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Usein kuulee keskustelua siitä, mikä
on taistelutekniikkaa ja mikä taktiikkaa. Tämä ei ole pelkästään meidän
aselajimme ”murhe” vaan samaan olen
törmännyt myös nykyisessä työympäristössäni Viestikoululla. On mietitty ja
keskusteltukin hyvin vahvasti viestitaktiikan ja taistelutekniikan eroista.
Ilmatorjunta-aselajin osalta taistelutekniikan käsite otettiin virallisesti käyttöön vuonna 1980 julkaistussa
Ilmatorjunnan taisteluohjesäännön I
osassa. Sitä ennen käytettiin taktiikan
termiä jopa ryhmän tasalla asti. Nykyisin määritelmä on hyvin selkeä. Jos tarkastellaan joukon toimintaa, niin taistelutekniikalla määritetään miten joukko
siirtyy, ryhmittyy, suojautuu tai käyttää
tulta.Taistelutekniikan osalta jokaisen
asejärjestelmän tekniset perusominaisuudet asettavat tiettyjä reunaehtoja, jotka vaikuttavat esimerkiksi ryhmitykseen
ja asemanvaihtoihin. Itseasiassa jokaisen hankitun järjestelmän sa-organisaatio sisältää tietyn taktisen ja taisteluteknisen perusratkaisun ja lähtökohtana on
ollut, että uusi kalusto hankitaan aina
tiettyä taktista tehtävää (ja uhkaa) varten. Suunnittelun ja johtamisen helpottamiseksi on pyritty vakioimaan menettelytapoja, eli yksi sana kertoo, mikä on
idea. Tästä esimerkkinä alue- vai kohdesuojaus, eri taktiset ja tulitehtävät,
valmiusasteet, johtosuhteet jne. Tämä
helpottaa myös yksiköiden johtamista.
Taktiikalla taas päätetään ilmatorjuntavoiman jaosta ja suojattavista kohteista. Toisena ajatusmallina voidaan
käyttää myös johtamisen tasoja. Yhtymän It-päällikkö ”taktikoi” ja joukkojen
johtajat ”taisteluteknikoi”. Voitaneen
myös todeta, että taistelutekniikka on

toiminnaltaan hyvin kaavamaista ja rutiininomaista. Perustaistelumenetelmillä
taataan suorituksen keskimääräinen onnistuminen. Taktikointi taas edellyttää
oman ja vastustajan suorituskyvyn, suojattavan kohteen sekä käsketyn tehtävän
analysoimista ja tilanteenmukaista ratkaisua, joka edellyttää operaatiotaidollisia kykyjä. Yleisten taktisten periaatteiden tehtävään soveltuvalla käytöllä
kykenee jakamaan rajatun voiman parhaalla mahdollisella, tehokkaalla tavalla. Perusratkaisulla ei juurikaan taktikoida.
Sitten muutama sananen myös yhdistyksen julkaisutoiminnasta. Yhdistys
on kehittänyt pitkäjänteisen suunnitelman julkaisutoiminnan toteuttamisesta, jolla pyritään palvelemaan jäsenistöä mahdollisimman tehokkaasti sekä
tietysti myös mahdollistamaan tarvittavat resurssit. Lehden osalta tämä antaa
jatkossakin mahdollisuuden teemojen
käyttöön sekä tuomaan ajankohtaisia aiheita lukijoiden käsiteltäväksi. Enemmän tästä yhdistyksen julkaisusuunnitelmasta on luettavissa seuraavilta sivuilta.
Kolmantena kokonaisuutena haluan nostaa esiin Jatkosodan alkamisen
70-vuotispäivän. Päivä ajoittuu aika
tarkalleen tämän lehden ilmestymisen
kanssa. Kunnioittaaksemme sotaveteraaniemme suurta työtä maamme itsenäisyyden eteen, on lehdessäkin mukana
artikkeli Ilmatorjunnasta jatkosodassa.
Syksyllä on tarjolla taas monta mahdollisuutta nauttia yhdistyksen tarjonnasta. Sitä odotellessa toivotan kaikille
jäsenille hyvää, lämmintä ja rentouttavaa kesää!
Päätoimittaja

puheenjohtajalta

Eversti Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet,
Olen ottanut vastaan Ilmatorjuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtajan
tehtävät. Palveltuani 26 vuotta aselajissa siirryin Ilmatorjunnan tarkastajan tehtävästä puolustusvoimien
koulutuspäälliköksi. Matka jatkui
Pääesikunnasta Haminaan Reserviupseerikoulun johtajaksi ja Haminasta reserviin vuoden vaihteessa.
Yhdistyksemme vetäjäksi minut valittiin vuosikokouksessa Tampereella
maaliskuussa.
Yhdistyksen uusi hallitus on
aloittanut toimintakautensa ja kokoontunut tätä kirjoitettaessa jo pari
kertaa. Voitte tutustua hallituksen
kokoonpanoon ja toimihenkilöiden
tehtäviin mm. internet-sivuillamme.
Edellinen hallitus on laatinut yhdistykselle vuoteen 2015 ulottuvan
varsin kattavan tavoitetilan kuvauksen. Nykyisen hallituksen tehtävänä
on yhteistoiminnassa osastojen kanssa toimenpidesuositusten vaiheittainen jalkauttaminen. Tulevaisuuden
kannalta keskeisiä tavoitteita ovat

yhdistyksen jäsenpohjan laajentaminen, pääkaupunkiseudun ilmatorjuntakoulutettujen aktivoiminen
sekä Ilmatorjuntalehden toimittamisen turvaaminen.
Ymmärrän hyvin, että asetetut tavoitteet on helpommin sanottu kuin
saavutettu. Uskon kuitenkin, että
osallistuminen yhdistyksen toimintaan nähdään edelleen mielekkäänä,
kunhan se vain vastaa niin nykyisten
kuin tulevien jäsentemme tarpeita –
odotusten ja tarjonnan on kohdattava. Uutta tehtäessä on myös sallittava virheiden mahdollisuus ja otettava
niistä oppia.
Muutaman kuukauden kokemukseni perusteella näyttää siltä,
että viime vuosikymmenellä tehdyt
ilmatorjunnan rauhan ajan rakenteen
muutokset ovat ymmärrettävästi heikentäneet joidenkin yhdistyksemme
osastojen toimintamahdollisuuksia.
Sama pätee yhdistyksen päivittäisten käytännön asioiden hoitamiseen.
”Vanhaan hyvään aikaanhan” Ilma-

torjuntakoulu toimi puheenjohtajan
osaavana ja aktiivisena tukiorganisaationa. Menneeseen ei ole paluuta vaan tehtävämme on jatkaa omien rakenteidemme ja toimintatapojemme sopeuttamista muuttuneisiin
olosuhteisiin paremmin soveltuviksi.
Yhteisenä tavoitteenamme tulee olla
yhdistyksemme säilyttäminen elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.
Yhdistyksen hallitus toteuttaa
hyväksyttyä toimintasuunnitelmaa
keskitetysti. Samalla kuunnellaan
”kentän ääntä” tarkasti ja kannustetaan jäsenistöä toiminnan omaehtoiseen kehittämiseen. Tähän liittyen käyn tapaamassa eri osastojemme
aktiiveja toimintavuoden aikana.
Toivotan kaikille lukijoille aurinkoista ja liikunnallista kesää. Pidetään yhteyttä.
Heikki Bergqvist
(heikki.bergqvist(at)gmail.com)

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

Vierustie 14 • 96320 Rovaniemi
Puhelin 0207 800 330 • Telefax 0207 800 331
lukkokero@turvaykkoset.fi
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

Puolustusvoimauudistus
ja ilmatorjunnan kehittäminen
Edessä oleva puolustusvoimauudistus tullee muokkaamaan monilta
osin koko puolustusjärjestelmäämme. Puolustuksemme suorituskyvyn
kannalta tarkasteltuna keskeisimpiä
ovat sodan ajan joukkorakenteeseen,
johtamisjärjestelmään ja taistelutapaan kohdistuvat muutokset.
Julkisuudessa huomio kiinnittynee erityisesti puolustusvoimien
rauhan ajan johtamis- ja hallintojärjestelmään sekä varuskuntarakenteeseen kohdistuviin mahdollisiin muutoksiin. Niiden avulla nykyinen koneisto pyritään ”rasvaamaan” edessä
olevia tehtäviä ja tulevaa joukkotuotantoa varten. Samalla pyritään nykyistä parempaan kustannustehokkuuteen ja sen myötä myös resurssisäästöihin. Itse tarvittavat konkreettiset päätökset tehdään laadittavien
suunnitelmien pohjalta parlamentaarisesti poliitikkojen toimesta.
Myös ilmatorjunnan sodan ajan
tulevan joukkorakenteen, uuden johtamisjärjestelmän ja taistelutavan
suunnittelu sekä muukin puolustusvoimauudistukseen liittyvä suunnittelutyö on jo aloitettu. Laadittavat alustavat suunnitelmat tietenkin
tarkentuvat vielä merkittävästi työn
edistyessä ja varsinaisesti konkretisoituvat vasta paljon myöhemmin.
6 • Ilmatorjunta 2/2011

Parhaillaan käynnissä oleva ilmatorjunnan voimallinen materiaalinen kehittäminen on jo saavuttanut
paljon konkreettisia tuloksia. Moni
merkittävä hanke on kääntymässä rakentamisvaiheessa kohti loppusuoraa ennen siirtymistään varsinaiseen
operointivaiheeseen. Suunnitteluvaiheessa on aselajissamme tällä hetkellä alueellisten joukkojen kehittämiseen kiinteästi liittyvä erittäin lyhyen
kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän hankinta. Sen jälkeen on katseet
suunniteltu seuraavaksi siirrettävän
lyhyen kantaman ilmatorjuntaan.
Tämä lähinnä tärkeiden sotilaallisten kohteiden ilmatorjuntasuojaan
ensisijaisesti keskittyvän kehittämisen on ajateltu konkretisoituvan operointivaiheeseen joskus 2020-luvun
alkupuolella.
Ilmatorjunnan kehittämiseen liittyvä henkilöstön erikois- ja täydennyskoulutus on myös saatu käynnistettyä varsin laaja-alaisesti ja
menestyksekkäästi. Jatkossa keskitytään erityisesti uusien johtamis- ja
toimintatapojen kehittämiseen ja niiden vaatimaan koulutukseen.
Puolustusvoimauudistus tullee
siis muokkaamaan puolustusjärjestelmässämme monia asioita varsin
perinpohjaisestikin. Kuitenkin jat-

kossakin puolustuksen peruskalliona tulee edelleen olemaan yleiseen
asevelvollisuuteen perustuva kansallinen puolustusratkaisu.
Vaikka siirrymme koko ajan yhä
teknisempiin ja vaativampiin järjestelmiin, muodostavat asevelvolliset
- varusmiehet ja ennen kaikkea reserviläiset - jatkossakin sen ”kenttäarmeijan”, jonka perustalla aselajimme ja koko puolustusjärjestelmämme
seisoo. Heille annettu korkeatasoinen
ja motivoiva koulutus sekä sopivan
haastavat ja nousujohteiset tehtävät
luovat kestävän pohjan myös suorituskykyiselle ilmatorjunnalle. Hienoinkaan järjestelmä ei ole minkään
arvoinen ilman hyvin koulutettua,
motivoitunutta sekä ennen kaikkea
maanpuolustustahtoista henkilöstöä.
Tämä tulee meidän erityisesti muistaa muutosten tuulten tuivertaessa.
Terveisin ilmatorjunnan tarkastaja,
eversti Rauno Lankila
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Kapteeni Tommi Jääskeläinen
Lapin Ilmatorjuntarykmentti

Ilmatorjuntaohjuspatterin (90M)
taistelutekniikan kouluttaminen
Lapin Ilmatorjuntarykmentissä
Lapin Ilmatorjuntarykmentti on
ilmatorjuntaohjusjärjestelmä
90M:n pääkoulutuspaikka. Tehtäviinsä liittyen se vastaa myös
järjestelmän taistelutekniikan
kouluttamisesta henkilökunnalle, varusmiehille ja reserviläisille.
Ohjusjärjestelmän
modernisointi
Vuoden 2010 aikana saatiin päätökseen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä
90:n modernisointiprojekti. Projektin
tarkoituksena oli parantaa järjestelmän suorituskykyä sekä nostaa käyttöikää. 1990-luvun alussa Suomeen
hankittu Crotale tulee palvelemaan
modernisoinnin jälkeen ilmatorjuntamme tarpeita pitkälle seuraavan
vuosikymmenen puolelle säilyttäen
edelleen suorituskykynsä alati muuttuvissa modernin taistelukentän olosuhteissa.
Erityisesti tämä pyrittiin huomioimaan päivitettäessä johtamis- ja
viestijärjestelmää, johon sisällytettiin kyky liittyä ilmapuolustuksen
tulenkäytön johtamisjärjestelmiin
myös tulevaisuuden DSL- ja kuituyhteyksin. Näiden ominaisuuksien
hyödyntämisessä emme toistaiseksi
ole ottaneet kuin vasta varovaisia, kävelemään opettelevan lapsen askelia.
Asejärjestelmän modernisoinnis-

Ohjusvaunu asemassa Kainuun korvessa

sa parannettiin muun muassa häirinnänväistö- sekä maalin sieppaus- ja
seurantaominaisuuksia. Asejärjestelmä on nyt todellakin multisensorijärjestelmä muutenkin kuin vain kauppiaiden mainospuheissa.

Osaava henkilökunta – koulutuksen ja operatiivisen
suorituskyvyn kivijalka
Lapin Ilmatorjuntarykmentissä on pyritty vuosien saatossa aktiivisesti parantamaan henkilökunnan ammattitaitoa omassa sodan ajan tehtävässään.
Koska ohjusjärjestelmä on todella tekninen, erityisenä haasteena on kantahenkilökunnan ammattitaidon ylläpi-

täminen heidän jokapäiväisten virkatehtäviensä rinnalla. Tähän liittyen on
mietitty erilaisia keinoja henkilökunnan kannustamiseksi oman osaamisensa aktiiviseen kehittämiseen, sillä
operatiivisen suorituskyvyn ydinhän
on lopulta järjestelmän ominaisuuksien ja käyttäjähenkilöstön ammattitaidon summa. Tästä syystä Lapin
Ilmatorjuntarykmentissä on jo vuosien ajan panostettu määrätietoisesti
palkatun henkilöstön osaamisen kehittämiseen.
Jokainen uusi ”Crotale-mies”
käy ensi töikseen suorittamassa
ITO90M-erityiskouluttajatutkin››
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non. Tutkinnon suorittaminen kestää
ajallisesti noin viisi viikkoa, joiden
aikana koulutetaan perusteet myös
patterin taistelutekniikasta. Tämä
on kuitenkin vain pelkkä pintaraapaisu. Vuonna 2010 järjestettiin ensimmäistä kertaa uusille kouluttajille
myös erillinen jaosjohtajakurssi, jossa keskityttiin pelkästään taistelutekniikan opettamiseen. Kurssista saatujen palautteiden perusteella tämä
havaittiin tarpeelliseksi ja hyödylliseksi uuden varusmieskouluttajan
näkökulmasta ennen varusmiesten
kouluttamisen aloittamista.
Jotta palkatun henkilöstön ammattitaidon osaamisvajeet havaitaan
ja niitä voidaan kehittää, on vuodesta
2006 alkaen ollut rykmentissämme
käytössä erityinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 90:n osaamisen mittaamisen järjestelmä. Modernisoinnin
vuoksi vuosina 2008 – 2010 ei mittaamista järjestetty, mutta tämän vuoden
alusta lähtien on toiminta käynnistetty
uudelleen. Jokainen sodanajan tehtävään sijoitettu ilmatorjuntaohjuspatterin (90M) kaaderi käy antamassa
joka toinen vuosi näytteen ammattitaidostaan kahden päivän mittaisessa testissä. Mittaamisessa arvioidaan

henkilöiden tietämys järjestelmän teknisestä ja taisteluteknisestä käytöstä.
Lopputuotteena henkilö saa palautteen omasta onnistumisestaan sekä
erityisen arvion omista kehittämiskohteistaan. Tämän pohjalta jokaiselle laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma. Jotta henkilökunnan
ammattitaitoa saadaan myös oikeasti
kehitettyä ja ylläpidettyä, tarjotaan
heille vuoden mittaan lukuisia erilaisia koulutustilaisuuksia, pääsääntöisesti Lapin Ilmatorjuntarykmentin
omin toimenpitein.
Jokaiseen Lohtajan ilmatorjuntaharjoitukseen liittyen lähtee rykmentistämme erillinen henkilökunnan osasto harjoittelemaan ilmatorjuntaohjuspatterin (90M) taistelutekniikkaa, tulenkäytön johtamista ja
tulitoimintaa. Riippuen harjoituskehyksestä kouluttautuminen tapahtuu
joko suurkohteen, yhtymän, ilmavoimien tai merivoimien toimintaympäristössä. Näihin koulutustapahtumiin
osallistuminen ei rajoitu pelkästään
varusmiesyksiköissä palveleviin,
vaan myös esikuntien hämäristä toimistoista houkutellaan raittiiseen ilmaan kaikki järjestelmään koulutuksen saaneet henkilöt.

Vuosittain kahdesta neljään kertaan järjestetään myös pelkästään
henkilökunnalle suunnattuja maastopäiviä, jolloin harjoitellaan edellä
mainittuja asioita. Maastopäivät järjestetään varusmiesten taisteluharjoitusten yhteydessä, jolloin maalitoiminta ja tulenkäytönjohtamispalvelut
ovat valmiina, eikä erillisiä järjestelyjä tarvita.
Aina kunkin koulutusvuorossa
olevan yksikön kaaderit kootaan kyseisen varusmiesyksikön kirjanpitoon osallistumaan patterinsa koulutukseen oman sodan ajan tehtävänsä
mukaisessa roolissa. Paitsi että tällä
tavalla heidät sitoutetaan ja kasvatetaan osaksi omaa yksikköään, kartuttavat he samalla myös ammattitaitoaan toimimalla muutaman kuukauden aktiivisesti järjestelmän parissa.
Taistelutekniikasta ja sen kouluttamisesta syntyy päivittäin henkilökunnan kesken keskustelua.
Vaikka vuoden 2007 alusta lähtien
onkin rykmentin koulutuksessa ollut ohjenuorana Ilmatorjuntaohjuspatterin (90) taistelutekninen käsikirja, löytyy silti viikoittain uusia
ideoita ja variaatioita taisteluteknisten suoritteiden tekemiseen. Vuonna 2013 tulee oppaasta ilmestymään
uusi päivitys, jossa huomioidaan
modernisoinnin tuomat muutokset
sekä näiden hedelmällisten keskustelujen anti.

Varusmieskoulutusta tauon
jälkeen

Ohjusjaokseen kuuluvat tärkeänä osana myös suojatykkiryhmät
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Tänä keväänä on ensimmäistä kertaa modernisoinnin jälkeen joukkotuotannossa ilmatorjuntaohjuspatteri
(90M). Edellisen kerran Lapin Ilmatorjuntarykmentissä varusmieskoulutusta kyseiselle yksikkötyypille annettiin saapumiserässä 1/2008.
Tauon pituudesta johtuen on kouluttavan yksikön henkilöstössä tapahtunut valtava muutos edelliseen tuotantokertaan verrattuna. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikki muut
ovat vaihtuneet uusiin, mutta sitäkin
virkeämpiin ja ”virrakkaampiin” yksi-

Valmiina torjuntaan

löihin. Jokainen ymmärtää, että tämä
on luonut erityisen haasteen niin sanotun hiljaisen tiedon periyttämisessä
kouluttajasukupolvelta toiselle. Toisaalta taas uusi asetelma on antanut
mahdollisuuden olla ”kangistumatta
kaavoihin”. Tällä kertaa on oikeasti
mahdollisuus luoda uutta ja nähdä asiat uudesta, tuoreesta näkökulmasta.
Tuoreiden koulutusta ohjaavien
normien vuoksi on annettavan taistelukoulutuksen määrä supistunut näiden kolmen vuoden aikana merkittävästi. Kun vuonna 2008 taistelukoulutusta annettiin erikois- ja joukkokoulutuskauden 94 päivän aikana 37
päivää eli noin 40 % kokonaisajasta, ovat tänä vuonna vastaavat luvut
31 päivää 94 päivästä eli noin 33 %.
Kuuden koulutuspäivän supistuminen näkyy väistämättä myös taistelutekniikan opetuksen laadussa, joka
väistämättä kärsii muiden, ”tärkeämpien” koulutusaiheiden viedessä tilaa
jo ennestäänkin suppeasta koulutusajasta. Tärkein eli toistokoulutus on
tässäkin kohtaa suurin häviäjä.
Taistelutekniikan opetus varusmiehille voidaan jakaa karkeasti kolmelle eri tasalle; kokelaiden, jaosten
ja patterin taistelutekniikan kouluttamiseen. Näistä kokelaiden ja jaosten
kouluttamisen painopiste on erikoiskoulutuskaudella, kun taas patterikohtainen koulutus annetaan joukkokoulutuskaudella.
Patterin kokelaiden koulutusta on
annettu nykyisessä muodossaan vuo-

desta 2006 lähtien. Reserviupseerikoulu antaa perusteet ilmatorjunnasta, mutta ilmatorjuntaohjuspatterin
(90M) taistelutekniikan opetus alkaa
vasta kokelaiden saapuessa takaisin
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin. Erikoiskoulutuskauden alkajaisiksi kokelaat saavat perusteet tukikohdan ilmatorjunnan johtamisprosessista ja
joukkojen käytännön johtamisesta.
Kyseinen koulutus annetaan yhteistoiminnassa Lapin Lennoston kanssa. Lennoston ja rykmentin yhteistyö
on jo vuosien ajan ollut erittäin tiivistä kokelaiden koulutusta suunniteltaessa ja annettaessa.
Tukikohdan taistelusta saadun
koulutuksen jälkeen kokelaat saavat perusteet toiminnasta patterin
johtopaikalla sekä siihen liittyen
perusteet yksikön taisteluteknisestä johtamisesta. Tässä yhteydessä
kokelaille koulutetaan myös patterin taistelusuunnitelman laatiminen.
Erikois- ja joukkokoulutuskausien
aikana kokelaat pääsevät johtamaan
jaosten taistelutekniikkaa eri toimintaympäristöissä riippumatta siitä,
mihin ympäristöön kyseinen joukko
tullaan sodan aikana ensimmäiseen
tehtävään sijoittamaan. Juuri tämä on
nähty erittäin tärkeänä asiana koulutusta suunniteltaessa, koska ilmatorjuntaohjuspatteri (90M) on kuitenkin
valtakunnallinen resurssi.
Jaosten taistelutekniikan opetus
alkaa täysipainoisesti hieman ennen
erikoiskoulutuskauden puoliväliä,

välittömästi ryhmätasan toiminnan
kouluttamisen jälkeen. Jaoksen taistelutekniikan kouluttaminen vie suhteellisen paljon aikaa, koska koulutettavia osakohteita on lukuisia. Lisäksi eri toimintaympäristöissä taisteltaessa voivat toimintaperiaatteet
olla myös toisistaan huomattavastikin poikkeavia. Jaosta ei esimerkiksi välttämättä käytetä aina kootusti
yhdessä paikassa, vaan eri ryhmien
tai osastojen liikkuminen voi tapahtua täysin toisistaan irrallisesti. Tämä
johtaa siihen, että ennen kuin patterin
yhteistä taistelutekniikkaa voidaan
alkaa kouluttamaan, täytyy jaosten
miesten ja ryhmien tuntea tarkasti
omat tehtävänsä ja vastuualueensa.
Varusmiesten ensimmäinen maastoharjoitus kuluukin pääsääntöisesti
jaoksen taistelutekniikan opetteluun.
Patterin taistelutekniikan koulutus alkaa toisen taisteluharjoituksen
yhteydessä erikoiskoulutuskauden
lopussa ja huipentuu varusmiesten
viimeiseen taisteluharjoitukseen,
tuttavalliselta nimeltään ”loppusotaan”. Tällä välillä toiminta pyritään
hiomaan mahdollisimman saumattomaksi päivittäisten koulutusten ja
maastoharjoitusten yhteydessä.
Nykyinen, lyhimmillään kuuden
kuukauden, palvelusaika on erittäin
lyhyt kaikkien tarvittavien taisteluteknisten asioiden kouluttamiseen.
Koulutus jatkuukin reservin kertausharjoituksissa, joita on nykyisellään
kohtuullinen määrä ammattitaidon ylläpitämisen näkökulmasta katsottuna.

Lopuksi
Kaiken toiminnan perusta on osaava
henkilökunta, jonka ammattitaidon
ylläpitoon ja kehittämiseen ollaan
valmiita panostamaan. Tämä tietenkin maksaa ja luo paineita resurssien
turvaamiseksi myös tulevaisuudessa,
mutta Lapin Ilmatorjuntarykmentti
haluaa siitäkin huolimatta, nyt ja tulevaisuudessa, profiloitua ilmatorjuntaohjusjärjestelmä 90M:n pääkoulutuspaikan ominaisuudessa tässä
asiassa edelläkävijäksi.
Ilmatorjunta 2/2011 • 9
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Yliluutnantti Jussi Pajunen
Maasotakoulu

Ilmasuojelu taistelutilassa

Ilmasuojelutoimenpiteiden merkitys näkyy hyvin oheisessa tiedustelulennokin
kuvassa.

