärjestelmillä välitön palaute
toiminnasta toimipaikkakohtaisena
aina tasolle asti. Tarkoitus on antaa
palaute mahdollisimman nopeasti ilmahyökkäyksen ja torjuntatilanteen
jälkeen. Kolmannen tason torjuntaanalyysistä muodostuu tyypillisesti
tuliyksikön analyysi. Alatason toiminnan analysointi on merkittävässä asemassa koko torjunta-analyysiprosessin osalta, koska siellä tuotetaan
lähtökohtaisesti torjuntatilanteen tiedot.
Yksikön torjunta-analyysissa
(taso 4) kootaan yksikön tiedustelutiedot ilmahyökkääjän toiminnasta,
analysoidaan oman toiminnan onnistuminen annetun tehtävän suhteen,
saadaan perusteita oman toiminnan
välittömään kehittämiseen sekä valmistellaan tärkeimmät huomiot, johtopäätökset ja esitykset patteriston
torjunta-analyysiin.
Ylätason analyyseiksi voidaan lukea patteriston (taso 5) ja rykmentin
(taso 6) torjunta-analyysit. Ylätason
analyysissä kootaan tiedustelutiedot
ilmahyökkääjän toiminnasta, analysoidaan oman toiminnan onnistuminen annetun tehtävän suhteen sekä
saadaan perusteita oman toiminnan
välittömään kehittämiseen sekä valmistellaan tärkeimmät huomiot, johtopäätökset ja esitykset ylemmälle
johtoportaalle. Ylätasojen analyysin
vaikutukset ovat pitkäkestoisempia
ja vaikuttavat esimerkiksi tulenkäytön perusteisiin sekä taktisen tai operatiivisen tason toimintaan. Ylätason
analyysin merkittävänä pohjana ovat
yksiköiden suorittamat torjunta-analyysit omista toiminnoistaan.
Ilmatorjunnan torjunta-analyysiä
tukemaan voidaan toteuttaa kaksipuolinen analyysi ilmatorjuntajoukkojen ja ilmavoimien välillä. Analyysitilaisuudesta käytetään nimeä
debrief. Debrief-tilaisuus edellyttää
teknisten ratkaisuiden toteuttamista
ilmavoimien ja ilmatorjuntajärjestelmien tietojen esittämiseksi. Tilaisuuden tarkoituksena on torjuntatilan-

teen jälkeen läpikäydä tapahtumat
yhdessä vastustajan kanssa yhdistämällä molempien osapuolten toiminnan tiedot, kuten ammunnat, yhteiseen tilannekuvaan. Tavoitteena on
luoda molemmille osapuolille realistinen kuva, mitä todellisuudessa
tapahtui, peilaten oma toiminta vastustajan todelliseen toimintaan. Tästä
saadut tiedot syventävät entisestään
tasojen 4-6 torjunta-analyysejä.
Torjunta-analyysissä on erittäin
tärkeä myös palaute ylhäältä alas
koko ketjun osalta. Palautteen kautta kehitetään omaa toimintaa ja suorituskykyä. Palaute voi vaikuttaa toimintaan monella tavalla esimerkiksi
operaattorikohtaisilla ohjeistuksilla,
taisteluteknisillä tai tulenkäytön johtamiseen liittyvillä ratkaisuilla, kuten
asemien vaihto tai tulitoiminnan perusteiden muuttamisella.

Torjunta-analyysi ja joukon
suorituskyvyn
todentaminen
Puolustusvoimissa suuntauduttiin
suorituskyky -perusteiseen ajattelumalliin vuosituhannen vaihteessa. Sen pohjalta kaikki maavoimien
aselajit muuttivat omien joukkojensa
arvioinnin suorituskykyperustaiseksi. Suorituskykyperustainen toiminta
perustuu suoriutumiseen annetuista
tehtävistä, jonka mittaaminen ja arviointi muodostaa oleellisen osan toimintaa. Suorituskyvyn mittauksen ja
analysoinnin päätarkoitus on jäsennellyn ja luotettavan tiedon tuottaminen organisaation jatkokäyttöön. Ilman jäsenneltyä ja luotettavaa tietoa
organisaatio ei kykene käyttämään
mittareita luotettavasti ja tehokkaasti. Samoin myös mittaamisen pohjalta tehtävät analyysit menettävät
merkityksensä.
Suorituskyvyn määritelmän
mukaan suorituskyky on henkilön,
joukon, materiaalin tai järjestelmän
kyky täyttää sen olemassaolon tarkoitus ja toiminnalle asetetut vaatimukset. Suorituskyky on yleensä

useiden yksittäisten osatekijöiden
(suorituskykytekijöiden) tulo. Suorituskykyä voidaan mitata kertomalla
sen yksittäisiä osatekijöitä ja painottaen niitä osatekijöiden tärkeyden ja
merkityksen mukaisesti.
Edellisestä kappaleen perusteella voidaan todeta, että ilmatorjunnan
torjunta-analyysiprosessi kattaa koko
suorituskyvyn virallisen määritelmän
neljä kulmakiveä eli se on ihanteellinen työkalu suorituskyvyn kehittämiseen.
Suorituskyvyn mittaamisesta
voidaan löytää kaksi mielenkiintoista
näkökulmaa, jotka edesauttavat suorituskyvyn mittaamisen mieltämistä
myös kouluttavissa joukoissa. Ensiksi suorituskyvyn mittauksen voidaan ajatella olevan osa oppimisprosessia. Tällöin tavoitteiden ei välttämättä tarvitse olla yksikäsitteisesti
tiedossa ennen mittausta, jolloin
mittauksen avulla lisätään ihmisten
ymmärrystä mitattavasta asiasta.
Toisaalta mittarit toimivat myös tärkeinä kommunikaatiovälineinä, joita
voidaan käyttää kaikenlaisessa kehittämistoiminnassa keskusteluiden
ja kokemusten analysoinnin tukena.
Käyttämällä kaikkien ymmärtämiä ja
tuntemia mittareita, voidaan organisaatiossa muodostaa yhteinen näkemys toiminnan kehittämisestä ja eri
tekijöiden välisistä vaikutussuhteista. Torjunta-analyysiprosessissa voidaan oman toiminnan tulkitsemisen
ja kehittämiskohteiden tunnistamisen
kautta myös oppia oman joukon käytöstä sekä myös löytää merkittäviä
oman toiminnan kehittämiskohteita.

Lopuksi
Torjunta-analyysi on erinomainen ja
soveltuva työkalu ilmatorjuntajoukon tulenkäytön arvioimiseen ja kehittämiseen. Tämän osoittaa se, että
torjunta-analyysiprosessi on selkeästi mielletty kouluttavissa ilmatorjuntajoukoissa oman toiminnan kehittämisen työkaluksi.
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Torjunta-analyysi tuottaa samalla
myös tarvittavan tiedon joukon suorituskyvystä, jota voidaan verrata joukolle annettuun tehtävään. Kehittämisen tarve liittyy joukon suorituskyvyn arviointiin torjunta-analyysin
tuottamalla tiedolla. Samoin myös
analyysistä saatavan tiedon dokumentointi vaatii kehittämistä. Analyysi tuottaa arvokasta tietoa joukon
operatiiviselle käyttäjälle ja tieto on
oltava käytettävissä myös joukon
myöhempään koulutukseen esimerkiksi kertausharjoituksissa.
Torjunta-analyysiprosessin tavoitetilana on sen kehittäminen to-

delliseksi tulenkäytön suorituskyvyn
analysoinnin, mittaamisen ja kehittämisen välineeksi, joka tuottaa tarvittavat taltiot ja dokumentit niin koulutus-, kehittämis- kuin operatiiviseen
käyttöön. Tavoitetila on kuvassa 3.
Tavoitetilassa torjunta-analyysin
toteutus on toiminnalliselta ja myös
tekniseltä osaltaan vakioitu sekä toteutukseltaan soveltuva myös kansainväliseen toimintaan. Prosessissa
arvioidaan tunnistettuja suorituskyvyn osatekijöitä, joille on määritetty
asejärjestelmittäin suorituskykyvaatimukset. Toimintaa tukee ilmavoimien kanssa toteutettava debrief-toi-

TORJUNTA-ANALYYSIPROSESSI

minta, joka mahdollistaa kaksipuolisen analysoinnin.
Näin toteutettavalla torjuntaanalyysillä selvitetään yksikön suorituskyky, joka dokumentoidaan tarvittavilla taltioilla. Dokumentit ovat
jatkokäytettävissä joukon jatkokouluttamisessa sekä myöhemmässä vaiheessa myös operatiivisella käyttäjällä. Suorituskyvyn arvioinnilla on selkeä liittymäpinta joukon kokonaisarviointiin, joka toteutetaan puolustushaaran ohjeistamalla tavalla, mutta
toiminnan arvioinnin työkaluna toimii torjunta-analyysiprosessi.
Kapteeni Mano Nokelainen opiskelee tällä hetkellä yleisesikuntaupseerikurssilla 54.
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Kuva 3. Torjunta-analyysiprosessin tavoitetila.
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Ilmavoimien Esikunta

Tilannekuvan luonti
ilmapuolustusjärjestelmässä
Lienee melko yleistä, että puhuttaessa ilmapuolustuksen tilannekuvasta sillä tarkoitetaan ilmatilannekuvaa. Näin tehtäessä ei
tapahdu suurtakaan vääryyttä.
Lienee kuitenkin parasta käsitellä tilannekuvaa ja sen tekemistä hieman
laajemmaltikin.
Tilannekuvalle ei liene mitään
täsmällistä määritettä eikä näin ollen sen luomisellekaan ole tarkkoja
määritteitä. Tilannekuvana voitaneen
pitää kunkin käyttäjän sen hetkisten
tarpeiden palvelemiseksi tuotettua
koostetta tilanteen mukaisista tiedoista. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi kohteen sijainti ja liikesuunta
tai yksikön ammusmäärä. Kaikkiin
em. tietoihin taas liittyy useita tietoja informaation epävarmuuksista,
tiedon lähteistä, laaduista jne.
Tilannekuvassa voi siis esiintyä
monenlaista tietoa. Voi olla mittaustietoa, raportoitua tietoa, johdettua
tietoa jne. Hyvin tärkeää on pitää yllä
käsitystä ajasta, jotta eri tilannetiedon alkiot voidaan käsitellä tai mieltää oikeassa tapahtuma- tai käsittelyjärjestyksessä. Voi herättää suurta
hämmennystä, jos havaintotiedolla
on kovin paljon poikkeava aikaleima
verrattuna ko. hetken tosiasialliseen
yhteiseen aikareferenssiin. Vähintään yhtä suurta hämmennystä aiheuttaa saman tiedon esiintyminen
usealla nimellä tai saman tietotyypin
nimen käyttämistä useita eri tiedois-

ta. Onneksi niin aikareferenssi kuin
käsiterekisteri on hyvässä hoidossa.

Mittaustiedon tuottaminen
Tärkein tapa tuottaa tilannekuvaan
tietoa on mitata toimintaympäristöä
ja havaita sieltä tilannekuvan kannalta mielenkiintoiset kohteet sekä
mitata kohteen ominaisuuksia mahdollisimman kattavasti.. Mittauksia
samasta kohteesta tehdään monella
tavalla ja monesta suureesta. Yhdistämällä mittaustuloksia saadaan johdettua kohteesta uusia tietoja vaikkapa kohteen luokittelua varten.
Yleisimpiä mittaustapahtumia ilmapuolustuksen tilannekuvaa luotaessa on kohteen paikan määrittäminen. Riippuen paikantamisen tarkkuusvaatimuksesta, havainnointiympäristöstä, kohteen ominaisuuksista
jne. voidaan paikantaminen tehdä monellakin tavalla. Jos havainnon paikan
tarkkuudella ei ole niin väliä, mutta
havainnon pitää olla ehdottoman luotettava silloin kun siitä raportoidaan,
on aistinvarainen havainnointi melko
lyömätön. On sitten kokonaan toinen
asia vaatia havainnoinnilta jotakin todennäköisyyttä havaita kaikki kohteet
vaaditusta tilavuudesta kuin raportoidun havainnon oikeellisuuden todennäköisyys. Lisämakua tähän antaa erilaiset vaatimukset eri kohdetyyppien
havaitsemiselle ja kohteiden ominaisuuksien määrittelylle.

Useimmiten ilmakohde havainnoidaan ja sen paikka määritellään
perinteiseen tapaan monostaattisella primääritutkalla. Perinteisesti
tällaisella valvontatutkalla ei kovin
montaa kohteen ominaisuutta pysty
mittaamaan. Juuri ja juuri saadaan aikaiseksi jollakin todennäköisyydellä
ilmaisu kohteesta ja mahdollisesti jokunen mittaustulos sen etäisyydestä,
suunnasta ja radiaalisesta nopeudesta tutkan suuntaan. Primääritutkien
kyky määrittää maalien ominaisuuksia kuitenkin kehittyy jatkuvasti.
Maalinosoitustutkalla pitäisi
päästä hieman parempiin tarkkuuksiin, mutta eipä sillä ole juuri enempää eri informaatiotyyppejä selvitettävissä. Tulenjohtotutkat edustavat
sitten jo ominaisuuksien huippua,
koska vaikutuskohteen ja vaikuttavan komponentin saamiseksi kaikki
tekijät huomioiden samaan, pieneen
tilavuuteen vieläpä samanaikaisesti
vaatii kaikkien mahdollisten keinojen käyttöä.
Muita kuin primääritutkan ilmaisuihin perustuvia mittausmenetelmiä
kohteen paikan määrittämiseksi ovat
mm. toisiotutkat ja laserkeilaimet.
Niissäkin etäisyyden määrittäminen perustuu signaalin lähettämisen
ja sen paluusignaalin välisen aika-,
taajuus- tai vaihe-eron mittaamiseen.
Myös optiset menetelmät ovat mahdollisia etäisyyden määrittämisessä.
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Paikan määrittämiseksi tarvitaan
etäisyyden lisäksi myös suunnan
määrittäminen ja se tehdään yleisesti
antennivahvistuksen tuottamien keilojen tai em. signaalien muunlaisen
suuntaamisen avulla. Suunta määritetään joko suuntaimen mekaanisen
rakenteen kiertymäkulmana johonkin referenssiin nähden, signaalien
vaihe-eroihin perustuen tai näiden
yhdistelmänä. Yhteistä on kuitenkin
suuntareferenssi eikä sen määrittäminen vaaditulla tarkkuudella ole aina
helppoa.
Muita mitattavia suureita kohteista voi olla vaikkapa kohteen säteilemän tai sirottaman radiosignaaliin taajuus ja muut signaalin piirteet.
Vastaavat mittaukset voidaan tehdä
myös äänitaajuusalueella akustisilla
laitteilla.
Paikannuslaitteetkin mittaavat
suureita. Mikä referenssilähteistä
tulevien signaalien kulkuaikaeroja,
mikä hyrrän kiertymiä, mikä kiihtyvyyksien aiheuttamia taajuus- tai
jännite-eroja jne.
Tutkamittaustietoa tuottavia järjestelmiä ovat mm. nykyisistä KEVA, KAVA, LÄVA,
TAR, MOSTKA87, MOSTKA95,
MOSTKA96 sekä näiden päivitetyt versiot että KEVA:n korvaava
KEVA2010 (TRS:n GM403) ja tuleva KKITO. Lisäksi useilla merivoimien aluksista on ainakin valvontaan kykenevä tutkajärjestelmä.

Mittaustiedon jalostaminen
datafuusiolla
Pelkällä mittaustiedolla ei monessakaan valvonta- tai johtamistehtävässä kovin pitkälle pärjää. Mittaustietoja on yhdisteltävä automaattisesti
datafuusion menetelmin, jotta niistä saadaan hyöty esim. tietona kohteen liiketilasta. Tyypillisesti erilaiset
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seurantalaskimet tuottavat joukosta
paikan mittausestimaatteja prediktioestimaatin kohteen kinematiikasta. Jalostuneemmat fuusiomenetelmät kykenevät yhdistelemään useita
eri mittaussuureita ja tietojohdannaisia parantamaan kohteesta julkaistavan arvion monipuolisuutta ja laatua.
Huippua tällä alueella tulee edustamaan kehitteillä oleva MST (Multi
Sensor Tracking) -järjestelmä. Järjestelmän suorituskyvystä ei kuitenkaan
ole vielä todellista näyttöä. Nykyisistä vielä jonkin aikaa käytössä oleva
MRT (Multi Radar Tracking) -järjestelmä fuusioi (vain) tutkadataa.
Voi olla hieman yllättävää todeta,
kuinka monimutkainen eri mittaustietoja ja niiden käsittelyä sisällään
pitävä toimintoketju tarvitaan jo pelkästään tutkateknisesti tapahtuvan,
kauempana sijaitsevan kohteen korkeuden määrittämiseksi. Ilmakehän
refraktio vaihtelee ja lisää satunnaisuutta taipumalle antaa skintillaatio.
Siinäpä haastetta kohteen oikean korokulman määrittämiseksi; tieto, joka
mm. etäisyyden lisäksi tarvitaan korkeuden määrittämiseksi.
Kaikissa em. tutkissa on joko itsessään tai erillisenä liitetyn komponentin avulla kyky tuottaa seurantoja valvonta- ja johtamisjärjestelmien käyttöön. Näistä voisi mainita
jo kohta kolmatta kymmentä vuotta
käytössä olleen M85 -järjestelmän
valvontatutkien seurantalaskimena.
Mittaustiedon jalostamista on
myös mitattujen suuntien yhdistäminen tai eri antennien avulla havaittujen signaalien vaihe- tai kulkuaikaerojen yhdistely. Usein nämä prosessit on yhdistetty mittaustiedon tuottamiseen ja tuloksena voi syntyä vaikkapa käsitys omasta sijainnista jossakin koordinaatistossa. Mittaustietoa
voidaan myös verrata aiempien mittausten perusteella tehtyihin luokit-

telukirjastoihin ja tällä menettelyllä
kompressoida huomattavissa määrin
datafuusiolle tarjottavaa informaatiota ja kääntäen pienentää datafuusiolta
vaadittavaa prosessointitehoa, fyysistä kokoa ja energian kulutusta sekä
tiedonsiirrolta vaadittavaa kaistanleveyttä.

Raportoitavat tiedot
täydentävät
Kaikkia asioita ei voi mitata. Ammusten määrää voisi tietysti kuvata painona, tilavuutena tms., mutta
useimmiten kappalemäärä on kuvainnollisempi. Määrä yhdistettynä
ammuksen ominaisuustietoihin on jo
hyvinkin tärkeää tilannetietoa. Hyödyllisyys kasvaa entisestään, kun em.
tietoihin lisätään missä ammusmäärä on, kenen hallussa se on jne. Em.
tiedot voidaan raportoida automaattisesti tietojärjestelmiä käyttäen, erilaisina sähköisinä sanomina ja viesteinä, kirjeinä jne. Raportoinnin tiheydelle ja tarkkuudelle asettaa vaatimuksensa tiedon merkityksellisyys
johtamisen ja suunnittelun kannalta.
Automaattisesta raportoinnista
esimerkkinä voidaan käyttää ilmapuolustuksen pääaseen, Hornetin,
resurssien seurantaa. Datalinkki koneesta johtamisjärjestelmään välittää
automaattisesti Hornetin tietojärjestelmästä sijainnin lisäksi mm. ammus- ja polttoainetilanteen.
Automaatio, tiedonsiirto ja tietojärjestelmät eivät välttämättä aina
toimi toivotulla tavalla. On aivan
odotettavaa, että ne eivät toimikaan.
Suorituskyvyn käyttöä ei niissä tilanteissa voida enää johtaa kovinkaan
optimaalisesti harvoin päivittyvien
määräaikaisilmoitusten perusteella.
Hitaudesta ja raskaudesta huolimatta
niitä ei voida unohtaa, vaan menetelmien mahdollistettava myös määräaikaisilmoitusten perusteella luotavan tilannekuvan käyttö.
Merkittävimmät tiedot raportoidaan ITTH -järjestelmään joko sen
omia työkaluja käyttäen tai jollakin

liitännäisellä. Pyrkimyksenä on päästä käyttämään Core-Web:stä jatkojalostettua CORE -järjestelmää hyvin
monipuolisesti muun kuin välittömästi tulenkäytön ja valvonnan johtamiseen tarvittavien tietojen käsittelyssä ja esittämisessä. Ikävä kyllä
tämän suorituskykyalueen kehittämisessä on ehkä hieman virheellistenkin käsitysten johdosta pientä kissanhännän vetoa siitä, mitä ja miten
eri kohdearkkitehtuureissa tehdään
yhteisen tavoitteen eteen.
SAP, tai oikeastaan eri SAP:t, tulevat jatkossa olemaan nykyistä merkittävämpi tilannekuvan tietolähde.
Todennäköisesti SAP:lla tullaan tuottamaan ainakin osa tilannekuvaan
tarvittavista informaatiofuusioista.

Informaatiofuusiolla
tuotettavat tiedot
Tuon em. SAP:n lisäksi informaatiofuusion avulla ilmapuolustuksen
tilannekuvaan tuottaa lisäarvoa mm.
STA -prosessit. Niiden avulla yhdistellään hyvin monipuolisesti lukuisia
eri tietotyyppejä jne. AI:n tapaisesti eri kohteiden muodostaman uhan
määrittämiseksi. Koska eri toimijat
ilmapuolustuksen piirissä ovat kiinnostuneita omassa toiminnassaan erilaisista uhista, on myös STA:n tuotettava useita eri uhka-arvioita, jollei
nyt kaikkien niin ainakin hyvin mo-

nen eri toimijan tarpeisiin.
Toinen mainittavissa oleva informaatiofuusion tuotos ei oikeastaan
ole tilannekuvaa. MST:n yhtenä roolina on säädellä ohjattavissa olevien
sensorien toimintaa siten, että tehtävän kannalta niiden ja MST:n itsensä
parametrointi on optimaalista. Siinä
mielessä em. on tilannekuvaa, että
prosessin automaattisuus on käyttäjän hallinnassa ja tämä luonnollisesti
tarkoittaa toiminnassa syntyvien päätösehdotusten ja niiden toimeenpanon vaikutusten visualisointia.

Yhteenveto
Kuten edellä kirjoitetusta voi päätellä, tilannekuvaprosessien julkinen käsittely muuttuu sitä abstraktimmaksi mitä ylemmäs ketjussa
edetään. Osin tämä voi johtua kirjoittajan kyvyistä, mutta myös aiheen
sensitiivisyys kasvaa yleensä vastaavalla tavalla. Poikkeuksena tästä on
tiedustelutiedot, jossa mittaustietojen
tuottaminen on jo hyvinkin sensitiivistä toimintaa saati niihin liittyvä
informaatiofuusio.
Tilannekuva siis tarjoaa käyttäjälle hänen tarvitsemiaan tietoja
käyttökelpoisessa muodossa. Tietoja tuotetaan sensoriverkon avulla, raportoimalla ja tiedustelemalla.
Niitä jalostetaan datafuusioilla ja informaatiofuusiolla. Tietoja siirretään

ja vaihdetaan monenlaisia linkkejä
ja väyliä käyttäen tuskaillen eri formaattien konversioiden kanssa.
Merkittävä asia on kuitenkin se,
että kaikkien hienouksien perusteella
lopulta ammattitaitoinen sotilas on
se, joka tekee päätökset mm. kohteen
luokittelusta, torjunnasta, resurssien
käytöstä jne. Tekniikan, koulutuksen, tilannekuvan yms. on tuettava
tätä 100 %:sesti.
Tavoitetilassa tilannekuvan kokoamisen komponentteja, prosesseja jne. on virtaviivaistettu ja yhdenmukaistettu. Kv-yhteensopivuus on
aina huomioitava eikä se jatkossa
aina tarkoita raskaisiin, vähemmän
dynaamisiin menettelyihin sopeutumista. Omia erikoisuuksia käytetään
vain erittäin perustelluista syistä ja
painopiste on standardien mukaisissa liitynnöissä, tiedonvaihdossa ja
prosesseissa.
Tilannekuvan esittäminen käyttäjää kulloinkin parhaiten palvelevassa
muodossa kaikista käytettävistä tiedoista on erittäin haasteellinen tehtävä. Valmista ratkaisua ei ole eikä
mahdollisia teknologioitakaan taida
kovin montaa olla. Osaa nykyisistä
teknologioista voitanee käyttää, mutta monella alueella pitäisi olla kykyä
nähdä kehityspolkuna verkostojärjestelmälle soveltuvampien teknologioiden käyttö.
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Ilmapuolustuksen
tulenkäytön johtamisjärjestelmä
Tässä artikkelissa luodaan katsaus
ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmään, joka tuottaa ilmapuolustuksen taktisen tason johtamisjärjestelmäpalvelut ja muodostaa
merkittävän osan ilmapuolustuksen
suorituskyvystä.