Artikkelissa esitetään ajatuksia ilmasuojelun käsitteestä
ja ilmasuojelun merkityksestä
osana joukon kokonaissuojaa taistelutilassa. Käsittelyn
painopiste on lehden teeman
mukaisesti taisteluteknisessä
ilmasuojelussa. Kirjoitus pohjautuu tämän vuoden aikana
kirjoitettavan Ilmasuojeluohjeen
(normi) taustaselvitykseen ja
kirjoittajan tekemiin tulkintoihin
ilmasuojelun olemuksesta.
10 • Ilmatorjunta 2/2011

Suoja on suomalaisessa käsitemallissa yksi puolustusjärjestelmän suorituskykyalueista. Mika Huttunen on
arvioinut väitöskirjassaan Monimutkainen taktiikka suojan olevan yksi
perinteisen käsityksen mukaisista
taistelun elementeistä. Hänen mukaansa nykyaikaisen taistelun elementit ovat vaikuttaminen, liike ja
turvallisuus. Hän perustelee suojan
korvaamista turvallisuudella suojan
käsitteen suppeudella. Tässä artikkelissa käytetään kuitenkin kokonaissuojan käsitettä, koska se on havainnollisemmin liitettävissä taiste-

luteknisen ilmasuojelun käsittelyyn.
Turvallisuus voidaan edelleen ymmärtää kokonaissuojaa laajemmaksi
käsitteeksi.
Kokonaissuojalla pyritään oman
toiminnan turvaamiseen ja vastustajan erilaisten vaikutusmahdollisuuksien estämiseen tai heikentämiseen.
Jyri Kosola on arvioinut julkaisussaan Teknologisen kehityksen vaikutuksia sodankäyntiin 2015–2025
kokonaissuojan lukeutuvan puolustusjärjestelmän kriittisiin suorituskykyihin tulevaisuuden taistelutilassa.
Puolustusjärjestelmän toimintakykyisyyden kannalta on ensiarvoisen
tärkeää suojata kriittiset kohteet ja
joukot täsmäaseiden vaikutukselta.
Kosola arvioi valtioiden jakautuvan
tulevaisuudessa kriisiaikana toimintakykyisiin ja toimintakyvyttömiin
sen perusteella, millainen on niiden
kyky suojautua täsmäaseiden vaikutukselta.
Viimeaikaiset konfliktit ovat
osoittaneet, että yksi tehokkaimmista keinoista täsmäaseilta suojautumiseen on ollut organisoidun järjestelmän ja sen taistelevien joukkojen
hajaannus. Hajaannuksella tarkoitetaan organisoidun järjestelmän tunnusomaisen rakenteen muuttumista
tai muutosta kohti hajaantuneempaa
ja ennalta vaikeammin tunnistettavaa
suuntaa. Hajaannukseen kytkeytyy
siirtyminen kohti johtajattomuutta
ja verkostoitunutta järjestelmää. Tehokkaiden vaikutuskeinojen määrit-

täminen on osoittautunut hankalaksi
suurvalta-armeijoille, jos lamauttavien iskujen kohteiden tunnistaminen
ja paikantaminen on tuottanut vaikeuksia tai epäonnistunut. Lamauttavan vaikutuksen aikaansaaminen
edellyttää vastustajan haavoittuvimpien kohteiden tunnistamista ja paikantamista.
Kuten tiedämme, joukon tai
kohteen paljastuminen on – ainakin
taisteluiden alkuvaiheessa – todennäköisintä vastustajan ilmasta kohdistamalle tiedustelulle. Samoin joukon joutuminen taisteluiden alkuvaiheessa asevaikutuksen kohteeksi on
todennäköisintä vastustajan ilmasta
kohdistaman ilmahyökkäyksen seurauksena. Ymmärryksemme ilmauhkasta on muuttunut vaikutusperustaisten operaatioiden ja kaukovaikutteisten älykkäiden aseiden aikakaudella. Ilmasuojelu on yksi niistä keinoista, joilla voimme suojata
kriittisiä kohteita ja säilyttää joukon
taistelukyvyn taistelutilassa.

Ilmasuojelu käsitteenä
Kenttäohjesäännön yleinen osa
(2007) määrittää ilmasuojelun tehtäviksi joukkojen ja siviiliväestöön
suojaamisen ilmahyökkäyksiltä sekä

hyökkääjän aiheuttamien tappioiden
minimoimisen. Puolustusvoimat toteuttaa siviiliväestön suojaamisen ilmahyökkäyksiltä yhteistyössä sisäasianministeriön koordinoiman väestönsuojelun kanssa. Ilmasuojelu
on osa ilmapuolustusta. Ilmatorjunta-aselajissa ymmärrämme ilmasuojelun kokonaisuuden aseiden käyttöön perustumattomaksi, aktiiviseksi toiminnaksi joukon paljastumisen
estämiseksi ja ilmasta kohdistuvan
asevaikutuksen minimoimiseksi. Ilmasuojelu jakautuu taktisen, taistelutekniseen ja tekniseen ilmasuojeluun.
Kuvan 2 käsitemallissa on esitetty yksi näkemys ilmasuojelun,
ilmapuolustuksen ja kokonaissuojan käsitteiden välisistä suhteista.
Esitetty käsitemalli on korostetun
yksinkertainen. Käsitemallissa kuvataan ilmasuojelun muodostavan
yhden ilmapuolustuksen osa-alueista. Ilmapuolustus puolestaan on
yksi tärkeimmistä kokonaissuojan
osa-alueista ja suojan hankkimisen
menetelmistä. Ilmasuojelu on yksi
ilmapuolustuksen kokonaisuuteen
kuuluva suojan hankkimisen menetelmä. Käsitemallissa ei ole kuvattu
muita kokonaissuojan osa-alueita tai
ilmasuojelun tarkkoja keinoja.

Kokonaissuoja ilmasuojelun näkökulmasta

Onko ilmasuojelu osa
passiivista vai aktiivista
suojaa?
Aselajimme keskuudessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana käyty
keskustelua ilmasuojelun käsitteistä
ja niiden määritelmistä. Onko ilmasuojelun nykyinen jako tarkoituksenmukainen? Onko ilmasuojelun käsite
liian laaja? Millainen on ilmasuojelun suhde passiiviseen ja elektroniseen suojautumiseen? Kokonaissuoja
voidaan jakaa passiiviseen ja aktiiviseen suojaan. Ilmapuolustus sisältää
niin aktiivisen kuin passiivisen suojan menetelmiä. Aktiiviseksi suojaksi
ymmärrämme niitä välittömiä torjuntatoimenpiteitä, joilla vastustajan toiminta pyritään estämään. Näin ollen
ilmapuolustuksen muodostaman aktiivisen suojan päämenetelminä voidaan pitää hävittäjä- ja ilmatorjuntaa.
Myös teknisen ilmasuojelun käsitteeseen kuuluvat suojajärjestelmät sisältävät aktiivisen suojan piirteitä. Jos
ymmärrämme kriittisten kohteiden
ja järjestelmien heitteiden torjuntajärjestelmät tai elektronisen vaikuttamisen järjestelmät suojajärjestelmiin
kuuluviksi omasuojajärjestelmiksi,
on tekninen ilmasuojelu osin aktiivista suojaa. Muun muassa edellä
esitettyjen argumenttien perusteella
on esitetty aktiivisen ilmasuojelun
termin käyttöönottamista.
Ilmasuojelun ja passiivisen suojautumisen käsitteitä on usein pidetty
lähes synonyymeinä. Joukon passiivinen suoja muodostuu Sotateknisen
arvion ja ennusteen 2025 mukaan
linnoittamisesta, maastouttamisesta, hajauttamisesta, liikkuvuudesta,
panssaroinnista ja harhauttamisesta.
Passiivisella suojalla pyritään estämään oman toiminnan paljastuminen
ja lisäämään kohteen tai joukon kestävyyttä asevaikutusta vastaan. Passiivinen suoja muodostuu pääasiassa
ennalta ehkäisevistä toimenpiteistä.
Ilmasuojelun voi katsoa olevan
ilmauhkaan varautumista, ilmauh››
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kan ja -tilanteen kehittymisen seuraamista ja reagoimista ilmauhkaan.
Ilmasuojelun suunnittelun ja valmistelu pohjautuvat tilanteen arviointiin,
jonka perusteella joukko voi toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä
ja varautua välittömään toimintaan.
Ilmasuojelu tukeutuu suojan hankkimisessa pääasiassa passiivisen suojan menetelmiin, mutta joukkojen ilmasuojelutoimenpiteet ovat pääasiassa aktiivista, välitöntä toimintaa.
Sijoittuuko ilmasuojelu passiivisen
ja aktiivisen suojan välimaastoon?
Varmaankin yksikertaisempaa on
arvioida ilmasuojelun kokonaisuuden rakentuvan sekä passiivisen että
aktiivisen suojan menetelmien yhdistelmästä. Elektroninen suojautuminen on yksi suojan hankkimisen keinoista, ja passiivisen suojautumisen
tapaan ilmasuojelu tukeutuu myös
elektronisen suojautumisen menetelmiin. Passiivisen ja elektronisen
suojautumisen menetelmien säätely,
kuten toimenpiteiden tehostaminen,
tilanteen arvioinnin tai vallitsevan tilanteen perusteella ovat ilmasuojelun
keinoja parantaa joukon kokonaissuojaa. Kuten puolustusjärjestelmän
suorituskyky muodostuu yhteisistä ja
puolustushaarojen suorituskyvyistä,
voidaan kokonaissuojan todeta muodostuvan suojan eri osa-alueiden yhteisvaikutuksella.

Taistelutekninen
ilmasuojelu
Taistelutekninen ilmasuojelu on joukon ryhmittämisellä tai toimintatavoilla aikaansaatavaa paljastumisen
estämistä ja joukkoon ilmasta kohdistuvan asevaikutuksen estämistä
tai vähentämistä. Taistelutekniseksi
ilmasuojeluksi voimme siis ymmärtää joukkoyksikön, perusyksikön,
joukkueen tai jaoksen ja ryhmän
organisaatioihin lukeutuvien jouk12 • Ilmatorjunta 2/2011

kojen toiminnan. Taisteluteknisen
ilmasuojelun tavoitteena on kohteiden paikantamisen vaikeuttaminen,
suurien aluemaalien vähentäminen
ja yksittäisten maalien lisääminen.
Paikantamisen ja maalien valinnan
vaikeutuessa vastustajan ilma-aseen
kokonaisteho heikkenee, toimintatavat muuttuvat ja resurssitarve kasvaa.
Joukon ilmasuojelutoimenpiteet
ovat sekä ennalta ehkäisevää että välitöntä toimintaa.
Kaikkien joukkojen ilmasuojelutoimenpiteisiin kuuluvat ilmatilanteen seuraaminen, ilmahälyttäminen,
toiminta ilmahälytyksen aikana ja
toiminta jouduttaessa ilmahyökkäyksen kohteeksi. Seuraavassa alaluvussa on esitetty yksi näkemys siitä, mitä
nämä kaikkien joukkojen ilmasuojelutoimenpiteet voisivat tarkoittaa.

Joukkojen
ilmasuojelutoimenpiteet
Ilmatilanteen seuraaminen sisältää
niin vallitsevan ilmatilanteen seuraamisen kuin säätilanteen seuraamisen.
Joukon ilmatilanteen seuraaminen
perustuu yleensä ilmavalvontaselosteen seuraamiseen, yhteydenpitoon
lähimpään ilmapuolustusjoukkoon
ja joukon omaan aistitähystykseen.
Suuremmissa joukkokokoonpanoissa, kuten yhtymän alueella tai lentotukikohdassa, ilmatilanteen keskitetty seuraaminen on yleensä käsketty
tietylle joukolle, joka vastaa myös
kaikkien alueella toimivien joukkojen ilmahälyttämisestä. Ilmatilanteen
seuraamisjärjestelyn tulisi kuitenkin
aina olla kaksikerroksinen, jossa kerrokset muodostuvat ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmien jakamasta
ja joukkojen aistitähystyksen muodostamasta tiedosta. Perusyksiköiden tulisi aina kyetä järjestämään ilmahälyttäminen oman ilmatilanteen
seuraamisen perusteella.

Ilmahälyttämisen tarkoittaa vallitsevan ilmatilanteen seuraamiseen
perustuvaa hälytysjärjestelyä. Hälytysjärjestely sisältää ilmahälytyksen
toimeenpano- ja välitysratkaisut. Toimeenpanoratkaisuilla tarkoitan tilanteen arviointiin perustuvia ratkaisuja
hälytyksissä käytettävistä termeistä
ja niiden sisällöistä sekä hälytysetäisyyksistä ja -kriteereistä. Hälytysjärjestelyllä tarkoitan joukon suunnittelemaa, valmistelemaa ja kokeilemaa
hälytysverkkoa, jonka turvin ilmahälytykset käsketään ja välitetään.
Hälytysverkon rakenne määritetään
joukkokohtaisesti tilanteen arvioinnin ja joukkotyypin perusteella. Ilmahälyttämisen olisi mahdollistettava joukon suojautuminen sekä harhautus- ja torjuntatoimenpiteiden aktivointi ennen vastustajan ilma-aseen
tekemää kohteen paikannusta ja asejärjestelmien käyttöä.
Perinteisesti ilmahälytyksen toimeenpanossa on käytetty kaksiportaista järjestelmää. Ilmavaroitus on
tarkoittanut joko ennakkovaroitusta
tai tiedustelu-uhkaa. Ilmahälytys on
tarkoittanut ilmasta kohdistuvan asevaikutuksen uhkaa. Edellä mainitun
kaksiportaisen järjestelmän lisäksi
sotaharjoituksissa on käytetty erillistä tiedustelu-uhkasta ilmoittavaa varoitusta. Ilmahälyttämisen toimeenpanojärjestelyt päätetään viimekädessä joukkokohtaisen tilanteen arvioinnin tuloksena, mutta joukkojen
yhteistoiminta- ja alistustilanteissa
ilmahälyttämisen terminologian yhtenäisyys vähentäisi taistelun kitkaa.
Yksi ratkaisumalli terminologian ja sen sisältöjen yhtenäistämiseen
voisi olla ilmavaroituksen vakioiminen hälytyksen esiasteeksi. Ilmavaroitus toimisi ennakkovaroituksena
joukon toiminta-alueelle mahdollisesti suuntautuvasta vastustajan ilmatoiminnasta. Hälytyksen esiasteen vakioiminen mahdollistaisi ennakoivien ja runsaasti aikaa vievien
suojautumistoimenpiteiden käynnistämisen ennen joukon pääosien suojautumista. Ilmahälytys olisi yleis-

Ilmavalvontaseloste on kaikille joukoille tarkoitettu ennakkovaroitus uhkaavasta ilmavaarasta

hälytys toiminta-alueelle suuntautuvasta vastustajan ilmatoiminnasta. Ilmahälytykseen sisältyisi aina ilmasta
kohdistuvan asevaikutuksen uhka. Ilmasta kohdistuvan tiedustelu-uhkan
ilmoittaminen olisi tällöin mahdollista määrittää joukkokohtaisesti ilmahälytyksen rinnalle. Tiedusteluuhkaa ilmaisemaan voitaisiin käyttää
esimerkiksi termiä ilmatiedusteluhälytys. Tiedustelu-uhkan ilmoitusmenettelyn käyttö edellyttää luonnollisesti kykyä vastustajan ilma-alusten
tarkkaan tunnistamiseen. Uhkaa ilmaisevaan varoitukseen tai hälytykseen tulisi aina liittää uhkasuunta ja
mahdollisuuksien mukaan tarkempi
tunniste, kuten ilma-alustyyppi. Ilmahälyttämiseen kuuluu myös hälytysten purkaminen.
Toiminta ilmahälytyksen aikana
sisältää määritettyjen varoitusten ja
hälytysten mukaan vakioidut, koulutetut ja harjoitellut joukon toimenpiteet. Toimenpiteet sisältävät passiivisen suojan menetelmien aktivoinnin
ja tehostamisen sekä valmistautu-

misen välittömiin torjuntatoimenpiteisiin. Toimintaan ilmahälytyksen aikana kuuluu myös toiminnan
jatkaminen. Ilmahälyttämisessä ja
toiminnassa hälytyksen aikana olisi
aina huomioitava joukon riskitason
hallinta. Päätös joukon tai sen osan
tehtävän jatkamisen ja suojautumisen välillä olisi ilmasta kohdistuvan
uhkan ilmetessä tehtävä arvioidun
riskitason ja tehtävän tärkeyden perusteella. Kuten edellä on mainittu,
ilmahälyttämiseen ja toimintaan ilmahälytyksen aikana kuuluvat hälytysten purkaminen ja toiminnan
jatkaminen. Perusperiaatteena voisi
pitää purkamisvastuun määrittämistä
hälytyksen antajalle. Tilanteen ja riskienhallinnan perusteella voitaisiin
käyttää myös joukkokohtaisia ohjeita
hälytysten ajallisista kestoista, joihin
sisältyisi hälytysten purkautuminen
säädetyn ajan jälkeen, tai johtajan tilanteenmukaisesta päätöksenteosta
toiminnan jatkamiseksi.
Toiminnan jouduttaessa ilmahyökkäyksen kohteeksi muodosta-

vat sekä ilmahyökkäyksen aikana
tehtävät että ilmahyökkäyksen jälkeen tehtävät toimenpiteet. Ilmahyökkäyksen aikana tehtäviä toimenpiteitä ovat suojautuminen ja
välittömät torjuntatoimenpiteet. Ilmahyökkäyksen jälkeen tehtäviä toimenpiteitä ovat hyökkäyksen vaikutusten arviointi, toiminnan jatkaminen, ensiapu- ja pelastustoimenpiteet
sekä ilmahyökkäyksestä ja sen vaikutuksesta ilmoittaminen. Viimeiset
vuosikymmenet ovat osoittaneet ilmahyökkäysten vaikutusten arvioinnin olleen suurvalta-armeijoille jopa
kohteiden paikantamista ja tunnistamista haastavampi tehtävä. Näin ollen yhtenä tärkeänä ilmahyökkäysten
jälkeisenä toimenpiteenä voidaan pitää harhauttamista vaikutusten arvioinnin vaikeuttamiseksi.

Omasuojailmatorjunnan
täydentävä vaikutus
Omasuojailmatorjunta on yksi joukon
aktiivisista suojan hankkimismenetel››
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mistä. Jotta tehokkain mahdollinen
suoja ilmasta kohdistuvaa asevaikutusta vastaan on saavutettavissa, on
omasuojailmatorjunnan muodostettava ilmasuojelutoimenpiteiden kanssa
toinen toisiaan tukeva kokonaisuus.
Ilmasuojelutoimenpiteiden tehokkuus
on pitkälti riippuvainen joukkojemme
kyvystä estää vastustajan ilma-alusten vapaa lentäminen taistelutilassa
ja rajoittaa vihollisen ilma-alusten
lentämistä matalalla. Omasuojailmatorjunnan voidaan katsoa täydentävän
hävittäjä- ja ilmatorjunnan vaikutusta. Vastaavasti tehokas omasuojailmatorjunta edellyttää ennakkovaroitusta
vastustajan ilma-aluksista.
Käsi- ja ryhmäaseilla voidaan
täydentää ja tukea ilmatorjuntakonekiväärien tulenkäyttöä. Käsiaseilla
ammuttavalla omasuojailmatorjunnalla voidaan ainakin häiritä vastus-

tajan matalalla lentävien ilma-alusten toimintaa. Käsiaseilla ammuttava
omasuojailmatorjunta ei kuitenkaan
saisi paljastaa joukkoa tarpeettomasti. Paljastumisen välttäminen edellyttää käytännössä omasuojailmatorjunnan ampumista vain hyökkääviä ilma-aluksia vastaan tai joukon
varmasti paljastuttua. Lisäksi omasuojailmatorjunnan ohjeistamisessa
ja ampumisessa olisi kiinnitettävä
huomiota suojautumisen ensisijaisuuteen ja ilma-alusten tunnistukseen ennen tulenavausta.

Lopuksi
Tulevaisuudessa suurvalta-armeijoiden vaikutuskeinoista korostunevat
entisestään kaukolaukaistavat täsmäaseet, elektroninen vaikuttaminen ja
informaatiosodankäynti. Kaukolaukaistavien täsmäaseiden muodosta-

Omasuojailmatorjuntaa harjoittelemassa (Kuva: Puolustusvoimat)
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ma uhka kohdistuu ensisijaisesti ilmasta. Kuten tiedämme, asejärjestelmien kasvavat kantamat ja kehittyvät ohjausmenetelmät mahdollistavat
asejärjestelmien laukaisun torjunnan
ulottumattomista, mikä korostaa ohjusten ja heitteiden torjunnan ohella
ilmasuojelun merkitystä tulevaisuuden taistelutilassa. Suoja on perusedellytys joukon taistelukyvyn ylläpitämiselle ja toiminnanvapaudelle
niin nykypäivän kuin tulevaisuuden
taistelutilassa.
Artikkelin lähteinä on käytetty tekstissä mainittuja Maanpuolustuskorkeakoulun, Pääesikunnan ja Puolustusvoimien teknillisen tutkimuslaitoksen
julkaisuja. Artikkelissa mainittujen
julkaisujen lisäksi on lähteinä käytetty
Arto Ikosen Ilmatorjunnan vuosikirjassa 2000–2001 julkaistua artikkelia
Ilmasuojelu 2000-luvulla, passiivisista
menetelmistä aktiivisiin järjestelmiin ja
Kari Piggin vuonna 2001 tässä lehdessä
julkaistua ilmasuojelua käsittelevää artikkeliparia.

PERUSLUKEMIA

Kapteeni Janne Tähtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

taktiikasta

GEORGIAN SOTA
– VENÄJÄN ILMA-ASEEN KÄYTTÖ
Taktiikan palstalla jatketaan
numerossa 4_2010 aloitettua
artikkelisarjaa, joka käsittelee
elokuussa 2008 tapahtuneen
Venäjän ja Georgian välisen
sodan tapahtumia ja johtopäätöksiä. Tässä numerossa tarkastellaan ilma-aseen käyttöä ja
esitellään työn tutkimustuloksia
tapauksittain. Artikkelin käsittely
on rajattu otsikon mukaisesti
Venäjän ilma-aseen käyttöön.

Resurssit
Venäjän 4. ilma- ja ilmapuolustusarmeijalla oli huomattava sotakokemus edellisistä sodista. Armeijaan
kuului kolme hävittäjärykmenttiä
ja yksi erillinen hävittäjätukikohta,
kaksi rintamapommittajarykmenttiä,
kolme lähitulitukirykmenttiä, tiedustelurykmentti ja kolme helikopterirykmenttiä. Venäjän joukoilla oli
käytössään taisteluiden tukemiseen
noin 200 lentokonetta sekä 40 helikopteria. Armeijan kalustosta vain
pieni osa oli uutta tai modifioitua.
Vain yhdellä helikopterirykmentillä
oli päivitettyä MI‑24PN-taisteluhelikopterikalustoa ja yhdellä lähitulitukirykmentillä (368.R) oli käytössään
kymmenen modifioitua SU-25SMlähitulitukikonetta. Venäjän ilmavoimien lentäjien lentotunnit olivat
nousseet 2000-luvulla 5–7 prosenttia

aiemmasta, mutta lentotuntien määrä
oli silti vain alle 50 tuntia vuodessa.
Taistelutehtävissä jouduttiin jälleen
käyttämään testipilotteja sekä kokeneimpia lentäjiä, joilla oli kokemusta
operaatioista 1990-luvulla.
Venäjän ilmavoimien operatiivisten joukkojen pääaseistus koostui tavallisista pommeista sekä ohjaamattomista raketeista. Täsmäaseiden
(lähinnä KAB-500L, myös KH-58U)
osuus käytetyistä aseista oli vain 0,5
prosenttia. GLONASS-järjestelmän
suorituskyky ja joukkojen kyky satelliittipaikannusjärjestelmän hyödyntämiseen olivat puutteellisia, mikä
johti huonoon paikkatietoon sekä
hyökkäyksiin omia joukkoja vastaan.
Järjestelmän suorituskykyyn vaikutti
etenkin vastaanottimien puute joukoilla.

8.8.2008 Taisteluvuorokausi 1
Venäjän lähitulitukirykmentit aloittivat iskut venäläisten rauhanturvaajien tueksi Tskhinvalin ja sinne etelästä
johtavan tiestön alueella heti aamusta. Rykmentit saivat käskyn valmiuden kohottamisesta 7.–8.8. keskiyöllä ja käskyn toiminnan aloittamisesta
aamuyöllä suoraan ilmavoimien komentajalta. Hyökkääviä sekä alueelle
siirtyviä georgialaisjoukkoja vastaan
iskettiin aamusta alkaen. Maalien etsintä toteutettiin lentämällä matalalla
pilven alla. SU-25-koneet kaartelivat kohdealueen päällä etsien vihol-

liskohteita tähystyksellä. Georgialaisten ryhmityksiin ja marssiosastoihin hyökättiin rakettirynnäköillä
80 millimetrin S-8-raketeilla sekä
55 millimetrin S‑5-raketeilla, tykkirynnäköillä sekä pommituksilla. Toimintatapa vaihteli erittäin matalalta
toteutettuun pienen syöksykulman
hyökkäykseen sekä korkeammalta toteutettuun lähes pystysuoraan
syöksyyn. Ensimmäistä parvea, joka
lähetettiin operaatioon Etelä-Ossetian alueelle, johti rykmentin komentaja. Parvi hyökkäsi marssiosastoa
vastaan ja aiheutti merkittäviä tappioita (22 kaatunutta ja useita tuhottuja
ajoneuvoja). Georgian ilmatorjunta
ei kyennyt toteuttamaan vastatoimia
hyökkäystä vastaan. Iskuja SU-24- ja
SU-25-koneilla jatkettiin käytännössä koko päivän ajan Tskhinvalin alueella taistelevia ja Gori - Tskhinvali
tien varrella olleita joukkoja vastaan.
Hyökkääville pataljoonille aiheutetut
tappiot olivat merkittäviä. Lähitulitukikoneilla ei ollut käskettyjä maaleja tehtävään lähtiessään, vaan ilmatulenjohtajien oli tarkoitus osoittaa
maalit taistelualueella. Ilmatulenjohtajien puuttuminen esti vaikuttamisen etulinjan joukkoihin.
Venäjän rynnäkköpommittaja- ja
lähitulitukirykmentit aloittivat iskut
myös Georgian alueen syvyyteen heti
aamusta. Venäjän ilmavoimat iskivät
Gorin alueen ilmapuolustuskohteisiin. Shavshebin kylän lähelle Poti ››
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Tbilisi maantielle osui 3–5 pommia.
Alue oli lähellä sotilastutka-asemaa.
Venäläiskone ampui tutka-asemaa
kohti myös useita ohjuksia. Tiestön
pommittaminen tutka-aseman lähistöllä lienee kohdistunut johtamisyhteyksiä vastaan. Kiinteät kuituverkot
kulkivat tierakenteissa. Gorin alueella oli sotilastukikohtia ja sen lähettyville oli ryhmittyneenä tärkeimmät tulivalmisteluun osallistuneet
tykistöjoukot. Varianin alueelle oli
ryhmittyneenä muun muassa suuri
huoltokeskus, joka vastasi kaikkien
taistelualueen joukkojen huollosta.
Venäjän ilmavoimat eivät olleet
valmistautuneet täysimittaiseen ilmapuolustuksen lamauttamiseen
(SEAD). Lentäjiltä puuttui koulutus ja kokemus kyseisistä tehtävistä.
Koulutustason lisäksi SEAD-toiminnan ongelmakohdiksi osoittautuivat
käytetty taktiikkaa ja elektronisen sodankäynnin menetelmät sekä omasuojahäirintälaitteiden puutteellinen
suorituskyky ja niiden puute. Vuoristoinen maasto vaikeutti ja osin esti
osastojen suojaamisen taustahäirinnällä ELSO-koneilla ja -helikoptereilla. Venäjän ilmavoimat onnistuivat kuitenkin vaikuttamaan Georgian
ilmatorjuntajärjestelmiin jo heti ensi
lennoista lähtien. Tehokkaimmaksi
järjestelmäksi osoittautui SU-34-kone, jota käytettiin saattohäirintätehtävissä. Häirintätehtäviin käytettyä
konekalustoa oli liian vähän. Ilmaoperaatioiden suunnittelussa ei osattu huomioida omien häirintäjärjestelmien eikä vastustajan ilmapuolustusjärjestelmän suorituskykyä.
Venäläiset iskivät Vazianin sotilastukikohtaan kello 10.30. Tukikohtaa käytettiin perustettavien reservien kokoontumisalueena. Noin kello
11.00 venäläiset iskivät SU-24Mkalustolla Gorin alueen kohteisiin.
Alueelle hyökkäsi ainakin kuuden
koneen osasto. Pommitusten kohtei16 • Ilmatorjunta 2/2011

na olivat Gorin ympäristössä olleet
joukot ja kalusto. Erillisen panssarivaunupataljoonan tukikohdan infrastruktuuria vaurioitui pommituksissa. Kaksi konetta hyökkäsi tykistöprikaatin alueelle pudottaen kolme
pommia.
Hieman ennen puolta päivää kaksi SU-24-konetta lensi Tbilisin ylitse ja kiertelivät Marneulin kaupungin yläpuolella. Toiset kaksi konetta
lensi Gudaurin yllä. Puolen päivän
jälkeen yksittäinen SU-24 kierteli
puolen tunnin ajan Tskhinvalin yllä.
Koneet olivat alueilla todennäköisesti tiedustelutehtävissä. Hieman ennen puoltayötä SU-24MR-tiedustelukoneella kuvattiin Kodorin solan
aluetta ja joukkojen ryhmitysalueita. Kuvaustiedustelu mahdollistettiin
valaisupommien käytöllä. Tiedustelutietoja käytettiin hyökkäysoperaation suunnitteluun.
Iskuja Marneulin, Vazianin ja
Bolnisin sotilaskohteisiin jatkettiin
toistuvasti 8. elokuuta iltapäivän ja
alkuillan ajan (15.00–18.00). Marneuliin, jossa oli Georgian ilmavoimien päätukikohta, iskettiin kolme kertaa pienillä SU-24- ja SU25-osastoilla. Iskujen kohteina olivat
Georgian ilmavoimien lähitulitukilaivue ja kuljetuskoneet sekä todennäköisesti myös tukikohtarakenteiden vaurioittaminen, koska Marneuli
oli Georgian ainoa täysin Nato yhteensopiva lentotukikohta. Iskuilla
pyrittiin vaikeuttamaan mahdolliseen
ulkopuolisen avun vastaanottoa sekä
lamauttamaan Georgian ilmavoimien
kykyä käyttää koneitaan. Marneulin
lentokentälle tehdyissä iskuissa SU24-koneet toimivat ohjautumattomilla pommeilla ja SU-25-koneet rakettirynnäköillä. Marneulin kentällä tuhoutui ainakin kolme AN-2-kuljetuskonetta. Hyökkääviin osastoihin ei
vaikutettu ilmatorjunnalla.

Puolen yön jälkeen venäläiset toteuttivat ilmaoperaation, jonka kohteina olivat Tbilisin, Senakin, Potin,
Marneulin ja Rustavin alueiden sotilaskohteet. Operaation osana venäläiset iskivät Vazianin alueelle,
joka oli lähellä Tbilisin kaupunkia.
Vazianissa kohteina olivat jalkaväkiprikaatin sotilastukikohta, lentokenttä sekä lentokonetehdas. Vazianin aluetta oli pommitettu jo sodan
ensimmäisenä päivänä, koska sotilastukikohtaa käytettiin reservien
perustamispaikkana. Varuskunnissa
lienee ollut myös prikaatien tukeutumiseen liittyviä toimipisteitä ja
infrastruktuuria. Senakiin iskettiin
2. jalkaväkiprikaatin varuskunnan ja
kaupungin juna-aseman alueille. Varuskuntaa käytettiin Länsi-Georgian
alueen reservien kokoamiseen ja varustamiseen. Alueella oli iskun aikana yli 1 000 reserviläistä. Pommitus
mahdollistettiin käyttämällä valaisupommeja. Pommituksen seurauksena kaatui seitsemän ja haavoittui
tusinoittain reserviläisiä. Perustaminen keskeytettiin tukikohdan alueella ja saapuneet reserviläiset kotiutettiin. Juna-asemalla tuhoutui keskeistä infrastruktuuria.
Yöllä toteutetuissa pommituksissa käytettiin myös TU-22M3-pommikoneita. Pommituksia tehtiin Marneulin, Vazianin ja Senakin lentokenttien alueille. Lisäksi pommitettiin ammus- ja asevarastoa Rustavin
alueella. Iskut eri kohteisiin tehtiin
samanaikaisesti. Operaatiossa käytettiin yli 10 TU-22M3-pommikonetta. TU-22M3-pommikoneilla lennettiin yli 50 suoritusta sodan aikana.
Koneet suorittivat keskimäärin 2 - 3
lentoa vuorokaudessa. Koneita käytettiin korkealta ohjautumattomien
pommien pudottamiseen (FAB-500
ja FAB-250). Koneita käytettiin lentokenttiä, ammusvarastoja sekä joukkojen keskitysalueita vastaan.
9. elokuuta aamulla venäläiset

hyökkäsivät ilma-aseella Georgian
joukkoja vastaan Tskhinvalin ja Gorin lähialueilla. SU-25-osastot 368.
lähitulitukirykmentistä iskivät Tskhinvalin alueella joukkojen ryhmityksiä vastaan matalalla. Yksi SU25-kone ammuttiin alas. Kello 10.00
jälkeen pyrittiin lamauttamaan tykistö Shindisin alueella pommittamalla
SU-24M-kalustolla. Yksi kone ammuttiin alas operaation aikana. SU25-pari (ilmeisesti SU-25SM-kalustolla) toimi Gori - Tskhinvali tiellä
pohjoiseen siirtyvää marssiosastoa
vastaan. Ensimmäisellä ylilennolla
johtokone sai osuman olkapääohjuksesta ja vaurioitui. Parin molemmat
koneet keskeyttivät tehtävänsä ja irtautuivat alueelta. Gorin alueella SU25-koneet toimivat pilven alla rakettirynnäköillä (S-5-raketit) georgialaisjoukkoja vastaan.
Noin 10.30–11.30 pommitettiin
Kutaisin aluetta. Kohteina olivat ilmatorjuntapataljoona, jalkaväkiprikaatin varuskunta sekä Kopitnarin
lentokenttä 20 kilometriä Kutaisista.
Lentokenttää pommitti TU-22M3parvi. Alueelle pudotettiin yli 100
kappaletta 250 kilogramman pommia. Koneet lensivät poikittain kiitotiehen nähden ja osuivat kolmeen
eri osaan kiitotiestä. Pääkiitotie sekä
osa rullausteistä sekä ajourista tuhoutuivat. 30 pommia jäi räjähtämättä,
mikä sitoi pioneereja raivaustehtäviin. Gorin alueella erillisen panssarivaunupataljoonan tukikohtaa pommitettiin ja sen ammusvarasto tuhoutui tulipalossa. Useat pommit osuivat
ohi kohteestaan ja 100 metrin päässä
ollut kerrostalo tuhoutui. 14 siviiliä
kaatui pommituksessa. Gorin alueen
koulua numero seitsemän ja sen lähialueita vastaan iskettiin ilmahyökkäysten osana. Alueella oli iskun aikana yli 100 reserviläistä. Koulu lienee
toiminut yhtenä perustamispaikoista.
9. elokuuta aloitettiin pommitukset Abhasian operaatiosuunnalla. Kodorin solan alueelle toteutettiin
laaja aluepommitus yli kymmenellä
TU-22M3-pommikoneella. Georgi-

an joukkoja vastaan hyökättiin myös
Abhasian armeijan MI-24- ja MI8-helikoptereilla. Noin 22.30–23.30
pommitettiin Abhasian alueella Chkhaltan kylässä sijainnutta Georgian
hallintokeskusta. 9. elokuuta aikana
rautatie Tbilisin ja Zugdidin välillä
tuhottiin ilmapommituksella, jotta
Georgia ei kykenisi keskittämään lisäjoukkoja Abhasian rintamalle Tbilisistä. Myös Rikotin tunnelin lähellä
pommitettiin tiestöä, joka yhdistää
maan itä- ja länsiosat.

10.8.2008 Taisteluvuorokausi 3
Ilmaiskuja toteutettiin aamuyöllä
Abhasian operaatiosuunnalla. Venäläiskoneet iskivät muun muassa
Zugdidin alueella Urtan kylässä sijainnutta viestikeskusta vastaan. Iltapäivällä iskettiin Chkhaltan kylän
alueelle sekä suoritettiin laaja aluepommitus Kodorin solan alueelle
TU-22M3-pommikoneilla. Ilmaiskut
olivat kriittinen suorituskyky etenkin
vaikeakulkuisessa Kodorin solassa.
10. elokuuta noin kello 16.00–
17.00 Venäjän ilmavoimat pommittivat Georgian itä- ja länsiosia yhdistävän maantien siltaa. Itä- ja länsisuunnan yhteyksien katkaisulla kaksi
operaatiosuuntaa pyrittiin eristämään
toisistaan. Lisäksi pyrittiin vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon.
Iltapäivän lopulla pommitettiin myös
Georgian panssarivaunuosaston tukikohtaa Gorin alueella. 20 sotilasta,
joista pääosa oli tuhoutuneessa asuntolassa, kuoli Gorin alueen pommituksessa. Tukikohdan läheisyydessä
sijainnut Sukhisvili-kadun kymppitalo tuhoutui iskussa. Iskussa kuoli
myös kuusi siviiliä.
Noin kello 16.00–18.00 suoritettiin vuorokauden aikana kolmas
operaatio Abhasian operaatiosuunnan kohteisiin. Venäjän ilmavoimat
pommittivat Zugdidin kaupunkia
ja alueella olevaa Anaklian kylää
sekä Kodorin solan aluetta. Kodorin solan alueelle toteutettiin jälleen laaja aluepommitus TU-22M3-

kalustolla. Noin kello 20.00 Venäjä
pommitti koneparilla Senakin alueen jalkaväkiprikaatin varuskuntaa
sekä juna-asemaa. Myöhään illalla
(21.00–22.00) kaksi konetta pommitti Kodorin solan kohteita. Ilmavoimilla iskettiin kohteisiin, joihin
venäläisjoukot hyökkäsivät seuraavana päivänä.
10. elokuuta puoleen päivään
mennessä venäläisjoukot perustivat
helikopteritukikohdan Džavan länsipuolelle. Tukikohtaan siirrettiin noin
10 taistelu- ja kuljetushelikopteria
487. helikopterirykmentistä Budenovskin alueelta. Tämä mahdollisti
tehokkaamman helikopterilähitulituen Etelä-Ossetian alueella taisteleville joukoille. Taisteluhelikoptereilla iskettiin Tskhinvali - Gori tien
suunnassa. Venäläisten helikopterien suorituskyky pimeällä oli heikko,
mikä esti toiminnan yöaikaan. Lisäksi koptereiden omasuojalaitteistoissa
oli puutteita olkapääohjusten muodostamaa uhkaa vastaan, mikä aiheutti haasteen niiden käytölle lähitulitukitehtäviin.
Noin kello 19.00 Venäjän ilmavoimat tekivät ilmaoperaation Tbilisin alueelle. Kansainvälisen lentokentän lähellä ollut Leninisin tutkaasema tuhottiin säteilyyn hakeutuvalla ohjuksella. Tutkan tuhoamisella
vaikutettiin Georgian kykyyn seurata
venäläiskoneiden liikettä ilmatilassaan. Lentokentän ja lentokonetehtaan alueelle vaikutettiin kahdella
pommituskerralla, jolloin kiitotie
ja lentokonetehtaan keskeistä infrastruktuuria vaurioitui. Käytetyissä
pommeissa oli hidastetut sytyttimet.
10. elokuuta aikana venäläiset tekivät MI-8-kuljetuskoptereilla operaation Georgian alueelle. Useita
erikoisjoukkojen osastoja laskettiin
maahan Georgian puolelle. Osastot
valtasivat tärkeitä maastonkohtia
Gorin ympäriltä sekä Potin läheltä.
Operaatio liittyi seuraavana päivänä
tehtyyn hyökkäykseen kohti Gorin
kaupunkia. Helikopterikuljetuksilla
››
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mahdollistettiin myös reservien liikkuvuuden lisääminen.

11.8.2008 Taisteluvuorokausi 4
Venäläiset suorittivat ainakin 50 koneen ilmaoperaation Georgian kohteisiin 10.–11. elokuuta välisen yön
aikana. Sodan aikana tapahtuneet
konepudotukset johtivat toimenpiteisiin, joilla pyrittiin ehkäisemään
tappioita eristämistehtävissä. Elektronista häirintää suoritettiin AN12PP-koneella sekä MI-8PPA- ja MI8SMV-PG-helikoptereilla sekä SU24M- ja SU-34-koneiden häirintälähettimillä koneiden ollessa Georgian ilmatilassa. Venäjän ilmavoimat
ottivat operaatioiden suunnittelussa
huomioon Georgian ilmapuolustuksen. Koneet, joissa oli puutteelliset
omasuojalaitteistot, eivät osallistuneet iskuihin. SU-25-koneet käyttivät
säännönmukaisesti soihtuja iskujen
jälkeen. Rynnäkkö- ja pommikoneita käytettiin vain häirintäkoneiden
muodostamilla suojavyöhykkeillä,
koska esimerkiksi TU-22M3-koneiden häirintäjärjestelmät eivät mahdollistaneet automaattista häirintää
venäläisvalmisteisia ohjusjärjestelmiä vastaan. SU-34-koneita käytettiin edelleen saattohäirintätehtävissä
ja taistelukoneita käytettiin maksiminopeudella. Georgian ilmapuolustusvyöhykkeet pyrittiin kiertämään ja
omien koneiden lentokorkeus nostettiin yli 3,5 kilometriin.
Yön aikana Venäjän ilmavoimat
suorittivat operaation Georgian ilmatorjuntajärjestelmän lamauttamiseksi. Hieman puolen yön jälkeen
Venäjän ilmavoimat iskivät Shavshebin alueelle, joka sijaitsee Gorin lähellä. Alueella ollut 36D6-M-sotilastutka-asema tuhoutui hyökkäyksessä. Tutka oli Georgialle merkittävä suorituskyky, koska sillä kyettiin
18 • Ilmatorjunta 2/2011

valvomaan Tskhinvalin taistelualueen ilmatila. Venäläisten on väitetty
käyttäneen tutkasäteilyyn hakeutuvia KH-58U-ohjuksia sekä ohjautumattomia pommeja hyökkäyksissä
tutka-asemia vastaan. Ilmavoimat
pyrki tuhoamaan BUK-M1-ilmatorjuntajärjestelmät ”etsi ja tuhoa”
-tehtävillä. SEAD-operaatioon liittyen tuhottiin (noin 04.00–05.00)
myös tehokas siviili-ilmailun tutkaasema Tbilisin kansainvälisen lentokentän lähellä. Myös tämä hyökkäys toteutettiin säteilyyn hakeutuvilla
ohjuksilla. Saman operaation aikana
yritettiin tuhota Georgian ilmapuolustuksen johtokeskus, joka sijaitsi
Tbilisin alueella. Venäjän ilmavoimat toteuttivat erillisen SEAD-operaation, koska 11. elokuuta aikana
maahyökkäystä jatkettiin Georgian
alueelle. Operaatiolla pyrittiin takaamaan toimintavapaus maajoukkoja
tukeville koneille.
Yöllä 11. elokuuta venäläiset
pommittivat jälleen osia Kodorin solan alueesta sekä Chkhaltan kylää,
jossa sijaitsi Georgian hallintokeskus. Kello 02.44–03.20 venäläiset iskivät ilmahyökkäyksin Khelvachaurin alueelle. Iskut liittyivät todennäköisesti Georgian sotapotentiaalin
tuhoamiseen, koska alueella sijaitsi
5. jalkaväkiprikaatin koulutustukikohta. Kello 07.00–08.00 iskettiin
Abhasian hyökkäyssuunnassa rynnäkkökoneilla ja helikoptereilla Zugdidin ja Senakin alueille. Senakin sotilastukikohtaan ja sen läheisyyteen
pudotettiin kaksi pommia. Lentokentän alueelle hyökkäsivät MI-24-taisteluhelikopterit, jotka käyttivät aseistuksenaan panssarintorjuntaohjuksia.
Lentokentällä tuhottiin maahan MI14BT- ja MI-24V-helikopterit. Illalla pommitettiin jälleen osia Kodorin
solan alueesta.
Kello 15.00 venäläisten SU-

25-kone 461. lähitulitukirykmentistä iski Edrevin kylän lähellä ollutta
venäläisjoukkoja vastaan. Osaston
polttoaineajoneuvo tuhoutui sekä
useita sotilaita haavoittui. Sotilaat
vastasivat tuleen ampumalla ilmatorjuntaohjuksia. Koneen moottori
vaurioitui, mutta ohjaaja sai silti lennettyä koneen takaisin tukikohtaansa. Edrevin kylän alueella oli 8. ja 9.
elokuuta aikana taistellut Georgian
3. jalkaväkiprikaati. Venäläiset eivät
merkinneet omia koneitaan tai maajoukkojen kalustoa mitenkään, joten
niiden tunnistaminen ilmahyökkäyksiin tai ilmatorjuntaan liittyen ei ollut
mahdollista visuaalisesti.
11. elokuuta aikana venäläiset
käyttivät MI-24-taisteluhelikoptereita lähitulitukeen georgialaisjoukkoja
vastaan. Taistelukoptereiden käyttö
venäläisjoukkojen taisteluiden tukemiseen vaikutti georgialaisjoukkojen
taistelutahtoon.

12.8.2008 Taisteluvuorokausi 5
12. elokuuta yöllä iskettiin Karelin
alueelle Ruisin kylään. Iskuissa käytettiin kasettipommeja, mikä aiheutti
myös siviiliuhreja. Kasettiaseita käytettiin hyökkäyksen aikana alueille,
joilta georgialaisjoukot olivat jo vetäytyneet. Tähän lienee syynä viive
tiedustelutietojen hankinnan, niiden
analysoinnin ja iskujen suunnittelun
sekä toteutuksen välillä.
Venäjän ilmavoimat iskivät yöllä
kello 01.30–02.00 Kaspin alueelle.
Kohteina olivat junarata ja -asema
sekä Heidelbergin sementtitehdas.
Hyökkäyksessä tuhoutui myös radan
varrella kulkenut valokuitulinja. Sementtitehdasta vastaan kohdistetulla
iskulla lienee pyritty vaikeuttamaan
muun muassa lentokenttien kiitoteiden korjausta. Venäläiset pommittivat myös Georgian sähkönsiirtolinjoja viimeisen taisteluvuorokauden
aikana. Lisäksi on väitetty, että venäläiset pommittivat ja käyttivät ballistisia ohjuksia tuhotakseen öljyputkia.
Georgialaislähteet väittivät venäläis-

ten iskeneen jo aiemmin öljyputkia
vastaan, mutta iskuista ei näkynyt
merkkejä tarkastuksissa.
Venäläiset iskivät Gorin ja Marneulin alueille puolen päivän aikaan
ainakin Iskander-M ballistisilla ohjuksilla. Gorin alueella vaikutettiin
hallintorakennukseen ja keskusaukioon, jota georgialaisjoukot olivat käyttäneet kokoontumispaikkana edellisenä päivänä. Joukot olivat
kuitenkin vetäytyneet alueelta. Ohjusisku surmasi kahdeksan siviiliä
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sekä hollantilaisen kameramiehen.
Ohjuksissa käytettiin tytärammuksia. Isku kohteeseen, joka oli ollut
georgialaissotilaiden miehittämä
edellisenä päivänä, kertoo venäläisen tiedustelujärjestelmän viiveestä.
Kello 14.00–14.15 venäläiset toteuttivat viimeiset ilmaiskut, jotka kohdistuivat Kaspin ja Khašurin alueille.
Khašuri on Georgian rautatietieliikenteen solmukohta. Kaspin alueella
yhtenä kohteena oli junaradan silta.

Lopuksi
Artikkelissa käsiteltiin Georgian sodan ilma-aseen käyttöön liittyneitä tapahtumia tulosten esittelyn muodossa. Ainoa tulkinta, mitä iskuista oli
tehty, oli arvio kohteiden valinnasta.
Hieman aiemmasta suunnitelmasta
poiketen johtopäätöksiä ilma-aseen
käytöstä käsitellään jo seuraavassa
numerossa 3/11. Numerossa 4/11 käsitellään ilmapuolustuksen toimintaa
ja siitä vedettäviä johtopäätöksiä.