Ilmapuolustusjärjestelmä
Ilmapuolustuksen tehokas toiminta
edellyttää jatkuvaa tilannetietoisuuden ylläpitämistä sekä nopeaa suunnittelu- ja päätöstentekokykyä. Tilannetietoisuuden ylläpidossa ja johtamisedellytysten luomisessa käytetään apuna järjestelmäkokonaisuutta, joka muodostuu useasta erillisestä
järjestelmästä. Järjestelmät voidaan
jakaa kolmeen osajärjestelmään.
Osajärjestelmiä ovat tukeutumisen
edellyttämät järjestelmät, valvontaja johtamisjärjestelmä sekä asejärjestelmät.
Tukeutumisjärjestelmän tehtävänä on tuottaa valvonta- ja johtamissekä taistelujärjestelmän käyttöä ja
ylläpitoa tukevat toiminnot. Asejärjestelmällä tarkoitetaan suoranaiseen
vaikuttamiseen liittyviä komponentteja. Ilmapuolustuksen pääasejärjestelmiä ovat torjuntahävittäjät ja ilmatorjunnan asejärjestelmät. Valvontajärjestelmän päätehtävät ovat valtakunnan ja sen lähialueen ilmatilan valvonta, havaintojen teko tapahtumista
ilmatilassa sekä havaintojen kokoaminen reaaliaikaiseksi maalitilannekuvaksi. Johtamisjärjestelmä tarjoaa
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palvelut tehtävien ja operaatioiden
suunnitteluun, valmisteluun, johtamiseen, analysointiin ja raportointiin.
Lisäksi johtamisjärjestelmässä jalostetaan valvontajärjestelmän tuottama
maalitilannekuva tunnistetuksi ja luokitelluksi ilmatilannekuvaksi, jota jaetaan tarvitsijoille. Ilmapuolustuksen
tehokas toiminta edellyttää kaikkien
edellä mainittujen osajärjestelmien
sujuvaa yhteistoimintaa.

ITTH-järjestelmä
Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmästä käytetään nimeä
ITTH. Lyhenne tulee sanoista Ilmapuolustuksen Tulenkäytön johtamisen TilanneHallinta. ITTH-järjestelmä on ilmapuolustuksen pääjohtamisjärjestelmä, joka tuottaa tärkeimmät tietojärjestelmäpalvelut valvonta- ja torjuntatehtävän toteuttamiseksi. Järjestelmällä on keskeinen rooli
alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa myös rauhan aikana. Tätä työtä tehdään ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivä. Tämä asettaa järjestelmälle
huomattavia käytettävyysvaatimuksia. Merkittäviä vaatimuksia järjestelmän suorituskyvylle asettaa myös
toiminnan reaaliaikaisuus, koska tilannekuvaa ja käskyjä on kyettävä
välittämään reaaliaikaisesti voimankäytöstä päättävän elimen ja voimaa
käyttävän asejärjestelmän välillä.
Järjestelmää käytetään valtakunnan laajuisesti eritasoisissa toimipai-

koissa, kaikissa puolustushaaroissa.
Järjestelmä toteuttaa hyvin verkkokeskeisen puolustuksen periaatteita.
Kaikki järjestelmää käyttävät toimipaikat ja käyttäjät voivat käyttää
kaikkea järjestelmässä olevaa tietoa,
käyttöoikeuksien asettamissa rajoissa. Järjestelmällä voidaan tarvittaessa johtaa toimintaa mistä tahansa toimipaikasta, riippumatta toimipaikan
sijainnista. Tämä toki edellyttää, että
toimipaikalla on johtamiseen tarvittavat muut toiminnallisuudet (taistelunjohtoyhteydet) käytettävissä.
Lisäksi tärkeimmät toimipaikat on
varustettu siten, että ne kykenevät
tarvittaessa myös itsenäiseen toimintaan, jos yhteys muihin toimipaikkoihin menetetään esimerkiksi
tietoliikennevian vuoksi.

Järjestelmän keskeiset
toiminnot ja ominaisuudet
ITTH-järjestelmän keskeiset toiminnot voidaan karkeasti jakaa valvonta- ja torjuntatoimintoihin. Valvontatoiminnot voidaan edelleen jakaa
valvonnan johtamiseen, tilannevalvontaan ja tunnistamiseen. Valvonnan johtaminen käsittää valvonnan
suunnitteluun, valvontaresurssien
käyttöön sekä valvonnan tilan hallintaan liittyvät toiminnallisuudet.
Tunnistaminen käsittää tunnistetun
ilmatilannekuvan luomiseen ja käsittelyyn liittyvää toiminnallisuudet,
mukaan lukien alueellisen tilannekuvan käsittelyn.

Torjuntatoiminnot voidaan edelleen jakaa torjunnan johtamiseen,
(hävittäjä)taistelun johtamiseen, ilmatorjunnan johtamiseen sekä maavoimien lentotoiminnan johtaminen.
Torjunnan johtaminen käsittää torjunnan suunnitteluun ja resurssien
käyttöön liittyvät toiminnallisuudet.
Taistelun johtaminen käsittää itse
ilmaoperaatioihin liittyvän reaaliaikaiseen taistelunjohtotoiminnan sekä
siihen tarvittavan kommunikaatiojärjestelmän hallintaan liittyvän toiminnallisuuden. Ilmatorjunnan johtaminen sisältää ensisijaisesti ilmatorjunnan valvonta- ja torjuntatehtävien
johtamiseen liittyvää toiminnallisuutta. Maavoimien lentotoiminnan
johtamiseen liittyvät ominaisuudet
sovittavat valtakunnallisen ilmapuolustuksen ja maavoimien lentotoiminnan toisiinsa. Tärkeänä osatekijänä tässä on ilmatilanhallinta.
Muita järjestelmän ominaisuuksia ovat simulointi, tietojen hajautus
eri toimipaikkojen välillä sekä historiatietojen taltiointi ja käsittely.
Keskeisenä järjestelmäominaisuutena voidaan pitää myös eri
toimintaympäristöjä. Käyttäjä voi
omalla positiollaan toimia erilaisissa
toimintaympäristöissä. Tärkein ympäristö on operatiivinen ympäristö,
jossa käyttäjä toimii todellisessa ympäristössä ja kykenee tekemään toimenkuvansa ja käyttäjäroolinsa mukaisia tehtäviä. Tehtävien harjoittelua
varten käyttäjä voi toimia harjoitusympäristössä, johon voidaan luoda
monipuolisesti erilaisia tilanteita ja
tapahtumaketjuja, jotka edellyttävät harjoitusympäristössä toimivilta
operaattoreilta oikeita vastatoimenpiteitä.

ITTH-laitteisto.

ta on kehitetty vaiheittain, tiiviissä
yhteistyössä käyttäjien kanssa. Tällä
hetkellä järjestelmä tukee ilmapuolustuksen toimintaa hyvin. Maailma
ympärillä kuitenkin muuttuu ja kehittyy, joten myös kehitettävää riittää.
Toiminta muuttuu ja kansainvälistyy,
yhteistoimintatarpeet kasvavat ja uusia suorituskykyjä otetaan käyttöön.
Ilmapuolustuksen tulenkäytön
johtamisjärjestelmää mukautetaan
näihin muutoksiin kustannustehokkaasti siten, että olemassa oleva suorituskyky säilyy ja kehittyy.

Tämä edellyttää avoimien ja standardoitujen tekniikoiden ja rajapintojen käyttöönottoa, jotka osaltaan
mahdollistavat tehokkaan järjestelmäintegraation ja valmiiden ohjelmistojen sekä ohjelmistomoduulien
liittämisen toimivaksi kokonaisuudeksi. Näihin haasteisiin pyritään
vastaamaan kehittämällä ja uusimalla
järjestelmäarkkitehtuuria siten, että
vaiheittain siirrytään nykyisestä arkkitehtuurista uuteen moderniin arkkitehtuurin.

Järjestelmän nykytila
ja jatkokehitys
ITTH-järjestelmän kehittäminen on
aloitettu 1990-luvun puolessa välissä ja operatiiviseen käyttöön järjestelmä on otettu vuosituhannen vaihteessa. Järjestelmän toiminnallisuut-

ITTH-järjestelmän käyttäjäpositio vuosituhannen alussa.
Ilmatorjunta 2/2009 • 23

TEEMANA

TAISTELUN JA TULENKÄYTÖN JOHTAMINEN

Jan Uusiniitty
Osastoinsinööri
Ilmavoimien Esikunta

LINK 16 -DATALINKKI
Verkostokeskeinen puolustus edellyttää tilannetietoisuutta ja tehokasta
tiedonvaihtokykyä. Link 16 on kansainvälisesti laajassa käytössä oleva ilmapuolustuksen reaaliaikainen
taktinen datalinkki. Ilmatilannekuvaa ja johtamissanomia voi välittää
myös useilla muilla datalinkeillä ja
sanomaformaateilla (ks. oheinen tietoruutu).
Link 16 perustuu etukäteen määriteltyihin J-sarjan sanomiin sekä
aikajakoiseen (TDMA) taajuushyppivään taajuusmoduloituun radiolähetteeseen. Se muodostaa solmupisteettömän verkon ilma-alusten,
ilmatorjuntayksiköiden, laivojen
sekä maalla, merellä ja ilmassa olevien johtokeskusten välille. Link 16
J-sarjan sanomat, rakenne ja käyttö
on määritelty standardeissa MILSTD-6016 ja STANAG 5516.

Käyttäjät
Yli 30 maalla on vapautus Link 16
-laitteille ja salausjärjestelmälle. Euroopassa järjestelmää käyttävät mm.
Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Ranska,
Saksa, Tanska, Tshekki, Turkki ja
Yhdysvallat. Uusista NATO-jäsenistä mm. Unkari ja Puola suunnittelevat järjestelmän käyttöönottoa. Euroopan sotilaallisesti liittoutumattomista maista Sveitsillä järjestelmä on
jo käytössä, Ruotsi ja Itävalta suunnittelevat käyttöönottoa.
Kansallisten Link 16 -järjestelmien lisäksi myös NATO rakentaa radiopeiton eurooppalaisten jäsenmai24 • Ilmatorjunta 2/2009

den alueelle vuoteen 2015 mennessä
osana uutta Air Command and Control System (ACCS) -johtamisjärjestelmää. NATO:n Link 16 -järjestelmä
varmistaa strategisten ilma-alusten,
kuten E-3 valvontakone, viestiyhteydet lennettäessä yli 8700 m korkeudella.

Arkkitehtuuri
Link 16 -verkon käyttäjät muodostavat käyttäjäryhmiä (NPG, Network
Partisipation Group) tiedonvaihtotarpeidensa mukaan. Esimerkiksi johtokeskukset voivat vaihtaa keskenään
tehtäviä (Command-sanomat) yhdessä ryhmässä ja taistelunjohto (Control-sanomat) voi toimia toisessa ryhmässä. Muita tyypillisesti käytettäviä
ryhmiä ovat maa-, meri- ja ilmatilannekuva sekä omapaikkatieto (PPLI,
Precise Participation Location and
Identification). Lisäksi käytössä voi
olla erillisiä ryhmiä mm. verkkoon
liittymistä, verkon hallintaa, elektronisen sodankäynnin koordinointia
sekä puheen välitystä varten.
Samaan käyttötarkoitusta varten
voi muodostaa myös useita päällekkäisiä käyttäjäryhmiä. Tämä mahdollistaa mm. erillisten tilannekuvien ja
johtamispalveluiden tarjoamisen harjoituksen eri osapuolille yhdessä ja
samassa Link 16 -verkossa.

Tiedonsiirto
MIDS ja JTIDS ovat Link 16 -järjestelmän käyttämiä J-sarjan sanomia välittäviä terminaaleja. MIDS eli
”Multifunction Information Distri-

bution System” on eurooppalainen
nimi ja JTIDS eli ”Joint Tactical Information Distribution System” on
amerikkalainen nimi samalle laitteelle. Terminaali sisältää radio-, modeemi- ja verkko-osat yhdessä laitteessa.
Se välittää Link 16 -sanomat alukselle, johon terminaali on integroitu, esimerkiksi MIL-STD-1553 tai
Ethernet -muodossa. Radiolähetteen
3MHz kaistanleveyttä hypytetään 51
taajuudella välillä 969 - 1206 MHz
noin 77000 kertaa sekunnissa. Eri
hyppykuvioilla voi muodostaa useita
samanaikaisia verkkoja. Taajuuksia
1030 MHz ja 1090 MHz ei käytetä,
koska ne on varattu omakonetunnuslaitteelle (IFF, Identification Friend
or Foe) ja siviili-ilmailun toisiotutkajärjestelmälle (SSR, Secondary Surveillance Radar).
Terminaalin tiedonsiirtokyky
vaihtelee käytettävästä pakkausmenetelmästä ja vaaditusta häirinnänsietokyvystä johtuen välillä 27 - 108
kbit/s. Link 16 -verkon tiedonsiirtokyky on kuitenkin huomattavasti suurempi, koska eri hyppykuviot
mahdollistavat usean terminaalin yhtäaikaisen lähetyksen. Nimellinen 1
Mbit/s nopeus saavutetaan käyttämällä 20 verkkoa 50kbit/s nopeudella. Terminaalin lähetysteho on tyypillisesti 1-200 W, mutta tehovahvistimella yli 1000 W. UHF-taajuusalueen käyttö rajoittaa yhteysetäisyyden
näköyhteydelle radiohorisonttiin.
Korkealla lentäviin koneisiin maksimi yhteysetäisyys on 500 - 900 km
riippuen verkon asetuksista. Link 16
-verkko voi olla halkaisijaltaan suurempi kuin em. teoreettinen yhteys-

etäisyys, koska terminaali voi toimia
releenä verkon jäsenten kesken.
Link 16 -yhteyden voi muodostaa
myös ilman JTIDS/MIDS-terminaalia. Joint Range Extension Aplication
Protocol (JREAP) mahdollistaa verkon laajentamisen horisontin taakse esimerkiksi käyttämällä Internet
Protocol (IP) - tai satelliittiyhteyttä

Taajuushallinta
Link 16 -järjestelmän käyttämä taajuusalue on kansainvälisesti varattu
radio- ja satelliittinavigoinnille. Siviilijärjestelmien suorituskyvyn varmistaminen edellyttää varotoimenpiteitä, jotka aiheuttavat rajoituksia Link 16 -verkon suunnittelulle,
käytölle ja normaalioloissa käytössä olevalle tiedonsiirtokapasiteetille.
Siviili-ilma-alusten, DME- (Distance
Measurement Equipment) ja SSR(Secondary Survaillance Radar) järjestelmien ympärillä on lisäksi suoja-alue, jonka sisällä Link 16 -lähetys on kielletty. Suoja-alueen koko
vaihtelee eri maissa sadoista metreistä muutamiin kilometreihin riippuen
Link 16 -aluksen ominaisuuksista.

Integrointi ja testaus
Link 16 -järjestelmän käyttöönotto
edellyttää terminaalin lisäksi käytettävien sanomien integrointia alukseen ja sen johtamisjärjestelmään.
Terminaalit ovat keskenään yhteensopivia, mutta alusten sanomankäsittelykyvyssä on eroja. Alus ei
prosessoi kaikkia mahdollisia Link
16 -sanomia, ainoastaan tarpeelliseksi katsomansa. Sanomien toteutuksessa voi olla myös bittitason
eroja käytetystä standardiversiosta
ja sen tulkinnasta johtuen. Yhteensopivuuden varmistamiseksi kaikki samaan operaatioon osallistuvat
Link 16 -alustyypit on suunniteltava
ja erikseen testattava keskenään yhteensopiviksi.

Link 16 Suomessa
Suomessa ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmä perustuu useisiin
toisiaan tukeviin ja joustavasti käytettäviin johtopaikkoihin sekä tiheään maatukiasemaverkkoon. Tämä
edellyttää Link 16 -järjestelmältä
dynaamisuutta, mahdollisuutta muodostaa erillisiä paikallisia verkkoja
sekä kykyä palata keskitetysti johdettuun toimintaan. Ensimmäisessä
vaiheessa 2012 - 2015 Link 16 tulee käyttöön johtamisjärjestelmässä,
F-18 Hornet MLU2 -koneessa sekä
keskipitkänkantaman NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmässä (KKITO, ITO2012). Toisessa vaiheessa
järjestelmään liitetään mahdollisesti
muita ilma- ja merivoimien aluksia,
sekä laajennetaan maatukiasemaverkon radiopeittoa.
Tietoruutu ilmapuolustuksen
datalinkeistä ja sanomaformaateista.
Link 1 on kahden pisteen välinen
kiinteä yhteys, joka kehitettiin 50-luvulla NATO:n johtokeskusten väliseen automaattiseen tiedonsiirtoon.
Pääasiallinen käyttötarkoitus on ilmapuolustuksen taistelunjohtopaikat
(Command and Rerporting Center).
Link 4/TADIL-C on ilma-alusten
johtamisen käytetty datalinkki, jonka
pääasiallinen käyttäjä on Yhdysvaltain laivasto, E-3 -johtokoneet sekä
useat hävittäjät ja hävittäjä-pommittajat. Ranskassa datalinkistä on käytössä myös maajärjestelmä. Link 16
on korvaamassa järjestelmää, mutta
toistaiseksi ratkaisemattomana ongelmana on Link 4 -järjestelmään sisältyvän automaattisen tukialuslaskeutumisjärjestelmän toteuttaminen..
Link 11/TADIL-A on 60-luvulla
suunniteltu HF/VHF-taajuusalueen
datalinkki, joka jäsenet muodostavat
verkon. HF-alueella käytetään hyväksi pinta-aaltoa, joten linkillä saadaan yhteys horisontin taakse yli 500
km päähän. VHF-alueella vaaditaan
näköetäisyys, joten yhteysetäisyys on
maanpinnalla noin 45 km ja maas-

ta-ilmaan noin 270 km. Link 11 on
käytössä kaikissa puolustushaaroissa, mutta erityisesti merivoimissa.
Link 11B/TADIL-B on Link 11
M-sarjan sanomien välittämiseen kehitetty kahden pisteen välinen kiinteä yhteys.
Link 22 on kehitysvaiheessa oleva datalinkki, joka on tarkoitettu korvaamaan Link 11.
ATDL-1 (Army Tactical Data
Link 1) on kahden pisteen välinen
datalinkki jota käytetään mm. johtokeskusten ja ilmatorjuntaohjusyksiköiden väliseen tiedonsiirtoon.
Yhteys voi olla kaapeli- tai radioyhteys. Suurin käyttäjä on Yhdysvaltain
armeija.
IJMS (Interim Joint Tactical Information Distribution System Message Specification) käyttää Link 16
radiotekniikkaa, mutta linkin sanomat perustuvat vanhemman Link 11
-järjestelmän M-sarjan sanomiin.
IJMS-järjestelmään päädyttiin, koska Link 16 -radiotekniikka haluttiin
heti käyttöön ennen J-sarjan sanomamäärittelyn valmistumista. IJMS
on käytössä Yhdysvaltain ilmavoimissa, NATO:n E3A valvonta/johtokoneessa, Iso-Britannian (UK
ASACS, UK Air Surveillance and
Control System), Saksan (GEADGE, German Air Defence Ground
Environment) ja NATO:n (NADGE,
NATO Air Defence Ground Environment) ilmapuolustusjärjestelmissä
sekä vanhemman sukupolven Patriot MIM-104 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmässä. NADGE-johtamisjärjestelmä korvautuu lähiaikoina uudella
ACCS- (Air Command and Control
System) ja Link 16 -järjestelmillä, joten IJMS:n käyttö on vähenemässä.
LLAPI (Low Level Air Picture
Interface) on rajapinta ilmatilannekuvan siirtoon erityisesti lyhyen
kantaman ilmatorjuntajärjestelmissä. Sitä käytetään mm. sensorien ja
alempien johtokeskusten (patterin
johtopaikka) väliseen tiedonsiirtoon
NATO:ssa.
››
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...LINK 16 -DATALINKKI
OTH-Gold (Over-The-Horizon
Gold) on Yhdysvaltain merivoimien
käyttämä ja hyvin laajalle levinnyt
sanomaformaatti, joka voidaan välittää tilannekuvaa HF- ja satelliittiyhteyksillä. Järjestelmän tiedonsiirron
reaaliaikavaatimukset eivät ole yhtä

tiukat kuin varsinaisilla taktisilla datalinkeillä, koska sen pääkäyttötarkoitus ei ole reaaliaikainen taistelunjohto.
VMF (Variable Message Format)
on läheistä sukua Link 16 käyttämälle J-sarjan sanomaformaatille, mutta

se on optimoitu kapeakaistaisille radioyhteyksille. VMF:n sanomarakenne on joustava ja mahdollistaa sanomien paketoinnin sekä välityksen
käytettävän yhteyden mukaan. Kaikki
VMF-toteutukset eivät ole keskenään
yhteensopivia, koska välitettävät tiedot ja tiedonsiirtojärjestelmät poikkeavat toisistaan. VMF käyttää Ksarjan sanomia.

Kapteeni Jarmo Vilo
Ilmavoimien Esikunta

Ilmatorjuntapatterin
kansainvälisen
yhteensopivuuden ja
suorituskyvyn arviointi Naton
operatiivisessa voimavarakonseptissa
”Älä vaadi suorituksia niiltä, joilla
ei ole kykyjä.”
-Sun TzuNato on Suomelle keskeinen yhteistyöjärjestö sotilaallisten suorituskykyjen kehittämisessä. Naton kumppanuusmaiden joukkojen kansainvälinen yhteensopivuus ja suorituskyky
arvioidaan Naton operatiivisen voimavarakonseptin arviointiohjelmassa
(OCC E&F, Operational Capabilities
Concept, Evaluation and Feedback
Programme). Arviointiohjelman
tarkoituksena on parantaa Naton ja
kumppanuusmaiden yhteensopivuutta sekä suorituskykyä, jotta kumppanuusmaat voisivat osallistua tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioihin.
Konsepti mahdollistaa joukkojen yhteistoimintakyvyn ja suorituskyvyn
arvioinnin käyttäen hyväksi Naton
omille joukoilleen kehittämiä tekni26 • Ilmatorjunta 2/2009

siä, laadullisia ja suorituskykyyn liittyviä standardeja. Arvioinnin kautta kumppanimaiden joukot voidaan
hyväksyä kykeneviksi osallistumaan
Naton kriisinhallintaoperaatioihin ja
-harjoituksiin. Joukkojen taistelukelpoisuuden varmistaminen edellyttää
yhteensopivuuden ja suorituskyvyn
luotettavaa arviointia. Tavoitteiden
mukainen toiminta kehittää myös
kansallista puolustuskykyä.

Ilmatorjuntapatterille
asetettavat vaatimukset
Naton johtamissa harjoituksissa ja
operaatioissa toimivat joukot koostuvat yhä useammin usean maan pienistä taisteluyksiköistä. Operaatioihin osallistuu Naton 28 jäsenvaltion
lisäksi joukkoja myös 22 kumppanuusvaltiosta, jolloin yhteistoimintakyvyn merkitys kasvaa. Ilmator-

junnan kansainvälisen yhteensopivuuden tavoitteena on muun muassa kehittää pataljoonan maataisteluyksiköiden kykyä torjua matalalta ja
keskikorkeuksilta tulevat ilmahyökkäykset.
Nato-johtoisiin operaatioihin
osallistuvien ilmatorjuntayksiköiden tulee täyttää suorituskykyvaatimukset, jotka on määritetty itsenäisen liikkumiskyvyn omaaville ilmatorjuntapattereille tai amfibiokykyisille ilmatorjuntapattereille. Naton
johtamissa operaatioissa maajoukkojen suojaaminen matala- ja keskitorjuntakorkeuksien laaja-alaiselta
ilmauhalta edellyttää kehittynyttä,
liikkumiskykyistä, joustavaa, monikerroksista ja järjestelmäintegroitua
erittäin lyhyen tai lyhyen kantaman
ilmatorjuntaohjus tai ‑ammusjärjestelmää. Oman tulenkäytön johtamisjärjestelmän omaavilla ilmatorjun-

Operatiivisen voimavarakonseptin arviointitapahtumat ja -tasot.

tayksiköillä tulee olla nopea reaktioja tulituskyky.
Suorituskykyvaatimusten mukaan ilmatorjuntapatterilla pitää olla
kyky lähes reaaliaikaiseen tuhoamisvaikutuksen arviointiin ja hyökkäyksen jälkeiseen analysointiin käyttäen
tuhoamistilanteesta saatuja tallenteita. Ilmatorjunnan kansallinen torjunta-analyysiprosessi on yksikölle annettu ohjeistus, miten sen tulisi toteuttaa tuhoamisvaikutusten ja hyökkäyksen jälkeinen analyysi. Kansallinen torjunta-analyysiprosessi on jo
osa kansainvälistä yhteensopivuutta.
Ilmatorjunnan torjunta-analyysia käsitellään laajemmin tässä numerossa
kapteeni Mano Nokelaisen artikkelissa.
Yhteensopivuus- ja suorituskykyvaatimuksia tukemaan on laadittu
Naton tehtävälistat, joista johdetaan
ilmatorjuntapatterin operatiiviset ja
taktiset tehtävät. Joukolle asetettavissa vaatimuksissa korostuu tehtävätaktiikan periaatteet eli joukolla
tulee olla ”tehtävä kirkkaana mielessä”. Ilmatorjuntapatterin suorituskykyvaatimukset ovat samat riippumatta siitä, asettaako joukon Naton
jäsenvaltio vai kumppanuusvaltio.