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

ilma-aseesta

Pikku-uutisia Venäjältä
RIA Novosti; 20. Huhtikuuta 2011

Ilmavoimat ja ilmatorjunta
ovat Venäjän Asevoimien
tärkeimmät kehityskohteet
lähitulevaisuudessa.
Vuosittaisessa puheessaan parlamentille 20.4.2011 Venäjän pääministeri
Vladimir Putin totesi Ilmavoimien ja
ilmatorjunnan kehittämisen olevan
Venäjän Asevoimien tärkeimmät kehityskohteet lähitulevaisuudessa. Hänen mukaansa Ilmatorjuntaohjusprikaatit ovat jo vastaanottaneet S-400
järjestelmiä ja tulevaisuudessa aloitetaan S-500 järjestelmien tuotanto,
jotka kykenevät sekä ilmatorjuntaettä ohjustorjuntatehtäviin ja lisäksi
tuhoamaan maaleja lähiavaruudessa.
ITAR-TASS; 21. Huhtikuuta 2011

Ilmatilanpuolustusjoukot
muodostetaan vuoden
loppuun mennessä
Venäjän strategisen Ilmatilanpuolustuksen johtoportaan johtoon muo-

dostetaan joukot vuoden 2011 loppuun mennessä, kertoi Avaruusjoukkojen komentaja kenraaliluutnantti
Oleg Ostapenko. Hänen mukaansa
ilmatilanpuolustusajatus on otettu
käyttöön ja sen toimeenpanoon on
ryhdytty tarmokkaasti. Puolustusministeriö on tarkentanut ilmatilanpuolustusjärjestelmän tavoitteita, joiden
mukaisesti joukot luodaan. Annettu
tehtävä on omaksuttu ja joukkojen
luominen tullaan saattamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Ostapenkon mukaan ensimmäiseksi saadaan valmiiksi ballististen ohjusten varhaisvaroitusjärjestelmä ja
sen täydentäminen tulee jatkumaan
suunnitelman mukaisesti.
Presidentti Medvedev teki päätöksen ilmatilanpuolustusjärjestelmän muodostamisesta vuonna 2010.
Puolustusministeriö määrättiin kokoamaan 1.12.2010 alkaen yhden
johtoportaan johtoon olemassa olevat ilmatorjuntajärjestelmät, ballististen ohjusten torjuntajärjestelmät
sekä varhaisvaroitus ja ulkoavaruuden valvontajärjestelmät. Valtion

puolustus- ja turvallisuuskomitean
johtaja Viktor Ozerov kertoi sotilasattaseoille maaliskuussa 2011, että
kyseessä on Venäjän asevoimien
tärkein tehtävä ja se tullaan toteuttamaan vaiheittain. Ensimmäisenä vaiheena on muodostettu ilmatilanpuolustuksen johtoporras joukkoineen
olemassa olevien avaruus- ja ilmatorjuntaohjusjoukkojen pohjalta. Tämä
vaihe saadaan valmiiksi lopullisesti
vuoteen 2016 mennessä. Ilmatilanpuolustuksen luominen mahdollistaa
jatkossa järjestelmän hienosäädön ja
sitä kautta sen integroimisen eurooppalaiseen ballististen ohjusten puolustukseen (BMD).
Lenta.Ru; 18.Maaliskuuta 2011,
Izvestia; 24.Maaliskuuta 2011

Puolustusministeri esitteli
aseiden hankintasuunnitelman vuodelle 2011.
Venäjän Puolustusministeriö aikoo
vuonna 2011 hankkia 36 sukellusveneestä laukaistavaa ballistista oh››
Ilmatorjunta 2/2011 • 19

PERUSLUKEMIA

ilma-aseesta

justa (Bulava) kahteen strategisen
sukellusveneeseen sekä 20 lentokoneesta laukaistavaa risteilyohjusta
(Kh-555), kertoi puolustusministeri Anatoli Serdiukov. Näiden lisäksi
Puolustusministeriö aikoo hankkia
viisi satelliittia, 35 lentokonetta, 109
helikopteria, kolme monitoimimurtajaa ydinsukellusveneiden pintakulun
turvaamiseksi sekä 21 ilmatorjuntaohjusjärjestelmää. Kaikki hankinnat
toteutetaan Valtion Aseistusohjelman
2011-2020 rahoituksen puitteissa,
joka on kokonaisarvoltaan 19 000
miljardia ruplaa (476,5 Mrd. €).
Serdiukovin mukaan suunnitelmat
mahdollistavat vuoteen 2016 mennessä hankintojen lisäämisen 100%.
Modernin aseistuksen määrä nousee
tällöin 30%, kun se nykyisin eri arvioiden mukaan on noin 10-12%.
Severodvinskin SevMash telakka
aikoo vuonna 2011 luovuttaa Venäjän Merivoimille kaksi projekti 955
Borei -luokan strategista ydinsukellusvenettä sekä yhden monikäyttöisen projekti 885 Yasen -luokan sukellusveneen. Helmikuun lopulla
kerrottiin, että Maavoimat ottavat
käyttöön vuonna 2011 automatisoidun johtamisjärjestelmän, S-300V4,
Buk-M2 ja Tor-M ilmatorjuntaohjusjärjestelmät, Iskander-M ohjusjärjestelmän sekä panssaroita ajoneuvokalustoa. Edellisten lisäksi Asevoimat
vastaanottavat uuden liikkuvan tutkajärjestelmän ilmatilanpuolustusjärjestelmälle.
Lenta.Ru; 5.Huhtikuuta 2011

Venäjän Ilmavoimille noin
50 uutta lentokonetta
vuonna 2011
Venäjän Ilmavoimat saavat käyttöönsä noin 50 uutta lentokonetta ja
100 uutta helikopteria vuonna 2011,
kertoi Venäjän Ilmavoimien komentaja sijainen kenraaliluutnantti Igor
20 • Ilmatorjunta 2/2011

Sadofiev. Hänen mukaansa toimitetaan erityisesti Mi-28N, Ka-52 ja
Ansat helikoptereita. Hankinnat ovat
osa Valtion Aseistusohjelman 20112020 ilmavoimaosuutta.
Helmikuun lopulla ensimmäinen
varapuolustusministerin Vladimir
Popovkin kertoi, että hankintasuunnitelman toteutuessa joukoille hankitaan 100 uutta helikopteria vuosittain. Loppuvuodesta 2010 Sadofiev
kertoi, että Ilmavoimat on suunnitellut hankkivansa tai modernisoivansa
noin 2 000 lentokonetta ja helikopteria kokoajan kasvavalla vuosittaisella nopeudella. Modernisoitavien
lentokoneiden määrä on noin 400
kpl. Lentokoneiden lisäksi Venäjän
Ilmavoimille hankitaan S-400, S-500
ja Pantsir-S ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Seuraavien kymmenen vuoden kuluessa Ilmavoimat tulee päivittämään 80 % kalustostaan joko
modernisoimalla tai uusimalla.
Lenta.Ru; 24.Maaliskuuta 2011

Venäjän Ilmavoimien
konehankinnat on
määritelty vuoteen 2020
Venäjän lentokoneen valmistajien tulee tuottaa vuoteen 2020 mennessä
valtion aseistusohjelman mukaisesti yli 800 uutta lentokonetta. Vielä
helmikuun lopulla ensimmäinen varapuolustusministeri Vladimir Popovkin kertoi ohjelman sisältävän
600 koneen hankinnan. Hankintojen myötä uusien lentokoneiden ja
helikoptereiden osuus Venäjän Ilmavoimissa nousee 70%. Näiden
uusien lentokoneiden ja helikoptereiden toimitukset jatkuvat vuoteen
2020 asti. Hallituksen tekemä päätös
mahdollistaa ilmailuteollisuuden jatkuvan ja pitkäjänteisen kehittämisen.
Valtion Aseistusohjelman 2011-2020
rahoituksella Venäjän Ilmavoimien
on määrä saada käyttöönsä vuoteen

2020 mennessä uutta kalustoa PAKFA (T-50) hävittäjiä, Su-35, MiG-35,
Su-34 ja Su-25SM taistelukoneita, Il76 ja An-70 kuljetuskoneita, Mi-28N
ja Mi-28NM, Ka-52, Mi-8AMTSh,
Mi-8MTV-5, Mi-26 ja Ansat helikoptereita.
Lenta.Ru; 21.Maaliskuuta 2011

Venäjän ohjustuotanto tulee
kaksinkertaistumaan
Venäjän ohjustuotanto tulee vuoteen
2013 mennessä kaksinkertaistumaan,
ilmoitti pääministeri Vladimir Putin
puolustusteollisuuden kehittämiskokouksessa. Hänen mukaansa ohjusten sarjatuotanto tulee maksamaan
77 miljardia ruplaa vuoteen 2020
mennessä. Rahoitus tähän tarkoitukseen tullaan myöntämään Valtion
Aseistusohjelmassa 2011- 2020. Joukot tulevat saamaan uusia strategisia, operatiivisia ja taktisia ohjusaseita kuten Bulava ja Iskander-M. Ensimmäisen varapuolustusministerin
Vladimir Popovkinin mukaan vuoteen 2020 mennessä hankitaan 100
pinta-alusta ja sukellusvenettä, 600
lentokonetta, tuhansia helikoptereita,
56 patteristoa S-400 sekä kymmenen patteristoa S-500 ilmatorjuntaohjuksia, kahdeksan projekti 955
Borei -luokan sukellusvenettä, kymmenen prikaatia Iskander-M ohjuksia
sekä muuta aseistusta.
Lenta.Ru; 16.Maaliskuuta 2011

Il-76 koneperheen tuotanto
on siirretty Tashkentista
Venäjälle.
Il-76 kuljetuskoneiden ja Il-78 Ilmatankkauskoneiden valmistus on
siirretty Tashkentista Venäjälle Uljanovskiin, jonne on rakennettu
asianmukainen tuotantolaitos. Tämän tiedon kertoi Venäjän kauppaja teollisuusministeriön sotilasteollisenkompleksin kehittämisosaston
johtaja Igor Karavajev. Hänen mukaansa on luotu erillinen yhtiö, joka
toimittaa vuoden 2005 sopimuksen

perusteella Kiinan tilaamat koneet.
Sopimuksen edellyttämien toimitusten merkittävät viivytykset johtuvat
siitä, että sopimuksessa sovittu vastaava tuotantolaitos, eli Chkalovin
mukaan nimetty Tashkentin Lentokoneen tuotantoyhtymä (TAPOiCH)
sijaitsee Venäjän valtioalueen ulkopuolella. Venäjä ja Kiina allekirjoittavat piakkoin lisäsopimuksen, jolla
tarkistetaan aiemmat sopimusehdot.
Kiinalle tullaan toimittamaan 34 Il76 ja neljä Il-78 konetta. Syyskuussa
2005 allekirjoitetun sopimuksen arvo
oli noin 1,5 miljardia dollaria.
Lenta.Ru; 20.Huhtikuuta 2011

Venäjä hankkii 60 kpl An-70
kuljetuskoneita
Venäjän Puolustusministeriö aikoo
käynnistää An-70 koneiden hankinnat vuosina 2015-2016, kertoi puolustusministeri Anatoli Serdjukov.
Kaikkiaan Venäjä on suunniteltu
hankkivan 60 kpl uusia kuljetuskoneita, joiden hankinta on osa Valtion
Aseistusohjelmaa 2011 - 2020. Maaliskuun alussa 2011 kerrottiin, että
An-70 koneen sarjatoimitukset alkaisivat aikaisintaan vuonna 2013,
aiemmin niiden oli tarkoitus alkaa
vuonna 2012. Lykkäys on muodostunut kehitettäessä konetta vastaamaan sekä Venäjän että Ukrainan
Asevoimien vaatimuksia. Koneen
kehittäminen on rahoitettu Venäjän
ja Ukrainan yhteisellä rahoituksella.
Vuoteen 2013 mennessä Venäjän panos An-70 ohjelmaan tulisi olla 85,1
miljoonaa $ ja Ukrainan osuus 60,2
miljoonaa $. Aiemmin on kerrottu,
että Ukrainan Puolustusministeriö aikoo hankkia vain kaksi An-70 kuljetuskonetta.
An-70 pystyy lentämään 780
km/h ja lentämään 7 800 km päähän. Se pystyy lyhyisiin nousu- ja
laskukiitoihin sekä kuljettamaan
300 laskuvarjomiestä tai 47 tonnia
rahtia. Samalla vierailulla Kiovassa
Serdjukov kertoi, että Venäjän Puolustusministeriö aikoo seuraavan vii-

PAK-FA/ Sukhoi T-50 (kuva www.rian.ru)

den vuoden (2012- 2016) kuluessa
modernisoida kaikki An-124 Ruslan kuljetuskoneensa ja 2015- 2016
aloittaa uusien modernisoitujen An124 koneiden hankinnan.
Lenta.Ru; 5.Huhtikuuta 2011

Su-34 rintamapommikoneiden seuraavan sarjan
koelennot alkoivat
Novosibirskin Ilmailutuotantoyhtymä (NAPO) on aloittanut seuraavan
Venäjän Ilmavoimille toimitettavan
Su-34 erän tehdaskoelennot. Lehdistötiedotteen mukaan koelennot suoritetaan ja toimitukset tapahtuvat
vuoden 2011 kuluessa Valtion Aseistusohjelman mukaisesti. Venäjän Ilmavoimilla on käytössään nykyisin
kymmenen Su-34 pommikonetta,
joista ensimmäinen luovutettiin palvelukseen vuoden 2009 lopulla, viimeisin erä luovutettiin vuoden 2010
loppu puolella. Venäjän Ilmavoimat
on nyt tilannut 32 kpl Su-34 pommikoneita. Vuoteen 2015 mennessä
on tarkoitus hankkia yhteensä 70 kpl
Su-34 pommikoneita. Uudistettu Su34 saa myös uusia ilmasta -ilmaan
ja ilmasta -maahan ohjuksia. Su-34
tulee olemaan tulevaisuudessa Venäjän ensilinjan pommikone. Su-34
nopeus on 1 900 kilometriä tunnissa
(525 m/s). Su-34 on aseistettu 30 mm
tykillä ja 12 kiinnityspisteellä, joihin
kiinnitettävien aseiden kokonaispaino voi olla 8 000 kg.

Pravda.Ru; 22.Marraskuuta 2010,
Izvestia; 11.Maaliskuuta 2011

Toinen PAK-FA kone mukaan koelento-ohjelmaan
Sukhoin suunnittelutoimisto aloitti
koelennot toisella T-50 PA-FA hävittäjällä vuoden vaihteessa. Sukhoin pääjohtaja kertoi toimittajille
22. marraskuuta 2010, että ensimmäinen kone on suorittanut jo 40
koelentoa. Viranomaiset kuvaavat
uutta konetta menestykselliseksi ja
nopeaksi. Venäjän uusimman stealth
-teknologiaa soveltavan hävittäjän
ensilento tapahtui 29. tammikuuta 2010 Komsomolsk-on-Amurissa
Venäjällä. Viidennen sukupolven hävittäjän sarjatoimitusten odotetaan alkavan vuonna 2015 ja se tulee korvaamaan MiG-29 ja Su-27 hävittäjät
Venäjän ilmavoimissa. Miehistöjen
koulutus koneelle alkaa vuonna 2013.
Pääjohtajan mukaan Sukhoilla on yli
100 koneen tilaus Venäjän Puolustusministeriöltä. PAK-FA hävittäjien kokonaismäärä saattaa nousta jopa 150.
RIA Novosti 20. Huhtikuuta 2011

Venäjä jatkaa S-300
järjestelmän toimituksia
Valko-Venäjälle
Venäjä tulee jatkamaan S-300 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän toimituksia Valko-Venäjälle, kertoi Venäjän
puolustusministeri Anatoli Serdjukov 20.4.2011. Venäjä on saattanut
››
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loppuun ensimmäisen vaiheen Valkovenäjän S-300 ilmatorjuntaohjusjärjestelmien modernisoinnista ja
sopi työn jatkamisesta näiden järjestelmien toimittamiseksi jatkossa
Valko-Venäjälle, Serdjukov kertoi
Venäjän ja Valko-Venäjän puolustusviranomaisten tapaamisen jälkeen
Minskissä. Valko-Venäjällä on taistelukäytössä useita neuvostovalmisteisia S-300 patteristoja osana Venäjän ja Valko-Venäjän integroitua
ilmapuolustusjärjestelmää. Moskova
ja Minsk allekirjoittivat sopimuksen
Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliiton
ilmatilan suojaamisesta ja alueellisten ilmapuolustusjärjestelmien yhteensovittamisesta vuonna 2009. Nyt
tätä ilmapuolustusjärjestelmää ollaan
vahvistamassa, totesi Serdjukov. Nykyaikaistetun S-300 version maksimi
kantama on 150 km.
RIA Novosti; 17. Helmikuuta.2011

Uusia ilmatorjuntajärjestelmiä Venäjän keskisen
alueen ilmatorjuntaan.
Moskovan ja Venäjän keskisen talousalueen ilmatorjunta tulee saamaan uusia asejärjestelmiä, joihin
kuuluvat S-400 ja S-500 ilmatorjuntaohjusjärjestelmät, kertoi Ilmavoimien komentaja kenraalieversti Alexander Zelin 12.2.2011. Venäjällä on
Moskovaa ja keskistä talousaluetta
suojaava ilmapuolustusjärjestelmä,
joka täyttää tehtävänsä ja tietysti käy
läpi muutoksia, Zelin totesi. Keskinen talousalue sijaitsee Venäjän Euroopan puoleisessa osassa ja sen
tärkeimmät kaupungit ovat Nizhni
Novgorod, Smolensk, Jaroslavl, Vladimir, Tula, Dzerzhinsk ja Rybinsk.
Venäjä tulee ostamaan merkittävän
määrän S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä ennen vuotta 2020. Järjestelmiä ei tulla kohdentamaan vain
niille ilmatorjuntaohjusrykmenteil22 • Ilmatorjunta 2/2011

le, jotka on jo varustettu tällä järjestelmällä, vaan paljon suuremmalle
joukolle ilmatorjuntarykmenttejä.
Vuonna 2009 Venäjä sijoitti S-400
patteriston Kaukoitään vastaamaan
Pohjois-Korean ohjuskokeiden aiheuttamaan uhkaan. Toistaiseksi Venäjällä on kolme S-400 patteristoa.
S-400 Triumph on suunniteltu
torjumaan ja tuhoamaan ilmamaaleja
aina 400 km etäisyydeltä asti, kaksi
kertaa Patriotin ja kaksi ja puolikertaa S-300PMU-2 järjestelmän kantaman verran. Järjestelmän uskotaan
kykenevän tuhoamaan stealth -lentokoneita sekä risteily- ja ballistisia
ohjuksia. Tavallinen S-400 patteristo käsittää, eri lähteiden mukaan,
vähintään kahdeksan ohjuslavettia,
joilla 32 ohjusta ja liikkuvan johtokeskuksen.
Izvestia; 18. Helmikuuta 2011,
Izvestia; 21. Helmikuuta 2011

S-400 ammunnoissa
Kapustin Jarissa
Toinen S-400 (Triumph) rykmentti
siirtyi palvelukseen maaliskuussa
2011 Moskovan lähelle Dmitroviin,
ensimmäinen rykmentti on ollut käy-

tössä Elektrostalissa vuodesta 2009
alkaen. Izvestia vieraili toisen rykmentin ilma-ammunnoissa Kapustin Jarissa, missä oli kaksikymmentä
astetta pakkasta ja läpitunkeva aron
tuuli, joka testaa paitsi ihmiset, niin
myös tekniset välineet. Näistä syistä
viimeisiksi katsotaan Kapustin Jarin
kokeet, joita tarvitaan ja joiden jälkeen kaluston voi luottavaisin mielin
ottaa käyttöön. Täällä testataan jokaisen uuden järjestelmän soveltuvuus.
S-400 järjestelmän testaus alkoi
rautatieaseman läheisyydessä ilmahyökkäyksen torjunnalla. Järjestelmän asemanajo kestää vain viisi
minuuttia. Eversti Sergei Poljakov
kertoi, että S-400 on tarkoitettu suojaamaan maan tärkeimmät poliittiset
ja hallinnolliset keskukset sekä taloudellinen ja sotilaallinen toiminta
vihollisen ilmaiskuilta, risteilyohjuksilta ja ballistisilta ohjuksilta.
Harjoituksissa harjoitellaan kaikki
mahdolliset asiat, jonka jälkeen järjestelmä otetaan käyttöön. Ominaisuuksiensa perusteella S-400 on yksi
parhaista ilmatorjuntaohjusjärjestelmistä maailmassa. Se on S-300:n
seuraaja, mutta silti aivan erilainen.
Tutkajärjestelmä pystyy valvomaan
100 maalia ja seuraamaan samanaikaisesti tarkasti kuutta maalia ja
ohjaamaan niihin ohjukset, joiden
räjähdysetäisyys maalista riippuu

Kuva. S-400 ohjuslavetti Moskovan ilmailunäyttelyssä. (Kuva www.armybase.us)

ohjuksen sytyttimestä. Esimerkiksi voidaan tuhota aerodynaaminen
maali 400 km etäisyydeltä tai toinen
maali viiden metrin korkeudelta lähellä maanpintaa. S-400 toimii kuusi
kertaa nopeammin kuin edeltäjänsä
tai vaikka Patriot. Nopeusetu johtuu
mm. siitä, ettei ohjuslavettia tarvitse
suunnata maalin suuntaan vaan ohjus suuntautuu itse pystysuoran laukaisun jälkeen kohti ennakkopistettä. Järjestely poistaa myös kuolleen
alueen, josta voi päästä tuhoamaan
ohjusjärjestelmän.
Suunnitelman mukaisesti Kapustin Jarissa Triumph testattiin kolmella maalilla, risteilyohjuksella, jota simuloi S-25 Berkut ohjus, jollaisella
ammuttiin alas U-2, ballistinen maali
Boar sekä hypernopeamaali.
Strategisen Ilmatilanpuolustuksen johtoportaan komentaja kenraaliluutnantti Valeri Ivanov totesi
S-400 olevan askeleen edellä kaikkea länsimaisia järjestelmiä. Järjestelmässä on runsaasti uusia ominaisuuksia. Ulkoisesti S-400 ja S-300
ovat hyvin samankaltaisia, kuitenkin niiden sisällä on aivan erilainen
tekniikka. Järjestelmän toimipaikoilla on uudistettu käyttöliittymä.
S-400 järjestelmää valmistettaessa
on opittu havaitsemaan stealth -tekniikalla valmistetut lentokoneet sekä
risteily- ja ballistiset ohjukset jopa
600 km etäisyydeltä. S-400 järjestelmä pystyy tuhoamaan viiden metrin
korkeudella 30 km/h nopeudella tai

jopa 4 800 m/s nopeudella lentävät
maalit. Johtamisjärjestelmä voi ampua samanaikaisesti 36 maalia 72
ohjuksella 400 km etäisyydeltä. Järjestelmässä on paikannusjärjestelmä
sekä liittymät GLONASS -järjestelmään.
Ilmatilanpuolustuksen johtoportaan komentaja Valeri Ivanov totesi, että keskisen alueen täydellinen
suojaaminen edellyttäisi 2-4 S-400
rykmentin jatkuvaa valmiutta, mikä
suunnitelman mukaan saavutetaan
2016-2020. Pietarin läheisyyteen rakennetaan parhaillaan kahta tuotantolaitosta, jotka keskittyvät S-400
järjestelmän massa tuotantoon.
Suunnitelmien mukaan kaikkien
Venäjän osien ilmapuolustus tullaan hoitamaan S-400 järjestelmällä. Kenraalin mukaan kolmas S-400
rykmentti tullaan sijoittamaan Kaukoitään.
Moskovan alueen saadessa uusia S-400 järjestelmiä alkoi koko
Venäjällä ilmatorjuntaohjusjärjestelmien uudistaminen. Sergei Popovin mukaan Moskovan alueelta
siirretään ohjuskalustoa muualle
maahan, kuten S-300 PMU2 Favorit, joista yksi rykmentti tullaan siirtämään Hatsinaan, 45 km Pietarista etelään. Tarkoituksena on myös
korvata Merivoimien ilmapuolustusteknologiaa S-400 järjestelmillä ja siirtää vapautuvaa teknologiaa
muualle maahan.
Valeri Ivanov kertoi, että Mosko-

van alueella tullaan ottamaan käyttöön kahden – kolmen kuukauden
kuluessa ilmatorjuntaohjus- ja tykkijärjestelmä Pantsir-S1, joilla suojataan S-400 järjestelmät. Hänen
mukaansa on olemassa suunnitelmia
muodostaa sekakokoonpano pitkän
ja lyhyenkantaman järjestelmistä.
RIA Novosti; 17. Helmikuuta 2011,
Lenta.Ru; 8.Huhtikuuta 2011, RIA
Novosti 8.Huhtikuuta 2011

Venäjä ottaa S-500 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
käyttöön vuonna 2015
Venäjä aloittaa S-500 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän sarjatuotannon
vuonna 2014, kertoi ilmatilanpuolustuksen johtoportaan komentaja kenraaliluutnantti Valeri Ivanov
17.2.2011. S-500 ilmatorjuntaohjusjärjestelmä kykenee havaitsemaan,
seuraaman ja tuhoamaan ballistisia
ohjuksia jopa 3 500 km päästä. Järjestelmä on tällä hetkellä kehitteillä ja sen sarjatuotannon tulisi alkaa
vuonna 2014. S-500 tulee kykenemään aluesuojaukseen aina 50 km
korkeudesta alkaen. Pitkän kantaman
S-500 järjestelmän odotetaan muodostavan tulevaisuudessa Venäjälle
muodostettavan ilmatilanpuolustusjärjestelmän selkärangan. Presidentti
Medvedev totesi S-500 järjestelmän
luomisen olevan haasteen, jota ilman
Venäjän ilmatilanpuolustus epäonnistuu.
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Viron ilmapuolustuksen kehitys
Talvisotaan mennessä – osa 2
Kirjoitus on jatkoa lehdessä
1/2011 aloitettuun kirjoitussarjaan Viron ilmapuolustuksen
kehityksestä ennen Talvisotaa.
Kirjoittaja toimii Viron maanpuolustuskorkeakoulussa historian
opettajana.
Koulutus
Ilmavoimien komentajana toimi lähes koko 1930-luvun eversti Richard
Tomberg. Hänen ansioksi voidaan lukea juuri koulutuksen ja operatiivisen
valmiuden nostaminen 1930-luvulla. 1920-luvun alussa koneet lensivät usein Suomenlahden yli ja toivat
Suomen aseveljille pirtua kieltolakia lieventämään. Vuosikymmenen
lopussakin oli tavallista lentäjien
”pakkolaskeutumiset” oman kotimaatilan tai sukulaisten pelloille.
Lentokoulun oppilaat tekivät ”näytösesityksiä” Piritan hiekkarantojen
yllä. Eversti Tomberg kielsi näytöstoiminnan 2.7.1930. Vuodesta 1932
lähtien kehitettiin valmiutta toimia
myös yöllä ja huonoissa sääolosuhteissa. Ilmapuolustuksen lentoyksiköt pitivät vuodesta vuoteen noin 20
vuorokauden leirejä Jõhvissa.
Pommitusharjoituksia järjestettiin kenttätykistön kanssa Kurtnassa, vuodesta 1935 lähtien myös Valklassa. Pommituksia varten käytettiin
maamaaleja kooltaan 10x4 ja 3x4
metriä. Esimerkiksi 1935 oli tiedus24 • Ilmatorjunta 2/2011

Eversti Richard Tomberg

telukoneen lentäjän pommikulutus
16, hävittäjälentäjän vastaava 12 ja
aktiivilaivueiden ulkopuolella olevien lentäjillä 8. Kulutusta nostettiin,
esim. 1938 oli keskimääräinen kulutus jo 24 per lentäjä. Sekä hävittäjäettä pommitustehtävissä oli siihen aikaan perusyksikkönä ´salk´ eli parvi.
Ilmatorjuntapatteristo ampui ammuntoja ihan Tallinnan ääressä Viimsissa. Aika monta kertaa mukana oli
merivoimien it-miehiä – sekä itkkettä tykkimiehiä. Viimeisten osallistuminen oli erittäin käytännöllistä
vuoden 1936 jälkeen ilma- ja merivoimien käyttäessä samaa it-tykkimallia. Juuri v 1936 oli myös eräs
suomalainen it-upseeri työharjoittelussa Viron it-leirillä. Ajan kuluessa tiivistyi myös yhteistyö maavoimien kanssa. Vuodesta 1934 lähtien
koulutettiin patteristossa itkk-miehiä

kaikkiin rauhanaikaisiin osastoihin.
Juuri samana vuonna nousi yhteistyö
uudelle tasolle myös Suojeluskunnan
kanssa. Suurharjoitusten yhteydessä
mitattiin sodanajan lentokenttiä ympäri Viroa ja koulutettiin n 400 suojeluskuntalaista ilmavalvontaverkon
tehtäviin.
Ampumaharjoituksissa käytettiin
ilmamaalina maalipussia kooltaan
0,9x3 metriä. Sitä hinattiin yleensä Lentovarikon tai Erillisen Merilentolaivueen koneen perässä, parhaimmillaan nopeudella 200km/h,
korkeus ja etäisyys riippuivat ampuvien yksiköiden asemallista. Jo
vuonna 1937 pantiin merkille, että
maalin nopeutta pitää pyrkiä nostamaan suurentaen maalipussin kokoa 1,5x5 metriin, kuten Saksan ilmatorjunnan harjoituksissa. Samalta
kaudelta on tykistön päätarkastajan
havainto, että ilmatorjunnan yksiköiden koulutuksessa pitää tärkeämpänä
olla kuitenkin ilma- eikä pintamaalit.
Samaan aikana oli patteristo harjoitellut ahkerasti pinta-ammuntoja ja
hankkinut kotimaiselta sotateollisuudelta yli 10 000 kpl 37mm panssaripatruunaa. Kotimainen Arsenal tuotti
mm konepistooleja (Viro oli kuudes
valtio maailmassa kotimaisten konepistoolien tuottamisessa Saksan,
Italian, Sveitsin, USA:n ja Suomen
jälkeen) ja panssarikiväärejä, panssaroituja ajoneuvoja ja ammuksia 107
mm:iin asti. Ilmatorjunnalle valmistettiin vuodesta 1937 lähtien sekä

tavallisia että valojuovakranaatteja.
Valokranaattien laatu tunnustettiin
vasta lokakuussa 1939 olevan Saksan alkuperäisten veroinen.
Varusmiehiä koulutettiin kaikissa
osastoissa. Lentoyksiköihin ne haettiin alokaskauden jälkeen normaalisti
jalkaväestä tai kenttätykistöstä. Ilmatorjuntapatteristo koulutti varusmiehet itse alusta alkaen. Vuoden 1930
kutsunnoista tuli ilmatorjuntaan 49
nuorta (kutsuttiin normaalisti kahdesti vuodessa) ja vuoden 1940 kutsunnoista jo 104 miestä kerrallaan.
Patteriston vahvuus oli 1940 jo melkein sodanajan kokoonpanon mukainen, koska varusmiesten lisäksi oli
paikalla melkein 200 reserviläistä
kolmessa patterissa. On todettava,
että aika monesti mainitaan tarve
saada koko ilmapuolustukseen ”kehittyneitä nuoria”, koska ilmapuolustuksen kalusto oli vaativampaa verrattuna maavoimien kalustoon.