Yhteensopivuuden arviointi
Naton rauhankumppanuusmaiden
joukkojen yhteensopivuuden ja
suorituskyvyn arviointi toteutetaan
elokuussa 2005 hyväksytyn operatiivisen voimavarakonseptin arviointiohjelman mukaisesti. Ensimmäisellä
tasolla arvioidaan kumppanuusmaan
joukon yhteensopivuus Naton standardeihin ja toisella tasolla arvioidaan joukon suorituskyky (kuva 1).
Molemmilla arviointitasoilla ennen
Naton suorittamaa arviointia toteutetaan kansallinen itsearviointi. OCC
E&F ‑arviointiohjelmaan osallistuTehtävä
Yleinen G 1.1
- Operointi Naton
esikuntarakenteiden
toimintaympäristössä

misen edellytyksenä on, että joukko ilmoitetaan Naton operatiivisen
voimavarakonseptin joukkopooliin.
Naton yhteensopivuuden perustana ovat standardoidut menetelmät
ja toimintatavat. Standardit julkaistaan liittoumajulkaisuissa ja standardisointisopimuksissa. Nämä voidaan
jakaa kolmeen ryhmään eli toiminnallisiin, materiaaleihin liittyviin ja
hallinnollisiin standardeihin. Lukumääräisesti noin 70% kaikista standardeista on toiminnallisia eli operatiivisia, 20% materiaaleja käsitteleviä ja loput 10% ovat hallinnollisia
standardeja.
Kansainvälisen yhteensopivuuden haasteena ei ole ainoastaan materiaalinen yhteensopivuus. Ilmatorjuntapatterin yhteensopivuus muodostuu materiaalin, organisaation, raportointimenetelmien, toimintaohjeiden, koulutuksen ja kielitaidon sekä
toimintakulttuurin tehtäväalueilla.
Yhteensopivuuden arviointitavoitteet, tehtäväalueet ja arviointikohteet ovat määritettävissä yhteistoiminnassa Naton kanssa. Yksi arvioitava tehtäväalue muodostuu useista
alatehtävistä. Yhteensopivuuden alatehtävien arviointikriteerit koostuvat
useista osatekijöistä eli elementeistä,
joiden perusteella Naton kouluttamat
ja sertifioimat arvioitsijat muodostavat yksikön yhteensopivuuden ar››

Alatehtävä
Yleinen G 1.1.1
- Tuntemus / ymmärtämys
Naton C² -rakenteesta
Yleinen G 1.1.2

Elementti
Yleinen G 1.1.1.E1
- Ymmärtävätkö Naton esikuntien
organisaatiot, roolit ja vastuut?
Yleinen G 1.1.1.E2
- Ymmärtävätkö yleisesti
Naton maavoimien
yksiköiden organisoitumisen,
niiden roolit ja suorituskyvyt?
Yleinen G 1.1.1.E3

Ilma, A 1.1
- Käyttää Naton C² menetelmiä
ja -terminologiaa

Määritetyt tehtävät...

Ilma A 1.1.1
- Ymmärtää C² -rakenteen
Ilma A 1.1.2.
Ymmärtää C² -prosessin

…niiden alatehtävät…

Ilma A 1.1.2.E1

…ja elementit.

Esimerkki vaatimuksien arviointirakenteesta.
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...Ilmatorjuntapatterin kansainvälisen yhteensopivuuden...
viointituloksen. Esimerkiksi Naton
puhemenetelmien käyttö on yksi
yhteensopivuuden arvioitava alue
eli tehtävä, joka muodostuu viidestä alatehtävästä. Alatehtävien arviointikriteerit muodostuvat kaikkiaan
39 elementistä. Kuvassa 2 on esitetty
esimerkkejä vaatimusten arvioinnin
rakenteesta.
OCC E&F -yhteensopivuuden
arviointitapahtumat noudattavat aselajista ja puolustushaarasta riippumatta - yhtenäisiä periaatteita ja
perusteita. Niinpä ilmatorjuntapatterin yhteensopivuutta voi arvioida
minkä tahansa aselajin tai toimialan
koulutettu arvioitsija. Tehtäväalueiden arviointi perustuu standardoituihin asiakirjoihin, eri ohjesääntöihin
ja määritettyihin toimintamenetelmiin. Myös arviointikriteerit ja arviointitapahtumien ohjekirjat perustuvat laajasti dokumentoituun materiaaliin. Arvioinnin tuloksena joukolle
annetaan suosituksia, miten yksikön
koulutusta tulee kehittää, jotta se saavuttaisi paremman yhteistoimintakyvyn. Suositukset kootaan raporttiin,
mikä on yksi tärkeä työkalu esimerkiksi suunniteltaessa joukon tulevia
koulutustapahtumia.
Ilmatorjuntapatterin yhteensopivuuden arvioinnissa painottuvat toiminnallisten standardien hallitseminen. Esimerkiksi ilmatorjunnan vanhat sotaratsut rynnäkkökivääri 7.62
RK 62 ja ilmatorjuntakanuuna 23
ITK 61 ovat aseina jo vuosikymmenien ajan täyttäneet kansainvälisen
yhteensopivuuden vaatimukset. Ne
ovat kestäviä, tarkkoja, ja kykenevät
tulivoimaltaan niille suunniteltuihin
vaatimuksiin. Huollon ja logistiikan
osalta aseet ovat kansallisella vastuulla myös kansainvälisissä operaatioissa. Ilmatorjuntapatterin eli
joukon osalta haasteeksi muodostuisikin esimerkiksi kyky vastaanottaa
28 • Ilmatorjunta 2/2009

ja ymmärtää tunnistettua ilmatilannekuvaa osana monikansallista joukkoa, jotta aseilla ei tulitettaisi omia
tai ystävällismielisiä (non-hostile)
ilma-aluksia.

23 ITK 61 ja 7.62 RK 62 - ilmatorjunnan kansainvälisen yhteensopivuuden
aseita jo vuosista 1961 ja 1962.

Kansainvälisen yhteensopivuuden saavuttaminen on vuosia kestävä
työ. Yhteensopivuuden ylläpitäminen on jatkuvaa valmiuden ylläpitämistä ja kehittämistä. Ilmatorjunnan
kansainvälisen yhteensopivuuden
haasteet eivät löydy yksinomaan
materiaalin bittiavaruudesta tai standardien mukaisista päiväannoksista.
Toisaalta ilmatorjunnalla on haasteena hallita eri toimintaympäristöt jo
kansallisissa tehtävissä. Pitäähän ilmatorjuntapattereiden hallita yhteensopivuus niin maa-, meri- kuin ilmavoimien kanssa ja eri kielimurteilla
- kansainvälisen yhteensopivuuden
eräs vaatimuksista onkin joukon
kyky kunnioittaa operaation kohdemaan kieltä ja kulttuuria.

Suorituskyvyn arviointi
Naton johtoon asetettavien joukkojen
suorituskyvyn arviointi toteutetaan
puolustushaaroittain: Ilmavoimien

arviointiohjelma on Tactical Evaluation (TACEVAL), maavoimien arviointiohjelma on Combat Readiness
Evaluation of Land HQs and Units
(CREVAL) ja merivoimien arviointiohjelma on Maritime Evaluation
(MAREVAL). Ilmatorjuntayksiköiden suorituskyky arvioidaan ilmavoimien arviointiohjelmassa. Kumppanuusmaan yksiköiden suorituskykyä arvioidaan samojen kriteerien
mukaisesti kuin Naton jäsenmaiden
joukkoja.
TACEVAL on yleiskäsite Naton
ilmavoimien suorituskyvyn arvioinnin kokonaisuudelle ja arviointiohjelmalle. Naton ilmavoimien suorituskyvyn arvioinnin tavoitteena on
arvioida ja määrittää taktisen tasan
yksikön taisteluvalmiuden ja suorituskyvyn taso suhteessa asetettuihin
vaatimuksiin ja standardeihin. Arvioinnilla annetaan Naton strategiselle
komentajalle asiantuntijoiden arvio
joukon sotilaallisesta taisteluvalmiudesta ja suorituskyvystä.
TACEVAL on laajin ja arvostetuin sotilaallisen suorituskyvyn mittari normaalioloissa toteutettavista
arvioinneista. TACEVAL-ohjelma
täyttää kansainvälisen ISO-standardin mukaiset laatukriteerit joukon
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.
TACEVAL-arvioinnilla osoitetaan joukon kyvykkyys tai kyvyttömyys operatiivisiin valmiusaikoihin
ja määritettyihin suorituskykyihin.
Arvioinnilla myös tunnistetaan yksikön puutteet resursseissa tai puutteet tehtävän suorittamisessa. Kuten
kumppanuusmaan joukon yhteensopivuuden arvioinnissa, myös suorituskyvyn arvioinnin oleellisena osana on antaa joukolle suosituksia ja
parannusesityksiä suorituskyvyn kehittämiseksi.
Ilmatorjuntajoukon TACEVALarvioinnissa on kolme arvioitavaa
kokonaisuutta: Joukon valmistautuminen tehtävään ja siirtyminen tehtäväalueelle sekä integroituminen
toiminta-alueen komento- ja johta-

misjärjestelmiin. Tämä kokonaisuus
arvioidaan mahdollisuuksien mukaan. Aina arvioitavia kokonaisuuksina ovat joukon resurssit suoriutua
tehtävästä sekä kolmantena joukon
suoriutuminen tehtävästä.
Arviointitapahtumien aikana
yksikkö toteuttaa harjoitusskenaarion mukaisessa toimintaympäristössä tehtäviä, joihin sitä on suunniteltu käskettävän. Kuten kaikissa
TACEVAL-ohjelman arvioinneissa,
myös ilmatorjuntapatterin resursseja
ja suoriutumista annetuista tehtävistä arvioidaan kolmella osa-alueella.
Arvioitavat suorituskyvyn osa-alueet
ovat joukon operointikyky, logistinen
kyky sekä kyky joukkojen suojeluun.
Osa-alueita tarkastellaan integroituna kokonaisuutena. Arvioitsijat laativat yksikölle arviointikriteerien mukaisesti luokitellun palautteen.
Nato on velvoittanut ilmakomponenttien johtoportaat toteuttamaan
suorituskyvyn arvioinnit. Ilmakomponenttien johtoportaat vastaavat
arviointiohjelman koulutusjärjestelmästä sekä arviointitapahtumien valmisteluista ja niiden toteutuksesta.
Yhden perusyksikön arviointitapahtumaan kootaan Naton TACEVALarvioitsijapoolista tyypillisesti noin
60 - 90 arvioitsijaa, joista puolet on

kansallisia arviointikoulutuksen saaneita henkilöitä.
Naton ilmatorjuntapatterille
määrittämät taktiset ja operatiiviset
tehtävät ovat tyypillisiä ilmatorjunnallisia tehtäviä myös kansallisessa
toiminnassa. Ilmatorjuntayksiköltä
vaaditaan niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin usean puolustushaaran välisen yhteistoiminnan hallitsemista omalla asejärjestelmällä.
Maavoimat kehittää joukkojen
kansallista suorituskyvyn arviointia.
Kehityksessä hyödynnetään myös
Naton arviointiohjelmista saatuja

kokemuksia. Ilmatorjunnan kansallisten ohjeistuksien, kuten torjuntaanalyysiprosessin, ja Naton arviointiohjelmien sisältöjä ei tule pitää toistensa päällekkäisinä toimintoina tai
kilpailevina suorituskyvyn mittareina, vaan mahdollisuuksina kehittää
entistä suorituskykyisempiä joukkoja
niin kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin kuin kansallisen puolustuksen tarpeisiin.
Kapteeni Jarmo Vilo opiskelee
tällä hetkellä 61. esiupseerikurssin
ilmasotalinjalla.

Arviointikoulutus on keskeinen osa laadukasta arviointiohjelmaa. Kapteeni
Jarmo Vilo (keskellä) ja luutnantti Pekka Rinne (oikealla) Naton OCC E&F
-arviointikoulutuksessa huhtikuussa 2007.

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.ﬁ
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Kapteeni
Janne Tähtinen
TAKTL/MPKK

Taktiikasta

Maahanlaskut ja niiden
suoritusperiaatteet Afganistanin sodassa
osa 1
Afganistanin maasto-olosuhteet ja
vihollisen käyttämä taktiikka korostivat maahanlaskujoukkojen merkitystä Afganistanin sodan aikana
1979 - 1989. Peruslukemia taktiikasta -palstalla käsitellään tässä kolmiosaisessa artikkelisarjassa Neuvostoliiton joukkojen Afganistanin sodan
aikana toteuttamien maahanlaskujen
operatiivisia ja taktisia käyttöperiaatteita sekä helikopterimaahanlaskujen
käytännön suoritusperiaatteita taisteluteknisellä tasalla. Artikkelit perustuvat kirjaan The Soviet-Afghan War
- How a Superpower Fought and Lost
(The Russian General Staff. Translated and edited by Lester W. Grau
and Michael A. Gress, 2002).
Artikkelisarjan ensimmäisessä
kirjoituksessa käsitellään maahanlaskujoukkojen keskittämistä Afganistaniin sekä joukkojen organisaatiota, kalustoa ja koulutusta. Toisessa kirjoituksessa lukijalle pyritään
avaamaan helikoptereilla toteutetun
maahanlaskun suoritusperiaatteita
vaiheittain. Kolmannessa osassa paneudutaan maahanlaskujoukkojen
suorittamiin tehtäviin ja niiden toteuttamiseen.

Maahanlaskujoukkojen
keskittäminen Afganistanin
alueelle
Venäläisten aloittaessa miehitysoperaation maahanlaskujoukkoja käytettiin operatiivisen tason toimintaan.
Maahanlaskujoukkojen operaatiol30 • Ilmatorjunta 2/2009

la vallattiin tärkeimmät lentokentät,
hallintokeskukset ja Kabulin alueen
tärkeät kohteet. Näiden lisäksi suojattiin alueella olleet varuskunnat,
jotka olivat opposition hallussa. Joulukuun 28. - 30. päivänä 1979 laskuvarjojääkärit laskeutuivat Kabulin ja
Bagramin lentokentille, kun taas helikopterijoukot valtasivat Kunduzin
lentokentän.
Operaatiosuunnitelma perustui
siihen, että kohteina olleiden lentokenttien alueelle pudotettaisiin
ensimmäisessä vaiheessa laskuvarjohyppynä vahvennettu pataljoona.
Pataljoonan tavoitteena oli vallata
lennonjohtotorni sekä kiito- ja nousutiet, neutralisoida alueen turvallisuusjoukkojen muodostama uhka
sekä järjestää tarvittavat tukitoimet
pääjoukkojen ilmakuljetukselle. Alueiden vartiointi osoittautui kuitenkin
niin heikoksi, että sen aiheuttama
uhka saatiin neutralisoitua etukäteen,
ja ensimmäiset joukot voitiin tuoda
alueelle ilmakuljetuksella.
Alueelle ensimmäisenä saapuneet
joukot valtasivat kiitoteiden alueilta
hallitsevat maastonkohdat ja järjestivät alueen partioinnin. Vallatuille kentille laskeutui useiden tuntien aikana
tusinoittain IL-76, AN-12 ja AN-22
-kuljetuskoneita, joilla tuotiin alueelle maahanlaskudivisioonan pääosat.
Kunduzin lentokentälle kuljetettiin
MI-6 ja MI-8 -helikoptereilla maahanlaskuprikaatin joukot. 1½ - 3 minuutin välein kentille laskeutui kone,
jossa saapuneet joukot siirtyivät välit-

tömästi suorittamaan operaatiosuunnitelman mukaista tehtävää. Osaston
tuonut kone rullasi välittömästi nousutielle ja valmistautui liikkeellelähtöön. Pääjoukkojen saavuttua alueelle
kuljetuskoneilla aloitettiin yhtymien
ajoneuvokaluston, tarvikkeiden sekä
tukijoukkojen kuljetukset.
Ilmakuljetusten suorittaminen oli
monimutkainen prosessi ilmatilanhallinnan ja lennonjohtotoiminnan
osalta. Kenttätoiminnan sujuvuuden
kannalta laskualueena toimineilla
kentillä tuli olla mahdollisimman
vähän lentokoneita tai helikoptereita kerrallaan. Kaikki lentomiehistöt
eivät kuitenkaan toimineet yhteen
täydellisesti. Useat koneet joutuivat
ottamaan lähestymisen uudestaan
tai kiertelemään odotusalueilla, kun
kentällä olleiden koneiden kuormia
purettiin. Kokonaisuudessaan operaatio oli kuitenkin onnistunut, mikä
johtui pääasiassa lukuisista kotikentillä toteutetuista harjoituksista.
Kun maahanlaskuyksiköt (rykmentit ja erilliset pataljoonat) olivat maassa, jätettiin osa joukoista
suojaamaan laskualueena toiminutta lentokenttää. Pääjoukko suunnattiin toteuttamaan yksikön varsinaista tehtävää. Kabuliin lasketut kaksi
rykmenttiä suojasivat puolustusministeriön, viestintäministeriön, televisiokeskuksen, Neuvostoliiton suurlähetystön sekä Kabulin alueet, joissa
asuivat neuvostoliittolaiset alueella
toimineet asiantuntijat ja neuvonantajat. Lisäksi joukot valtasivat armei-

jan esikuntarakennuksen, lähistöllä
olleet varastot sekä presidentin palatsin, jonka alueella joukot kohtasivat
jonkin verran vastarintaa. Joukot ottivat haltuun myös kaupungin alueen
hallitsevat maastonkohdat sekä Kabul-joen ylittävät sillat. Kabuliin johtaneet tiet suljettiin vartiopaikoilla.
Kolmas laskuvarjorykmentti,
joka laskeutui Bagramin lentokentälle, suoritti marssin Kabuliin ja
ryhmittyi keskustan alueelle. Ensimmäisen viikon jälkeen rykmentti siirrettiin Bala-Khisarin linnoitukseen
Kabulin etelälaidalle. Rykmentti
ryhmittyi alueelle yhdessä erikoisjoukkoprikaatin kanssa. Linnoituksen hallinta sulki eteläiset lähestymistiet sekä mahdollisti kaupungin
keskustan valvonnan.

Afganistanissa toimineet
maahanlaskujoukot
Afganistaniin keskitetyt maahanlaskujoukot toimivat eri kokoonpanoissa. Alueelle keskitettiin maahanlaskudivisioona, ilmarynnäkköprikaati,
erillinen maahanlaskurykmentti sekä
kaksi erillistä ilmarynnäkköpataljoonaa, jotka toimivat alistettuina erillisissä moottoroiduissa jalkaväkiprikaateissa.
Maahanlaskudivisioona koostui
kolmesta rykmentistä, tykistörykmentistä sekä erillisistä yksiköistä.
Maahanlaskurykmentteihin kuului vastaavasti kolme pataljoonaa
ja erillisyksiköitä. Pataljoonissa oli
kolme maahanlaskukomppaniaa sekä
tykistö-, ilmatorjunta- ja tiedusteluyksiköt. Joukkoja vahvennettiin tehtäväkohtaisesti tykistö-, pioneeri- ja
tiedustelujoukoilla. Lisäksi joukoille alistettiin ilmatulenjohtoryhmiä,
jotka koordinoivat ja johtivat ilmatulenkäytön.
Afganistanin sodassa maahanlaskujoukkoyksiköt ja -yksiköt toteuttivat puolustuksellisia tehtäviä,
hyökkäyksellisiä tehtäviä sekä erikoisoperaatioita. Puolustus- ja hyökkäystaistelussa maahanlaskujoukot

Neuvostoliiton joukkojen hyökkäysreitit Afganistanin sodan alkuvaiheessa
(kuvalähde: Wikipedia)

käyttivät samanlaista taktiikkaa kuin
moottoroidut jalkaväkijoukot. Erikoisoperaatiossa käytetty taktiikka
riippui tehtävän asettamista vaatimuksista. Erikoistehtäviin kuuluivat
esimerkiksi joukkojen liikkeen pysäyttämiseksi tehdyt eristämistehtävät, väijytykset ja ylläköt, iskuosastomaiset hyökkäykset sekä kuljetusten suojaaminen. Maahanlaskujoukkojen erikoisoperaatioita käsitellään
tarkemmin artikkelisarjan kolmannessa kirjoituksessa.
Maahanlasku- ja ilmarynnäkköjoukkojen käytössä ollut aseistus ja

taisteluajoneuvot olivat suorituskyvyltään osin huonompia kuin moottoroitujen jalkaväkiyksiköiden varustus. Käytössä ollut varustus oli kuitenkin suunniteltu vastaamaan maahanlaskujoukkojen käyttötarpeisiin.
Ajoneuvot olivat lyhyempi ja kevyempiä, koska ne oli suunniteltu lentokonekuljetuksia ja laskuvarjopudotuksia varten. Vaikka BMD-1 -taisteluajoneuvo oli 2.2 kertaa kevyempi
ja 1.2 kertaa lyhyempi kuin BMP-1,
siinä oli runsaasti tulivoimaa joukkojen tueksi. Ajoneuvon pääaseena
oli 73 mm:n kanuuna, jolla voitiin
››

Perusteita maahanlaskujoukoista ja niiden tehtävistä sekä maahanlaskun
rakenteesta
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taktiikasta

ampua sirpale- ja ontelokärkiammuksia. Tämän lisäksi BMD-1:ssä
oli kolme konekivääriä, jotka olivat
erittäin käyttökelpoisia vihollisen syvyydessä kohdattuja kevyesti aseistautuneita joukkoja vastaan. BMD1 -ajoneuvoon oli suunniteltu myös
ominaisuus, jonka avulla vaunun torni kyettiin nostamaan suojan takaa
tulitusasemaan noin 30 cm ylöspäin.
Ajoneuvossa oli kiinteästi kytkentämahdollisuus laskuvarjo- ja raketti-

jarrutusjärjestelmien kiinnittämiseen.
Maahanlaskujoukkojen henkilökohtainen varustus erosi jalkaväkijoukkojen varustuksesta. Rynnäkkökiväärit olivat taittoperäisiä, mikä lyhensi ne lähes puoleen. Lyhyet aseet
olivat eduksi maahanlaskujen aikana
sekä toimittaessa taisteluajoneuvoissa. Henkilökohtainen varustus oli tasokas ja runsas. Olosuhteisiin sopivan vaatetuksen lisäksi varustukseen
kuuluivat mm:

PERUSLUKEMIA

- sirpaleliivit
- rynnäkkökivääri, konekivääri tai
kranaattikonekivääri
- pistin
- 2 - 3 käsikranaattia
- 8 - 10 lipasta täynnä ampumatarvikkeita
- lisäampumatarvikkeet rasioissa
- 2 - 4 viestitys-/valaisusoihtua
- 2 - 4 savurasiaa
- UHF -radio
- kompassi
- taskulamppu
- tulitikut
- ensiapuvälineet
- kuivamuonaa
Konekivääreiden vyöt kannettiin

Everstiluutnantti Matti Toivettula
STEKNL/MPKK

TEKNIIKasta

Kierretäänkö sytytin runkoon vai runko sytyttimeen?

- Johtamis- ja asejärjestelmien
rinnakkaiseloa
Eräs ensimmäisiä sotilaana oppimiani asioita oli käsikranaatin sytyttimen
kiinnittäminen kranaatin runkoon.
Tehtävän saattoi tehdä sekä oikein
että väärin. Oikea toiminta oli pitää raskaampi runko paikoillaan ja
kiertää kevyempää sytytintä. Tällöin
huomattiin helpommin rungon sisällä mahdollisesti olevat epäpuhtaudet,
jotka pahimmassa tapauksessa saattoivat aiheuttaa ennenaikaisen räjähdyksen. Tästä on lyhyt matka kysymykseen: ”liitetäänkö asejärjestelmä
johtamisjärjestelmään vai johtamisjärjestelmä asejärjestelmään?”
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Ostetaan: Ilmatorjunta,
miel. hyvä ja halpa
Otsikon mukaisen ilmoituksen jättämiseen tuskin koskaan tulee tilaisuutta ja vaikka tulisikin, en tiedä olisiko sellaisen julkaisemisessa
mitään mieltäkään. Lienee parasta
olla tyytyväinen tilanteeseen, jossa
tiiliä talon rakentamiseen ostetaan tilipäivinä ja taloa muurataan pikkuhiljaa. Näin toimittaessa saattaa toki
käydä niin, että ensimmäiset 10-vuotisremontitkin aloitetaan ennen kuin
talo on edes valmistunut. Varsinkin
silloin on tähdellistä määritellä ja
omaksua tietyt säännöt, joiden mu-

kaisesti talo rakennetaan. Tarvitaan
jonkinlainen arkkitehtuuri, joka ei
muuten ole pelkästään johtamisjärjestelmään liitettävä käsite. Samalla
tavalla mitä tahansa muita välineitä
hankittaessa tulee arvioida sopivatko
ne olemassa olevaan kokonaisuuteen,
olivatpa ne sitten muilta ominaisuuksiltaan miten hienoja tahansa.
Kummastelin noin viisi vuotta
sitten ilmatorjunnan kansainvälisissä kokouksissa pidettyjä kansallisten
ilmatorjuntajärjestelmien esittelyitä,
joissa naapuriamme Ruotsia myöten
kehuttiin pikkupojan innolla maan
kehittävän uutta ”järjestelmien järjestelmää” (lue patteristo-tasan joh-

metallisissa vyölaatikoissa tai henkilökohtaiseen varustukseen kiinnitettyinä.

Maahanlaskujoukkojen ja niiden
henkilöstön valmistautumisessa operaatioihin oli omat erityispiirteensä
Afganistanin alueella. Maahanlaskujen suoritus, ajoitus ja laskualueet (landing zone, LZ) oli salattava
perusteellisesti operaatioiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheiden aikana. Neuvostoliiton alueella maahanlaskujen valmistelut toteutettiin

kuormausalueella, kun taas Afganistanissa valmistelut toteutettiin joukkojen ryhmitysalueella. Suojaus- ja
salaustoimenpiteiden tarve riippui
tulevan tehtävän luonteesta ja sen
vaatimista valmistelutoimenpiteistä
henkilöstön, aseistuksen ja materiaalin - myös joukon huoltaminen huomioiden - osalta.
Henkilöstön harjoitukset pitivät
sisällään komentajien, esikuntien ja
taistelevien joukkojen harjoituksia.
Komentajien ja esikuntien harjoituksissa kiinnitettiin erityistä huomiota
vihollisen ja sen käyttämän taktiikan
sekä toiminta-alueen maaston tuntemukseen. Harjoituksissa hyödyn-

nettiin vastaavissa olosuhteissa käydyistä taisteluista saatuja kokemuksia.
Johtajien harjoitukset käsittivät pääsääntöisesti komentopaikkakohtaisia
kartta- ja viestiliikenneharjoituksia.
Taistelevien joukkojen harjoitukset
koostuivat ammunnoista, taisteluajoneuvojen käsittelyharjoituksista,
tiedustelu- ja taisteluharjoituksista,
suunnistuskoulutuksesta sekä muiden
henkilökohtaisten taitojen ylläpitämisestä. Koulutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota tuli- ja tähystysasemien valintaan ja pikalinnoittamiseen,
taisteluun rakennetulla alueella, lähitaistelutaitoihin sekä haavoittuneiden
ensiapuun ja evakuointiin.

tokeskusta) joka liittää erilliset tuliyksiköiden johtamisjärjestelmät
toisiinsa. Muutaman vuoden kokouksissa käytyäni ja muiden länsimaiden esityksiä kuunneltuani oli pakko
uskoa, että tilanne todella oli kuvatun
kaltainen. Aina kun hankittiin uusi
asejärjestelmä, hankittiin myös sille
spesifioitu johtamisjärjestelmä. Tiettyyn rajaan asti näin toki pitää ollakin, tulee vain erottaa se, mikä on
tarpeellista yksikön tehokkaan toiminnan varmistamiseksi ja mikä ei.
Esimerkki tästä tuli vastaan viimeisimmän ilmatorjuntaohjusjärjestelmän tarjousvaiheessa. Useampi kuin
yksi mukana olleista tarjoajista yritti aluksi myydä nimenomaan johtamisjärjestelmää asejärjestelmän ominaisuuksineen jäädessä esittelyissä
taustalle.

vaiheessa, kun meillä oltiin jo toisella kierroksella (siirtymässä JOKE
m/87:sta JOKE 2006:een), voidaan
todeta, että isossa mittakaavassa ei
aina kannata peesata muita. Pikkuasioissa oppia kannattaa toki aina ottaa.
Viime vuosina on tehty lukuisia
tietojärjestelmähankintoja, joita on
toteutettu eri periaatteilla. Osa on
kehitetty itse kotimaassa, osa on ostettu ”valmiina” tunnetuissa käyttäjämaissa käytössä olevana ulkomailta. Valmis on lainausmerkeissä siksi,
että sellaista ei oikeasti ole olemassa. Hankinta joudutaan aina integroimaan olemassa olevaan, ellei sitten
laiteta sitä ilmoitusta ilmatorjunnan
ostamisesta. Aika näyttää mikä hankintamalli lopunperin tuottaa kustannustehokkaan ja huoltovarmuuden
kannalta paremman ratkaisun.

Valmiina ostettu
toimii varmasti?

Sytytin ja runko

järjestemiä tarjoavien käytettävissä.
Aina tämä ei ole ollut määräajassa
mahdollista, koska esimerkiksi tarvittavia rajapintamäärittelyjä ei ole
ehditty saada valmiiksi tarpeiden tahdissa. Tästä syystä mm. tuoreimmassa asejärjestelmässämme (ITO05) on
TASP m/87. Positiivista on, että se
ainakin toimii, eikä sitä ehditty vallalla olevien ”legacy-järjestelmä-vainojen” uhrina polttaa roviolla.
Joku voi kysyä, miksi ase- tai
sensorijärjestelmä liitetään johtamisjärjestelmään eikä päin vastoin? No
esimerkiksi siksi, ettei kävisi kuten
nyt ”järjestelmien järjestelmiä” kehittäville on käynyt. Toiseksi, johtamisjärjestelmän rakentaminen ja
ylläpito käy työlääksi, jos sitä pitää
muuttaa aina, kun hankitaan uusi
asejärjestelmä. Kolmanneksi, käyttämällä liittämiseen säännönmukaisesti kansainvälisten standardien
mukaisia, tiedonsiirtoon tarkoitettuja, rajapintoja, helpotetaan myös
asejärjestelmätoimittajan suunnittelutyötä. Neljänneksi, hyvää ei kannata sorkkia, jos ei parempaa ole saatavissa tilalle!
Syksyn lehdestä (3/09) alkaen
peruslukemat tekniikan osalta asettaa
kapteeni Pasi Seppälä. Menestystä
Pasille ja oikein mukavaa ja rentouttavaa kesää kaikille!

Joukkojen koulutus ja
valmistautuminen tehtäviin

Mitä järkeä on kehittää itse kotimaassa, kun maailmalta saa valmista? Asejärjestelmien osalta ei mitään, ei oikein ole kansallista kykyäkään. Johtamisjärjestelmien osalta tilanne on
toinen. On kykyä ja on näyttöjä, että
tässä on onnistuttu. Muistaen sen, että
”järjestelmien järjestelmää” monet
maat alkoivat suunnitella vasta siinä

Tehtiin järjestelmähankinta tavalla
tai toisella, oleellista on kuitenkin
kokonaisuuden hallinta. Tämä tarkoittaa valitettavasti tai onneksi sitä,
että esimerkiksi uudet asejärjestelmät liitetään johtamisjärjestelmään
tiettyjen sääntöjen mukaisesti eikä
päin vastoin. Tämä toki edellyttää,
että säännöt ovat olemassa ja tarpeellisilta osiltaan ase- tai sensori-
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STRATEGIAsta

Majuri Heikki Lehtonen
Maanpuolustuskorkeakoulu

VENÄJÄ TEKEE LINJAUKSIA
Venäjä on viime aikoina aktiivisesti linjannut omia strategioitaan
ja toiminta jatkuu vielä ainakin tämän vuoden ajan. Syynä tähän on
toisaalta olemassa olevien strategioiden, konseptien ja doktriinien ikä
ja vanhentuneisuus, mutta toisaalta
myös muuttuvan maailman ja erityisesti vuoden 2008 Georgian sodasta
tehtyjen johtopäätösten aiheuttamat
muutospaineet. Vaikka asiakirjojen
laadinta on aloitettu jo ennen Georgian tapahtumia elokuussa 2008,
on selvää, että sota ja sen jälkeen tapahtuneet asiat ovat vaikuttaneet kyseisiin asiakirjoihin.

Laaditut ja laadittavana
olevat asiakirjat
Vuoden 2008 syyskuussa Venäjällä
hyväksyttiin Arktisen alueen doktriini, jossa Venäjä määrittelee muun
muassa kansallisia intressejään, strategisia prioriteettejaan ja tehtäviään
arktisella alueella vuoteen 2020
saakka. Kuluvan vuoden toukokuussa presidentti Medvedev vahvisti Venäjän kansallisen turvallisuuden strategian, joka sekin kattaa ajanjakson
vuoteen 2020 saakka. Tämän vuoden
aikana pitäisi vielä valmistua ainakin sotilasdoktriini, Venäjän poliittinen doktriini ja elintarviketurvallisuusdoktriini. Kun tähän yhdistetään
asevoimien käynnissä oleva uudistaminen - virallisestihan asevoimien
reformi on saatu päätökseen, nyt asevoimia uudistetaan ja luodaan uudenlaisia asevoimia - ja Georgian sodan
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kokemuksista voimakkaasti vauhtia
saanut asevoimien uudelleenvarustaminen, voidaankin todeta, että Venäjä
on virallistamassa ja julkistamassa
valitsemaansa linjaa ja kertomassa
mitä keinoja Venäjä käyttää valtapolitiikassaan.

Arktisen alueen doktriini
Arktisten alueiden merkitys on kasvanut maailmanlaajuisen ilmaston
lämpenemisen myötä, ja Venäjäkin on alkanut kiinnittää alueeseen
ja sen merkitykseen yhä enemmän
huomiota - tästä on osoituksena laadittu doktriini, jonka mukaan Venäjän intresseissä on pitää arktinen
alue rauhan ja yhteistyön alueena ja
strategisina tavoitteina kehittää sekä
kahdenvälisesti että kansainvälisissä organisaatioissa alueen taloutta,
naapurisuhteita ja rajayhteistyötä.
Erityistä mielenkiintoa doktriinissa kuitenkin herättää kaksi seikkaa.
Venäjä haluaa pitää pohjoisen meritien eli koillisväylän kansallisena
kuljetusväylänä, vaikka nykyisessä
ilmastotilanteessa jääpeitteen ohenemisen myötä sen käyttöarvo kasvaisi
ja se loisi Venäjälle tulonlähteen ja
toisi huomattavia aika- ja polttoainesäästöjä. Selityksenä tähän lienee
kuitenkin toinen mielenkiintoa herättävä kohta: Venäjän yhtenä strategisena prioriteettina on arktisen
alueen puolustuksen turvaaminen ja
joukkojen taistelukyvyn ylläpitäminen riittävällä tasolla, minkä vuoksi
doktriinissa annetaan tehtävä perus-

taa alueelle joukkoryhmittymä, jonka
tehtävänä on sotilaallisen turvallisuuden takaaminen alueella. Onko niin,
että jääpeitteen sulaminen luo Venäjälle enemmän uhkia kuin mahdollisuuksia? Jokainen maa tietysti päättää itse toiminnastaan ja sillä on oikeus sijoittaa joukkojaan haluamallaan
tavalla, mutta ajattelu, kuten myös
itse toimintakin, jossa tulevaisuuden
”rauhan ja yhteistyön vyöhykkeelle” ryhmitetään sotilaallista voimaa,
vaikuttaa hyvin neuvostoaikaiselta.
Tulee väistämättä mieleen Venäjän
erikoiskurssilla aikanaan opeteltu
neuvostoaikainen lastenruno, jossa
kerrottiin kuinka neuvostoydinaseet
eivät ole vaarallisia ystävällisille ja
rauhaa rakastaville kansoille ja ihmisille.

Kansallisen turvallisuuden
strategia
Venäjän uusi kansallisen turvallisuuden strategia valmistui hieman myöhässä. Sen valmistumisen ensimmäinen määräaika oli maaliskuun 2009
lopussa, mutta valmistumiselle annettiin kuukausi lisäaikaa ”eräiden
tärkeiden asioiden yhteensovittamiseksi”. Presidentti Medvedev
vahvisti strategian 12. toukokuuta.
Uusi strategia korvaa vuonna 1997
laaditun ja vuonna 2000 tarkistetun
Venäjän kansallisen turvallisuuden
konseptin. Sen lisäksi, että strategia
vastaa uusiin haasteisiin ja kattaa linjauksen yli kymmenen vuoden aikajänteelle, merkittävää on asiakirjan

nimenmuutos konseptista strategiaksi. Muutos kuvastaa asiakirjan merkittävyyden kasvua sekä sitä, että se
toimii eräänlaisena perusasiakirjana
kaikille muille konsepteille ja doktriineille. Tämä näkyy myös strategian laajuudessa, joka käsittää lähes
kaikki yhteiskunnan merkittävän toiminnan osa-alueet. Strategiassa käsitellään maailman nykytilannetta ja
kehitysnäkymiä, Venäjän kansallisia
intressejä ja strategisia prioriteetteja
ja kansallisen turvallisuuden takaamista.
Strategiset prioriteetit on määritelty hyvin perinteisesti alueellisen
koskemattomuuden ja suvereniteetin turvaamiseksi, vakaaksi kasvuksi
ja turvallisen elinympäristön luomiseksi. Maailmantilanne ja kehitysnäkymät puolestaan ovat negatiivissävytteisiä ja Venäjä näkeekin uhkia ja
kielteisiä kehityssuuntauksia varsin
paljon. Kielteisenä asiana strategiassa todetaan Euro-Atlanttisen alueen
pyrkimys turvautua Natoon ja suoranaisina uhkina nähdään eräiden
valtioiden yksipuoliset päätökset
käyttää voimaa ongelmien ratkaisemiseen sekä kansainvälisen politiikan pääpelaajien vastakkainasettelu
(Yhdysvaltoja ei mainita nimeltä!).
Edelleen joukkotuhoaseiden leviäminen, informaatiosodankäynti sekä
kansallismielisyyden, muukalaisvastaisuuden, separatismin ja uskonnollisten ääriliikkeiden vahvistuminen
todetaan. Tässä kohdassa näkyy tietyllä tapaa venäläisen ajattelumallin
ristiriitaisuus, sillä Venäjähän on tukenut eräitä maita, joita epäillään tavoitteista hankkia joukkotuhoaseita,
käyttänyt informaatiosodankäynnin
keinoja Georgian sodassa ja erityisesti Tallinnan pronssisoturikiistassa, kasvattaa kansallismielisyyttä
Venäjällä ja on tukenut separatisteja
Georgiassa jopa tunnustamalla separatistiset alueet itsenäisiksi; Venäjän
sisällä nämä siis ovat uhkia, mutta
muualla eivät. Tämä ristiriitaisuus
korostuu entisestään, kun samassa
luvussa mainitaan, että Venäjä halu-

aa toimia tasavertaisessa suhteessa
kaikkien muiden valtioiden kanssa
ja kansainvälisten lakien mukaisesti. Erästä arvostettua Venäjä-tutkijaa
lainaten vanha ajattelumalli ”Teoria
on teoriaa, mutta käytäntö on käytäntöä” vaikuttaa edelleen olevan
voimassa. Samaan hengenvetoon on
kuitenkin todettava, että kyllä nämä
strategiassa mainitut uhkakuvat ovat
hyvinkin todellisia uhkia Venäjälle ja
sen yhtenäisyydelle.
Muina kehityssuuntina Venäjä
näkee kansainvälisen politiikan keskittyvän entistä enemmän energiavaroihin ja ilmoittaa haluavansa välttää
vastakkainasettelua sekä uutta asevarustelukilpailua. Kansallisen puolustuksen alaluvussa mainitaan, että
Yhdysvaltain ohjuspuolustushanke
saattaa johtaa varustelukierteeseen.
Tässä näkyy selvästi Venäjän taloudellisen tilanteen aiheuttamat rajoitukset - nykyisessä finanssikriisissä
ja öljyn hinnan pysyessä alhaisena
Venäjällä ei yksinkertaisesti ole varaa lähteä sellaiseen varustelukilpailuun, joka aikanaan osaltaan sai
Neuvostoliiton romahtamaan lopullisesti. Mikäli ohjuspuolustushanke
etenee Yhdysvaltain entisen presidentin George W. Bushin suunnitelmien mukaan, joutuu Venäjä vaikeiden valintojen eteen - nähdäänkö ohjuspuolustushanke edelleen Venäjää
vastaan suunnattuna ja Yhdysvallat
potentiaalisena vihollisena kumppanuuden sijaan.
Venäjä haluaa korostaa YK:n
roolia sekä ilmoittaa lisäävänsä yhteistyötä muun muassa G8- ja G20järjestöissä, Shanghain yhteistyöjärjestössä, Kollektiivisen turvallisuussopimuksen järjestössä ja erityisesti
IVY:ssä. Huomionarvoista on, että
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöä (ETYJ) ei tässä yhteydessä
mainita. Venäjän maine ei tällä hetkellä ole kovinkaan korkealla ETYjärjestössä Georgian konfliktin jälkiseurauksena. Venäjähän yrittää
käytännössä lakkauttaa järjestön
Georgian mission nykyisen toimin-

nan kokonaan vaatien, ettei missio
voi enää toimia Etelä-Ossetian ja Abhasian alueilla Venäjän tunnustettua
ne itsenäiseksi. Järjestön muut 55
jäsenvaltiota puolestaan eivät suostu rajoittamaan mission mandaattia alueellisesti, koska se merkitsisi
Georgian separatististen alueiden de
facto -tunnustamista. Venäjän koventuneen asenteen edessä sekä järjestön edellinen (Suomi) että nykyinen
(Kreikka) puheenjohtajamaa ovat
joutuneet lopettamaan neuvottelut
Venäjän kanssa mission mandaatista. Molemmat maat ovat yhdessä
järjestön kaikkien muiden jäsenvaltioiden kanssa kehottaneet Venäjää
ottamaan rakentavamman asenteen.
Mikäli ETY-järjestön ”lippulaivaksi”
noussut Georgian missio uppoaa, on
se kova isku koko järjestölle ja sen
tulevaisuudelle. Mikäli Venäjä saa
näin ETY-järjestön epäonnistumaan
toiminnassaan, pääsee Venäjä entistä paremmin syin ajamaan eteenpäin
omaa turvallisuusaloitettaan, jota se
jo nyt on esittänyt ETY-järjestön korvaajaksi.

Lopuksi
Viimeistään nyt on nähtävissä, että
Venäjä on ottamassa jälleen suurvallan viittaa ja vastuuta harteilleen. Venäjä toimii suurvallan tavoin ja sillä
on omat intressinsä ja etupiirialueensa. Venäjän näkemä etupiiri ei vielä
tässä vaiheessa ole globaali, mutta
on nähtävissä Venäjän lähialueilla.
Suurvalta-aseman palauttamispyrkimyksistä huolimatta on nähtävissä,
että sellaisilla valtioilla kuin Suomi, jolla on hyvät suhteet Venäjään
ja joka ei uhkaa Venäjän intressejä,
liikkumavaraa ja toiminnanvapautta on huomattavasti enemmän kuin
Venäjän kanssa vastakkainasetteluun
pyrkivillä valtioilla.
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Pikku-uutisia Venäjältä
Lenta.Ru 20.Maaliskuuta 2009;”The
Duma replaced red stars on Russian
airplanes”
“Kutsaitin” koneisiin uudet tunnukset.
Duuman toisen käsittelyn läpäisi 20.3.2009 laki Venäjän valtion
lentokoneiden kansallisuustunnuksen
muutoksesta, jolla korvataan punainen
viisisakarainen tähti vastaavalla tähdellä, jota ympäröi sininen ja valkoinen
nauha, joita kiertää ulommaisena punainen rajaviiva. Tällaisia tunnuksia
tullaan käyttämään sotilas- ja rajavartioston koneissa sekä lentokoneissa,
jotka suorittavat liikekannallepanoon
liittyviä tehtäviä. Duuma suositteli
käytettäväksi kaikissa valtion lentokoneissa Venäjän kolmivärilippua valtion
tunnuksena.
Interfax news agency; 30.Maaliskuuta
2009;”General Staff would like to increase flight time of Air Force pilots
twofold”
Yleisesikunta haluaa lisätä lentotunnit kaksinkertaisiksi.
Yleisesikunnan apulaispäällikkö
kenraalieversti Anatoli Nogovitsin kertoi, että kokonaislentoaika hävittäjälentäjillä oli vuonna 2008 keskimäärin 60
- 65 tuntia. Nogovitsinin mukaan yleisesikunta haluaisi, että lentotuntimäärä
olisi ainakin kaksi kertaa suurempi. Hän
lisäsi, että lentoaika taistelupartiointia
valtamerien yllä suorittavilla kaukotoimintailmavoimilla on 100 % suurempi
kuin muilla Ilmavoimien yksiköillä.
Krasnaja Zvezda, 05.Maaliskuuta 2009
s,1 ;”Russian Air Force commander
has a new deputy for air defence
Uusi ilmavoimien ilmatorjunta36 • Ilmatorjunta 2/2009

päällikkö on nimitetty.
Ilmavoimien ilmatorjuntapäälliköksi on presidentin asetuksella nimitetty kenraaliluutnantti Sergei Razigraev. Razigraev toimi aiemmin Moskovan ja keskisen Venäjän ilmapuolustuk
sesta vastaavan erikoispuolustusjohtoportaan komentajana (KSpN). Kenraaliluutnantti Razigraev on syntynyt
vuonna 1952 Kaliningradissa, valmistunut Minskin ylemmästä teknisestä Ilmatorjuntaohjuskoulusta. Hän on uransa kuluessa toiminut kaikissa johtaja
tehtävissä ilmatorjuntaohjuspatterin
varapäälliköstä ilmapuolustusarmeijakunnan komentajaksi asti. Heinäkuusta 2008 alkaen hän toimi KSpN:n
komentajana.
Venäjän Puolustusministeriön www
-sivut, 16.Maaliskuuta 2009;”Missile
regiment of the Far Eastern formation
of Air Force and Air Defense Forces
started preparation for missile firing
practice”
Kaartin Ilmatorjuntaohjusrykmentti Kaukoidässä S-300 ammuntoihin.
11. Ilma- ja ilmapuolustusarmeijan alainen Kaartin Ilmatorjuntaohjusrykmentti (todennäköisesti Vladivostokista) aloitti 16.3.2009 viimeisen
vaiheen valmistautuessaan ennalta
suunniteltuun ohjusammuntaan. Ilmaja Ilmapuolustusarmeijan komentaja
kenraaliluutnantti Valeri Ivanov totesi, että ammuntaan osallistuvat kaiken
arvoiset sotilaat sekä S-300 järjestelmät
olivat jo em. ajankohtana valtion ampuma-alueella. Ammunta tapahtui 13. 18.4.2009. Noin 13% ammuntaan osallistuneista sotilaista oli varusmiehiä.
Palstan pitäjän huomio: Kaartin Ilmatorjuntaohjusrykmentti ei ilmeises-

ti ole vuosikausiin ampunut ohjuksia,
koska asiaa nyt erikseen tuodaan esille
ja toisaalta, koska valmistautuminen
vaatii noin kuukauden ajan ampumaleirillä, vaikka palkatun henkilöstön
osuus oli 87% joukon vahvuudesta.
Tällä henkilöstövahvuudella ao. Kaartin Ilmatorjuntaohjusrykmentin tulisi
olla pysyvän valmiuden joukko ja siten
aina käskystä tulivalmiina.
Vedomosti, 11.Maaliskuuta 2009
s.N2;”The second battalion of air defense missile systems S-400 is put on
combat duty in Moscow region”
Toinen S-400 patteristo on taisteluvalmiina.
Puolustusministeriön vuotuinen
laajennettu kokous pidettiin 17.3.2009
Moskovassa. Kokousta kunnioitti läsnäolollaan Venäjän presidentti Dmitri Medvedev ja kokouksen pääpuheen
piti yleisesikunnan päällikkö Nikolai
Makarov. S-400 järjestelmän esittely,
joka oli tarkoitus pitää Moskovan alueella toisen taistelupalvelukseen otetun
S-400 ohjuspatteriston kunniaksi, peruutettiin Puolustusministeriön kokouksen vuoksi.
Rossija n:o 12, 06. - 12. Huhtikuuta
2009 s.4;”Missiles are the priority”
S-400 Triumph Venäjän presidentin mielenkiinnon kohteena.
Venäjän presidentti Dmitri Medvedeville esiteltiin huhtikuun alussa uusimpia venäläisen aseteollisuuden tuotteita. Ennen kaikkea presidentti tutustui
ilmavoimien käyttämiin järjestelmiin,
joista ilmatorjuntajärjestelmä S-400
Triumph kiinnosti erityisesti presidenttiä. Almaz-Antein suunnittelutoimiston
pääjohtaja Igor Ashurbeili kertoi presi-