Ilmatorjuntapatteriston tunnus

Upseerien jatkokoulutuksesta palveluksen aikana pidettiin huolta. Esimerkiksi helmikuussa 1939 oli Ilmatorjuntapatteristossa kolme opetustapahtumaa käsitellen Viron sotateollisuutta, pommikoneiden rakenteen
kehitystä ja rynnäkkökoneiden taktiikkaa.

Lentokalusto
Ilmavoimien kalusto Vapaussodassa
oli erittäin kirjava. Koneita saatiin
pääsääntöisesti sotasaaliina, muutamia koneita tuotiin Iso-Britanniasta
ja joitakin saatiin valkoisen Luotei-

Lennoston Henry Potez Tarton yllä

sarmeijan lakkauttamisen jälkeen.
Sodan jälkeen oli töitä Maa- ja
Merilentolaivueilla runsaasti koneiden kunnostuksessa. Tämän kauden
tekee harmaaksi juuri tapa antaa koneille numerot, vaikka kyseinen kone
ei ollut lentokunnossa eikä välttämättä koskaan saatukaan. Ainakin
yhden koneen tiedetään esiintyneen
kahdella eri numerolla ja melkein käsittämätön on ensisijaisesti merivoimissa käytössä olleiden pommikoneiden De Havailland DH9 määrä.
Numeroita oli niille varattu pelkästään 13, todennäköisesti niitä oli 14
ja parhaimmillaan on mainittu 19! Ei
selviä hirveästi mitään hankkeistakaan, koska viimeisen sarjan hankki
merivoimat Puolasta käyttäen sodan
jälkeen ollut ”alea”, ostettiin ”sotavarustusta” ja maksettiin pääasiassa
vanhoilla merimiinoilla.
Vuonna 1923 ostettiin ensimmäistä kertaa ihan uusia lentokoneita
maavoimille, ranskalaisia hävittäjiä
Gourdou-Lesseurre. Niiden hankinta
jatkui vuoteen 1928 asti. Päämääränä
siihen aikaan oli hankkia ranskalaista
lentokalustoa, mutta käyttää brittien
oppia ja taktiikkaa. Siihen liittyen
hankittiin myös muutamia eri malleja brittiläisiä alkeiskoulutuskoneita
Avro. DH9 alettiin korvata uusimmilla Henry Potez-koneilla vuodesta
1926 lähtien.
Käännös hankepolitiikassa tapahtui juuri vuosikymmenien vaihtua. Kesällä 1930 toi höyrylaiva
Mourinho Tallinnaan 12 tuliterää hävittäjää Bristol Bulldog pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksesta vastaavalle 3. lennostolle. Koska melkein
heti hankittiin uusia pommikoneita

Hawker Hart samasta maasta, siirryttiin taistelukoneiden hankinnassa
brittiläiseen kalustoon. Hintapolitiikasta johtuen hankittiin jatkokoulutuksen osalta tšekkiläistä kalustoa.
Uudet merkittävät hankkeet
käynnistettiin vasta vuosikymmenen lopussa. Armeijan johto päätti jo Espanjan sisällissodan aikana,
että ainakin hävittäjätorjunnan osalta
pyritään heti parhaaseen mahdolliseen kalustoon luottaen siihen, että
sota voidaan välttää ainakin vuoteen
1941–42 asti. Piti siis välttää hankkeet, joilla saadut koneet olisivat olleet ihan pian vanhentuneet. Mitalin
kääntöpuoli oli, suoraan sanoen, hävittäjäkoneiden puuttuminen tositilanteen edessä 1939.
Kotimainen lentokoneteollisuus
otti tähän aikaan ensiaskeleitaan. Jo
1920-luvulla olivat insinöörit rakentaneet koneita, mutta vasta 30-luvulla
tehtiin koneita, joita kannatti ottaa
ilmavoimiin koulutuskäyttöön. Niitä
koottiin Lentovarikon alueella Lentotyöpajalla (Aviotöökoda) sekä siviilipuolella. Kaksitasoisia PON-1:ä
ostettiin jopa Latviaan. Jatkokoulutusta varten tehtiin vuosikymmenen
lopussa koelennot käyttäen uutta virolaista PTO-4:ää ja brittien Miles
Magisteria, joista toinen oli juuri
tullut maahan. Vuonna 1939 otettiin
käyttöön huippuluokan koulutuskone
PN-3, joka oli paras kone siirtyessään Spitfire-kalustoon ja sitä kannatti käyttää myös kevyenä hävittäjänä. Koneen nopeudesta johtuen sen
lempinimeksi tuli Isänmaan pelastaja (Isamaa päästja). Koska neuvostoarmeijalla oli tieto brittihävittäjien
käyttöönotosta, kysyttiin Jägalassa
v. 1940 virolaisilta PN-3:n ääressä,
”missä ovat loput Spitfire:t?”

PN-3 Isänmaan pelastaja

››
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Lennoston kenttä Rakveressä

Kuten muitakin raskaita ampumatarvikkeita, pyrittiin kotimaassa tekemään myös lentokonepommeja.
Ilmatorjunta käytti kotimaisia ammuksia ja niin tehtiin tilaus kotimaisista pommeista, jopa erikoispommeista kuten esimerkiksi valopommeista.
On merkittävä, että Supermarine
Spitfire´in ominaisuuksia oli pyritty
salamaan ulkomaalaisilta ja Viro oli
ensimmäinen valtio, jolle suostuttiin
niitä myymään. Yksi syy voi olla Viron yhteistyö brittien kanssa, jotta
1930-luvun lopussa briteillä ei ollut
enää välttämätöntä pitää yllä omaa
tiedusteluhaaraa Neuvosto-Venäjän
luoteissuunnalla.

Ilmatorjunnan kalusto
Maavoimien ilmatorjuntatykit olivat
Vapaussodan jälkeen vuoteen 1930
asti varikolla ja sen jälkeen niistä
otettiin käyttöön venäläiset 76 mm
m1914/15 kanuunat ItPsto:n 1.patteriin. Parin vuoden päästä otettiin
merivoimilta muutamia Möller- ja
Canet´-tykkejä 2. patteria varten ja
26 • Ilmatorjunta 2/2011

varikolta myös kaksi 75 mm brittiläistä asetta. Viimeisille ei tullut operatiivista käyttöä ennen vuosikymmenen loppua. Kaikki mainitut tykit
olivat 1930-luvun lopussa vanhentuneita ja myös kuluneita. Kuten len-

PTO-4 ja englantilanen Miles Magister

tokalustossakin, suunniteltiin tykkihankkeita Ranskasta, vaikka tiedustelua tehtiin koko vuosikymmenellä
ympäri Eurooppaa Italiasta Ruotsiin.
Espanjan sisällissodan myyntien jälkeen otettiin selvä suunta saksalaisiin
aseisiin, kun sekä Ilmapuolustus että
merivoimat ostivat Rheinmetallilta
37 mm tykkejä, vaikka merivoimat
antoivat esimerkiksi sukellusvenei-

siin asettaa ruotsalaiset 40 mm Boforsit.
Raskaiden tykkien hankinnassa
päätettiin 1937 ostaa uudet 75mm
tykit Krupp´ilta ja sen yhteydessä lisää 37mm ja 20mm tykkejä
Rheinmetall´ilta. Raskaiden tykkipattereiden tulenjohtojärjestelmäksi
valittiin Carl Zeiss:n Wikog 9a, jonka
valmistaneeseen työryhmään kuului
1932 Saksaan muuttanut Karl Papello. Saksasta tilattiin myös pääosa
muusta kalustosta kuten esimerkiksi
hinaajat. Tykit ym. kalusto alkoivat
saapua vasta syksyllä 1939 eli liian
myöhään.
Keväällä 1939 tuotiin Viroon sarja eri aseita, mikä virallisesti kuului
brittiläiselle yhtiölle Armaments
and Equipments Ltd. Virolaiseen
historiankirjoitukseen on se merkitty asekauppiaan nimellä Grimaud´
in asekuorma ja tarkoitus oli antaa
se virolaisille tarkistettavaksi. Niin
käytettiin sarjassa olevia 12:ta 40mm
Puolan alkuperää olevaa tykkiä Ilmapuolustuksen yleisharjoitusten yhteydessä jo heinäkuun lopussa ja niillä
saavutettiin parempia tuloksia vuosia
käytössä olleisiin 37mm saksalaiskanuunoihin verrattuna (lähiosumia
17 % ja 12,7 %). Syyskuussa alkoi
sota, asekuorma jäi Viroon ja ylipäällikkö Laidoner päätti: tykit käyttöön!
Heti ryhdyttiin toimenpiteisiin ja
aseistettiin niillä 3. ja 4.patteri käyttäen hyväksi valonheittimiä varten
kutsuttuja varusmiehiä. Kiristynyt
tilanne vaati tosi vilkkaan koulutuksen. Jo pari kuukautta kutsunnan jälkeen olivat varusmiespatterit operatiivisessa käytössä siitä huolimatta,
että kirjalliset oppaat niitä tykkejä
varten saatiin virallisesti käyttöön
vasta 6.5.1940. Patteristoa ja koko
Ilmapuolustuksen johtoa askarrutti
kysymys, olivatko ruotsalaista alkuperää olevat tykit ja puolalaiset kopiot ihan samanlaisia. Puola oli siihen
aikaan jo valloitettu ja varaosia oli
mahdollista saada pelkästään Ruotsista.
Sama tilanne oli myös Kruppin

75-millisten kanssa. Vastaavat oppikirjat saapuivat 27. 5, kun yksi patteri
oli niillä jo operatiivisessa käytössä
ja toisen koulutus käynnissä.
Kuten tiedetään, Viro suostui tekemään Neuvostoliiton kanssa sopimuksen sotilastukikohdista. Vähemmän tunnettua on lisävaatimus Neuvostoliitolle antaa Virolle käyttöön
aseita tai myydä niitä edullisilla hinnoilla. Otsikko ”edullinen” jäi kuitenkin epäselväksi ja niin tarjottiin
esimerkiksi jo vanhentunut hävittäjiä
I-16 Virolle ihan Spitfire- tai Messerschmitt- hintaluokassa. Melkein
ainoa toteutunut kohta sopimuksesta
koski juuri 76mm ilmatorjuntatykkejä m1931. Niitä annettiin 12 kappaletta ilmaiseen käyttöön ja niillä
varustettiin patterit 5, 6 ja 7, jotka
koottiin pääasiassa reserviläisistä.
Keväällä 1940 kyseiset patterit olivat jo asemissa muiden pattereiden
kanssa Tallinnan ympäristössä. Uuden kaluston tulo mahdollisti vanhojen 76mm tykkien lähettämisen
Tarttoon, johon piti luoda ihan oma
osasto.
Keväällä 1940 oli tilanne vuoteen 1935 verrattuna päinvastainen.
Vuosikymmenen puolivälissä näytti
patteriston suurimmaksi kalustolliseksi huoleksi nousseen muutaman
käytössä olevan kuorma-auton ikääntyvät renkaat. II maailmasodan ensimmäisellä keväällä oli murheeksi
tullut koulutus, koska henkilökunta
sitoutui uuden kaluston vastaanottamiseen.

Kohtalo
On melkein mahdotonta antaa yhtään
selkeää kokonaiskuvaa ilmapuolustuksesta tuohon aikaan, koska tilanne
syksyllä ja keväällä oli ihan erilainen
varsinkin ilmatorjunnan osalta. Syksyllä oli ilmatorjunnassa itse asiassa
taistelukunnossa yksi vanhentunut
raskas ja yksi kevyt patteri ja merivoimissa yksi kevyt patteri. Myöhäissyksyn ja talven tapahtumien jälkeen oli keväällä Tallinnassa ja sen
ympäristössä torjuntavalmiina viisi

raskasta ja kolme kevyttä patteria,
Tartossa oli kohta tulossa valmiiksi
oma ilmatorjuntapatteri ja sen lisäksi kevyt jaos 2. patterista - sen loput
jaokset piti sijoittaa Tapalle ja Valgan kaupunkiin. Tarton ilmatorjunta
piti vuoden 1940 keväällä olla samaa
luokkaa Tallinnan vuoden 1936 ilmatorjunnan kanssa. Raskasta kalustoa
näet jo oli, mutta kenttäarmeija kärsi pahasti tykkikaliiperisten aseiden
puutteesta. Ne nimittäin puuttuivat
siellä täysin.

Alasammuttu Landeswehrin kone

Ylipäällikön arvioinnin mukaan oli
ilmapuolustus selvästi Viron armeijan heikoin kohta sotavalmiudessa.
Jopa panssaritorjunnassa, mitä maavoimissa pidettiin heikkona, oli valmius paremmassa kunnossa käyttäessä kymmeniä uusia 37mm ja 47mm
tykkejä ja esimerkiksi kenttätykistössä oli kalustoa lukumääräisesti katsoen jopa absoluuttinumeroina samaa
luokkaa Suomen kanssa.
Lentokaluston osalta oli sodan
alku Euroopassa pahin mahdollinen hetki Ilmapuolustukselle. Tallinnan ilmapuolustusta varten tilatut
Spitfire-koneet olivat jo osittain valmiit, mutta hanke kariutui tuottajan
puolelta. Valmistaja luovutti koneet
RAF:ille alkaneesta maailmansodasta johtuen. Samoin kävi tiedustelukoneiden Westland Lysander kanssa,
joiden tilalle onnistuttiin hankkimaan
kiireisesti Saksasta Heinchel-koneita
12 kpl. Niistä ehti paikalle kuitenkin
vain 5 – ennen niitten saapumista oli
Tarton lennosto väliaikaisesti täysin
ilman koneita! Ja niittenkin saapuminen oli todennäköisesti juuri sen

kiireisen tilanteen takia aika hauska
ulkopoliittinen tapahtuma – Latvian ja Liettuan ilmatilaa käyttäneestä
Luftwaffen saattueesta ilmoitettiin
kyseisille valtioille vain vuorokausi
etukäteen!
Syyskuussa 1940 oli melkein
kaikki lento-osastot toistaiseksi Jägalassa ”kesäleirillä” kaikkine koneineen. Viimeiseen hetkeen saakka
pyrittiin pitämään yllä isänmaallista
henkeä ja Ilmapuolustuksen komentaja haki jatkuvasti ilmoituksia joukkojen mielialasta. Ilmapuolustuksen
kehitys päättyi juuri hetkellä, kun se
oli parhaassa vauhdissa.
Ilmapuolustuksen raunioille piti
muodostaa Puna-armeijan lentoosasto, mutta kesällä 1941 osaston
henkilökunnan muuttaessa Jägalasta Tallinnaan Venäjälle lähettämistä varten lentäjien joukko hajaantui
pääosin metsiin, unohtaen palauttaa
uusille isännille paikoin ajoneuvojakin. Ns. Kesäsodassa Puna-armeijaa
vastaan ennen Wehrmachtin saapumista suuri osa esimerkiksi majuri
Hirvlaanen pataljoonasta muodostui juuri entisistä Viron sinipuvuista. Kalustosta evakuoitiin osa Venäjälle, esimerkiksi 1. ja 7. patterin
tulenjohtojärjestelmien perusteella
rakennettiin Moskovan ilmapuolustuksen ensimmäisen tutka-ohjattavan
tykkipatterin johtamisjärjestelmät.
Suuri osa Viron lentäjistä palveli sodan aikana Lentoyksikkö
Buschmann:issa, pitäen yllä ilmavalvontaa Suomenlahden yllä ja
muuallakin.

Ilmavoimien tunnus

Ilmapuolustuksen seuraaja nykyisissä puolustusvoimissamme on Ilmavoimat (Õhuvägi).
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ILMATORJUNTA
JATKOSODAN ALUSSA
Saksa aloitti suurhyökkäyksen Neuvostoliittoon 22.6.1941. Suomen tilanne oli erikoinen: Suomi ilmoitti
olevansa puolueeton, mutta PohjoisSuomessa oli saksalaisia joukkoja,
jotka osallistuivat sotatoimiin Neuvostoliittoa vastaan. Itä-Preussista
lähteneet Luftwaffen koneet pommittivat ensimmäisen kerran neuvostojoukkoja Hangon alueella jo
22.6. illalla. Neuvostoliitto katsoi
Suomen olevan Saksan liittolainen
ja pommitti 22.6. panssarilaivoja ja
Alskärin linnaketta. Venäläiset koneet pommittivat 25.6. useita paikkakuntia Suomessa, ilmahyökkäyksiin
osallistui 250 pommikonetta ja 224
hävittäjää. Pääkohteina olivat lentokentät; neuvostolähteissä mainittiin myös Salon, Porvoon ja Kymin
lentokentät, joita ei ollut olemassakaan! Eniten vahinkoja syntyi Turussa, missä 114 ihmistä kuoli ja noin
500 haavoittui. Muodollisesti katsoen Neuvostoliitto aloitti sotatoimet
ensin. Vasta tämän jälkeen presidentti Risto Ryti ilmoitti sodan syttyneen
Suomen ja Neuvostoliiton välillä.

Suomella oli aluksi
ilmaylivoima
Neuvostoliiton ilmavoimat kärsivät
Luftwaffen yllätyshyökkäyksen takia valtavat tappiot heti ”Suuren
isänmaallisen sodan” alussa. Mie28 • Ilmatorjunta 2/2011

lenkiintoista kyllä, Neuvostoliiton
ilmavoimilla oli sodan alkaessa selvä määrällinen ylivoima, joka menetettiin tappioiden takia. Neuvostoliitolla oli länsirintamallaan arviolta 8000 konetta, Luftwaffella vain
vajaat 2000 konetta (kirjavahvuus
2600). Luftwaffen konekalusto oli
kuitenkin laadullisesti parempaa.
Saksan ylijohdon OKW:n ilmoituksen mukaan saksalaiset tuhosivat ensimmäisen sotaviikon aikana noin
4000 neuvostokonetta, pääosan kentille. Luftwaffen tappioiksi ilmoitettiin vain 179 konetta. Neuvostoliiton ilmavoimasta iso osa tuhoutui ja
lopuista pääosa sitoutui taisteluun
saksalaisia vastaan, joten Suomen
rintamalle ei paljon voimia riittänyt.
Luftwaffen ansiosta myös suomalaisilla oli kesällä 1941 ilmaylivoima. Ilman sitä ei suurhyökkäyksellä
olisi ollutkaan menestymisen mahdollisuuksia. Tällainen asetelma oli
ainutkertainen Suomen sotahistoriassa.
Suomen ilmavoimilla oli paremmat resurssit kuin talvisodassa; rintamalaivueissa oli yli 220 konetta,
joista yli 150 oli hävittäjiä. Ilmatorjuntajoukkojen määrä oli myös uuden asekaluston ansiosta kasvanut
merkittävästi. Divisioonilla oli nyt
omat 20 mm tykeillä varustetut ilmatorjuntakonekiväärikomppaniat,

armeijakunnilla oli lisäksi alistettuja ilmatorjuntayksiköitä. Ilmaylivoimasta kertoo sekin, että ilmatorjuntayksiköitä käytettiin tulitukitehtäviin, kun vihollisen ilmatoiminta
oli heikkoa. Muutama 40 mm tykki
varustettiin suora-ammuntaa varten
jopa suojakilvellä.
Neuvostoliiton konetappiot Suomen rintamalla olivat vuoden 1941
aikana (suomalaisten tilastojen mukaan) yhteensä 762 konetta, joista
ilmatorjunnan osuus oli 375. Tappiot olivat 3½-kertaiset Suomen lentojoukkojen konemäärään verrattuna! Vihollislentoja kirjattiin 10 400,
jolloin taistelutappiot olisivat olleet
yli seitsemän prosenttia lentosuoritusten määrästä. Kokonaistappiot
lienevät olleet jopa kaksinkertaiset,
mikä ylitti kirkkaasti normaalin sietorajan. Suomalaisten osuus Neuvostoliiton konetappioista oli silti vain
alle 10 %....

Pommitusten torjuntaa 1941
30. Paikallisen torjuntakeskuksen
(It.R 1:n edeltäjän) toimintakertomuksen mukaan Helsinkiä pommitettiin vuonna 1941 yhteensä 24 eri
kertaa 18 eri päivänä. Päivähyökkäyksiä oli 15, yöhyökkäyksiä 9. Konesuorituksia oli 74, joista 65 kesä−
heinäkuussa. Sen jälkeen vihollisen
lentotoiminta hiljeni yksittäisten ko-

neiden häirintäpommituksiksi. Luftwaffen ylivoima itärintamalla teki
tehtävänsä.
Ilmavoimien esikunnan ilmatorjuntaosaston toimintakertomuksessa ajalta 1.7.1941−30.9.1942 on
myös liitetaulukko kaikista ilmoitetuista viholliskoneiden pudotuksista 24.6.1941 alkaen. Siitä voi tehdä
mielenkiintoisia havaintoja.
Ensimmäinen pudotus on kirjattu jo päivämäärälle 24.6. laivaston
ilmatorjunnan tilille. Sotapäiväkirjoista selviää kuitenkin, ettei kyseessä ollut koneen pudotus, vaan
MBR-2 -lentovene miehistöineen
saatiin haltuun, kun kone teki pakkolaskun Suomen alueelle (Suomihan ei ollut vielä sodassa). Neuvostoliiton koneet tekivät 25.6. useita
hyökkäyksiä Suomen kotialueelle,
jolloin kirjattiin kolmen SB-2-pommikoneen pudotukset.
Ensimmäisestä kello 07:15 Helsinkiä pommittaneesta yhdeksän SBkoneen laivueesta ei saatu yhtään konetta alas, vaikka usea yksikkö tulittikin. Pommituskohteena oli Malmin
kenttä, jonne ei tullut osumia. Aake
Pesosen mukaan yhden SB-2-koneen
pudotti kello 07:50 Helsingissä Pajakukkulalla ollut 101.Rask.It.Ptri,
jonka päällikkönä toimi kapteeni P.
Paatero. Mainitussa listassa pudotus
on jaettu kolmen yksikön kesken:
5.Rask.It.Ptri (Taivaskallio),101.
Rask.It.Ptri (Pajakukkula) ja 102.
Rask.It.Ptri (Pukinmäki). Pudotetun
koneen miehistö hyppäsi laskuvarjoilla.
Ei ole kuitenkaan ihan varmaa,
pudottiko ilmatorjunta Helsingissä
yhtään viholliskonetta, kun tarkastellaan lentojoukkojen taistelukertomuksia. Hyvinkään kentältä toiminut
12 Fokker-hävittäjän osasto osallistui 25.6. tapahtuneiden pommitusten
torjuntaan ja ampui alas kaksi DB3-konetta. Hävittäjät joutuivat myös
oman ilmatorjunnan tulen alle, koska
yhteistoiminnasta ei ollut sovittu –
oli uhkarohkeaa toimintaa! Ilmatorjuntajoukot tunnistivat vihollisen ko-

Neuvostoliiton ilmavoimien pääkalustona jatkosodan alussa oli jo talvisodassa
tutuksi tullut SB-pommikone. Kuva ilmatorjunnan tyyppikuvastosta.

netyypin väärin (sama virhe tapahtui
talvisodan alussa).
Tilaston mukaan 82.Rask.It.Ptri
ampui ensimmäisenä sotapäivänä
alas yhden SB-2:n, joka putosi IV
AK:n alueelle. Listassa lienee virhe, koska mainittu patteri oli tuolloin sotapäiväkirjan mukaan Voikkaalla eikä edes tulittanut näkemiään koneita (näki kyllä yhden pudonneen). Sotapäiväkirjan mukaan
127.Kev.It.Jaos (2 kpl 40 It.K/36 B)
sai osumia yhteen SB-2:een viiden
koneen muodostelmasta Joroisten
kentällä 25.6. klo 12:15, jolloin
kone putosi maahan todistetusti
Ruokolahdella.
Omilla lentojoukoilla sota alkoi
huonosti, kun ensimmäisenä sotapäivänä kolme omaa konetta tuhoutui onnettomuuksissa, niistä kaksi
Hawker Hurricanea laskussa Hollolan kentällä. Pilotit saivat surmansa.
Neuvostoliiton konetappiot 25.6. olivat toki paljon suuremmat, arviolta
26−27 konetta (R. Pajari: Jatkosota
ilmassa, WSOY 1982).