dentille S-400 -järjestelmän teknisistä
ominaisuuksista ja tämän ainutlaatuisen järjestelmän kehitysnäkymistä. Ashurbeili kertoi esimerkiksi järjestelmän
ohjustorjunta- ja avaruustorjuntakyvyn
parannuksista sekä uusien ohjustyyppien käyttöönotosta.
Presidentti Medvedev totesi, että
nyt Venäjä on saavuttanut mahdollisuuden modernisoida asevoimansa, tilaisuuden, jota sillä ei ole ollut aiemmin.
Hänen mukaansa tilanne on muuttunut
ja Venäjällä on riittävästi varallisuutta luoda nykyaikaiset asevoimat huolimatta kansainvälistä talouskriisistä.
Tätä Venäjä on nyt parhaillaan Medvedevin mukaan tekemässä.
Vuoden 2007 jälkeen, jolloin ensimmäinen S-400 Triumf järjestelmä
otettiin taistelupalvelukseen, ovat ilmavoimat vastaanottaneet vain kaksi
patteristoa tätä järjestelmää. Valtion
aseistussuunnitelma mahdollistaa joidenkin kymmenien S-400 järjestelmien tuotannon rahoittamisen ennen
vuotta 2015. Toistaiseksi S-400 Triumph -patteriston torjunta-alue täydentää KSpN:n muuta ilmapuolustusta, mukaan lukien avaruusuhan torjuntaa, valtion keskusalueella. Kuitenkin,
jopa nykyisellä riittämättömällä S-400
-järjestelmien toimitusnopeudella joukoille, jokainen uusi S-400 Triumph on
tärkeä tekijä Venäjän Asevoimien uudelleen aseistamisessa.
Se tosiasia, että ylipäällikkö aloitti sotakaluston tarkastuksen johtavan
ilmatorjuntaohjusvalmistajan tuotteista, on erittäin havainnollista. Tämä sopii asevoimien uudelleen aseistamisen
logiikkaan, missä painopiste on asetettu strategisen ydinpelotteen modernisointiin ja uudelleen aseistamiseen.
Ydinpelotteen tulisi kyetä vastaamaan
kaikkiin 21. vuosisadan haasteisiin,
niin teknisiin kuin poliittisiinkin. Huolimatta talouskriisistä valtio on jo kertonut päätöksestään sijoittaa 5 000 miljardia ruplaa Asevoimiin ennen vuotta
2020. Tämän rahan tulisi muodostaa
perusta koko sotilasvarustuksen uudistukselle, jota ei ole perinpohjaisesti
uudistettu ymmärrettävistä syistä sitten

neuvostoajan. On tarpeen aina tuoda
esille, ettei uuden kaluston määrä Venäjän Asevoimissa ole kuin 10 -12%
luokkaa.
Olisi toivottavaa, että nykyinen
Asevoimien uudelleen aseistamisen rahoituksen taso, joka kohdistuu uusimpiin asejärjestelmiin, muodostuisi Asevoimien nykyaikaistamisen perustaksi
ja samalla korjaisi uudistusten suuntaa
eikä olisi ele, joka ei johda mihinkään.
Jokainen säästötoimi Asevoimien nykyaikaistamisessa johtaa tilanteeseen,
missä Asevoimilta puuttuu pitkäaikaisesti nykyaikaisia taisteluvälineitä. Kun
taas jopa muutaman, eikä edes kaikkein
nykyaikaisimpien, S-300 -järjestelmän
myynti Iranille aiheuttaa todellista hysteriaa Pentagonissa. Venäjällä ei näin
ollen ole oikeutta kieltää Asevoimiltaan
parempien järjestelmien toimittamista
tarvittavissa määrin, jotta niillä voidaan
puolustaa valtakunnan rajoja.
Palstan pitäjän huomio: Venäjän
lehdistö on tuonut useissa artikkeleissa
esille tarvittavia ilmatorjuntaohjusjärjestelmien lukumääriä koko valtioalueen puolustamiseksi. S-400 -järjestelmän toimitusnopeus ja käytössä olevien S-300 -järjestelmän eri versioiden
todennäköinen poistumisnopeus tulevat näiden tietojen valossa johtamaan
laajaan ja melko pitkäaikaiseen ilmapuolustuksen ilmatorjuntaohjusjoukkojen aseistariisuntaan, jollei nopeasti panosteta sekä S-400 -järjestelmän
tuotannon huomattavaan lisäämiseen
sekä S-300 -järjestelmän modernisointiin.
Avia.Ru, 18.Helmikuuta 2009;”Field
air defense of Leningrad Military
District started the first battery exercise”
Harjoittelu koulutusvuodelle 2009
on aloitettu.
138. Erillisen Moottoroidun Jalkaväkiprikaatin ilmatorjuntapatteri aloitti
harjoittelun sotilaspiirin harjoitusalueella. Harjoittelu edelsi jaoskohtaisia
ammuntoja. Nämä harjoitukset olivat
yksi koulutusvuoden 2009 ensimmäisistä harjoituksista ja niiden tavoitteena

oli harjoittaa joukkoa ennen lähtöä ammuntoihin Ala-Volgan alueella olevalle harjoitusalueelle. Tähän mennessä
miehistöt ovat harjoitelleet ammuntaa
Tunguska -järjestelmän tykeillä ja ohjuksilla, Strela-10 -ohjusjärjestelmällä
sekä kannettavalla Igla -ohjusjärjestelmällä taktisen tilanteen puitteissa. 138.
ja 200. Erillisten Jalkaväkiprikaatien
ilmatorjunnan kaluston koko tulivoimaa tullaan testaamaan taktisessa harjoituksessa keväällä erittäin vaikeissa
olosuhteissa valtion harjoitusalueella
Ashulukissa.
AviaPort news agency, 18.Helmikuuta
2009;”The fate of MiG-1T airplane
will be determined soon”
MiG-AT harjoituskoneen kohtalo
ratkeaa lähiaikoina.
Lentokoneteollisuudesta saatu tieto kertoi, että harjoituskone MiG-AT:n
kohtalo ratkeaa muutamien seuraavien
kuukausien aikana. Lähde kertoi, että
ennen kaikkea RSK MiG -suunnittelutoimiston johdon on tehtävä päätös
MiG-AT:n jatkotöiden suunnasta, tullaanko konetta käyttämään vain AL551 -suihkuturbiinien koelentojen lentävänä laboratoriona vai tullaanko mahdollisesti aloittamaan uudelleen valtion
koelennot MiG-AT:llä Venäjän ilmavoimien etujen mukaisesti. Tällä hetkellä MiG-AT:n prototyyppiä käytetään
lentävänä laboratoriona AL-551 ja RD1700 -suihkuturbiinien koelennoissa.
Venäjän ilmavoimat lopetti MiGAT -ohjelman rahoittamisen vuonna
2002. Valtion sopimuksen täyttäminen
liittyen tähän projektiin keskeytettiin.
Siitä lähtien tähän projektiin liittyvä
kehitystyö on tehty kehittäjän omalla
kustannuksella. Vuoden 2005 loppuun
mennessä molemmat MiG-AT -koneet
olivat suorittaneet yhteensä 1 200 koelentoa, vuonna 2005 valtion koelentoohjelma edistyi 137 lennon suorituksella. Tällöin kone menestyksellisesti
läpäisi alustavat koelennot ja sai vahvistuksen vaadittujen spesifikaatioiden
täyttymisestä. Valtion koelentojen loppuun saattamiseksi on vielä välttämätöntä suorittaa 60 - 70 lentoa lisää.
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Mitä Mannerheim sanoi ilmatorjunnasta?

Marsalkka Mannerheim piti puolustusneuvoston puheenjohtajan ominaisuudessa 1.8.1934 esitelmän,
jonka kuulijakuntana olivat porvarillisten lehtien päätoimittajat. Esitelmän sisältö oli jossain määrin
luottamuksellinen, kun Mannerheim pyrki kuvailemaan sotilaallisen maanpuolustuksen heikkouksia.
Hän luetteli eräitä sotavarustuksen
lukuja hyvinkin tarkasti. Tarkoitus
oli informoida vastuullisten lehtien
toimituksia, jotta julkinen sana voisi
ottaa kantaa puolustuslaitoksen kehittämistarpeisiin. Mannerheim oli
kaukokatseinen: talvisodan alkuun
oli vielä viisi vuotta. Seuraavassa ilmavoimia ja ilmatorjuntaa koskevia
suoria lainauksia esitelmästä:
– Hyvin synkäksi muodostuu
kuva, kun ajattelemme ilmasotaa. Enemmittä perusteluitta on
selvää, ettemme voi ajatella tasaväkisyyttä Venäjän kanssa ilmassa, mutta meillä on kuitenkin
mahdollisuuksia menestyksellisesti suoriutua taistelusta tässä38 • Ilmatorjunta 2/2009

kin elementissä, jos omaamme
minimimäärän lentolaivueita ja
tehokkaan ilmatorjunta-aseistuksen. On laskettu tarvittavan
vähintään 17 hyvin koulutettua ja varustettua laivuetta. Me
pystymme tällä hetkellä asettamaan taisteluun nimellisesti 6
laivuetta, nimellisesti siksi, että
lentokoneet ovat vanhentuneita ja niiden aseistus puutteellinen. Kuusi laivuetta merkitsee
72 konetta. Neuvosto-Venäjällä
on tällä hetkellä n. 3000 konetta, joista kuitenkin vain pieni osa
voinee tulla kysymykseen meitä
vastaan. Että tämä pieni osa kuitenkin voi nousta huomattavaan
määrään, todistaa se tosiseikka,
että viime vuosien aikana Pietarin ympäristöön on rakennettu lisää lentokenttiä, niin että niiden
määrä on nyt 24, joista vain kaksi
siviilikenttää.
– Tämän yhteydessä tahdon painostaa, että lukumäärältään heikolle on mitä tärkeintä saada ilmavoimien henkilökunta koulutetuksi teknillisesti korkealle tasolle. Se edellyttää, että rauhan
aikana on käytettävissä riittävästi
varoja koulukoneisiin ja polttoaineisiin. Tähän asti vuosittain kyseiseen tarkoitukseen myönnetyt
rahaerät ovat valitettavasti olleet
riittämättömät.
– Vihollisen ollessa ilmassa ylivoimainen on tärkeätä, että ilmatorjunta on hyvin kehitetty. Tarvit-

semme it.aseita sekä joukkojen
että tärkeimpien paikkakuntien
ja laitosten puolustukseen. Tällä
hetkellä emme pysty asettamaan
kuin pienen määrän it.pattereita,
jotka jäävät Helsingin ja Viipurin suojaksi. Tämä määrä on aivan riittämätön jo näiden paikkojen turvaamiseen ja lisäksi ovat
nämä patterit vielä epätäydelliset. Tilanteen vakavuus ilmenee
varsinkin siinä, ettei meillä ole
mahdollisuutta it.tykistöllä suojata mitään muuta paikkakuntaa
maassamme. Vihollinen omaa
siis mahdollisuudet lamaannuttaa ei vain sotajoukkojen, vaan
myös valtiokoneiston ja sotatarviketeollisuuden toiminnan puhumattakaan siviiliväestöstä.
– Kaasuvaaraan nähden olemme
samoin turvattomat. Tämän tosiasian valaisemiseksi voin vain
mainita, ettei meillä ole antaa rintamalle lähteville kaasunaamareita eikä muita kaasusuojeluvälineitä. Meillä on kaasunaamareita 50 000, kun vain joukkojen
varustukseen tarvitaan lähes 300
000. Muut suojavälineet, kuten
suojaviitat, suojapuvut yms. välineet puuttuvat miltei kokonaan.
Valtion elämälle tärkeiden virastojen ja laitosten sekä sotatarviketeollisuuden ja väestön suojaksi ei valtio tällä hetkellä voi
antaa ainoatakaan kaasunaamaria
tai muuta suojeluvälinettä.

– Sodankäynnin uusimmat välineet, lentokoneet ja kaasu tulevat muuttamaan sodankäynnin
kuvan myöskin liikekannallepanon ja keskityksen aikana. Joukkojen keskitys sotanäyttämölle
tulee hidastumaan, josta on seurauksena, että suojajoukkomme
on pystyttävä pidättämään vihollista hyvinkin pitkän ajan. Suojajoukkomme ovat lukumääräisesti
heikkoja. Näissä oloissa on niiden menestyksellisen toiminnan
edellytyksenä, että ne voivat pureutua maastoon, mikä taas vaatii
linnoitustöitä.
Samassa esitelmässä Manner-

heim vertaili Suomen puolustusbudjettia Sveitsin budjettiin, väkiluvuthan olivat vertailukelpoisia. Sveitsin
puolustusbudjettiin oli vuonna 1934
varattu perushankintoihin summa,
joka vastasi 1470 miljoonaa Suomen markkaa; Suomen puolustusbudjetissa vastaava summa oli 100
miljoonaa markkaa. Belgiassa oli
pelkästään linnoittamistöihin varattu 945 miljoonaa markkaa vastaava
määräraha. Ruotsissa oli myönnetty
materiaalihankintoihin 150 miljoonaa markkaa, ei kehumista siinäkään
(mutta olihan Ruotsin asemakin suojatumpi kuin Suomen).
Lainataan vielä lopuksi Mannerheimiä:

– Lopuksi tahdon mielipiteenäni
lausua, ettei maastamme voi löytyä sitä miestä, joka kieltäytyisi
myöntämästä tarvittavia varoja
puolustuksellemme, jos hän olisi
tietoinen todellisesta tilanteesta ei edes mies, joka tähän saakka
on kylmäkiskoisimmin suhtautunut puolustuksemme tarpeisiin,
sitä tekisi, jos ymmärtäisi, että
juuri hänen poikansa on lähdettävä rintamalle aseettomana.”
Taisi se mies kuitenkin löytyä…
Lainaukset kirjasta, Kari
Selén: Mannerheim, puheet 1918
- 1947, WSOY 2008.

Kokkola - kaupunki merestä
Maisemat muuttuvat
Kokkolan kaupungin perusti Ruotsin
kuningas Kustaa II Aadolf syyskuussa 1620. Kaupungin perustamisen aikoihin pääsi purjeveneellä aivan kaupungin keskustaan, nykyisen Kauppatorin tienoille. Voimakas maankohoaminen Pohjanmaan rannikolla on
muuttanut vuosisatojen aikana alueen maisemakuvaa. Kun tänä päivänä seisot Kauppatorilla näet vain
pienen kanavan, kaupunginsalmen,
joka on muistuttamassa paikalla
ennen sijainneesta Kokkolahdesta.

2000-luvulla meren ranta on siirtynyt runsaan kilometrin Kauppatorilta
pohjoiseen. Kaupunginsalmen suulta aukeava Vanhansatamanlahti on
monien kaupungin historiaan liittyvien tapahtumien näyttämö ja jatkuvan kehittämistyön kohde. Kesällä
2011 alueella järjestetään Kokkolan
asuntomessut. Maan kohoaminen on
madaltanut Vanhansatamanlahtea
niin, että kaupungin nykyinen teollisuussatama on sijainnut jo yli sadan
vuoden ajan Ykspihlajassa, noin viisi kilometriä kaupungin keskustasta
länteen.

Vanha kaupunki ja elävät
maaseututaajamat
Kokkolan vanhakaupunki, Neristan,
on yksi maamme yhtenäisimpiä ja
laajimpia, säilyneitä puukaupunkeja. Alakaupunki, Neristan oli käsityöläisten ja merimiesten kaupunginosa, jossa tontit olivat pieniä ja
useammille perheille jaettuja. Keskipohjalaisen kädentaidon ja kirvesmiesperinteen voimalla Neristanin
vaatimattomatkin talot rakennettiin
sopusuhtaisiksi ja yksinkertaisen
tyylikkäiksi. 2000-luvulla Neristan
on vakiinnuttanut asemansa elävänä
perinnekaupunkina ja kansallisestikin merkittävänä kulttuurihistoriallisena alueena, jossa voit vielä tänäänkin aistia vanhan Kokkolan hengen.
Kantakaupungin (Gamlakarlebyn) ulkopuolella levittäytyy elävien
maaseututaajamien verkosto. Ensin
tulevat ruotsinkieliset kylät Rödsö,
Sokoja, Vittsar ja Öja. Pohjoiseen
ja itään mentäessä seuraavat vanhat
kirkonkylät Kälviä, Lohtaja ja Ullava, jotka liittyivät Kokkolaan vuoden
››
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2009 alusta. Kuntaliitoksen ansiosta
on vanhasta kauppa- ja teollisuuskaupungista tullut myös kansallisesti
merkittävä maataloustuotannon keskus. Kokkola on Keski-Pohjanmaan
maakunnan taloudellinen, hallinnollinen ja sivistyksellinen keskus.
Kaupungin kokonaispinta-ala on
1444 neliökilometriä ja sen vajaasta
50 000 asukkaasta noin 14 prosenttia
puhuu äidinkielenään ruotsia.

Työtä ja osaamista
Kokkola sijaitsee pituussuunnassa
keskellä Suomea, Pohjanlahden rannalla. Hyvien liikenneyhteyksien ansiosta alue tarjoaa erinomaiset mahdollisuuden liike-elämälle. Päärata
kulkee etelä-pohjoissuunnassa kaupungin läpi ja alue on kolmen valtatien risteyskohdassa. Lisäksi kansainväliset mitat täyttävä Kruunupyyn
lentokenttä on vain parinkymmenen
minuutin ajomatkan päässä kaupungin keskustasta. Pohjanmaan rannikkoalueen suurimpaan satamaan, Kokkolan Ykspihlajaan johtaa 13 metrin
syväväylä. Pohjoismaiden ensimmäinen All Weather -terminaali mahdollistaa satamassa keskeytyksettömän
lastin käsittelyn ympäri vuoden.
Vientisatama, tapulikaupunki
Kokkola on jo vanhastaan maakuntansa kaupan ja elinkeinojen keskus.
Kaupan ja logistisen toiminnan lisäksi alueella on monipuolista teollista
toimintaa. Kokkolassa on vahvoja
perinteitä niin metalli- ja konepajateollisuudessa kuin kemian teollisuudessakin. Kaupunkia ja sen ympäristöä kehitetäänkin määrätietoisesti
innovatiivisena toimintaympäristönä kemian teollisuudelle ja kemiaa hyödyntävälle yritystoiminnalle.
Kokkola ja sen lähiympäristö muodostaa kansainvälisestikin merkittävän veneteollisuuskeskittymän. Pohjanmaan alueella valmistetaan noin
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60 prosenttia suomalaisista veneistä.
Kokkolalaisen osaamisen perusta
on alueen monipuolisessa koulutustarjonnassa. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen sekä laajan ammatillisen koulutuksen tarjonnan lisäksi kaupungissa toimii monialainen
Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu sekä Kokkolan yliopistokeskus
Chydenius.

Kulttuuria ja vapaa-aikaa
maakuntakeskuksessa
Keski-Pohjanmaan maakunnan keskus, Kokkolan kaupunki tarjoaa
asukkailleen korkeatasoiset asumisolot, monipuoliset ja laadukkaat peruspalvelut sekä erinomaiset vapaaajanviettomahdollisuudet. Kaupungin kulttuuriperinteet yltävät vuosisatojen taakse. Kokkola on paitsi
klassinen, tiiviisti rakennettu merenkulku- ja kauppakaupunki, myös nykyaikainen, monipuolisesti palveleva maakuntakeskus. Kaksikielisessä
Kokkolassa kohtaavat suomenkieliset ja suomenruotsalaiset kulttuuripiirteet tavalla, joka tuottaa kaupunkiin aktiivista ja monipuolista kulttuuritoimintaa.
Perämeren saaristo ja jokilaaksojen luonto luo Kokkolassa puitteet
monipuoliselle, liikunnalliselle vapaa-ajalle. Kaupungissa on yli sata
liikuntapaikkaa, jotka kattavat laajasti koko urheiluharrastusten kirjon.
Helmenä liikunta-Kokkolan kruunussa loistaa uintikeskus VesiVeijari, joka on vuodesta toiseen maamme
suosituimpia vesiurheilukeskuksia.

Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston paikoilla Kokkolan Pikiruukissa
Niinä aikoina ilmatorjuntapatteristo
eli viimeistä vuottaan Kokkolassa ennen muuttoa muualle. Tykistövarus-

kunnan vuosikymmenten vaihe läheni päättymistä, Asekoulun toiminnan
alkaminen oli tiedossa. Kaupungissa
oli oikea varuskunta satoine sotilaineen ja muine monipuolisine toimintoineen. Sotaväen reipas askellus sävytti Kokkolan elämää ja jokainen
nuorten miesten joukko saapumiserä
kerrallaan oli merkki tulevaisuuden
rakentajista - niin Kokkolassa kuin
kauempanakin.
Kesäkuun saapumiserän vastaanotto oli lämmin hellepäivienkin ansiosta. Ensi-iltana saapujien
kuljetus sujui nopeasti ja hyvässä
komennossa kuorma-auton kuomupeitteen alla asemalta Pikiruukkiin nopeutta korostivat kuoppainen Kustaan katu ja vauhti. Tulijan mielestä
siinä vaiheessa vähempikin kiire olisi
riittänyt, liki vuosi oli vielä edessäpäin. Sight seeing jäi pintapuoliseksi,
mutta kaupunkia ehdittiin katsella ja
on ehditty katsella myöhemminkin.
Harjoitukset ensimmäisinä viikkoina
jatkuneiden lähes 30 asteen helteiden
syleilyssä, sarkavaatteissa ja tukevissa marssisaappaissa tutustuttivat tarkemmin alueeseen ja ympäristöön.
Valansa vielä vannomattoman alokkaan juhannusjuhla kokkoineen oli
Pikiruukin rannassa Vanhansataman
lahdella - niiden aikojen mielikuviin
nähden ranta on jo vähintäänkin pessyt kasvonsa.
Pikiruukin alue elää uutta elämää ja se tulee lähivuosina jatkamaan
muuttumistaan. Vuoden 2011 asuntomessujen rakentaminen meren rantaan on jo täydessä vauhdissa. Vanhan
raviradan alue on täyttynyt omakotitaloista; siellä ei enää juosta henkeä
salpaavaa sotilaiden Cooperin testiä,
mutta heitäkin nuorempien satojen
lasten kirmailussa on potkua ja energiaa. Uusia asuntoja on tehty ja tehdään sekä vanhalle kasarmialueelle
että Pikiruukin ympäristöön. Vapaaajan puisto uimarantoineen, matkustaja- ja venesatamineen sekä skeittiratoineen on kasvanut virkistysalueeksi
ja tullut kaupunkilaisten ja kävijöiden
ikkunaksi merelle. Merelliset mah-

dollisuudet kesin talvin, likeiset purjehdusseurat, kansainvälinen Elban
leirikeskus ja Harriniemen-Rummelön luonnonsuojelualue rikastuttavat
aluetta. Kaupungin kaikki palvelut
ovat lähellä kiveä heittämättä.
Vuoden 2009 alussa Lohtajan,
Kälviän ja Ullavan kunnat yhdistyivät Kokkolan kaupungin kanssa,
kaupunki kasvoi lähes 46 000 asukkaan kokoiseksi ja siitä noin 14 %
äidinkieleltään ruotsia puhuvia. Kokkolasta tuli jälleen myös kaupunki,
jossa on merkittävää puolustusvoi-

mien toimintaa Lohtajan Vattajalla.
Pari vuotta sitten haikein tunnelmin
laskettu puolustusvoimain lippu voidaan merkiksi siitä nostaa uudelleen
kunniakkaaseen hulmuun uudessa
Kokkolassa. Voimme jatkaa pitkää
varuskuntakaupungin perinnettä sekä
vuosikymmeniä kestänyttä hyvää yhteistyötä puolustusvoimien ja Kokkolan kaupungin välillä.
Teksti: Kokkolan kaupungin kulttuuripalvelut ja kaupunginjohtaja
Antti Isotalus

Kokkolan muistoja ja sotahistoriaa
Kokkola on vanha varuskuntakaupunki ja Kokkolan seutuun liittyy muutakin sotahistoriaa ainakin parin sadan
vuoden ajalta. Kokkolassa oli vuosina
myös 1954 -1970 ilmatorjuntavaruskunta, kun 1. Erillinen Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Naarajärveltä Pikiruukin alueelle lokakuun alussa 1954.
Pikiruukin alueella oli ollut sotilaita
aiemminkin, jatkosodan aikana mm.
lentokonekorjaamo, jonka muistolaatta on alueella. Vapaussotaan saakka
(1918) Kokkolassa oli ollut iso venäläinen varuskuntakin.
1. Erillisen Ilmatorjuntapatteriston nimi muuttui 1.1.1957 Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteristoksi. Patteristo ehti toimia Kokkolassa vain
vajaat 16 vuotta, kun se heinäkuussa
1970 siirrettiin vahventamaan Pohjois-Suomen ilmapuolustusta Rovaniemen Someroharjun uudelle kasarmialueelle. Historian pyörä pyörii.
Kokkolasta tulee taas ilmatorjunnankin varuskuntakaupunki, kun Lohtajan
kunta leirialueineen liittyy Kokkolan
kaupunkiin 1.1.2009.
Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston aikana Kokkolassa oli myös sotilaspiirin esikunta ja Asevarikko 8, jonka varastoaluetta Ykspihlajassa patteriston varusmiehet vartioivat. Lohtajan
leirialue oli myös patteriston vastuulla. Varuskunnassa toimi lukuisa mää-

rä sotaväen yhdistyksiä, kuten Sotilaskotiyhdistys, Upseeriliiton Kokkolan
osasto, Kokkolan kadettipiiri, Upseerien Ampumayhdistyksen (UAY) alaosasto ja tietysti varuskuntakerho. Kaikissa oli vilkasta toimintaa. Suomen
ensimmäinen ilmatorjuntakilta, Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston Kilta
ry, perustettiin Kokkolaan 3.11.1963.
Sen pitkäaikaisena puheenjohtajana
toimi sotiemme veteraani A. S. Koivio, tulisieluinen isänmaan mies.
Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteristo oli pieni, mutta hyvähenkinen
joukko-osasto, joka koulutti ilmatorjuntamiehiä enimmäkseen PohjoisSuomen reserviin. Alokkaat tulivat
Pohjanmaalta ja Pohjois-Suomesta.
Yhdessä yksikössä koulutettiin ilmatorjuntakomppanian miehiä 1. Divisioonan prikaateja varten. Tätä varten ilmatorjuntakomppania osallistui
vuorotellen sotaharjoituksiin Oulussa
ja Kajaanissa. 1960-luvulla patteristo
sai käyttöönsä myös aselajin uusinta
kalustoa: Tepsu-tutkan, 30 mm:n tykit (Hispano-Suiza), modernisoidut 40
mm:n tykit (Galileo-Bofors) ja huippumodernin 35 mm:n automaattijaoksen kaluston sekä vuosikymmenen lopulla myös kenttäkelpoisen 23 mm:n
tykkikaluston. Kaikilla koulutettiin
varusmiehiä hyvällä menestyksellä.
Ilmatorjuntajoukkojen kertaushar-

joituksetkin käynnistettiin Lohtajalla
1960-luvun jälkipuoliskolla.
Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteristossa opetettiin varusmiehille vähän
sotahistoriaakin, jolloin Halkokarin
taistelu Krimin sodassa vuonna 1854
tuli tutuksi. Tässä taistelussa sisukkaat
suomalaiset saivat torjuntavoiton suurvallan merijalkaväen maihinnousujoukoista, ja vieläpä maihinnousuveneen sotasaaliiksi - kunniakas saavutus! Vähemmän tunnettua oli silloin,
että britit yrittivät uutta maihinnousua
seuraavana vuonna (ns. Davidsbergin
kahakka) yhtä huonolla menestyksellä. Halkokarin taistelun muistomerkki
sekä ”Oolannin sodan” aikaiset muinaisjäänteet Pikiruukin rannassa muistuttavat vieläkin näistä ajoista.
Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston lähdettyä pois Kokkolasta Pikiruukin kasarmialue siirtyi Asekoulun
haltuun, kunnes sekin siirtyi muualle.
Tässä yhteydessä taisi Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston muistolaatta kadota tuntemattomalla tavalla? Samalla
hävisivät 37 mm:n muistomerkkitykit,
jotka ovat meillä harvinaista saksalaista mallia. On kuitenkin hieno asia, että
ilmatorjunnan sotahistorialliset muistot on nyt palautettu uudelleen Pikiruukin alueelle.
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eurosatory 2008

Patrian pienoislennokki.

NASAMS -järjestelmän maastolaatikko.
Rafaelin Skylite -miniuav kiinnitettynä helikopterin panssarintorjuntaohjusripustimeen.
Voidaan lennättää maastokatveen taakse ja
saada kuvaa pilotille ja asejärjestelmälle.

SAMP/T -ohjuslavetti.
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YABHON-HMD -suihkumaalilennokki.

peruslukemia

Ahti Lappi

Venäläiset ohjukset
uhkana Naton koneille?
Venäjä on viime vuosina markkinoinut innokkaasti ja hyvällä menestyksellä moderneja ilmatorjuntajärjestelmiään eri puolille maailmaa, NATO-maistakin Kreikkaan ja Turkkiin.
Uusimpien ohjusjärjestelmien hyvä
suorituskyky on herättänyt huolta
Yhdysvalloissa ja NATO:n piirissä. Tunnettu ilmasodan asiantuntija, tohtori Richard Hallion lausui
haastattelussa hiljattain: ”Tänään, jos
NATO haluaisi puolustaa Georgian
ilmatilaa, sitä ei voisi tehdä millään
muulla konetyypillä kuin viidennen
sukupolven F-22 Raptorilla.” Perusteluna esitettiin, että venäläiset ilmatorjuntaohjukset ovat liian vaarallisia
kaikille vanhemmille konetyypeille,
jopa F-22:n ”kansanpainokselle” F35:lle, jota kaupitellaan USA:n liittolaisille.
Venäjän uusin ilmatorjuntaohjusjärjestelmä S-400 Triumph herättää
eniten pelkoa länsimaissa. Sen vanhemman version (SA-20 Gargoyle)
tehokas ulottuvuus on noin 200 km,
uusimman version (SA-21 Growler)
uuden ohjustyypin (40N6) peräti

400 km. Järjestelmän arvioidaan jo
olevan Moskovan ja Pietarin suojana. Tämän vuoden huhtikuussa tuli
tieto, että Venäjä olisi toimittamassa S-400-kalustoa Valko-Venäjälle,
jonka kanssa on tarkoitus muodostaa yhteinen ilmapuolustusjärjestelmä Venäjän ja Valko-Venäjän ilmatilan puolustamiseksi. Valko-Venäjällä
on ennestään useita S-300-patteristoja. Sopimus integroidusta ilmapuolustusjärjestelmästä allekirjoitettiin
Moskovassa helmikuussa. Tämä
näyttäisi olevan vastatoimi NATO:n
ballististen ohjusten torjuntajärjestelmän pystyttämiselle, jota Venäjä on
vastustanut. Kylmän sodan aikaiset
muistot palaavat mieleen?
Australialainen tutkimuslaitos
APA (Air Power Australia) julkaisi
helmikuussa analyyttisen tutkimuksen Venäjän ilmapuolustusjärjestelmästä ja sen globaalista merkityksestä amerikkalaisille. Raportin sanoma
oli tyly: venäläiset tutkat ja ilmatorjuntaohjukset ovat parantuneet niin
paljon, ettei USA:n vanhoilla konetyypeillä F-15, F-16 ja F/A-18, eikä

edes uudemmalla JSF:lla (F-35) ole
edellytyksiä selvitä hengissä taistelussa niitä vastaan. APA:n tutkaasiantuntija, tohtori Carlo Kopp
simuloi F-35:n tutkaheijastuksia ja
totesi koneen olevan erittäin haavoittuvan uusimpia venäläisiä tutkia ja
ohjuksia vastaan; F-35:n suunnittelu
aloitettiin jo yli vuosikymmen sitten,
joten se on jo teknillisesti vanhentunut. USAF:n konekaluston keski-ikä
on noin 25 vuotta, joten monet koneet ovat vanhempia kuin niillä lentävät pilotit.
APA:n raportin mukaan tilanne
on sellainen, että vaikka amerikkalaiset hankkisivat yli 400 kpl lisää uusia
F-22-koneita (niitä on nyt tilattu 183
kpl), he ovat menettämässä ilmasodassa strategisen etunsa, joka jenkeillä on ollut kylmän sodan päättymisen jälkeen. Erityisesti Venäjän uusin pitkän kantaman ohjusjärjestelmä
S-400 Growler on uhkana. Vielä parempi S-500 on kehitteillä. Jo kylmän sodan päättyessä oli nähtävissä,
että Venäjä oli ilmatorjuntaohjusten
kehittämisessä edellä muita maita.
››
Ohjusjärjestelmä S-400 (SA21 Growler)
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Tutkimuksessa todetaan, että venäläiset ovat ottaneet opikseen Irakin (1991) ja Jugoslavian (1999) ilmasotatoimista, joissa neuvostovalmisteiset ilmatorjuntajärjestelmät
olivat tulessa (ja niillä saatiin aikaan myös tappioita). Järjestelmien
tekniseen kehittämiseen on satsattu
paljon voimavaroja, ja tulokset näkyvät. Vanhempia ohjusjärjestelmiä
(S-300PMU-2, S-300V, BUK M1-2)
on paranneltu, S-400:n kaltaista järjestelmää ei lännessä edes ole. Näiden rinnalla Patriot on vanhentunut;
sehän ollaankin korvaamassa uudella
järjestelmällä ehkä 2012.
Venäjän teollisuus on suunnitellut myös lyhyemmän kantaman ilmatorjunta-aseita, joilla voidaan ampua
alas amerikkalaisten tutkasäteilyyn
hakeutuvia HARM (High speed AntiRadiation Missile) -ohjuksia ja risteilyohjuksia. Tutkiin on suunniteltu

elektronisia vastakeinoja ja harhautusjuttuja. Pitkän kantaman it-ohjuksilla (S-300, S-400) voidaan ampua
alas häirintäkoneita, kuten Prowler,
Growler ja Compass Call. Samoilla ohjuksilla voidaan torjua AWACS
(Airborne Warning And Control System)- ja Rivet Joint -koneet.
Raportissa todetaan, että venäläisiä pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksia on jo Kiinassa, joka valmistaa
eräitä ohjustyyppejä myös itse. Iranilla on ennestään pitkän kantaman
SA-5-ohjuksia (S-200), joita on ollut myös Syyrialla ja Libyalla. Iran
on ostanut myös kiinalaisvalmisteisia SA-2-ohjuksia, joidenkin tietojen
mukaan myös SA-20:n kiinalaisversiota (HQ-9). SA-20 muodostaisi pahan uhkan Israelin ilmavoimille. Samaa pelkäävät amerikkalaiset.
APA:n raportti osoittaa, miten
ilma-aseen ja torjunta-aseen välillä

käydään jatkuvaa kilpailua: välillä on
toinen puoli voitolla, välillä toinen.
Hävittäjätorjunnasta ei raportissa puhuta mitään.
On jo pitkän aikaa ollut nähtävissä, että ilmatorjuntaohjukset ovat
saaneet voiton miehitetyistä koneista, joten ei tämä mikään yllätys ole
(ehkä se joillekin kuitenkin on). Miehitettyjen koneiden torjunta ei ole ollut tekninen ongelma vuosikausiin,
mutta miehittämättömien maalien
torjunta on: tykistö-, risteily- yms.
ohjusten ja täsmäaseiden torjunta
vaatii ilmatorjunnalta entistä enemmän teknistä suorituskykyä ja resursseja.
(- John Halldale 2.2.2009: Is
American Air Power on the Verge
of Collapse?
- Novosti 9.4.2009: Russia plans
to deliver advanced air defense missikles to Belarus).
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Jyväskylän osaston kuulumisia

Jyväskylän osaston perustavassa kokouksessa 1978 olleet ja
edelleen aktiiviset jäsenet Seppo Siitonen, Tauno Hokkanen,
Seppo Välimaa ja Erkki Pylvänäinen saivat yhdistyksen
standaarit osaston 30-vuotisjuhlassa 29.11.2008.
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Jyväskylän osasto piti vuosikokouksensa 31.3.2009 Keski-Suomen Kauppakamarin tiloissa. Samalla tutustuimme kauppakamarin toimintaan ja saimme seikkaperäisen
tuoreen talouskatsauksen Keski-Suomen Kauppakamarin
toimitusjohtaja Uljas Valkeiselta.
Vuosikokouksessa todettiin vuoden 2008 toiminnan toteuttaneen hyvin päätettyä toimintasuunnitelmaa. Päätavoitteena oli Tikkakoskelle siirtyneen ja
Ilmasotakouluun sulautetun Ilmatorjuntakoulun aktiivihenkilöstön saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan. Tässä integroinnissa päästiin varsin hyvään
alkuun useiden yhteisten tapahtumien avulla. Erittäin ratkaisevaa ja rakentavaa yhteistyölle on ollut Ilmasotakoulun
koulutuskeskuksen johtajan evl Teijo Oksasen tuleminen
osaston hallitukseen varapuheenjohtajaksi sekä ylil Jarmo
Puistovirran toimiminen osaston sihteerinä ja hallituksen
jäsenenä.
Erkki Pylvänäinen
Jyväskylän osaston puheenjohtaja
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ILMATORJUNNAN
ANSIORISTIT 2009

Uljas Marttinen
100 vuotta

Ilmatorjunnan ansioristiesitykset pyydetään lähettämään 31.8.2009 mennessä osoitteella maj Jari
Mäkelä, MAAVE, PL 145, 50101 Mikkeli.

Yhdistyksemme kunniajäsen, reservin majuri
Uljas Marttinen täyttää 100 vuotta 9.7.2009.

Pyydetään käyttämään esityskaavaketta.
Ilmatorjunnan ansioristit myöntää Ilmatorjunnan
tarkastaja vuosipäivänä 30.11.2009.

Osaston vuosikokous Keski-Suomen Kauppakamarin
vieraana.

Retki viinitilalle ja
Marskin majalle
1.8.2009
Kymen osasto yhdessä SalpItkillan kanssa
järjestää retken Rönnvikin viinitilalle Pälkäneelle ja Marskin majalle Punelianjärven rannalle.
Matkalle lähdetään Haminasta aamulla klo 8.00.
Kouvolasta jatketaan eteenpäin klo 8.40. Lahdessa rautatieasemalla pääsee kyytiin klo 9.40.
Viinitilalla ollaan klo 11.00. Siellä meille esitellään
tilan toimintaa maistiaisineen. Ostoksien tekoon
on myös mahdollisuus. Syömme tilalla lounaan,
jonka jälkeen n. klo 13.30 jatkamme matkaa kohti
Marskin majaa. Saavumme Punelianjärven rantaan n. klo 14.30. Tutustumme Marskin majaan
ja sen historiaan, juomme kahvit ja jatkamme
matkaa n. klo 16.00. Lahden kautta palaamme
Kouvolaan ja edelleen Haminaan.
Matkan kustannukset ovat n. 25€/henkilö.
Linja-autoon mahtuu 25 henkilöä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut retkestä Ilkka Tynykseltä 0500555977 tai Seppo Rantalaiselta 050-5477602.
Kaikki yhdistyksen jäsenet ja kiltalaiset ystävineen ovat tervetulleita mukaan.
Bussi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Osasto teki excursion makeistehdas Pandalle Vaajakoskelle. Isäntänä toimi toimitusjohtaja Ami Wardi, reservin
it-upseeri. Tilaisuuteen osallistui 18 kadettia reserviläisten
ja upseerien lisäksi.

Terveisin,
seppo.rantalainen@pp.inet.fi
ilkka.tynys@haminetti.net
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Ilmatorjuntaseminaari
Parolannummella 18.4.2009
Keskipitkän kantaman
ohjusjärjestelmä

Parolannummen takatalveen oli saapunut lauantaina 18.4. noin 40 ilmatorjunnasta kiinnostunutta kuulijaa.
Hämeen osaston järjestämän tilaisuuden avasi osaston puheenjohtaja
Olavi Leino, joka samalla kiitti Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiä seminaariin saadusta tuesta. Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin komentaja,
everstiluutnantti Jari Vuorela, esitteli
aluksi millainen rykmentti nykyään
toimii Parolannummella Panssariprikaatin yhtenä joukkoyksikkönä.

Ilmatorjuntaohjus 05 ja 05M
Kapteeni Iisko Lehto Karjalan Prikaatista kertoi seminaariyleisölle ilmatorjuntaohjus 05 ja 05M- järjestelmien tämän hetken tilanteesta. Järjestelmä on tällä hetkellä koulutuskäytössä. Järjestelmän vahvuutena
on sen monipuolisuus, esimerkiksi
patterin viestiverkko voidaan luoda

Semnaarin ja Hämeen osaston puheenjohtaja Olavi Leino
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Saksalainen Oliver Mittelsdorf kertoi
tulevaisuuden näkymistä

monella eri tavalla. Ampujien koulutusta helpottaa simulaattori, joka
on toiminnoiltaan täysin vastaava
oikeaan asejärjestelmään verrattuna. Lisäksi maastoon voidaan ottaa
mukaan On board- simulaattori, joka
mahdollistaa tulitoiminnan harjoittelun myös maastossa.
Kapteeni Lehdon osuuden jälkeen Oliver Mittelsdorf Rheinmetall Defence Oy:stä kertoi tulevaisuudesta liittyen ASRAD-ohjusjärjestelmään. Uuden ohjusjärjestelmän kehittäminen on alkanut vuonna 2006
ja ensimmäiset ammunnat tulevat
olemaan tämän vuoden kesäkuussa.
Uuden järjestelmän tavoitteena on,
että samalta lavetilta pystyttäisiin
ampumaan monia jo nyt käytössä
olevia ohjuksia. Samoin lavetin voisi sijoittaa moneen jo nyt käytössä
olevaan ajoneuvoon.

Pauli Thomenius esitteli Suomeen
hankittavan järjestelmän kaksi ehdokasta. Thomenius totesi olevansa
hyvin neutraali esittelijä, kun hankinta on tällä hetkellä kriittisessä vaiheessa. NASAMS ja SAMP/T- järjestelmät ovat tasavertaisia kilpailijoita, joilla kummallakin on hyviä ja
huonoja puolia. Thomeniuksen esitys
oli jälleen kerran virkistävä poikkeus nykyisiin Power Point-esityksiin,
itsepiirretyt kalvot olivat käytössä
ja tuttu väännetty rautalankakin oli
mukana.

Tykit tänään ja huomenna
HELITR:n omaa väkeä edustava yliluutnantti Pekka Jokinen kertoi ilmatorjunnan tämän hetkisen tykkikalus-

Pauli Thomenius luotti tutusti perinteiseen menetelmiin

ton tilasta ja näkymistä. Nykyistä kalustoa edustavat 23 ITK 61, 23 ITK
95 ja 35 ITK 88, joista ensin mainitun viimeinen saapumiserä on tällä
hetkellä koulutuksessa. Esityksen pitäjä tosin perusteli vahvasti vanhan
”Sergein” olevan edelleen toimiva
ja etenkin sotakelpoinen järjestelmä.
Uudempaan 23 ITK 95:een on modernisoinnin kautta saatu tarkkuutta
ja monikäyttöisyyttä, mutta haittapuolena ovat mm. hitaampi maalin kiinniottaminen sekä sähköisten
järjestelmien mukanaan tuomat kunnossapidolliset haasteet. Tämän järjestelmän koulutus tulee jatkumaan
pitkälle tulevaisuuteen. 35 ITK 88
on edellisiin verrattuna teknisempi
ja tätä myöten tehokkaampi järjestelmä, mutta on koulutuksellisesti
vaativa ja kykenee myös ampumaan
valmistelujen epäonnistuessa ”hyvin
tarkasti ohi”. Järjestelmän koulutus
jatkuu lähitulevaisuuteen.
Oliver Mittelsdorf esitteli tykkien tulevaisuutta. Ilmauhka on muuttunut kohti miehittämättömiä ilmaaluksia ja pienempiä kohteita, joten
ammusilmatorjuntaa kohtaa asetetut
vaatimukset ovat nousseet. Jotta ammusilmatorjuntajärjestelmät pystyvät vastaavat uusiin uhkamalleihin,
on niiden kaikkia osa-alueita kehitettävä. Ammusten on oltava tehokkaampia, valvontasensoreiden pitää
pystyä havaitsemaan maali kauem-

paa ja ammunnanhallinnan pitää
pystyä ampumaan tarkemmin kuin
ennen. Esittelijä näyttikin videon,
jossa ammusilmatorjunta pystyi tuhoamaan kohti tulevan kranaatinheittimen ammuksen ennen kuin se osui
kohteeseen.

Ilmatorjunnan maalitoiminta
Yliluutnantti Jarmo Puistovirta Ilmasotakoululta esitteli ilmatorjunnan maalilaitteita. Ilmamaalihanke
alkoi vuonna 2001 ja tavoitteena oli
hankkia kolme hieman erilaista lennokkia eri maalitilanteisiin. Hankkeen lopputulos oli kaksi lennokkia,
joilla pystytään hyvin toteuttamaan
ilmatorjunnan maalitoiminta. AT
04 on pikkulennokki, jota ohjataan
kauko-ohjaimella ja optisesti tähystämällä. AT 04 – lennokkia on mahdollista ohjata myös micro pilot- järjestelmällä, jolloin konetta ohjataan
GPS-pohjaisesti. Banshee on isompi lennokki, jolla saavutetaan myös
huomattavan suuri nopeus. Banshee
mahdollistaa ammunnat hyvin kauas
ja siihen pystytään liittämään myös
erilaisia lisälaitteita, muun muassa
kuumaa lämpöä tuottava etukappale (”hot nose”) ja erilaisia tutkaheijastimia.
Puistovirran esityksen jälkeen
Panssariprikaatissa palveleva varusmieslennättäjä, alikersantti Ville-

Petteri Rantanen kertoi lennättäjän
näkökulmasta lennokkien käytöstä.
Panssariprikaatiin tulevat varusmiehet valitaan pääsääntöisesti jo ennakolta, jolloin saadaan varmistettua
riittävä määrä ammattitaitoista miehistöä lennokkiryhmille. Lennokin
lennättämisessä haasteellista on sen
vaatima optinen tähystys. Lisäksi lennokkimiesten päivät venyvät
usein pitkäksi. Esityksen jälkeen seminaariyleisö pääsi vielä näkemään
läheltä lennokit osumailmaisimineen. Asiantuntevina esittelijöinä toimivat Panssariprikaatissa palvelevat
lennokkivarusmiehet yliluutnantti
Jukka Markin johdolla.

Lopuksi
Parolannummella pidettävät seminaarit alkavat vakiinnuttaa paikkansa ilmatorjuntaihmisten keskuudessa. Viime vuonna pidetyssä seminaarissa paikalla oli noin sata kuulijaa ja
seminaari oli suurempi kokonaisuus
kalustoesittelyineen. Nyt oli paikalla
noin 40 kiinnostunutta hieman kevyemmässä seminaarissa. Ensi vuonna on tarkoitus pitää taas hieman
suurempi seminaari, jossa on myös
enemmän kalustoa esillä. Nähdään
taas silloin Parolannummella!
Teksti ja kuvat: Pekka Jokinen

Paikalla oli noin 40 ilmatorjuntaihmistä
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JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA

MERKKIPÄIVÄT
100 vuotta
Maj
Uljas Marttinen
90 vuotta
Insev
Niilo Siltamaa
85 vuotta
Ltn
Esa Toivonen
75 vuotta
Ltn
Veikko Surakka
Ltn
Pentti Jokinen
70 vuotta
Maj
Aarre Seppälä
Evl
Seppo Takamaa
Kapt
Matti Lepistö
Kapt
Reijo Rikala
60 vuotta
Ylil
Pekka Niemi
Ltn
Matti Haukijärvi
Evl
Pertti Päivärinta
Maj
Tapani Kapanen
Ltn
Mikko Lehtomäki
Ylil
Pekka Mättö
50 vuotta
Vänr
Mikko Kosonen
Ev
Timo Rotonen
Ylil
Juha Sarkio
Ltn
Veikko Mattila

9.7.1909
4.7.1919
14.9.1924
19.9.1934
24.9.1934
6.7.1939
10.9.1939
11.9.1939
20.9.1939
22.7.1949
26.7.1949
5.8.1949
21.8.1949
15.9.1949
25.9.1949
11.7.1959
16.7.1959
3.8.1959
3.8.1959

YLENNYKSIÄ
16.4.2009
Yliluutnantiksi ja sotatieteen maisteriksi
Jani Koskivuori
RUK
Joni Laitinen
PSPR
Matias Suni
LAPITR
Markus Sovelius
PSPR
Sotatieteen maisteriksi
Yliluutnantti Vesa Kynsijärvi
MPKK
Yliluutnantti Tuomas Pernu
ILMASK
4.6.2009
Everstiluutnantiksi
Keijo Saarijärvi
Vesa Sundqvist
Sami-Antti Takamaa
Kapteeniksi
Jarkko Linne
Petri Ruotsalainen
Juha-Matti Raukola
Jari Härkin
Yliluutnantiksi
Antti Äikäs
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MAAVE
LAPITR
MAAVE
PSPR
PSPR
ILMAVTK
KARPR
KARPR

Jarno Nieminen
Markku Rimpiläinen
Janne Yli-Suvanto
Robert Aura
Tommi Joensuu
Jotaarkka Nurminen
Markku Sarajärvi
Kai Viskari
Jari Niva		
Pauli Kangas
Insinööriyliluutnantiksi
Timo Leminen
Luutnantiksi
Mikko Leppänen

KARPR
LAPITR
LAPITR
PSPR
PSPR
PSPR
PSPR
PSPR
LAPLSTO
ILMASK
KARPR
KARPR

UUSIIN TEHTÄVIIN
Luutnantti Jotaarkka Nurminen Panssariprikaatista Satakunnan Lennostoon 1.6.2009 lukien.
Luutnantti Heikki Nousiainen Lapin Ilmatorjuntarykmentistä
Ilmasotakouluun 1.6.2009 lukien.
Everstiluutnantti Matti Toivettula Maanpuolustuskorkeakoulusta suunnitteluosastolle Pääesikuntaan 1.7.2009 lukien.
Majuri Pasi Tyystjärvi koulutuskeskuksen johtajaksi Lentosotakoulussa 1.7.2009 lukien.
Everstiluutnantti Teijo Oksanen Ilmasotakoulusta esiupseerikurssin johtajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun 1.8.2009
lukien.
Everstiluutnantti Jarmo Sinkkonen Lapin Ilmatorjuntarykmentistä johtamisjärjestelmäosastolle Pääesikuntaan
1.8.2009 lukien.
Majuri Petteri Granlund Puolustusvoimien Tiedustelukeskuksesta Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan 1.8.2009
lukien.
Everstiluutnantti Vesa Sundqvist Lapin Ilmatorjuntarykmentistä koulutuskeskuksen johtajaksi Ilmasotakouluun 1.8.2009
lukien.
Majuri Mikko Mäntynen Maavoimien Esikunnasta esikuntapäälliköksi Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin 1.8.2009 lukien.
Everstiluutnantti Keijo Saarijärvi Maavoimien Esikunnasta
patteriston komentajaksi Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin
1.8.2009 lukien.
Majuri Jussi Jyrkinen Panssariprikaatista Etelä-Suomen
Sotilasläänin Esikuntaan 1.8.2009 lukien.

yhdistys

markkinat

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Kapteeni Mikko Henriksson
2. OITPTRI/HELITR/PSPR
c/o PVKVK
PL 1 , 04301 TUUSULA
Puh. 0299 442 559
mikko.henriksson@mil.fi

Everstiluutnantti Petri Kuparinen Viestirykmentistä johtamisjärjestelmäosastolle Maavoimien Esikuntaan 1.9.2009
lukien.