Ilmatorjunnan
pudotuslukuja
It-osaston listassa on kaikkiaan 467
ilmatorjuntajoukkojen pudottamaa

konetta. Tyyppijakautumasta voi
päätellä, mitä koneita oli vastassa.
Ylivoimaisesti eniten (213) ammuttiin alas jo talvisodassa tutuiksi tulleita vanhentuneita I-15- ja I-153
”Tsaika” -hävittäjiä. Nehän olivat
helppoja maaleja uusille 20 ja 40
mm:n tykeille. 259.It.KKK ampui
listan mukaan 10.−11.7.1941 alas
viisi I-15-konetta II AK:n alueella,
mutta yksikön sotapäiväkirjassa ei
ole tästä mitään mainintaa!
Toiseksi eniten (87 kpl) pudotettiin tuttuja SB-2-pommikoneita.
Muista konetyypeistä voidaan mainita I-16 ”Rata”-hävittäjä (24 kpl),
DB-3-pommikone (5 kpl), MBR2-lentovene (4 kpl), ikivanha TB-3
-pommikone (2 kpl) ja RZ/R-5-tulenjohtokone (8 kpl). Uusia nopeita
Pe-2-pommikoneita ammuttiin alas
41 kpl. Tilaston mukaan ensimmäiset
kolme pudotti 258.It.KKK (päällikkönä tunnettu it-upseeri, res ltn Olavi
Sipilä) 2.8.1941 VI AK:n alueella.
Tietoa on kuitenkin syytä epäillä,
koska yksikön sotapäiväkirjassa ei
ole näistä mitään mainintaa! Yksikkö ampui alas kesällä kaksi SB-2:a ja
kaksi I-15:a. Kuten huomataan, pudotustiedoissa on epäselvyyksiä, jo››
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40 mm:n ilmatorjuntakanuunat olivat tehokkaimpia aseita matalatorjunnassa
kenttäarmeijan alueella (Kuva: Puolustusvoimat).

ten niihin pitää suhtautua varauksella. Tilastossa voi olla virheitä myös
yksikkönumeroiden kohdalla.
Muitakin uusia konetyyppejä
ammuttiin alas. Ensimmäinen I-17
on kirjattu pudotetuksi 11.7.1941
II AK:n alueella 84.Kev.It.Jaoksen
tulituksessa, yhteensä niitä pudotettiin 17 kpl (tyyppinimi on tekaistu,
oikea I-17 ei tullut käyttöön). 111.
Kev.It.Ptri pudotti ensimmäisen
MiG-3:n 2.8.1941 IV AK:n alueel-

la; niitä pudotettiin vuoden sisällä 20
kpl. 262.It.KKK ampui alas ensimmäisen HC:n (Hurricane) 20.1.1942
14.Divisioonan alueella. Tämä lienee ensimmäinen länsimaisen lendlease-koneen pudotus ilmatorjunnan
osalta. Ensimmäinen uusi venäläinen
hävittäjätyyppi Jak-1 ammuttiin alas
30.1.1942 VI AK:n alueella (261.
It.KKK). Ensimmäinen LaGG-3 pudotettiin Nurmoilan kentän ilmatorjunnalla 7.2.1942.

Laivaston ilmatorjunta sai kunnian ampua alas ensimmäisen IL2-maataistelukoneen 8.8.1942. Niitä ammuttiin alas myös 10.8. (2
kpl lentojoukkojen ilmatorjunta) ja
24.8.1942 (merivoimien 12. Kev.
It.Ptri). Tämä konetyyppi tuli kiusallisen tutuksi ilmatorjuntamiehille
kesällä 1944!
VII AK:n alueella Aunuksessa
taistellut 107.It.KKK ampui tilaston mukaan 14.9.1941 alas kahdeksan konetta (3 kpl SB, 5 kpl I-153)
samana päivänä, yksikön sotapäiväkirjassa on kirjattu ”vain” seitsemän
pudotusta – olisiko tämä yhden päivän pudotusennätys? Paras pudotustilasto ensimmäisen sotavuoden
ajalta oli em. listan mukaan luutnantti (myöhemmin eversti) Veikko Järvelän johtamalla 132.Kev.It.Ptrilla,
21 konetta.
Ilmavoimien ilmatorjuntaosaston toimintakertomuksessa todetaan
sodan alkuvaiheista, että vihollislennot suoritettiin korkealla ilmatorjuttuja kohteita vältellen. Ensimmäinen tulenavaus käännytti vihollisen
useimmiten heti pois. Hyökkäyksiä
ryhdyttiin myös tekemään pimeällä,
mikä toi esille yötorjunnan ongelmat.
Sulkuammuntaa ryhdyttiin kehittämään, samoin seuranta-ammuntaa
valonheittimien avulla. Ilmatorjunta
teki tehtävänsä.

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. (013) 737 7111, faksi (013) 737 7113
www.cobham.com/mastsystems
30 • Ilmatorjunta 2/2011

PERUSLUKEMIA

TEKNIIKASTA

Kapteeni Pasi Seppälä
Maanpuolustuskorkeakoulu

Passiiviset sensorit – ilmavalvonnan
seuraava sukupolvi?
Alueellinen ilmavalvonta on pitkään
perustunut pääosin aktiivisiin yksipaikkatutkiin (monostaattinen tutka),
joissa lähetin ja vastaanotin käyttävät
samaa antennirakennetta. Pitkää mittausetäisyyttä edellyttävät aluevalvontaan käytettävät tutkat hyödyntävät tyypillisesti UHF alueen (0,3
– 1GHz) yläpään ja mikroaaltoalueen
alapään L-, S-, sekä osin myös Calueen (1-8GHz) taajuuksia. Yleensä tämän tyyppisten keski- ja kaukovalvontatutkien rakenne rajoittaa niiden liikkuvuutta tehden niistä usein
kiinteitä tai ainakin kohtuullisen
helppoja maaleja viholliselle. Tällaisen ”perinteisen” tutkavalvonnan
tehokkuutta ja taistelunkestävyyttä
kyetään nykyaikaisella taistelukentällä heikentämään monin eri tavoin.
Suurimman perusongelman
muodostaa tutkasensorin tuottama
aktiivinen lähete, jonka perusteella se
on tiedusteltavissa satojen kilometrien etäisyyksiltä. Tiedustelun ja maalittamisen jälkeen tällainen kiinteä tai
verraten hitaasti liikuteltava tutka on
mahdollista tuhota esimerkiksi kaukovaikutteisin täsmäasein tai erikoisjoukkojen toimesta. Pitkään yhtämittaisesti säteilevään tutkaan voidaan
myös tuhota säteilyyn hakeutuvin
ohjuksin. Kineettisen vaikuttamisen
lisäksi paljastunutta tutkaa vastaan
voidaan käynnistää erilaisia elektronisia vastatoimia, eli käytännössä erilaista häirintää. Nykyaikaiset tutkat

sisältävät toki monia erilaisia keinoja häirinnän väistämiseksi, mutta samaan aikaan myös häirintätekniikka
pyrkii kehittymään älykkäämmäksi.
Lähes yksinomaan yksipaikkatutkiin perustuvaa ilmavalvontajärjestelmää voidaan edellä kuvatuilla
perusteilla pitää monin tavoin haavoittuvana. Valvontapeittoon mahdollisesti muodostuvat aukot heikentävät ilmatilannetietoisuutta ja voivat
siten heikentää koko ilmapuolustuksen johtamis- ja operointikykyä. On
siis täysin perusteltua kysyä, voitaisiinko tulevaisuudessa ilmavalvonta
toteuttaa jollakin vähemmän haavoittuvalla teknologialla?
Ongelma voidaan periaatteessa
pyrkiä ratkaisemaan joko estämällä sensorien paljastuminen tai pyrkimällä suojaamaan sensorit jollain
muulla suojakonseptilla. Liikkuvuuden kehittäminen voisi parantaa taistelunkestävyyttä, mutta aina säteillessään paljastuva ja siten jatkuvaan
liikkeeseen pakotettu sensori ei ehkä
ole operatiivisesta näkökulmasta tehokas. Varsinaiselta asevaikutukselta
suojautuminen taas tarkoittaisi vahvoja suojarakenteita, jotka sitoisivat
sensorit nykyistäkin kiinteämpiin
rakenteisiin, eikä esimerkiksi antennirakenteita kyettäisi siltikään suojaamaan tehokkaasti. Tässä mielessä sensorin paljastumisen estäminen
tuottaisi paremman ratkaisun ongelmaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä

ilmatilannekuvan tuottamista ilman
paljastavia aktiivisia lähetteitä, eli
passiivisten sensorien avulla.

Passiiviset teknologiat
vertailussa
Erilaisia passiivisia sensoreita on sotilaallisesti hyödynnetty jo pitkään,
mutta koko ilmavalvontajärjestelmän
perustana niitä ei vielä ole käytetty.
Tällainen kiinnostus on viimevuosina lisääntynyt. Passiivisen valvontateknologian perusperiaatteena on,
että sensori itsessään toimii vain vastaanottimena ja ”aistii” joko maalin
itse tuottamaa, tai siitä heijastuvaa
sähkömagneettista säteilyä. Passiivisen aistimisen teknologia sisältää
ilmavalvonnan näkökulmasta kolme
toisistaan poikkeavaa sensoritekniikkaa; elektronisen tuen (ELTU) järjestelmät, elektro-optiset sensorit sekä
passiiviset tutkajärjestelmät. Seuraavassa käsitellään lyhyesti kahta ensin
mainittua ja hieman laajemmin passiivista tutkatekniikkaa.

Elektronisen tuen sensorit
Elektronisella tuella (ELTU) tarkoitetaan tilannekuvan tuottamista kohteiden elektronisten lähetteiden ilmaisun ja mahdollisesti myös
suuntimisen avulla. Ilmatilannekuvan tuottamiseen kykenevät ELTU
järjestelmät perustuvat ilmamaalin
radiolaitteesta, tutkasta tai jostain
››
Ilmatorjunta 2/2011 • 31

PERUSLUKEMIA

tekniikasta

muusta aktiivisesta lähettimestä lähetetyn signaalin suuntimiseen. Usealla
eri mittausasemalla vastaanotettujen
signaalien korrelaation perusteella
voidaan muodostaa käsitys maalin
paikasta ja liikkeestä. Vastaanotetun signaalin ominaisuudet saattavat mahdollistaa aktiivisena olleen
lähettimen ja lavetin tunnistamisen.
Kyky tunnistetun tilannekuvan muodostamiseen onkin eräs ELTU-järjestelmien keskeisistä vahvuuksista.
ELTU-järjestelmien suurimman rajoitteen muodostaa se, että mittausdataa maaleista saadaan ainoastaan
silloin kun ilma-alus lähettää säteilyä
aktiivisesti. ELTU järjestelmän tuottaman maalin paikkatiedon tarkkuus
on tyypillisesti muutamia prosentteja
mittausetäisyydestä, mikä saattaa tarkoittaa 100km etäisyydellä useiden
kilometrien paikantamisvirhettä. Ennakkovaroitus- ja tiedustelutietojen
tuottamiseen vastustajan ilmaoperaatioista tarkkuus on riittävä, mutta torjuntatoimenpiteiden suorittamiseksi
aikapaikkavirhe saattaa olla jo liian
suuri. Tulevaisuudessa valvontajärjestelmän on mahdollistettava tarkan
reaaliaikaisen tilannekuvan välittäminen torjuntahävittäjille ja ilmatorjunnalle siten, että niiden torjuntamuodostelmia ei tarvitse paljastaa
vastustajalle ennen asejärjestelmien
laukaisua. Aivan aukotonta tai riskitöntä yksipaikkatutkat korvaavaa ratkaisua ELTU-järjestelmät eivät siten
tarjoa, joten muita vaihtoehtoisia tai
täydentäviä ratkaisuja on edelleen
syytä etsiä.

Passiiviset elektro-optiset
sensorit – olosuhderajoitteista lähivalvontaa
Hieman toisentyyppisiä esimerkkejä
passiivisesta sensoriratkaisusta ovat
näkyvän valon ja infrapuna-alueen
elektro-optiset sensorit. Hyvin lyhyi32 • Ilmatorjunta 2/2011

den aallonpituuksien hyödyntäminen
mahdollistaa tarvittaessa maalin tarkan paikantamisen ja pienin varauksin jopa luokittelun ja tunnistamisen,
mutta ne sisältävät myös merkittäviä rajoitteita. Näkyvän valon alueella tapahtuvaa valvontaa rajoittavat valaistus- ja näkyvyysolosuhteet.
Infrapuna-alueella toimivat keilaimet
eivät pelkää pimeää, mutta niiden
suorituskykyä rajoittaa ilmakehän
aiheuttama vaimennus, mikä muodostuu pääosiltaan ilmakehän kaasujen, aerosolihiukkasten ja sääilmiöiden kuten vesi- ja lumisateen aiheuttamasta sironnasta ja absorbtiosta.
Voidaan yksinkertaistaen todeta, että
elektro-optisten sensoreiden valvontaetäisyydet rajoittuvat hyvissäkin
olosuhteissa muutamiin kymmeniin
kilometreihin. Pääosin passiivisiin
elektro-optisiin keilaimiin perustuva
alueellinen ilmavalvontajärjestelmä
vaatisi siten erittäin suuren määrän
sensoreita, joten ne eivät varsinaisesti
ratkaise tässä käsiteltävää alueellisen
ilmavalvonnan ongelmaa. Ne tarjoavat toki lupaavia ratkaisuja passiivisen lähi-ilmavalvonnan ja passiivisen maalinosoituksen tarpeisiin.
Ajankohtaista esimerkkiä edustaa
NASAMS ohjusjärjestelmään liitetty elektro-optinen multisensori.

Passiiviset monipaikkatutkat – ympäröivä signaaliavaruus hyötykäyttöön
Teknisesti tarkasteltuna lupaavin ratkaisu olisi hyödyntää ympäröivästä
signaaliympäristöstä peräisin olevaa ja maalista väistämättä koko
ajan heijastuvaa radiotaajuista sähkömagneettista säteilyä. Tällaisia
ympäröivää radiotaajuista signaaliympäristöä hyödyntäviä sovelluksia
kutsutaan passiivisiksi tutkiksi. Yleisemmin käytettävä teknologia kulkee
nimellä Passive Coherent Location

(PCL). Useasti järjestelmät koostuvat useista eri paikkoihin sijoitetuista
vastaanottimista, jolloin tarkasti ottaen on kysymys passiivisesta monipaikkatutkasta. Passiiviset tutkajärjestelmät perustuvat ilma-aluksista
paikalliseen signaaliavaruuteen aiheutuvien signaaliheijasteiden ja sironnan mittaamiseen ja korrelointiin.
Yksinkertaistetusti tekniikka toimii
niin, että maassa olevat lukemattomat radiotaajuiset (DIGI-TV, ULA,
UMTS, GSM, VIRVE jne.) lähettimet pommittavat säteilyllään ilmaalusta, josta väistämättä syntyy passiivisilla tutka-asemalla havaittavia
heijasteita ja sirontaa. Varsinainen
tutkaseuranta muodostetaan vertailemalla eri tutka-asemilla vastaanotettuja signaalinäytteitä keskenään sekä
paikallisesti vastaanotettuun alkuperäislähetteeseen. Eri lähetteiden korrelointi keskenään vaatii suurta signaaliprosessointikapasiteettia, mikä
on kuitenkin nykyisellä tietojenkäsittelytekniikalla toteutettavissa.

Lockheed Martinin Silent Sentry -järjestelmän toimintaperiaate

Esimerkkejä PCL tekniikkaa hyödyntävistä multistaattisista tutkajärjestelmistä ovat Lockheed Martinin Silent Centry, BAE Systemsin
CELLDAR, ja Thalesin Homeland
Alerter 100 (HA 100). Silent Sentry
järjestelmä hyödyntää taajuusmoduloitujen radiosignaalien lisäksi analogisia ja digitaalisia televisiosignaaleja. Järjestelmän maksimi mittausetäisyydeksi ilmoitetaan noin 250km,
etäisyyserottelukyvyksi noin 150m,
korkeuserottelykyvyksi noin 1000m

Lockheed Martinin Silent Sentry –järjestelmä (vasemmalla) ja Thalesin Homeland Allerter 100:n vastaanotinyksikkö (oikealla). (kuvat: Lockheed Martin
ja Thales)

ja nopeuserottelukyvyksi alle 2m/s.
Valmistaja kertoo sen perustuvan
pääosin kaupalliseen (COTS) tekniikkaan ja olevan siten sekä hankinta että elinjaksokustannuksiltaan
edullisempi kuin perinteiset tutkajärjestelmät. Thalesin HA 100 järjestelmä hyödyntää vastaavaa signaaliavaruutta kuin Silent Sentry, kun taas
Bae Systemsin CELLDAR perustuu
GSM tukiasemien lähetteiden hyödyntämiseen.
Passiivisen monipaikkatutkajärjestelmän ehdottomana etuna on sen
taistelunkestävyys, jonka perustana
on sensorien erittäin vaikea havaittavuus. Sensorien pysyessä hengissä myös ilmatilannekuvan laadun ja
kattavuuden voidaan olettaa pysyvän hyvänä myös taistelujen aikana.
Tavanomaisesta poikkeavasta mittausgeometriasta johtuen monipaikkatutka kykenee ainakin teoriassa
havaitsemaan myös häivetekniikkaa
hyödyntävät ilma-alukset.
Passiivisessa tutkateknologiassa
on toki myös omat heikkoutensa ja
rajoitteensa. Silent Sentry -järjestelmän suorituskykyarvoista voidaan

todeta, että passiivisen monipaikkatutkajärjestelmän selkeänä heikkoutena on tuotettuun maaliseurantaan
muodostuva paikkatiedon epätarkkuus ja joiltakin osin myös mittausetäisyyden rajoittuneisuus. Tulenkäytön johtamiseen noin 150 metrin
etäisyys- ja noin 1000 metrin korkeuserottelukyky lienee useimmiten
riittävä, mutta ammunnan hallintaan
joissakin tapauksissa riittämätön.
Tästä johtuen kohteiden ja joukkojen suojana olevat ilmatorjunta-asejärjestelmät tarvitsevat edelleen tarkempia maalinosoitus ja tulenjohtosensoreita. Tällä hetkellä saavutettu
250km mittausetäisyys ei vielä riitä
ilmapuolustuksen edellyttämän ennakkovaroituksen tuottamiseen, joten kaukovalvontaa PCL teknologia
ei kykene täysin korvaamaan. Mittausetäisyyttä voitaneen jonkin verran
kasvattaa käyttämällä täydentäviä
laajakaistaisia suurteholähettimiä,
joiden avulla maaleista heijastuvan
säteilyn intensiteettitasoa ja prosessointivahvistusta saadaan ikään
kuin keinotekoisesti nostettua. Toinen tapa paikata mittausetäisyyttä

koskevaa puutetta voisi olla järjestelmän täydentäminen ELTU tyyppisillä passiivisilla sensoreilla. ELTUjärjestelmän käyttöä passiivisen tutkajärjestelmän rinnalla puoltaisi parempi kyky tunnistaa havaitut maalit
sekä mahdollisuus integroida molemmat järjestelmät tulevaisuudessa toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Tällainen järjestelmäintegraatio
edellyttää toki datafuusiota (MST)
joka yhdistää eri sensorien tuottaman
datan. Sen sijaan integrointi yhdeksi
järjestelmäksi on haasteellista, koska
ELTI järjestelmät ovat tyypillisesti
varsin laajakaistaisia ja niillä varaudutaan myös etsimään kohteita laajalta taajuusalueelta. Laajakaistaisuus merkitsee aina kompromisseja
järjestelmän herkkyyden, valvontatilavuuden ja ajallisen taajuuspeiton
suhteen. Todennäköisesti on niin, että
passiiviset tutkat on pyritty optimoimaan hyödyntämään paljon kapeampaa taajuusaluetta kuin ELTI sensorit. Tällä saavutetaan varmasti varsin hyvä herkkyys tällä alueella eikä
tarvitse välittää mahdollisten muiden
taajuusalueiden valvonnasta.

Mahdollistaako Suomalainen signaaliympäristö passiivisen tutkavalvonnan?
Suomessa koko valtakunnan kattavia ja siten potentiaalisia passiivisen tutkan säteilylähteitä ovat mm.
ULA-radioverkko, liikkuvien tilaajien matkaviestinverkot, (GSM,
UTMS, @450, VIRVE) sekä digitv:n
jakeluverkko. Tulevaisuudessa myös
laajakaistaiset, esimerkiksi 2,6GHz
ja 3,5GHz taajuusaluetta käyttävät
langattomat datansiirtoverkot, kuten esimerkiksi WiMAX, saattavat
laajentua koko valtakunnan kattaviksi. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin
siltä, että siirtonopeusvaatimusten
kasvaessa osa verkoista toteutetaan
10,5GHz ja 25GHz taajuusalueilla,
jolloin ne tulevat kantamaltaan jäämään paikallisiksi. Esimerkkinä tällaisista paikallisista langattomista
››
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PERUSLUKEMIA

tekniikasta

Verkko

Taajuusalue

Kattavuus

Huom

VIRVE

380-400MHz

1350 tukiasemaa
ja hyvä peittoalue

Alue laajentunee
jatkossa 470MHz
asti

@450

450-470MHz

Peittoalue on katta- Yhteysnopeus on
va Etelä- ja Keski- 1Mbit/s luokkaa
Suomessa, mutta
harva Pohjois-Suomessa

Digi-tv

482-826MHz

Kanavanippu A:n
väestölliseksi peitoksi ilmoitetaan
99,9%

GSM

880–890 Mhz,
925–935 MHz sekä
2x75MHz kaista
1800MHz alueella

Peittoalue on kattava ja tukiasemaverkko erittäin
tiheä

UMTS (3G)

2100MHz, lisäksi
osoitettu taajuuksia
2500–2690MHz lisäkaistalta

Peittoalue on vielä
vaatimaton kattaen
vain asutuskeskukset

64-QAM-modulaatiolla yhden kanavan siirtonopeus
on 22,12 Mbit/s.
DigiTV:n laajakaistainen lähete

Tulevaisuudessa
mobiiliverkot tullevat perustumaan
UTMS kaltaiseen
hajaspektri- verkkoon

Vuoteen 2015 mennessä kaikki 450 MHz:n, 900 MHz:n, 1 800 MHz:n, 2 GHz:n
sekä 2,6 GHz:n taajuusalueilla
olevat matkaviestintaajuudet ovat operaattoreiden verkkojen käytössä. GSM-verkot eivät liene enää laajassa käytössä, vaan operaattorit ovat siirtyneet kolmannen sukupolven tekniikkaan sekä niiden jatkokehitelmiin (HSPA/LTE). Näiden
verkkojen siirtonopeuksien odotetaan kasvavan merkittävästi nykyisestä 1–3
Mbit/s jopa yli 50 Mbit/s vuoteen 2010 mennessä. Selvitystyö alle 1 GHz:n alueelta nykyisin analogisten tv-verkkojen käytössä olevien taajuuksien vapautumisesta
matkaviestintoimintaan on aloitettu sekä Suomessa että Euroopan-laajuisesti.

(WLAN) verkoista ovat esimerkiksi WiFi verkot. Oheisessa taulukossa on esitelty tärkeimpiä passiivisen
tutkan hyödynnettävissä olevia RF
verkkoja.
Signaalikentän kattavuutta voidaan tarkastella parhaiten peittoaluekarttojen avulla. Oheisissa kuvissa on
esitelty potentiaalisimpien verkkojen
likimääräiset peittoalueet. Kuvat ovat
parin vuoden takaa, joten tämän hetkinen peitto lienee esitettyä hieman
kattavampi. Peittoaluekarttoja tarkasteltaessa on huomioitava, että passiivisien tutkien antenni- ja integrointi34 • Ilmatorjunta 2/2011

vahvistus sekä herkkyys lienee huomattavasti esimerkiksi televisio- tai
matkapuhelinvastaanotinta suurempi.
Toisaalta passiivisen tutkan on kyettävä vastaanottamaan alkuperäistä lähetettä huomattavasti heikompi maalista heijastunut säteily. Täten peittoaluekartat eivät anna aivan tarkkaa
kuvaa signaaliavaruuden laadusta,
mutta kokonaisuudessaan suomalaisen signaaliympäristön voidaan todeta olevan lähes niin hyvä kuin se
ylipäätään voi nykypäivänä olla.
Peittoalueen, eli signaalivoimakkuuden lisäksi tärkeäksi hyödynnet-

tävien signaalien valintakriteereiksi
muodostuvat myös signaalin kaistanleveys, jatkuvuus ja modulaatio.
Nyrkkisääntönä on, että jatkuva laajakaistainen ja suuritehoinen lähete
mahdollistavat suuremman mittausetäisyyden ja paikannustarkkuuden. Tässä suhteessa digitv-lähetteet
ovat ainakin nykyisellään mobiili- ja
ULA-radioverkkoja parempia.