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

Majuri Mika Sepling Maanpuolustuskorkeakoulusta EteläSuomen Sotilasläänin Esikuntaan 1.9.2009 lukien.
Kapteeni Tero Koljonen Suomenlahden Meripuolustusalueelta Maavoimien Esikuntaan 1.9.2009 lukien.

Katso postimyyntituotteiden uudet markkinointikuvat kotisivultamme/markkinat:

Kapteeni Mano-Mikael Nokelainen Panssariprikaatista Viestirykmenttiin 1.9.2009 lukien.

http://www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi/
markkinat/markkinat.htm

Kapteeni Mikko Mustonen Ilmasotakoulusta Maavoimien
Materiaalilaitoksen Esikuntaan 1.9.2009 lukien.
Kapteeni Joakim Salonen Maanpuolustuskorkeakoulusta
Ilmasotakouluun 1.9.2009 lukien.

PALKITSEMISIA
4.6.2009
Suomen Leijonan komentajamerkki
Eversti Matti Pesonen
Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Majuri Petteri Iitti
Majuri Johan Nordling
Majuri Tommi Räisänen
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Majuri Juha Korkeala
Majuri Janne Tapiala
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Yliluutnantti Jari Boman
Yliluutnantti Petri Keihäskoski
Yliluutnantti Jari Kilpimaa
Yliluutnantti Marko Kiri
Yliluutnantti Harri Hasanen
Yliluutnantti Harri Kuusela
Yliluutnantti Ismo Mursu
Yliluutnantti Timo Tuunila
Sotilasansiomitali
Everstiluutnantti Pekka Helasterä
Everstiluutnantti Arto Ikonen
Majuri Petri Laurila		
Majuri Jyri Raitasalo		

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta
HIEKKAPUHALLETTU,
MAALATTU JA LAKATTU
7e
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Ilmatorjuntapäällikkökurssi 12 ”SYÖTE”
Ilmasotakoulun koulutuskeskus järjesti kevään aikana ilmatorjuntapäällikkökurssin, joka oli järjestysnumeroltaan 12. Kurssi oli tarkoitettu noin
viisi vuotta palveluksessa olleille ilmatorjuntaupseereille. Kurssilaisten
runko muodostui 87. kadettikurssilta
vuonna 2004 valmistuneista upseereista, mutta mukana oli myös kolme
aiemmin valmistunutta ja yksi nuorempi maisteri. Kurssin vahvuus oli
keskimäärin 10 henkilöä.
Kurssimme rakentui kahdesta
osakokonaisuudesta. Ensimmäinen
kuukauden mittainen jakso palautti kurssilaiset PvAH:n ja PvHR:n
maailmasta takaisin oikean ajattelun suuntaan. Ensimmäisen jakson
aluksi opiskelimme ilmauhkaa. Viikko laajensi kurssilaisten näkemystä
ilmakomponentin kyvystä, toimintaperiaatteista ja -mahdollisuuksista.
Toisella viikolla harrastimme
sotilasturismia Etelä-Suomen joukko-osastoissa. Opintomatkoilla perehdyimme suurkohteen ilmapuolustukseen, johtamisjärjestelmäalan
viestijärjestelyihin sekä merivoimien
ilmatorjuntaan.
Ensimmäisen jakson viimeiset
viikot pureuduimme valmiusprikaatin taistelun perusteisiin sekä FINGOP-johtamisprosessiin. FINGOP
aiheutti aluksi vetreille miehille sekä
varttuneemmalle rouvallekin harmaita hiuksia, eikä siitä meinannut saada millään koppia. Tajunnan ahtaudesta selvittyämme totesimme, että
vanhassa taistelusuunnitelmassa ja
-käskyssä on työstetty täysin samoja asioita kuin FINGOP-johtamisprosessinkin mukaisessa - hieman
eri järjestyksessä kuitenkin. Käy50 • Ilmatorjunta 2/2009

Henkilöt vasemmalta: ylil Sami Nenonen, kapt Ari Anttila, ylil Petri Rainio, ylil
Petri Ruotsalainen, ylil Juha Kakko, ylil Ilkka Karhu, kapt Eija Pulkki, kapt
Jani Erkkilä, kapt Miikka Sartonen ja kapt Risto-Matti Grusander

tännön taitoja pääsimme harjoittelemaan esiupseerikurssilaisten mukana
johtamisharjoituksessa Rovajärvellä. Ilmatorjuntapäällikkökurssilaiset
muodostivat johtamisharjoitukseen
kaksi ilmatorjuntapatteriston esikuntaa, jotka molemmat työskentelivät
saman ilmatorjuntapäällikön alaisuudessa.
Ensimmäisen jakson parhaita
kokemuksia olivat vierailevien luennoitsijoiden pitämät oppitunnit.
Niiden aikana kurssilaiset haastoivat
luennoitsijoita kysymyksillään, joiden ansiosta pääsimme useasti opetettavaan asiaan pintaa syvemmälle.
Kurssin toinen jakso - tukikohdan taistelu - järjestettiin kolmen viikon mittaisena huhti- ja toukokuus-

sa Rovaniemellä ja Tikkakoskella.
Koulutukseen sisältyi teoriaopintoja tukikohdan taistelusta ja yli viikon mittainen tukikohtaharjoitus. Tukikohtaharjoituksessa tutustuimme
esikunnan henkilöstön ja tukikohdan
eri joukkojen tehtäviin opistoupseereiden jatkokurssin ilmatorjunta- ja
ilmavoimalinjan kanssa. Päivittäin
vaihtuneet tehtävät takasivat sen,
että jokainen kurssilainen oppi jotakin uutta.
Lähes kaikki kurssilaiset olivat
työskennelleet erilaisissa ilmatorjuntayksiköissä, toimintaympäristöissä
ja tehtävissä valmistumisensa jälkeen. Oli hienoa nähdä, miten viisi
vuotta sitten valmistuneista ”tiedän
kaikesta jotain, mutta mistään en kui-
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tenkaan kunnolla mitään” nuorukaisista oli kehittynyt oman alansa osaajia. Motivaatio itsensä kehittämiseen
oli jokaisella säilynyt, joten jatkoimme työryhmäkeskusteluita annetuista syötteistä useasti myöhään iltaan.
Vanhaan opetustyyliin tottuneille
uusi itseohjautuva oppimistyyli oli
hieman hämmentävä. Enää ei opiskelijoille kerrottu oppitunneilla tai harjoitusten lopuksi, että mikä on se ”oikea” ratkaisu ja mikä on vähemmän
oikea. Niin kutsuttuja ”syötteitä” annettiin jatkuvasti, joiden mukaisesti

ryhmätöinä tehtyjä taistelusuunnitelmia tai ajatustyötä tuli edelleen jalostaa. Ja näitä syötteitähän vain tuli ja
tuli. Ehkä itseohjautuva oppimistyyli
vaatii sen, ettei kaikkia palapelin paloja anneta kerralla, vaan niitä tarjoillaan ainoastaan pari palaa kerrallaan.
Kokonaisuuden hahmottaminen oli
haastavaa kannettavan tietokoneen
pieneltä näytöltä, parin syötteen ja
klo 21.00 jälkeen. Onneksi nuorisotiimi, kuten kurssimme johtaja 87.
kadettikurssin edustajia nimitti, ei ollut muuttunut, vaan jatkoimme siitä

mihin vuonna 2004 Ilmatorjuntakoululla jäimme - pilke silmäkulmassa
kohti uusia ”SYÖTTEITÄ”.
Kurssilaisten puolesta haluan
kiittää kurssimme johtajaa kapteeni Ari Anttilaa kurssin joustavasta suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Kiitämme myös kaikkia muita kurssimme opetukseen osallistuneita!
Yliluutnantti Ilkka Karhu
HELITR/PSPR

Mitä kuuluu killoille?
Kysymys on ajankohtainen, kun ilmatorjuntatykistön järjestökenttää
laitetaan uuteen uskoon. Uusi valtakunnallinen yhdistys, tai pikemminkin liitto, ottaa jäseniä kaikista sotilasarvoista. Muutosvastarinta näytti
ItUY:n vuosikokouksessa 2008 rajoittuvan vain 1930-luvun miehiin.
Kun uusi järjestö mielellään ottaa aselajin killatkin jäsenikseen,
syntyi perusteettomia huhuja ”kiltojen omaisuuden kaappaamisesta”.
Seuraavassa pyritään pintapuolisesti kartoittamaan kiltojen tilannetta.
Kirjoittajan kompetenssi ei perustu
syvään tietämykseen vaan pelkästään
neljän killan rivijäsenyyteen.
Salpausselän Ilmatorjuntakillassa käsiteltiin viime vuoden lopulla
jopa killan lakkauttamista. Ajatus
tuli hallitukselta, joka oli pettynyt
jäsenten laimeaan osallistumiseen
yhteisiin tapahtumiin ja saamaansa
kritiikkiin, joka osittain kohdistui
myös yksittäisiin henkilöihin. Killan yleinen kokous kuitenkin päätti,
että kilta jatkaa itsenäisenä. Ja miksei jatkaisi, kun talous on kunnossa

ja yhteistyö SALPITPSTO:n kanssa
sujuu mallikkaasti!
Keväällä kilta juhlii Lahdesta alkanutta 45 vuoden taivaltaan. Vaikka
kilta kuuluukin KARPR:n kiltayhtymään (7 kiltaa), on se silti hyvin
itsenäinen erottuaan Maanpuolustuskiltojen liitosta (MPKL). Kilta voi
jatkossa harkita liittymistä uuteen
ilmatorjuntaliittoon joko yhteisöjäsenenä tai henkilöjäseninä.
Kun alueella toimii myös ItUY:n
osasto (Kymen Ilmatorjuntaupseerit), yhteisiä jäseniä ja päällekkäisiä jäsenmaksuja on samaan tapaan kuin Rovaniemen, Tampereen, Turun ja Helsingin suunnilla.
Eräs selvä etu it-liiton jäsenyydessä
olisi lehti. Ilmatorjunta -lehti sisältää paljon it-asiaa ja ilmestyy neljä
kertaa vuodessa. Prikaatin kiltayhtymän lehti ilmestyy vain kahdesti
ja sisältää pääosin aselajihenkilöitä
kiinnostamatonta tietoa, mm. lukuisien aliupseerikurssien henkilöluetteloita. On selvää, että kaksi kertaa
vuodessa ilmestyvä lehti ei riitä kil-

tojen tiedotuskanavaksi.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
kilta on MPKL:n netin mukaan joukko-osastokilta. Kun rykmentin joukko-osasto on Panssariprikaati, riittäisikö statukseksi joukkoyksikkökilta? Tämä kilta maksaa vuosittain
MPKL:n jäsenveroa 5 euroa/jäsen.
Kilta ei ole siis eronnut MPKL:sta.
Sen sijaan kirjoittaja erosi tästä killasta, joten tietämys killan asioista
perustuu puheenjohtajalta saatuun
informaatioon.
Killan toiminta on viime vuosina
hiukan hiipunut kahdestakin syystä.
Hyvin alkanut reserviyksikkötoiminta (RYT) otettiin pois killoilta. Toisekseen HELITR:n lakkauttaminen
ja uuden perustaminen Hattulan Parolannummelle aiheutti muutoksen
rykmentin rekrytointipohjaan. Hämäläisiä ja pirkanmaalaisia on vaikea
saada kiinnostumaan kotipaikkaansa
Helsingissä pitävästä ”ukkoutuvasta”
killasta.
Mutta on positiivistakin! Yhteistyö uudistuneen Ilmatorjuntamuseon
››
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kanssa on lisääntynyt viime vuosina
tykkien kunnostuksen, esitelmien ja
Ilmatorjunnan vuosipäivän tiimoilta.
Killan säännöt ja mahdollisen ”katto-organisaation” valinta odottavat
täysremonttia, joka toivottavasti saa
siunauksensa heti kun uuden it-yhdistyksen hyväksytyt säännöt ovat
käsissämme.
Panssarikilta on Panssariprikaatin joukko-osastokilta, joka mielellään ottaa jäseniä kaikista aselajeista. Ilmatorjuntatykistön osalta
jäsenluettelossa taitaa olla vain entisiä panssari-ilmatorjuntamiehiä - ilmatorjunnan kovaa kärkeä. Mitään
”it-osastoa” tai vastaavaa killassa ei
ainakaan toistaiseksi ole. Panssarikilta ei millään muotoa kalastele jäseniä
HELITR:n sektorilta, koska rykmentillä on oma kiltansa.
Panssarikilta on perustanut Panssarimuseon ja Panssarimuseosäätiön. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä
Panssari -lehti on valtakunnallinen
kiltalehti. Killalla on 11 alueosastoa,
viimeisimmän perustivat KARPR:n
panssarimiehet. Kymenlaakson osasto ei siis syntynyt siten, että Panssarikilta olisi suorittanut aktiivista
jäsenhankintaa KARPR:n kiltayhtymän alueella.
Panssarikilta erosi MPKL:sta
muutama vuosi sitten ja säästää vuosittain noin 6000 euron jäsenveron.
Ison killan jäsenvero on 3 euroa/jäsen/vuosi.
Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta
toimii tiukassa ja hyvässä yhteistyössä ItUY:n osaston kanssa. Toiminta
on ollut tuloksellista ja perinteiden
vaalinta tasokasta, vaikka lähellä ei
olekaan tukevaa it-joukkoa. On vain
vanha kasarmi Vatialassa ja muutama
muistomerkkitykki, 20 - 88 mm, ja
yksi 7.62 ITKK.
Kevätkokouksessaan 2009 kilta
päätti jatkaa entiseen malliin itsenäi52 • Ilmatorjunta 2/2009

senä. Maksavia jäseniä on noin 90,
jäsenmaksua peritään 10 euroa. Tuohon kohtuulliseen summaan ei sisälly
MPKL:n jäsenmaksua, sehän veisi
50 % tuloista! Killan jäsenyydessä
vanhat vanaatikot eivät joudu maksamaan MPKL:n jäsenveroa.
Jatkossa kilta tarkkailee uuden
liiton käynnistymistä, perehtyy sen
sääntöihin ja tekee sitten johtopäätökset mahdollisesta liittymisestä.
Sääntömuutos killassa on joka tapauksessa tehtävä, kun säännöissä on
vanha, killoille tyypillinen pykälä
lakkauttamisesta. Sen mukaan varat
voivat mennä MPKL:lle. Mutta sinne
on takavuosina maksettu jäsenveroa
jo tarpeeksi.
Turun Ilmatorjuntakillassa on
aikojen saatossa ollut lukuisia hyvähenkisiä järjestöveteraaneja. Hiukan kauempaa yhtenä esimerkkinä
kannattaa mainita ”Gröni”, sotmest
Antti Grönroos, eräs Pääskyvuoren
kuuluisimmista kouluttajista. Kilta on selvinnyt notkopaikkojen yli,
vaikka toiminta onkin välillä hiukan
laimennut. Nyt turkulaiskilta on taas
täydessä iskussa, tiedotus toimii ja
tapahtumia on tarjolla mukavasti.
Eräs menestystekijä näyttää olevan
yhteistyö muitten maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Tämä ”Tampereen
ystävyyskaupungin” kilta ei peri jäseniltään MPKL:n jäsenveroa.
Lapin Ilmatorjuntakillasta kirjoittajalla ei ole kokemuksia. Nettitietojen mukaan se kuuluu MPKL:on
- toisin kuin naapurikilta, Lapin Lennoston kilta. Lapin It-killalla ei ole
MPKL:n netissä kotisivua, mutta eivätpä netissä hötkyile Lapin It-upseeritkaan, sillä viimeiset päivitystiedot ovat vuodelta 2006. Päivitysrytmi näyttää jopa Hämeen miehestä
hiukan hitaalta.

No mitä sitten! So what?
No sitä, että killat ilmeisesti katsovat kaikessa rauhassa, miten uusi ilmatorjuntaliitto käynnistyy. Sitten
tehdään päätöksiä liittoon liittymisestä. Liitytäänkö henkilöjäseninä,
yhteisöjäsenenä vai eikö liitytäänkö
ollenkaan.
Yhteisöjäseninä olevat rekisteröidyt, itsenäiset killat voinevat liittyä myös pelkästään Ilmatorjunta
-lehden jakeluun. Silloin liitto tietysti perisi lehdestä omakustannusmaksun. Hyvästä tiedotuskanavasta
kannattaa maksaa; samalla jäsenistö
saa hyvän paketin ajankohtaista aselajitietoa.
P.S. Kun kirjoittaja ei ole kovin
vahva MPKL -fani, lienee pari selityksen sanaa paikallaan: Panssarikillan historiaa pöyhiessäni huomasin
miten yliolkaisesti liitto oli suhtautunut killan esityksiin. Sitten pyydettiin liiton tilinpäätöstiedot. Huomattiin, miten liitto rahastaa mitaleilla
(ja myöntää niitä pienillä ansioilla).
Panssarikilta teetti sitten oman mitalin vuonna 1999, ja sen omakustannushinta oli vain pieni murto-osa siitä, millä MPKL ”myy” mitaleitaan.
Kun olin takavuosina MPKL-jäsenkiltojen jäsen, maksoin useita päällekkäisiä jäsenveroja; mutta tulipa
lehtiäkin aina 5 kappaletta! Tuntui
aika tyhmältä. Nyt neljän killan jäsenenä ei mene senttiäkään tuolle
alamäessä olevalle ja turhana pitämälleni liitolle. Nyt kiltalehtiä tulee
kolme, mutta ne ovat kaikki erilaisia!
Viidenteenkin kiltaan liityn heti takaisin, kun HELITR:n kilta on vetänyt johtopäätöksensä. Tai jos…
Teksti: Pauli Thomenius

ilmatorjuntamuseo

Ilmatorjuntamuseon kesä

Ilmatorjunnan historiaa ja ulkoveistoksia,
toiminnallinen ulkoalue
Museo on auki kesäkuukausina ti-su klo 10-18 ja torstaisin klo 10-20.
40 vuotta sitten Kapteenin puustelliin avattiin yleisölle
Ilmatorjuntamuseo. Nyt museolla on puustellin lisäksi
käytössä kaksi suurta näyttelyhallia ja laaja ulkoalue.
Ilmatorjunnan vaiheisiin vuodesta 1925 nykypäivään asti voi tutustua aitojen laitteiden ja museoesineiden
kautta. Puustellin sotilasperinnenäyttely kertoo tapahtumista Hyrylässä alkaen vuodesta 1721 päättyen tämän
päivän rajuun rakennemuutokseen, jonka seurauksena
ilmatorjuntamiesten varuskunta-alueelle rakentuu 15 000
ihmisen taajama.
Tuusulan kunnan aloitteesta museon ulkoalueelle on

PIKAKULJETUS
ROVANIEMI OY
Kairatie 65, 96190 ROVANIEMI
Puh. (016) 312 020

sijoitettu Aune Laaksosen taidesäätiön omistamia ulkoveistoksia. Eräät nykytaideteokset muistuttavat uusinta ilmatorjuntakalustoa, erehdyksiä on jo sattunut jopa
ammattimiehille.
Ilmatorjuntamuseo on monipuolinen perhekohde erityisesti kesäkaudella, jolloin museon ulkoalue on käytössä. Vanhoja tykkejä saa pyörittää, nurmikolla saa juosta.
Palvelukeskuksessa on museokahvio, ulkoterassit ja
museokauppa.
www.ilmatorjuntamuseo.fi
TERVETULOA ILMATORJUNTAMUSEON kesään!
Pentti Vuori
Museonjohtaja

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

LOUHINTA, KALLIO- JA MAANRAKENNUS
URHEILUKATU 5-7, 96100 ROVANIEMI

Ilmatorjunta 2/2009 • 53

Kentän

Yliluutnantti
Jarmo Puistovirta
Ilmasotakoulu

kuulumisia

Valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus
1/09 Lohtajan ampuma- ja
harjoitusalueella
Valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus 1/09 toimeenpantiin Lohtajan
ampuma- ja harjoitusalueella 18. 28.5.2009. Harjoituksen johtajana
toimi Ilmasotakoulun apulaisjohtaja, everstiluutnantti Timo Hämäläinen. Harjoituksen johto-organisaation muodosti Ilmasotakoulu ja
tukiorganisaation Karjalan Prikaati.
Ilmapuolustusharjoitusvaiheen (IPH)
taktinen ja taistelutekninen valmisteluvastuu oli Karjalan Prikaatilla.
Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisesta vastasi Lapin Lennosto
Harjoitukseen osallistuivat kaikki
puolustushaarat, maa- meri- ja ilmavoimat. Harjoituksessa oli parhaimmillaan lähes 1500 henkilöä.
Ilmatorjuntaharjoitus jakaantui
kahteen vaiheeseen; ampumavaihe
oli 18. - 23.5. ja ilmapuolustusharjoitus (IPH) 24. - 28.5.
Valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus on kaikkien puolustushaarojen, maa-, meri- ja Ilmavoimien
tärkein yhteinen ilmapuolustusharjoitus, jossa kyetään harjoittelemaan
tulenkäyttöä ja sen johtamista häirityissä olosuhteissa. Puolustushaarojen välinen yhteistoiminta ja koko
ilmapuolustusjärjestelmän harjoittaminen ja kehittäminen ovat vahvasti mukana harjoituksessa. Painopiste on muodostettu operaattoritason
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työskentelyyn, jonka kehittämiselle ilmatorjuntaharjoitus antaa erinomaiset puitteet.

AVAINTEHTÄVÄT jakaantuVAT valtakunnallisesti
Ilmatorjuntaharjoituksen suunnitteleminen on aloitettu jo useita vuosia
ennen harjoituksen yksityiskohtaisen
suunnittelun aloittamista. Tukivuorot
ja pääteemat on suunniteltu useammiksi vuosiksi eteenpäin, jolloin eri
tahoilla on perusteet oman henkilöstön käytön suunnittelulle.
Ilmatorjuntaharjoitus 1/09:n

Banshee katapultilla

avainhenkilöstö pyydettiin nimeämään viime vuoden puolella, tehtäviin nimettiin henkilöstöä jokaisesta ilmatorjuntajoukko-osasto sekä
ilma- ja merivoimista. Tätä ennen
ilmatorjunnan tarkastaja oli antanut
omat linjauksensa kevään harjoitukseen. Tarkastajan rooli on edelleen
merkittävä harjoituksen toimeenpanon linjauksien myötä, vaikkakin
harjoituksen johtajan tehtävät on
siirretty ilmatorjuntakoulutusta antaville joukko-osastoille.
Noin 15 henkilön vahvuinen
laajennettu johtoryhmä kokoontui
ensimmäisen kerran tammikuus-
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sa Ilmasotakoululla Tikkakoskella.
Kaikkiaan johtoryhmän suunnittelukokouksia pidettiin harjoituksen
esikuntapäällikön everstiluutnantti
Teijo Oksasen johdolla viisi kertaa.
Tämän lisäksi Ilmasotakoulun avainhenkilöstö kokoontui kolme kertaa.
Päävastuun harjoituksen suunnittelusta ja valmistelusta kantaa Ilmasotakoulun Koulutuskeskus ja sen
alainen Harjoitus- ja lentolaiteosasto.
Harjoitus- ja lentolaiteosaston vastuulla on antaa avainhenkilöille ja
sitä kautta harjoitusjoukoille suunnittelun perusteet ja työkalut. Osasto koordinoi tärkeimpien käskyjen,
pyyntöjen ja ilmoituksien toimeenpanon määräajassa.
Harjoituksen onnistunut suunnittelu on vaatinut harjoitukseen nimetyiltä avainhenkilöiltä lukuisia

työtunteja oman joukko-osastotyöskentelyn ohessa. Onnistunut harjoitus perustuu vuosien saatossa tehdyn
kehittämisen ja saatujen kokemuksien kautta muodostuneisiin toimintatapoihin sekä avaintehtävissä toimivien sotilaiden henkilökohtaiseen
ammattitaitoon ja kokemukseen.