Johtopäätökset
Ilmatilan valvontaan on olemassa
muutamia varteenotettavia ja voimakkaasti kehittyviä teknologioita.
Passiiviset PCL tekniikkaan perustuvat monipaikkatutkat vaikuttavat
näistä ainakin suppean teknis-taktisen tarkastelun perusteella lupaavimmilta. Näidenkin suorituskykyyn
liittyy omia rajoitteitaan, eikä koko
ilmavalvontajärjestelmää voida siten
rakentaa pelkästään PCL sensorien
varaan. Ilmavalvontajärjestelmän
rungoksi ne saattaisivat kuitenkin
tarjota erittäin taistelunkestävän ja
kustannustehokkaan tulevaisuuden
ratkaisun. Paikallinen signaaliympäristö ei näytä asettavan rajoitteita PCL-sovellusten hyödyntämiselle
kaikkialla Suomessa. Perinteiset yksipaikkatutkat tulevat varmasti säilymään vielä pitkään, mutta todennäköisesti passiivisten ilmavalvontaratkaisujen ja erityisesti passiivisten
tutkien käytön lisääntyvän alueellisen ilmavalvonnan toteuttamisessa.

Lopuksi
Luovun tämän jutun myötä peruslukemia tekniikasta palstan toimitusvastuusta ja luovutan sen kapteeni
Petri Forssellille. Uskon Petrin ammattitaidon ja kokemuksen tuovan
uutta näkemystä ja sisältöä tekniikan palstaan. Toivotan Petrille menestystä tässä mielenkiintoisessa
tehtävässä.
Lopuksi haluan kiittää lehden
lukijakuntaa mielenkiinnosta tekniikan artikkeleita kohtaan ja saaduista
kommenteista. Toivotan kaikille erittäin hyvää kesää!

poimintoja
Netistä ja muusta mediasta
löytyy runsaasti ilmatorjuntaan
liittyviä julkaisuja ja kirjoituksia.
Tälle palstalle on tarkoitus kerätä ”poimintoja” ajankohtaisista
tai muuten mielenkiintoisista
aiheista, jotka kiinnostanevat
lukijakuntaa.

MEADS-PROJEKTI
KESKEYTETTIIN
(Jane’s Defence Weekly 23.2.2011)
USA ja Saksa ovat ilmoittaneet luopuvansa monikansallisen MEADSohjusjärjestelmän kehittämisestä.
Ilma- ja ohjustorjuntaan kykenevä
MEADS (Medium Extended Air
Defense System) oli suunniteltu korvaamaan vanha Patriot-ohjuskalusto,
mutta nyt Patriot-järjestelmän elinkaari jatkuukin. Syyksi on ilmoitettu budjettileikkaukset, mutta myös
järjestelmän kehittämisessä on nähty riskejä.
Projektissa ovat olleet mukana
USA, Saksa ja Italia. USA:n osuus
kustannuksista oli 58,3 %, Saksan
25 % ja Italian 16,7 %. Kysymyksessä on ollut miljardihanke. Saksa on sijoittanut siihen jo 850 miljoonaa dollaria, ja jatkokehitys olisi
vaatinut 334 miljoonaa lisää. USA:n
osuus jatkokehityksessä olisi ollut
947 miljoonaa dollaria. Hankkeen
tulevaisuus on vaakalaudalla, tuskin
Italiakaan kykenee jatkamaan sitä
yksin. Rahat ovat menneet hukkaan?
Ideana on ollut kehittää Patriotjärjestelmää liikkuvampi ja kenttäkelpoisempi ohjusjärjestelmä, jolla
voitaisiin torjua tavallisten ilmamaalien lisäksi myös taktilliset ballistiset
ohjukset, risteilyohjukset, ilmasta
laukaistavat ohjukset ja miehittämät-

tömät koneet. Moduleista rakentuva
tuliyksikkö olisi voitu hajaryhmittää
ja sen taistelunkestävyys olisi ollut
hyvä. Järjestelmän suunniteltu kokoonpano on kieltämättä teknisesti
monimutkainen. Sen osia ovat kaksi
taistelunjohtokeskusta, yksi HF-alueen valvontatutka, kaksi X-alueen tulenjohtotutkaa ja kuusi ohjuslavettia,
kussakin 8 ohjusta. Tärkeimmät osat,
taistelunjohtoyksikkö ja ohjuslavetti,
ovat jo olleet koeammunnoissa Italiassa. Ohjukseksi on valittu Patriot-ohjuksen parannettu versio PAC3 MSE (Missile Segment Enhancement). Järjestelmän piti olla valmis
vuonna 2017.
MEADS-hankkeen historia ulottuu kauas taaksepäin, sillä se on jatkoa jo vuonna 1987 alkaneelle amerikkalaisten CORPS-SAM -projektille, josta ei myöskään syntynyt valmista. Ilmatorjunnan kehittäminen
USA:ssa on vuosikymmenien saatossa ollut tempoilevaa, rahaa on kyllä
haaskattu paljon, mutta valmista ei
ole tullut. Onko vanha hyvä periaate
unohtunut: paras on hyvän vihollinen?

MEADS-yksikön valvontatutka

Patriot-järjestelmän kehittäminen
(SAM-D) alkoi jo vuonna 1966 ja
se tuli käyttöön vuonna 1982, joten
vanhahan se jo on. USA:n tarkoituksena on jatkaa Patriot-järjestelmän
elinkaarta modernisoimalla kalustoa.
Uuden ohjusmallin ansiosta ohjusyksikön torjuntakyky paranee ja suojattavan alueen koko kasvaa. Saksa
joutunee seuraamaan amerikkalaisten kehitystä, mutta vaihtoehtojakin
tutkitaan – onko se SAMP/T? Italian arvellaan hankkivan lisää Aster
30 SAMP/T-ohjuskalustoa kuuden
aiemmin tilatun tuliyksikön lisäksi. SAMP/T-yksikön suorituskyky
täyttää suurin piirtein MEADS-vaatimukset – ja se on jo valmis. Suomellekin tarjottu SAMP/T näyttäisikin olevan ainoa kaikki vaatimukset täyttävä moderni länsimainen itohjusjärjestelmä. Myös Venäjällä on
vastaavia järjestelmiä (S-300PMU-2,
S-300V, S-400).
-Ahti Lappi-

LIIKKUVA ILMATORJUNTA
(Armada International 1/2011)

MEADS-yksikön ohjuslavetti

Paolo Valpolinin kirjoitus Armada
Internationalin numerossa on erittäin mielenkiintoinen otanta länsimaisiin maavoimien erittäin lyhyen
kantaman ilmatorjuntajärjestelmiin.
Artikkelin pääkysymyksenä on, miksi liikkuvaan ilmatorjuntaan pitäisi
››
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lä päästään hätiin monissa tilanteissa,
joissa pikku ohjukset vasta miettivät ja
käynnistelevät tekniikkaansa.”

poimintoja
nykyään satsata? Tätä peilataan lähinnä kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden tarpeeseen ilmatorjunnasta, jota ei siis juurikaan ole.
Tämä vaikuttaa merkittävästi artikkelin näkökulmaan, joka on hyvin
erityyppinen tottumaamme tarkasteluun verrattuna. Vastauksena kysymykseen on, että verrattuna aikaisempaan ilmatorjunnan tarpeeseen
(kylmän sodan aikana), niin nykyisin
ilmatorjunnalta edellytetään isompaa
joustavuutta suoriutua erityyppisistä
uhkista, jopa maasta tuleviin (heitteidentorjuntakyky). Joustavuutta ja
liikkuvuutta tarkastellaan kirjoituksessa lähinnä erilaisten tornien sijoittelulla erityyppisiin lavetteihin.

MPCV (www. defense-update.com)

ja testaukset erityyppisistä kevyistä,
erittäin lyhyen kantaman ilmatorjuntajärjestelmistä. Suurin osa esitetyistä
järjestelmistä oli protoja tai rakennettu esittelyihin.
-MNo-

Olkapääohjukset tulossa?
(Suomen Sotilas 2/2011)

It-ohjukset jokaisen taistelijan aseena
(Lähde: Suomen sotilas)

Totuttuun Suomen Sotilaan tyyliin
kirjoitetaan Sergein mahdollisesta
seuraajasta maavoimien joukkojen
suojana. Kirjoitus viittaa myös Ilmatorjuntalehdessä 3/2010 käsiteltyyn
lyhyen kantamana ilmatorjunta-hankkeeseen jolla koetaan löytää seuraaja Sergeille. Kirjoituksessa on erinomaisia vertailuja tykkien ja ohjusten
eduista ja haitoista. Kirjoituksesta lainattuna ”Kun tykkejä nyt ollaan korvaamassa ohjuksilla, voi pieni ohjus/
tykki-vertailu olla paikallaan. Melko
yleinen käsitys on, että ilmatorjuntatykit sopivat ”taivaallisille ohiampujille”, mutta ohjukset ovat täsmäaseita. Tällöin ehkä unohtuu, että tykeil-

Lämpöhakuinen
Bolide Ruotsi

Säteenseuraaja

Kirjoituksessa tuodaan myös erinomaisesti esille erityyppisten ohjusten, kuten säteenseuraajan ja IP-ohjuksen, erot ja haitat. Samoin myös
kustannustehokkuutta arvioidaan.
Oheinen taulukko on poiminta kirjoituksesta, josta saa hyvän kuvan eri
ohjusten ominaisuuksista.
Kirjoituksen lopussa on ominaisuuksiin perustuva mielenkiintoinen
vertailu ohjusten soveltuvuudesta
Suomelle. Kaiken kaikkiaan hyvä
kirjoitus palauttamaan ilmatorjuntamiehillekin mieleen ammus- ja ohjusaseiden etuja ja haittoja.
-MNo-

Ammu ja
unohda

x

Mistä laukaistaan

Käyttö Suomessa ja
joitakin historiatietoja

jalustalta

Suomessa ITO 05:n
ohjus

Chiron E-Korea

x

x

jalustalta

Käyttössä vuodesta 2005

Draco (www.army-guide.com)

Grom Puola

x

x

olalta

Iglan kopio

HN-5 Kiina

x

x

olalta

Strelan peruja

Kirjoituksessa tarkastellaan niin pyörä- kuin telalavettisia ilmatorjuntajärjestelmiä. Esittelyssä tornien osalta on
Thalesin Ades (Air Defence Extended
Version), GMS (Gun Missile System)
ja MMS (Multi-Mission System). Samoin esitellään Rheinmetallin MPCV
(Multi Purpose Combat Vehicle) sekä
Oto Melaran Draco. Artikkelista jäi
mieleen lähinnä monenlaiset kokeilut

Igla Venäjä

x

x

olalta

Suomessakin Strelan
seuraaja

Mistral Ranska

x

x

jalustalta

Suomessa Merivoimien käytössä

jalustalta

Suomessa ITO 05
M:n ohjus
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RBS70 Ruotsi

x

jalustalta

Kolme ”tytärohjusta”

Stinger USA

Starstreak UK
x

x
x

olalta

Redeyen seuraaja

Strela NL

x

x

olalta

Suomen 1. it-ohjus
(ItO-78)

kirja-arviot

Neuvostoliiton ilmavoimat
talvisodassa
Carl-Fredrik Geust: Red Stars 7.
Talvisota ilmassa. 352 sivua, paljon
kuvia, karttoja ja taulukoita. Apali
Oy 2011.
Neuvostoliiton ilmavoimien paras
asiantuntija, DI Carl-Fredrik Geust
on julkaissut uusimman kirjansa, joka
perustuu yksinomaan venäläisiin arkistolähteisiin. Vanhan tavan mukaan
kirja on kaksikielinen, teksti on suomen- ja englanninkielinen. Hän on jo
aiemmin (2004) julkaissut vastaavan
kirjan Neuvostoliiton Itämeren laivaston ilmavoimista talvisodassa (Red
Stars 5). Näistä kahdesta kirjasta saa
täydellisen kuvan vihollisemme ilmatoiminnasta talvisodan aikana.
Puna-armeijan ilmavoimissa oli
1.10.1939 yhteensä 12 677 lentokonetta, ja lisäksi tulivat meri-ilmavoimien koneet. Marraskuun lopussa
1939 oli Suomen rintamalle keskitetty yli 2350 konetta, pääosin hävittäjiä
I-15bis, I-16 ja I-153, pommikoneita
SB, DB-3 ja TB-3, sekä tiedustelukoneita R-5, SSS ja MBR-2. Lisänä oli
vanhentuneita konetyyppejä, kuten
I-15, R-6, UT-2 ja U-2. Kun Punaarmeijan suurhyökkäys epäonnistui,

lisättiin ilmavoimien konevahvuutta: maaliskuussa 1940 Suomen rintamalla oli jo 3253 konetta. Kirjan
liitetaulukoiden mukaan kokonaiskonemäärä (meri-ilmavoimat ml.)
näyttäisi olleen suurempikin?
Vuoden 1939 alussa ilmavoimissa oli 203 600 henkilöä, noin 10,4 %
Puna-armeijan henkilövahvuudesta.
Henkilöstön pätevyys ei kuitenkaan
ollut hyvä. Stalinin ”puhdistuksissa”
vuosina 1937−1939 erotettiin, vangittiin tai teloitettiin 5616 korkea-arvoista ilmavoimien upseeria, mm. ilmavoimien komentajat J. Alksnis ja A.
Loktionov, kuusi esikuntapäällikköä,
11 sotilaspiirien ilmakomentajaa, kaksi lentoarmeijan ja 12 lentodivisioonan
komentajaa sekä puolet kaikista lentorykmentin komentajista. Suomen ilmavoimat sai vähän tasoitusta….
Neuvostoliitossa omaksuttiin
1930-luvulla Douhet’n pommitusdoktriini; Douhet’n kirja julkaistiin
venäjäksi vuonna 1935. Doktriinin
toteuttamiseksi ryhdyttiin 8.1.1936
perustamaan strategisia pommitusyhtymiä, joiden kalustona olivat
DB-3-, TB-3- ja SB-koneet. Suomi
sai ”kyseenalaisen kunnian” olla ensimmäisenä maana strategisten pommitusten kohdealueena. Tosin tulokset olivat onneksemme huonot, kuten tiedämme. Se oli seuraus sekä
hyökkääjän huonoudesta että oman
vähäisen ilmapuolustuksemme hyvyydestä. Puna-armeijan ja merivoimien ilmavoimat suorittivat kaikkiaan 100 940 sotalentoa, joista noin
puolet oli pommituslentoja. Pommeja pudotettiin yhteensä 25 750 tonnia.
Huonomminkin olisi voinut käydä…
Mielenkiintoinen kysymys on,
kuinka suuret konetappiot Neuvostoliitto kärsi? Ihan kategorista vastausta ei saada vieläkään, mutta Geust
on pyrkinyt löytämään faktoja. Kokonaistappiot olivat arkistolähteiden
mukaan 980 konetta, joista Puna-ar-

meijan ilmavoimien osuus oli 880.
Tämä oli vain n. 7,5 % Neuvostoliiton
koko konemäärästä, mutta 42 % talvisodan alun konemäärästä Suomen
rintamalla. Kirjan liitetaulukossa on
listattu kaikki konetappiot, joissa miehistöön kuuluvat kaatuivat tai joutuivat vangiksi. Listassa on 359 konetta
ja 895 henkilöä. 61,2 % oli taistelutappioita, loput onnettomuuksia ynnä
muita syitä. Ilmatorjunnan osuus näistä taistelutappioista oli 117 konetta,
hävittäjien 103. Jos taistelutappioiden osuus kaikista tappioista (980)
oli sama 61,2 %, tulos olisi ollut n.
600 konetta. Jos näitä lukuja verrataan
suomalaisten omiin ”virallisiin” pudotuslukuihin (699 pudotusta, joista
190 hävittäjillä, 404 ilmatorjunnalla),
voidaan todeta niiden olevan hieman
yläkantissa (mikä on aika tavanomaista). Totuus on siellä jossain…
Kirjasta löytyy yksityiskohtaisia
tietoja jokaisen ilmavoimien yhtymän (vast.) organisaatiosta, kalustosta, toiminnasta ja tappioista. Vertaamalla näitä tietoja omiin tietoihimme
kaksipuolisesti, voidaan tehdä uusiakin päätelmiä ilmasotahistoriastamme. Erinomainen lähdeteos!
Kirjasta löytyy seuraava juttu:
”Zhuravlev, Vinogradov ja Sterligov (lentojoukkojen upseereita talvisodassa) keskustelivat: - Meidän
Kravshenkomme Haapsaluun sijoitettu lentoprikaati on pommittanut
Helsinkiä. - Helsingin pommitushan
on kielletty! - Hän ei pommittanut
kaupunkia, vaan rautatieasemaa!
Suomen pelkurihallitus on jättänyt
pääkaupunkinsa ja paennut
Pohjanlahden rannikolle, Vaasaan.”
[Todellisuudessahan hallitus oli koko
ajan Helsingissä, mutta eduskunta
siirtyi Kauhajoelle. Myös Vaasaa
pommitettiin, ehkä juuri tämän väärän tiedon vuoksi? –ALi-].
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KIRJA-ARVIOT
Freedom - matkapäiväkirja
1.2.2007-4.5.2007

Antero Kemppainen – Antti Kemppainen. Kustantaja: Mediapinta
2010, 396 sivua.
Mitä? Hieraisitko silmiäsi? Niin allekirjoittanutkin teki törmätessään
tähän kirjaan. Totta se kuitenkin on,
ilmatorjunta-aselajin viime vuosikymmenien legendaariset kouluttajaveljekset ovat ryhtyneet kirjailijoiksi.
Kemppaisen Antero ja Antti toteuttivat eläkkeelle jäädessään helmikuussa 2007 pitkään suunnittelemansa
maailmaympärimatkan, josta ovat
nyt julkaisseet matkapäiväkirjan.
Kirja alkaa herrojen eläkkeen
alkamispäivänä 1.2.2007 ja päättyy
kotiinpaluuseen toukokuussa 2007.
Matkapäiväkirja kuvailee reissun tapahtumia vuoroin Antin ja Anteron
näkökulmista. Kuvattuna tulee hyvinkin yksityiskohtaisesti siirtymisiä eri kulkuvälineillä, majoittumisia,
ruokatarjontaa, retkiä sekä matkalla
tavattuja ystäviä niin vanhoja kuin
uusiakin. Kirjasta löytyy mainintoina useitakin lukijoille tuttuja ilmatorjuntaihmisiä, jotka ovat jotenkin
vaikuttaneet matkan toteutumiseen
38 • Ilmatorjunta 2/2011

tai muuten vain aiheuttaneet kirjoittajissa muistivälähdyksiä. Löytyypä
kirjasta viittaus myös perinteiseen
Lohtajan Hard Rock Cafeeseen.
Kirja on kirjoitettu päiväkirjamaisen yksityiskohtaisesti, sisältäen
jopa yksityiskohtaista tietoa mitä mikäkin ateria missäkin päin maailmaa
maksoi tai mitä maksulliset palvelut
kustansivat eri maissa. Toisaalta kirjassa viljellään hyvinkin paljon sisäpiirin vitsejä, jotka avautuvat ”valveutuneemmalle” matkailijalle.
Kirjassa on lähes jokaisesta matkakohteesta kerätty yksityiskohtaisia
kohdetietoja. Faktalaatikot eri maista ja kaupungeista ovat matkaopasmaisesti tehty, joten niiden lukeminen antaa muutakin tietoa kuin vain
reissumiesten päiväkirja. Tosin niiden löytäminen edellyttää koko kirjan selaamista, kun käytössä ei ole
sisällysluetteloa.
Pienenä pettymyksenä koin kirjan asiallisen sävyn. Alkuodotuksena oli hauskoja tapahtumia sekä
lennokkaita näkökulmia eri asioista, sillä onhan monet meistä kuulleet lennokkaita juttuja Kemppaisten-veljesten aikaisemmista edesottamuksista. Näitä tarinoita ei kirjassa ollut ensimmäistäkään, tai sitten
ne oli siivottu kustantajan toimesta.
Joka tapauksessa suosittelen kirjaan
perehtymistä, ainakin maailmanympärysmatkasta kiinnostuneille.
-MNo-

Kokemuksia ja
näkemyksiä
helikoptereista
Jari Rinne: Lentoupseeri. 290 sivua,
kuvia. Helsinki 2010.
Kokenut hävittäjä-, helikopteri- ja liikennelentäjä, majuri evp Jari Rinne
on julkaissut henkilökohtaisiin koke-

muksiinsa perustuvan pamfletti- ja
muistelmakirjan, josta löytyy ilmatorjuntamiehiäkin kiinnostavia asioita. Alkupuoli kirjasta käsittelee helikopteritoimintaa ja erityisesti Suomen
helikopterihankintaa hyvin kriittisesti.
Tämä osa perustuu kirjoittajan henkilökohtaisiin kokemuksiin helikopterilentäjänä, tyyli on pamflettimainen, eikä kaikista väitteistä tarvitse
olla samaa mieltä. Lähdeaineistoon
tukeutuminen olisi nostanut esitettyjen näkemysten arvoa. Loppupuoli
kirjasta on lähinnä kirjoittajan muistelmia omalta palvelusurastaan ilmavoimissa, mielenkiintoisia juttujahan
lentäjiltä aina löytyy.
”Kaikkien helikopterien taisteluhelikopterit mukaan lukien samoin
kuin panssariyksikköjen käyttö sodan
aikana edellyttää ehdottomasti ilmanherruutta tai vähintään kykyä kiistää
vastustajan ilmanherruus.” ”Laajamittainen helikopteritoiminta on mahdollista vain sellaisille asevoimille, jotka
kykenevät ehdottomaan ilmanherruuteen.” Tätä faktaa kirjoittaja korostaa
ja todistelee perusteellisesti, mutta
”unohtaa” itsekin myöhemmin kirjassa. Itse asiassa ei edes absoluuttinen
ilmanherruus ole estänyt helikoptereiden ampumista olkapääohjuksilla.
Kaikki sotakokemukset todistavat tämän tilanteen olevan realiteetti, joka
pitäisi ottaa huomioon puolustusdoktriinissamme. Onko otettu?
”Suurin osa ammattisotilaista-

kaan ei välttämättä ymmärrä, kuinka herkästi haavoittuva jokainen helikopteri on – kalliimmat ja uusimmat
taisteluhelikopterit mukaan lukien.”
Tätä faktaa ei ilmatorjuntamiehille
tarvitse todistella, joillekin muille
kyllä. Kirjoittaja käsittelee tätä teemaa hyvin perinpohjaisesti helikopterilentäjän kokemusten pohjalta.
Erityisesti korostetaan ilmatorjunnan
vaikutusta: ilmatorjutulle alueelle ei
edes taisteluhelikoptereilla ole syytä
mennä. Niitä on ammuttu alas rynnäkkökivääreilläkin.
”MI-17 olisi ollut hyvä vaihtoehto kuljetushelikopteriksi”. Kirjoittaja
tarkastelee 1990-luvun lopulla aloitettua helikopterihankintaa perusteellisesti ja esittää voimakasta kritiikkiä
silloista puolustusvoimain komentajaa (ja vähän muitakin kenraaleita)
kohtaan. Perusteitakin löytyy. Mielenkiintoinen ”uutinen” on kirjoittajan osallistuminen Moskovan matkalle vuonna 1992 ja tutustuminen venäläisten kuljetus- ja taisteluhelikopterien (Mi-17, Mi-31, Mi-24, Mi-28, Ka52) ominaisuuksiin lentämällä niillä
itse. Koelentojen jälkeen kirjoittaja oli
ehdottanut delegaation johtajalle, kenraalimajuri Asko Sivulalle hankittavaksi 10 kpl Mi-17-kuljetuskoptereita
ja 10 kpl Mi-24-taisteluhelikoptereita.
Kalusto olisi saatu ilmaiseksi Neuvostoliiton aikaisten velkojen hyvityksenä. Matka ei kuitenkaan tuottanut
mitään tuloksia, mitä kirjoittaja ihmettelee ja kritisoi. Allekirjoittaneen
käsityksen mukaan puolustusvoimilla
ei kuitenkaan tässä vaiheessa ollut mitään suunnitelmia taisteluhelikoptereiden hankkimisesta, mutta kuljetushelikoptereiden uusimista kyllä pohdittiin. Luotettavan Mi-8:n parannettu versio Mi-17 olisi voinut olla ihan
hyvä ratkaisu, kuten kokenut helikopterilentäjä itse todistaa. Venäjän sotateollisuuden luotettavuus ja jatkuvuus
1990-luvun alkupuolella oli kuitenkin
iso kysymysmerkki, joka myös saattoi
vaikuttaa asiaan. Ulkopoliittiset tekijät olivat oma lukunsa, kuten Hornethankintakin tuohon aikaan osoitti. To-

sin NATO-maista Tsekki käyttää Mi24-kalustoa, Saksa MiG-29-hävittäjiä
ja Kreikka venäläisiä it-ohjuksia…
”NH90-hankinta ei ole tähän
mennessä tuonut minkäänlaista
aseellista lisäarvoa maamme puolustukseen.” Kirjoittaja ihmettelee,
miksi hankittiin 20 kuljetushelikopteria, vaikka niiden suojaksi tarvittuja aseistettuja ”saattohelikoptereita”
ei saatukaan. Kysymys on aiheellinen. NH90 voi kuljetuskopterina sinänsä olla ihan pätevä laite, mutta
rauhan aikana niitä tarvitaan alle 10
kpl. Hankintasuunnitelmaa olisi pitänyt supistaa, kun eduskunta tyrmäsi
taisteluhelikopterihankinnan. Se oli
viisas päätös; miljardin euron lisähankinta olisi vienyt puolustusvoimat vielä huonompaan taloudelliseen
tilaan kuin mitä nyt ollaan.
”..kuljetushelikopterihankintaan
käytetyt rahat ovat menneet hukkaan
ainakin siinä mielessä, että kuljetushelikoptereitamme ei voida lainkaan
käyttää taistelualueilla, eikä niillä siten ole saavutettavissa kustannuksia
vastaavaa lisäarvoa Suomen aseellisen maanpuolustuksen tarpeita ajatellen.” Tästä on moni muu ollut samaa mieltä, allekirjoittanut mukaan
lukien. On vaikea kuvitella, mitä
suurta hyötyä voi saavuttaa 200−300
kevyesti aseistetun sotilaan kuljettamisella nopeasti johonkin? Kirjoittaja tarkastelee teemaa monipuolisesti.
Näin laajamittainen helikopteritoiminta syö aivan liian paljon puolustusvoimien resursseja (henkilöstö,
infrastruktuuri, käyttö- ja huoltokulut). Rauhan aikana tarvitaan alle 10
helikopteria, joten osa helikoptereista voitaisiin panna ”koipussiin” (tai
myydä pois). Puolustusvoimien säästöpaineissa tämä ajatus saattaa hyvinkin tulla eteen. Ei meillä ole varaa
ylläpitää turhia toimintoja!
”NH90-kalusto on siis aseistettava tehokkaasti.” Kaiken edellä kerrotun jälkeen kirjoittaja muuttaa näkemystään noin 180 astetta ja ehdottaa,
että puolet NH90-koptereista varustettaisiin pst-ohjuksilla yms. aseilla,