AMPUMAVAIHE 18. - 23.5.
Ilmatorjuntaharjoituksen ampumavaiheessa ammuttiin ilmatorjunnan
ammusaseilla; 23 ITK 61/95, 35 ITK
88, 12,7 ITKK ja ohjusjärjestelmillä;
ITO05 ja ITO 05M, ITO 90M sekä
virolaisten ampumakoulutusosaston
MISTRAL- ja 23ITK61- kalustolla.
Ammuntojen johtaja apunaan eri
ohjusammuntojen johtajat suunnittelivat ammuntojen kulun sovittaen

ammuntojen aikataulun suunnitellun
yleisrakenteen ja tarkastajan linjauksien mukaisesti.
Oman lisänsä ammunnoille toi
ensimmäistä kertaa ohjuskalustolla
ampuneet virolaiset. Merivoimien
osuus onnistuneiden ammuntojen
suunnittelussa oli merkittävä, heillä oli tarjolla tarvittava ammattitaito
MISTRAL- järjestelmästä.
Harjoituksen maalilaitteina käytettiin MALE 97-, AT 04- ja AT 04
micropilot-, sekä Banshee- lennokkeja. Pimeäammunnoissa ammuttiin
myös Bansheen hinaamaan maalipussiin, ensimmäistä kertaa kyseisen lennokkityypin historiassa Suomessa.
Ohjusammunnat aloitettiin tiistaina ITO90M- järjestelmällä. Torstaina vuorossa oli MISTRAL ja per››

Ilma-ammunnoissa 23ITK61 kalustolla
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jantaina ITO 05 sekä ITO 05M. Viimeinen ohjus ammuttiin lauantaina
ITO 90M kalustolla. Ohjusammunnat olivat onnistuneet, joita kelpaa
muistella jälkeenpäinkin.
Ammusaseilla suoritettiin ammunnat keskiviikosta lauantaihin,
jolloin maalina oli lennokin lisäksi
LJ:n hinaama maalipussi. Kaikki ammunnat sujuivat turvallisesti ja rannassa saatiin lukuisia onnistumisia.
Maalilennokkijaoksen toiminta
harjoituksen ampumavaiheessa oli
erittäin tärkeässä ja näkyvässä roolissa. Jokainen ammunta ja ammunnan harjoittelu toteutui suunnitelmien mukaisesti neljällä eri lennokkityypillä lentäen. Hyvin tehdyt valmistelut ja jaoksen mittava työpanos
harjoituksen aikana takasi ammunnassa mukana olleelle henkilöstölle
ensiluokkaista palvelua.

ILMAPUOLUSTUSHARJOITUS 24.5 - 28.5.
Ilmapuolustusharjoituksen (IPH)
toteuttamisen takana olivat eritoten
harjoituksen koulutusosasto ja IPHvaiheen pääkouluttaja. Harjoituksessa toteutettiin kuusi kaksintaisteluharjoitusta ilmatorjunnan tarpeiden
mukaan määriteltyinä taisteluina Ilmavoimien hävittäjien ja ilmatorjuntajoukkojen välillä. IPH-vaiheessa
järjestettiin lisäksi kuusi torjuntaharjoitusta osana ilmavoimien taktista
ilmapuolustusharjoitusta, jossa Ilmavoimat olivat suunnitelleet toiminnan
Lohtajan aluetta ja joukkoja vastaan.
Kyseisiä harjoituksia täydennettiin
varsin mittavilla elektronisen sodankäynnin toimenpiteillä ja aktiivisella
pintamaalitoiminnalla. Harjoituksessa oli mukana Utin Jääkärirykmentin helikopterikalustoa, jota käytettiin turvallisuusvalvontaan sekä
maalitoiminnan osana. Ilmavoimien
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Hornet soihduttamassa Vattajanniemen yläpuolella

ja ilmatorjunnan välinen sujuva yhteistyö on edellytyksenä onnistuneen
ilmapuolustusvaiheen läpiviemiseksi, tälläkin kertaa tässä onnistuttiin
erittäin hyvin.
Harjoituksessa suoritettiin laajaalaista analyysia torjunnan onnistumisesta. Jokainen kaksintaisteluharjoitus analysoitiin vähintään yksikkötasalla. Torjuntaharjoituksista analysoitiin perusteellisesti vähintään
yksi jokaisena päivänä. Analyysi-tilaisuuksissa joukoille annettiin tietoa
torjunnan todellisesta toteutumisesta.
IPH-vaiheeseen osallistui joukkoja jokaisesta puolustushaarasta.
Merivoimien alusosasto saapui harjoitukseen lauantaina täydentäen ilmatorjuntavoimaa omalla panoksellaan.

KOHTI TULEVAISUUTTA
Ilmatorjuntaharjoitukseen tutustui useita arvovaltaisia vierailijoita
muun muassa Maavoimien komen-

taja kenraaliluutnantti Ilkka Aspara
sekä Puolustusvoimain komentaja
amiraali Juhani Kaskeala.
Ilmasotakoulu kiittää harjoituksen johtoryhmää ja muissa avaintehtävissä ollutta tukihenkilöstöä,
tekemänne työ on ollut ensiarvoisen tärkeää onnistumisen kannalta.
Kiitos kuuluu myös tukea antaneille
joukko-osastoille sujuvan suunnittelun ja turvallisen harjoituksen mahdollistamiseksi. Harjoitusjoukkojen
toiminta oli turvallista ja tehokasta.
Ilmatorjunnan kyky ja taso on näkemämme perusteella korkeatasoista!
Seuraava valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus (ITH 2/09) pidetään
marraskuussa. Kerätään voimia kesälomilla ja aloitetaan syksyllä valmistelut hyvässä yhteistyöhengessä
kuten tähänkin saakka!
			
Kirjoittaja palvelee Harjoitus- ja
lentolaiteosastolla Ilmasotakoulussa
Tikkakoskella.

esittelyadvertoriaali

suomen maavoimien materiaalin
kunnossapito millog oy:lle
Suomen maavoimien materiaalin huolto- ja kunnossapidosta on
vuoden alusta lähtien vastannut Millog Oy. Tämän ainutlaatuisen
strategisen kumppanuuden tavoitteena on hallita kustannuksia ja
tuottaa pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä.
Millog toimii Suomen Puolustusvoimien strategisena kumppanina
tuottaen jatkossa Maavoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin elinkaaren tukipalveluita. Yhtiön
tehtäviin kuuluu ajoneuvo- ja panssarikaluston, ase- ja elektroniikka-

järjestelmien ja laitteiden elinkaaren tukipalvelut sekä niihin liittyvät
modifikaatiot ja asennukset. Millog
toimii myös materiaalihankinnoissa
Puolustusvoimien asiantuntijaorganisaationa.
Kumppanuussopimuksen myötä

Millogille siirtyi Puolustusvoimien
Elektroniikkalaitos, Ajoneuvovarikko sekä Kuopion, Lievestuoreen että
Tervolan varikoiden kunnossapitotoiminnot sekä noin 600 kunnossapidon osaajaa.

Millog vastaa II –tason
kunnossapidosta
Millogin tarkoituksena on hyödyntää
vahvasti eri toimipisteiden erikoisosaamista ja muodostaa osaamiskes››
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kuksia tukemaan Puolustusvoimien
materiaalin elinkaaren hallintaa. Millog tarjoaa Puolustusvoimille myös
mahdollisuuden hyödyntää entis-

tä paremmin teollisuuden parhaita
käytäntöjä ja kehitysideoita. Tämän
toimintamallin myötä pystytään hyödyntämään tehokkaasti sekä teolli-

suuden että Puolustusvoimien kunnossapidon resursseja.
Kumppanuussopimuksen mukaisesti Millog vastaa II – tason kunnossapidosta kaikille käytössä oleville
ilmatorjunnan järjestelmille. 23mm
ja 35mm ilmatorjuntakanuunan kunnossapitovastuu on Lievestuoreen
toimipisteellä, joka hoitaa tehtävää
yhdessä Millogin alihankkijan Oricopa Oy:n kanssa.
ITO90 Crotale järjestelmää modernisoidaan parhaillaan. Päävastuu
modernisoinnista on muulla teollisuudella, mutta loppuvarustelu ja
järjestelmän testaus tehdään Millogin Riihimäen toimipisteellä. Modernisoitu järjestelmä otetaan käyttöön tänä vuonna. Itse järjestelmän
modernisoinnin ohella vaativat testilaitteet ja muu huoltojärjestelmä
päivitystä, jotta järjestelmälle suun-

Millog Oy:n kumppanuuden palvelut
Puolustusvoimille
1

Järjestelmien elinkaaripalvelut

2

Maavoimien materiaalin kunnossapito

3

Järjestelmien asennukset, integrointi ja muutostyöt

4

Kunnossapidon tekninen tuki

5

Hankintojen tekninen tuki

6

Konfiguraation hallinta

7

Materiaalisen tilannekuvan tuottaminen

8

Varaosien hankinta, varastointi ja jakelu

9

Kansainvälisten operaatioiden tuki

10

Kriisiajan koulutukseen osallistuminen
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niteltu elinkaari saavutetaan. Riihimäen toimipisteellä on jo pitkä kokemus ja syvällinen osaaminen järjestelmän kunnossapidosta ja rooli
tulee kasvamaan modernisoinnin
myötä.
ITO96 BUK järjestelmän kunnossapidossa Millogin Riihimäen
toimipiste osallistuu kunnossapitoon ja tarkastuksiin. Päävastuun
kunnossapidosta kantaa Hämeen Ilmatorjuntarykmentti. Kaluston käytön jatkosuunnitelman valmistuttua
tarkentuu myös Millogin rooli kunnossapidon osalta.
Uusin käytössä oleva ilmatorjunnan järjestelmä on ITO05, joka koostuu sekä varsinaisesta ohjusjärjestelmästä, että erillisestä kannettavasta
ITO05 manpad järjestelmästä. Järjestelmä on hankittu ja käyttöönotettu,
mutta osana käyttöönottoa huoltojär-

jestelmän luominen on edelleen meneillään. Ohjusjärjestelmän kunnossapidosta vastaa Riihimäen toimipiste, manpad ja optroniikkaosuuksista
Lievestuoreen toimipiste.
Kumppanuussopimuksen mukaisesti Millog osallistuu asiantuntijana
Maavoimien materiaalihankkeisiin,
joissa Millogin rooli on toimia teknisenä asiantuntijana ja luoda valmiudet järjestelmän kunnossapitoon. Ilmatorjunnan alueella on meneillään
merkittävä ITO2012 hanke, johon
Millog on osallistunut Maavoimien
materiaalilaitoksen tukena.
Muista ilmatorjunnan järjestelmistä mm. maalinosoitustutkien 87
ja 95 kunnossapidosta vastaa Riihimäen toimipiste, johon keskittyy
Millogin tutkaosaaminen. Millog
osallistuu myös MOSTKA-87 järjestelmän meneillään olevaan mo-

dernisointiin ja neuvottelee osallistumisesta MOSTKA-95 järjestelmän
modernisointiin.

Kumppanuusmalli
kiinnostaa kansainvälisesti
Suomen Puolustusvoimien ja Millogin välinen strateginen kumppanuus
ja toimintamalli on sekä syvyydeltään että laajuudeltaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen. Ja on tämän
vuoksi herättänyt kansainvälistä
kiinnostusta. Millogin tarkoituksena onkin etsiä asiakkaita myös Suomen puolustusvoimien ulkopuolelta
kansainvälisiltä markkinoilta.
Millog Oy on osa Patria-konsernia. Muut omistajat ovat Insta Group
Oy, Raskone Oy, Oy Sisu Auto Ab ja
Oricopa Oy.

Elinjaksohallinnan osaaminen Millogissa

Hankevaihe

Ideointi/
esisuunnittelu

Suunnittelu

• Vaatimusmäärittely
kunnossapitoa varten
• Tarvittavien osaamisten
hankinta
• Koulutus
• Vaatimusmäärittelyt
kunnossapitoa varten
•Neutraali tekninen
asiantuntija-apu

Operointivaihe

Rakentaminen

Operointi

Muutostyöt

• Logistiikka
• Kierrätys
• Materiaalin myynti

• Tekninen tuki
•Huolto ja vauriokorjaus
•Logistiikka
•Materiaalinen tilannekuva
•Varaosalogistiikka

• Kunnossapitovalmiuden
hankkiminen
•Koulutus
•Integrointi

Purkaminen

• Muutostöiden suunnittelu
ja toteutus
•Elinjakson ohjaus

Materiaalisen tilannekuvan tuottaminen

June 17, 2009
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multimedia

Vesa Sundqvist
Everstiluutnantti
Esikuntapäällikkö
Lapin Ilmatorjuntarykmentti

Kalle Huhtala
Diplomi-insinööri
Tuotantojohtaja
Tieturi Oy

Suomen ilmatorjunta
-multimediaesitys (ITMM)
Tietoa ilmapuolustuksesta
kaikissa puolustushaaroissa koko kansalle
Suomen ilmatorjunta -multimediaesitys (ITMM) antaa kattavan yleiskuvan ilmatorjunta-aselajista Suomessa. Se käsittelee ilmatorjuntaa
seuraavilla osa-alueilla: Ilmauhka,
ilmatorjunnan taktiikka, johtaminen,
järjestelmät ja kalusto, ampumaoppi, joukot ja henkilöstö, koulutus ja ammunnat,
vapaaehtoinen maanpuolustus ja järjestöt sekä historia.
Multimediapainotteinen pääkurssi sisältää tekstin ja kuvien lisäksi paljon videoita,
animaatioita, vuorovaikutteisia tehtäviä ja harjoituksia. Jokaisesta osa-alueesta
on myös linkkivalikoima Ilmatorjunta-lehden nettiversioon. Lisäksi Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
koulutusportaalin www.
milnet.fi -verkkosotakoulusta löytyy kutakin osaaluetta täydentävät oppimiskokonaisuudet.
Multimediaesityksen
kohderyhmä on laaja: varusmiehet, reserviläiset,
palkattu henkilöstö ja kadetit. Palkatulle henkilöstölle
multimedia on ennen kaikkea työkalu, jota voi käyttää koulutuksessa ja aselajin
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esittelyssä. Varusmiehiä ja reserviläisiä multimedia auttaa näkemään
oman tehtävän ja yksikön osana suurempaa ilmapuolustuksen kokonaisuutta. Pääkurssista on myös englanninkielinen versio, jonka avulla voi
valmistautua vaikka kansainvälisiin
tehtäviin ja tilaisuuksiin.
Suomen ilmatorjunta -multimediaesitys sisältää aselajin koulutus-

ja mediamateriaalia kahden vuosikymmenen ajalta. Aselajin jatkuva
kehitys huomioidaan päivittämällä
sisältöä. Ylläpitovastuu kokonaisuudesta on jatkossa Ilmasotakoululla.

Projektityötä verkostoitumisen menetelmin
Multimedian toteutusprojekti aloitettiin vuoden 2007 alussa.
Mallina projektille toimi
”Viestiaselaji Suomessa”
-multimediaesitys vuodelta 2006. Projektin toteuttaja
Tieturi Vision Oy, myöhemmin Tieturi Oy, hyödynsi
myös muissa Puolustusvoimille tehdyissä projekteissa
kehitettyjä sisältö- ja ohjelmointiratkaisuja.
Projektipäällikkönä Puolustusvoimissa toimi everstiluutnantti Vesa Sundqvist
Lapin Ilmatorjuntarykmentistä. Toimittajan puolelta
projektipäällikkönä toimi
tuotantojohtaja Kalle Huhtala. Projektiryhmään kuului
laaja edustus ilmatorjunnan
evp-henkilöstöä ja ammattisotilaita. Jokaisella yhdeksästä pääosa-alueesta oli sisältövastaava ja kymmenien
asiantuntijoiden verkosto
aselajin sisällä osallistui verkostotoiminnan periaatteella sisältötuotantoon ja testa-

ukseen. Merkittävää tukea antoivat
myös Maanpuolustuskorkeakoulun
täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen tuotanto-osasto sekä Maanpuolustuskorkeakoulun kielikeskus.
Projektin määrittelyvaihe kesti
kevään 2007, jonka aikana projektiryhmä kokoontui useamman kerran
linjaamaan sisältökokonaisuuden ja
jakamaan vastuualueet. Tämän jälkeen alkoi toteutusvaihe, jonka aikana teksti- ja kuvamateriaali tuotettiin ja animaatiot sekä harjoitukset
määriteltiin tarkemmin toteutusta
varten. Pääkurssi toteutettiin Adobe
Flash -pohjaisella julkaisuvälineellä
ja Koulutusportaalin sisällöt Koulutusportaalin editorilla.
Toteutusvaihe kesti syksystä
2007 maaliskuuhun 2009. Projektin
työmäärä oli merkittävän suuri ja

lisäksi työtä hankaloitti toimittajan
konkurssi loppusyksyllä 2007. Projekti pelastui kuitenkin Tieturi Oy:n
toimesta ja tuotanto saattoi jatkua.

Rauhallinen tahti koitui kokonaisuuden laadun eduksi. Uusiakin ideoita
keksittiin ja sisältöä voitiin viimeistellä. Kiitos joustavasta aikataulusta
ja lopputuloksen laadun priorisoinnista kuuluu tilaajalle. Suomen ilmatorjunta -multimediaesitys julkaistiin
sisäisesti talvisodan päättymisen
vuosipäivänä 13.3.2009 Hyrylässä
Puolustusvoimien Kansainvälisessä
Keskuksessa entisen Ilmatorjuntakoulun tiloissa. Tämän jälkeen jatkui vielä englanninkielisen version
käännöstyö. Multimediaesitys löytyy Koulutusportaalista loppukesästä
2009. Lisäksi siitä otetaan 500 DVDlevyn painos, joka jaetaan joukkoosastoille sekä maanpuolustusjärjestöille.

Kokemuksia ja näkemyksiä

Ilmatorjunnan tarkastaja eversti Rauno Lankila avaamassa Suomen ilmatorjunta -multimediaesityksen kutsuvierastilaisuutta 13.3.2009 Puolustusvoimien
Kansainvälisessä Keskuksessa Hyrylässä entisen Ilmatorjuntakoulun tiloissa.
Useimmat kutsuvieraista ovat myös itse osallistuneet multimedian tekemiseen.
Valitettavasti kuitenkaan kaikki työhön osallistuneet eivät päässeet paikalle.
Multimedian ja sen tekemiseen osallistuneen henkilöstön esittelyn jälkeen
siirryttiin Ilmatorjuntamuseolle, jossa tutustuttiin muun muassa uusittuun
Talvisota-näyttelyyn

Toimittajan projektipäällikkö Kalle
Huhtala kommentoi projektia näin:
”lukuisista Puolustusvoimille ja
muillekin asiakkaille toteuttamistani
verkko-oppimis- ja multimediaprojekteista tämä oli ehdottomasti laajin
ja myös mielenkiintoisin. Varusmiespalvelukseni ilmatorjunta-aselajissa
20 vuotta sitten, reserviläistoiminta
ja aselajin aktiivinen seuraaminen
mm. Ilmatorjunta -lehden kautta antoivat hyvän pohjan määrittely-, käsikirjoitus- ja toteutustyölle. Otin pro››
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multimedia
jektin työn lisäksi mahdollisuutena
antaa oma panokseni ilmatorjunnan
ja sitä kautta maanpuolustuksen kehittämiseen.”
”Tiukin paikka projektissa oli sen
pelastaminen konkurssin syövereistä.
Toiseksi tiukin oli päivä, jonka vietimme Vesan kanssa editoiden päivittynyttä sotilasmerkistöä… Huippuhetkiksi luen monet palaverit ja keskustelut alan todellisten ammattilaisten kanssa, Lentorykmentin ilmaisku
lentotukikohtaan -animaation määrittelyn ja tuotannon sekä kuvausretken
Lohtajalle toukokuussa 2007.”
”Toivon, että multimediaesitys
pääsee laajaan käyttöön ja että siitä
muodostuisi elävä ja ylläpidetty koulutusväline, joka näyttäisi esimerkkiä
verkkopohjaisen multimediasisällön
voimasta oppimisen tukena. Projekti
poiki paljon jatkokehitysideoita, joita olisi hienoa päästä toteuttamaan.”
Puolustusvoimien projektipäällikkö Vesa Sundqvist luonnehtii
projektia seuraavasti: ”siirtyessäni
Pääesikunnan maavoimaosastolta
vuoden 2006 lopussa Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin sain Ilmatorjunnan tarkastajalta mukaani pohjoiseen
erittäin haastavan, mutta samalla todella mielenkiintoisen tehtävän toimia projektipäällikkönä tässä ilma-

torjunnan multimediaesityksessä.
Kyseessä oli iso haaste saada tiivistettyä mielenkiintoiseen muotoon
ilmatorjunnan ensimmäinen multimediaesitys. Työssä on hyödynnetty
aiemmin tuotettua aineistoa soveltuvin osin (mm. Ilmauhka-opetuspaketti vuodelta 2004), mutta paljon on
luotu aivan uuttakin materiaalia. Aineisto on luokitukseltaan julkinen ja
näin ollen sen käytettävyys on suuri.”
”Arvostan korkealle projektiin
mukaan lähteneen henkilöstön sitoutuneisuuden. Ja tulosta syntyy,
kun alan ammattilaiset ryhtyvät töihin (mm. Ahti Lappi, Rauli Korpela, Risto Häkkinen, Raimo Lahtiperä, Kalevi Lehti, Pauli Thomenius,
Antti Arpiainen, Hannu Kylmäniemi, Jyrki Heinonen, Jukka Hautala,
Ari Suontlahti, Sami-Antti Takamaa,
Kari Pigg, Juhani Helin, Reijo Kuutti, Pertti Kelloniemi, Mano Nokelainen, Soini Nurmi, Janne Kopu)… listaa voisi jatkaa merkittävästi pidemmäksi, sillä useat muutkin IT-osaajat
ovat antaneet panoksensa nyt käsillä
olevaan multimediaesitykseen.”
”Tavoitteena oli keskittyä painopisteisesti ilmatorjuntaan maa-,
meri- ja ilmavoimissa. Samalla oli
kuitenkin tarkoitus tuoda selkeästi
esille ilmapuolustuksen kokonaisuus

ja sen muodostuminen hävittäjätorjunnan, ilmatorjunnan, elektronisen
vaikuttamisen ja valvonnan sekä ilmasuojelun yhteistoiminnasta. Nyt
tuntuu siltä, että asetetut tavoitteet
onnistuttiin saavuttamaan erittäin
hyvin. Lämmin kiitos kaikille työhön osallistuneille ja muutoin sen
valmistumiseen myötävaikuttaneille (Maavoimien Esikunnalle resurssoinnista ja pitkämielisyydestä sekä
kaikille esimiehille eri johtoportaissa
käyttöön osoitetusta ajasta työn tekemiseksi!).”

Suomen ilmatorjunta
-multimediaesityksen
(ITMM) sisältöä
-

Kuvassa pari poimintaa Ilmatorjunnan multimedian monista animaatioista;
Lentorykmentin ilmaisku lentotukikohtaan sekä ampumaopin perusteita.
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yli160 sivua tekstiä ja kuvia suomeksi ja englanniksi
lentorykmentin ilmaisku lentotukikohtaan - spiikattu luentoanimaatio
ilmatorjunnan teho –simulaatio
ilmatorjuntajoukkojen historia
1925-2009
ilmatorjunnan tarkastajat –matrikkeli
101 aihealuettain valikoitua linkkiä Ilmatorjunta -lehden webbiversioon
lisää linkkejä Koulutusportaalissa
40 videoleikettä
21 testikysymystä
11 ilmatorjunnan organisaatiota
ryhmätasalle + drag&drop -harjoitukset
ilmatorjunnan uudet taktiset merkit + harjoituksia
animaatioita, vuorovaikutteisia
tehtäviä
ELSO-kirja (taistelun 5. dimensio) Koulutusportaalissa
Koulutusportaalin täydentävä
aineisto kaikista osa-alueista
(esim. historia, 500+ kuvaa)
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Systems-liiketoiminta tarjoaa vaativia
järjestelmä- ja laitetoimituksia sekä
puolustusvoimille että turvallisuusviranomaisille. Erikoisosaamisalueita
ovat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät sekä niiden integrointi ja
elinkaaren tuki