”jotta helikopterijärjestelmään uhratut panostukset eivät jäisi miltei täysin vaille tuotosta.” Niillä voitaisiin
suojata kuljetushelikoptereita ja niitä voitaisiin käyttää panssaroitujen
taisteluosastojen hyökkäysten tukemiseen panssarintorjunnalla. Kirjoittajan näkemyksen mukaan ”Suomen
ilmavoimat pystyy ottamaan ilmanherruuden ajallisesti ja paikallisesti”,
mikä on reunaehto helikopterien (ja
panssarivaunujen) käytölle. Tämä on
kyllä ihan ”uskon asia”, koska mitkään sotakokemukset eivät todista
tätä mahdolliseksi. Maavoimien sotatoimi kestää yleensä vuorokausia,
joten ilmatilan ”puhtaana pitäminen”
niin pitkään pienellä hävittäjämäärällä on kyseenalaista. Hyökkääjällä
on aina enemmän resursseja. Ilmaylivoiman kiistäminen paikallisesti
voisi olla mahdollista keskittämällä
paljon ilmatorjuntavoimaa suppealle
alueelle, tästä löytyy esimerkkejäkin.
Ehdotus NH90-kaluston aseistamisesta on absurdi: jo muutenkin epäonnistuneeseen hankkeeseen (minkä
kirjoittaja hyvin todistaa) pitäisi sijoittaa vielä lisää rahaa!? Sehän olisi
(taas) jostain muusta pois.
”Kyky offensiiviseen vastailmatoimintaan on välttämätöntä koko
puolustuksemme kannalta”. Ilmavoimien upseerina kirjoittaja kannattaa lämpimästi Hornet-koneiden
aseistamista hyökkäysohjuksilla.
Hornet-kaluston päivitys maksaa
kaikkiaan yli 1000 miljoonaa euroa,
minkä kirjoittaja ”unohtaa”. Hän kuitenkin tuo esille vaihtoehdon hankkia maavoimille pitkän kantaman tykistöraketteja ja -ohjuksia. Samanlainen kustannustehokkuus-vertailu
(panos-tuotos), mitä hän käyttää helikopterien osalta, olisi tässäkin asiassa osoittanut maavoimavaihtoehdon järkevämmäksi. Jopa suurvallat
USA ja Venäjä ovat kehittäneet (ja
jenkit käyttäneetkin) tykistöraketteja
ja -ohjuksia hoitamaan rynnäkkökoneiden tehtävät. Kai ilmahyökkäyksetkin edellyttävät jonkinlaista ilmaylivoimaa? Vastustajan ilmapuolusIlmatorjunta 2/2011 • 39

KIRJA-ARVIOT
tuksen tehokkuuden aliarviointi voi
tosipaikan tullen aiheuttaa omille
koneille tappioita, joihin ei ole varaa.
”..ilmatorjunnan osalta ei kyse
olekaan enää puhtaasta ilmasodankäynnistä, koska järjestelmän komponentit eivät voi liikkua ilmassa
vapaasti kuten ilma-alukset.” Tämä

kirjoittajan näkemys on vähän ”erikoinen”, se ei vastaa yleistä käsitystä
eikä sitä tarvitse allekirjoittaa. Asiahan on niin, että ilmatorjunnan eräät
”komponentit”, kuten ammukset ja
ohjukset liikkuvat nopeammin, kauemmas ja korkeammalle kuin mikään
ilma-alus. Alivoimaisen osapuolen

ilmatorjunnan osuus kaikista taistelutappioista viime vuosikymmenien
aikana käydyissä sodissa on 97 % .
Kyllä se on ollut ilmasotaa….
Esitetyistä kommenteista huolimatta – tai ehkä juuri siksi – Jari
Rinteen kirjaa voi suositella kaikille
ilmatorjuntamiehille ”oppikirjaksi”.
Paljon löytyy faktaa, mutta vähän fiktiotakin. Mielenkiintoinen kirja.
-Ahti LappiEverstiluutnantti
Jarmo Sinkkonen
Ilmatorjuntayhdistyksen varapuheenjohtaja

yhdistys

Yhdistys tähtää tulevaisuuteen
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen muututtua Ilmatorjuntayhdistykseksi ja samalla kaikkien ilmatorjunnasta kiinnostuneiden yhdyssiteeksi, ollaan
uusien haasteiden edessä. Kuinka saada uusi,
laajempi rekrytointipohja aktivoitua jäseniksi ja
kuinka tarjota kaikille kiinnostavia harrastusmahdollisuuksia ilmatorjunnan parissa?
Iso osa Ilmatorjuntayhdistyksen osastojen väkeä, toimihenkilöitä ja hallituksen jäseniä piti alkuvuodesta
ns strategiaseminaarin, jossa yhdistyksen tulevaisuutta
suunniteltiin. Tavoitteena oli luoda suuntaviittoja Ilmatorjuntayhdistyksen kehittämiseksi.

Näin sen näimme
”Ilmatorjuntayhdistys on ilmatorjunta-aselajissa palvelleiden ja ilmatorjunnasta kiinnostuneiden aktiivinen, kehittyvä, nykyaikainen, jäsenistään huolehtiva ja jäsenmääräänsä kasvattava maanpuolustusjärjestö, joka ylläpitää ja vahvistaa maanpuolustushenkeä.”
”Ilmatorjuntayhdistys kokoaa aselajin koko kentän yhteen
ja sillä on valmius toimia sekä tukea monipuolisesti kaikkia aselajin tavoitteita, tehtäviä sekä päämääriä. Ilmatorjuntayhdistys on arvostettu ilmatorjunnan asiantuntija ja
vaikuttaja koko yhteiskunnassa. Se luo myönteistä mielikuvaa julkisuudessa aselajista sekä lisää aselajitietoja ja
-taitoja. Yhdistys kehittää yhteistyötä puolustusvoimien,
maanpuolustusjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.”
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Siinä kohtuullisen lyhyesti kokoon puristettuna yhdistyksemme tavoitteet. Työtä tuon eteen on vielä paljon
tehtävänä.

Toimintaa
Yhdistys pyrkii laajahkoon toimintapalettiin, josta jokainen jäsen löytäisi itseään kiinnostavat harrastusmuodot.
Aselajitietojen ja -taitojen ylläpito ja kehittäminen ovat
toiminnan keskiössä. Seminaarit, luennot ja harjoitukset
tukevat ilmatorjuntareserviämme sodan ajan tehtävissä
menestymisessä ja tarjoavat tietoa kaikille kiinnostuneille. Tavoitteena on käynnistää koulutusta ja harjoituksia
mm Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen tukeutuen.
Näiden lisäksi erilaiset retket, juhlat ja perinnetapahtumat, saunaillat mukaan lukien, ovat kaikille tuttua, perinteistä toimintaa.

Organisaatio
Ilmatorjunnan harrastuskenttä on sirpaloitunut alueellisesti Ilmatorjuntayhdistyksen osastojen ja kiltojen kesken. Osalla paikkakuntia nämä toimijat ovatkin jo yhdistyneet tai yhdistymässä. Toisena haasteena on toistaiseksi
pääkaupunkiseudulta puuttuva osasto, joka olisi avoin
koko uudelle, laajentuneelle rekrytointipohjalle. Helsingin ilmatorjuntakillan kanssa tehdään läheistä yhteistyötä
ratkaisun löytämiseksi tähän pulmaan.
Kokonaistavoitteena yhdistyksen sisällä olisi hallinnon
keskittäminen mahdollisimman paljon ”emoyhdistykseen” ja sallia näin osastojen resurssien suuntaaminen
maksimaalisesti jäsenistöä palvelevaan toimintaan.

Rekrytointiin puhtia
Uuden, laajemman rekrytointipohjan aktivoimiseksi on pohdittu monia keinoja. Tavoitteena on saada toimintaan mukaan
puolustusvoimien henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä.
Internet-ajan kansalaisille tullaan tarjoamaan uudet internetsivut ja yhdistys ilmestynee myös FACEBOOK’iin. Samoin
pohdittiin jäsenkirjeiden jakoa sähköpostitse. Tarkoitus on
painaa moderni, dynaaminen juliste, jota voidaan levittää perusyksiköihin ja siten tuoda kiinnostuneiden varusmiesten ja
reserviläisten tietoisuuteen yhdistyksen olemassaolosta sekä
ohjata heidät lisätiedon lähteille internetiin. Edelleen toki jatketaan tietoiskuja varuskunnissa.

Julkaisuja myös netissä
Julkaisutoiminta on aina ollut yksi yhdistyksen kulmakivistä.
Yhdistyksen julkaisutoiminnan periaatteena on ylläpitää ja kehittää yhdistyksen jäsenistön ilmatorjuntatietoutta, maanpuolustushenkeä sekä aselajihenkeä. Samalla julkaisutoiminta toimii yhdistyksen tärkeimpänä toiminnan tiedotuskanavana sekä
aselajin näyteikkunana. Julkaisutoimintaa ohjataan yhdistyksen
hallituksen ylläpitämällä 5-vuotisjulkaisusuunnitelmalla, jonka
ylläpidosta vastaa yhdistyksen julkaisupäällikkö. Julkaisusuunnitelma esitellään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa.

yhdistys

markkinat

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

UUSI MYYNTIARTIKKELILIPPALAKKI

Lehti on saanut oikeutetusti kiitosta myös aselajin ulkopuolelta
ja vuosikirjat ovat olleet yksi toisensa jälkeen erittäin korkeatasoisia. Ilmatorjuntamiehen opas ja ilma-asekuvastot ovat olleet
hyvinkin suosittuja. Varsin uusi puolustusvoimien julkaisema
”Ilmatorjunnan multimediapaketti” on tuonut merkittävän tietopankin myös yhdistyksemme jäsenten käyttöön ja samalla
vähentänyt tarvetta yhdistyksen oman julkaisutuotannon osalta.
Julkaisuissa jatketaan perinteistä linjaa, mutta otetaan toki
huomioon tekniikan kehitys, mm sähköiset julkaisut. Monelle jäsenelle lehti ja muut julkaisut ovatkin merkittävä motiivi jäsenyydelle. Kesän aikana avataan uudet, modernimmat
internet-sivut, jotka tarjoavat yhdistyksestä kiinnostuneille
tien tutustua toimintaamme.

Edellytykset tavoitteeseen pääsemiseksi
Tavoitetilan saavuttamisen välttämättöminä ehtoina näimme
seuraavia tekijöitä: 1) Yhdistyksen uusi, toimiva organisaatio,
2) riittävän laaja, aktiiviseen työskentelyyn osallistuva jäsenjoukko, jolloin työskentely on harrastus, ei rasite 3) nuorten
rekrytointi ja heitä kiinnostava toimintatarjonta sekä 4) riittävät
taloudelliset resurssit.
Työtä on paljon tehtävänä ja nyky-yhteiskunnan laaja harrastustarjonta luo kovaa kilpailua ihmisistä. Uskomme kuitenkin,
että oman yhdistyksemme tarjonta erikoisalallaan houkuttelee ilmatorjunnasta kiinnostuneet kehittyvän toimintansa
pariin.

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

MERKKIPÄIVÄT
80 vuotta
Vänr
Ylil
Ylil
Kapt

Aulis Tinnilä
Allan Kemppinen
Eero Korte
Antero Vanhanen

4.8.1931
8.8.1931
7.9.1931
25.9.1931

75 vuotta
Ylil
Kalevi Kiviniitty
Evl
Hannu Rantanen

13.8.1936
15.8.1936

70 vuotta
Ev
Teknkapt
Maj
Kapt
Maj
Evl
Ylil
Evl
Kapt
Maj

7.7.1941
11.7.1941
13.7.1941
13.7.1941
15.7.1941
23.7.1941 Ei vastaanottoa
21.8.1941
8.9.1941 Matkoilla
15.9.1941
30.9.1941 Matkoilla

Ahti Lappi
Matti Kulmala
Aarne Juutilainen
Ossi Tihula
Esko Telin
Juhani von Fieandt
Simo Koivisto
Jaakko Hirva
Eero Joutsikoski
Juhani Nikkanen

60 vuotta
Maj
Aulis Teerinen
Ylil
Pentti Silonsaari

17.7.1951
9.8.1951

50 vuotta
Ltn
Vesa Halkosalmi
Ylil
Vesa Reinikkala
Pauli Hyytiäinen
Ylil
Juha Lundell
Ltn
Kari Toivonen

21.8.1961
12.9.1961
17.9.1961
18.9.1961
29.9.1961

PSPR
PSPR
ILMASK
ILMASK
ILMASK
SMMEPA

Insinöörikapteeniksi
Jarno Alasaari
Arto Metsoila

PSPR
VIESTIR

Yliluutnantiksi
Jussi Tapio
Toni Hautaniemi
Jussi Kontio
Niko Pekkala
Marko Ruuskanen
Tony Saarinen
Toni Huhtinen
Vesa Timonen
Juha Tolonen
Heikki Nousiainen
Tuomas Markkinen
Jarno Hagberg

KARPR
LAPITR
PSPR
PSPR
PSPR
PSPR
PSPR
PSPR
PSPR
ILMASK
SATLSTO
LAPITR

Teknikkoyliluutnantiksi
Jyri Koskinen

PSPR
VIESTIR

UUSIIN TEHTÄVIIN
PVTK

Majuriksi
Marko Nissinen
Kimmo Juntunen
Albin Lakkapää

LAPITR
RUK
PSPR

Kapteeniksi
Juha Grönroos
Simo Lapatto
Jaakko Jokela
Pekka Jokinen

KARPR
KARPR
LAPITR
PSPR
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Mikko Jurmu
Mika Törmänen
Jarmo Puistovirta
Sami Nenonen
Tuomas Pernu
Kari Grönlund

Insinööriluutnantiksi
Juha Sulanko

YLENNYKSIÄ
4.6.2011
Everstiluutnantiksi
Kari Aho		

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

Eversti Ari Rautala erikoistutkijaksi Maanpuolustuskorkeakouluun 17.5.2011 lukien.
Eversti Juha Pyykönen Porin Prikaatin komentajaksi
1.6.2011 lukien.
Yliluutnantti Jarkko Mäkinen osastoupseeriksi Länsi-Suomen Huoltorykmenttiin 1.6.2011 lukien.
Everstiluutnantti Tero Ylitalo Puolustusvoimien Tiedustelukeskukseen 1.7.2011 lukien.

Everstiluutnantti Vesa Tuunainen Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikuntaan 1.8.2011 lukien.

Everstiluutnantti Petteri Lalu Maanpuolustuskorkeakouluun
1.9.2011 lukien.

Everstiluutnantti Pertti Kelloniemi Ilmasotakoulun apulaisjohtajaksi 1.8.2011 lukien.

Majuri Kai Naumanen Ilmavoimien Esikuntaan 1.9.2011
lukien.

Everstiluutnantti Sami-Antti Takamaa Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentajaksi Karjalan Prikaatiin 1.8.2011
lukien.

Kapteeni Timo Rissanen Viestikoelaitokselle 2.9.2011
lukien.

Majuri Mano-Mikael Nokelainen Maanpuolustuskorkeakouluun 1.8.2011 lukien.
Majuri Mika Hakanen Maavoimien Esikuntaan 1.8.2011
lukien.
Kapteeni Pasi Kallioniemi Reserviupseerikouluun 1.8.2011
lukien.

Kapteeni Tommi Lappalainen Maanpuolustuskorkeakouluun
2.9.2011 lukien.
Kapteeni Jussi Ylimartimo Etelä-Suomen Sotilasläänin
Esikuntaan 2.9.2011 lukien.
Kapteeni Antti Hauvala Itä-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan
2.9.2011 lukien.
Kapteeni Petri Sipilä Karjalan Prikaatiin 2.9.2011 lukien.

Kapteeni Petri Forssel Maavoimien Materiaalilaitoksen
Esikuntaan 1.8.2011 lukien.
Kapteeni Jukka Heinänen Maavoimien Esikuntaan 1.8.2011
lukien.
Eversti Timo Rotonen erityistehtävään Maavoimien esikuntaan 1.9.2011 lukien ja 1.12.2012 lukien maavoimien
huoltopäälliköksi.

Kapteeni Pasi Seppälä Maavoimien Materiaalilaitoksen
Esikuntaan 2.9.2011 lukien.
Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan yhdistyksen jäsenten merkkipäiviä sekä palkatun henkilökunnan siirtoja uusiin tehtäviin.
Mikäli et halua että merkkipäivääsi tai siirtoasi huomioidaan
lehdessä, ota yhteyttä järjestösihteeriin, timo.tolkki@mil.fi

Teknikkokapteeni Matti Kulmala 70-vuotta
Vastaanotto ilmatorjuntamuseolla sunnuntaina 10.7.2011 klo 16.00 alkaen.
Mahdolliset muistamiset Ilmatorjuntamuseon tilille 136630-127258 (viite 259).
(Huom! Ei kukkia, kiitos!)

ILMATORJUNNAN ANSIORISTIT 2011
Ilmatorjunnan ansioristi (ITAR) on sääntöjensä mukaan tarkoitettu Suomen ilmatorjunnan
piirissä tai muuten sen hyväksi tehdystä työstä
ansiokkaasta työstä myönnettäväksi ansioristiksi. Ansioristin sääntöjen mukaisesti ilmatorjuntakoulutusta antavat joukko-osastot tai ilmatorjunnan parissa toimivat maanpuolustusjärjestöt
voivat tehdä esityksiä ilmatorjunnan ansioristitoimikunnalle ristin myöntämisestä. Ansioristin
myöntää Ilmatorjunnan tarkastaja.
Ilmatorjunnan ansioristiesitykset pyydetään
lähettämään 31.8.2011 mennessä ansioristitoimikunnalle oheiseen osoitteeseen. Esityksissä

pyydetään käyttämään esityskaavaketta, jonka saa pyydettäessä yhteyshenkilöltä majuri
Janne Kanaselta tai lehden päätoimittajalta.
Ilmatorjunnan ansioristit jaetaan pääsääntöisesti ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.2011.
MAAVOIMIEN ESIKUNTA HENKILÖSTÖOSASTO
Majuri Janne Kananen
Rak 5
PL 145
50101 Mikkeli.
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yhdistys

Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous
Tampereella
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen
vuosikokous järjestettiin Tampereella Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan tiloissa
12.3.2010. Paikalle oli saapunut
30 yhdistyksen jäsentä. Yhdistystä luotsaa eteenpäin jatkossa
puheenjohtajana eversti Heikki
Bergqvist.
Tampereen varuskunta
Maavoimien Materiaalilaitoksen toimintaa
Ennen varsinaista vuosikokousta
Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerien
puheenjohtaja ja tilaisuuden isäntä
Maavoimien Materiaalilaitoksen esikunnassa tietohallintoalalla työskentelevä everstiluutnantti Reijo Alanne
piti esitelmän Tampereen varuskunnasta ja Maavoimien Materiaalilaitoksesta.

Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta -juhlarahastokeräys
Eversti Seppo Lehto piti lyhyen infon tulevasta Ilmatorjuntamuseo
50-vuotta –juhlarahastokeräyksestä. Keräyksestä on luettavissa lisää
tässä numerossa. Museotoimen ja
siihen kiinteästi liittyvän maanpuolustustyön turvaamiseksi toteutetaan
”Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta –juhlarahastokeräys”. Tämän rahaston
kartuttamiseksi kerätään varoja vuosina 2011 – 2013 tavoitteeksi asetetun 600.000 euron saavuttamiseksi.

Vuosikokous
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi
44 • Ilmatorjunta 2/2011

Kokouksen osallistujia

valittiin Jarkko Metsänvirta, joka
juuri valittuna vuoden ilmatorjuntaupseerina vei kokouksen läpi tehokkaasti, mutta asioihin paneutuneena. Kokouksen sihteerinä toimi
yhdistyksen hallituksen sihteeri Kari
Kokkomäki. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Sinkkonen ja Timo
Tolkki

Vuosikokouksessa palkitut
Vuoden 2011 ilmatorjuntaupseeri
Vuoden 2011 ilmatorjuntaupseeriksi
yhdistys valitsi majuri Jarkko Metsänvirran. Jarkko Metsänvirta on Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerien pitkäaikainen johtokunnan jäsen, joka
on aktiivisella toiminnallaan kehittänyt osaston toimintaa ja osallistunut
sen toimintaan. Jarkko on toiminut

Vuoden ilmatorjuntaupseeri Jarkko
Metsänvirta

yhdistys
distykseen. Ilmatorjunta lehti tulee
säilyttää hyvänä jatkossakin. Simola totesi, että yhdistyksen hallitus on
päässyt hyvin Ilmatorjuntayhdistyksen ”herraksi” ja järjestökentän haltijaksi. Tehty strategia asiakirja on
hyvä. Katse on oltava tulevaisuuteen.

myös vuosia yhdistyksen valtuuskunnassa. Jarkon osalta voidaan todeta, että tunnustus on palkkio koko
pitkältä uralta, kuten hän itse kiitospuheessaan totesi. ”Kerran ilmatorjuntamies, aina ilmatorjuntamies”
totesi Jarkko Metsänvirta kiitospuheen lopuksi. Tunnustuksena Jarkolle luovutettiin yhdistyksen standaari
ja ”Olli-patsas”. Yhdistys onnittelee
vuoden ilmatorjuntaupseeria.

Eversti Heikki Bergqvist
uudeksi puheenjohtajaksi

Nousuun kiertopalkinto
Kymen osasto palkittiin Nousuun
kiertopalkinnolla vuoden 2010 aikana parhaiten toimineena Ilmatorjuntayhdistyksen osastona. Palkinnon
vastaanotti osaston puheenjohtaja
Seppo Rantalainen.

Kymen osaston puheenjohtaja Seppo
Rantalainen (vas) ja Ilkka Tynys
tyytyväisinä ”NOUSUUN” kiertopalkinnosta

Vuoden kirjoittaja

Hopeinen levyke
Mano-Mikael Nokelainen
Mauno von Fieandt

Ilmatorjunta-lehden vuoden kirjoittajana palkittiin varsin monipuolisesta kirjoittamisestaan everstiluutnantti
Pauli Thomenius. Hän on kirjoittanut
useita, erinomaisia palautteita saaneita artikkeleita lehteen, joista mainittakoon mm. ”Peruslukemia heraldiikasta”, ”Odessan miehet”, ”Sotilaskielen huoltoa” ja ”Hajahavaintoja lähitorjunnasta”. Lisäksi hän on
toiminut myös päätoimittajan apuna
lehden ideoinnissa sekä oikoluvussa.

Muut vuosikokouksessa
palkitut
Kultainen jäsenmerkki
Ari Rautala
Juhani Nikkanen
Ilkka Tuomisto
Standaari
Jarkko Metsänvirta
(vuoden ilmatorjuntaupseeri)
Kultainen levyke
Juhani Mattila
Lauri Niemelä
Ilkka Tynys

Kuparinen levyke
Olavi Rantalainen
Ansiomitali
Sami Elfving
Antti Lilleberg

Valtuuskunnan linjauksia
Valtuuskunnan puheenjohtaja kenraaliluutnantti Antti Simola totesi
yhdistyksen strategiaseminaarissa
saadun erittäin hyvän lopputuloksen.
Osastojen edustus seminaarissa koettiin hyväksi. Tulevan strategian osalta hän totesi, että yhdistyksen osastot
saavat olla nimeltään mitä haluavat
siihen ei hallituksen osalta puututa.
Yhdistyksen jäsenkentän laajentuminen ei ole toteutunut kuten tavoite
oli. Jäsenyys tulee ulottaa koskemaan
kaikkia varusmiehiä, ei vain RUK:n
käyneitä. Palveluksessa olevan henkilöstön sitoutuminen yhdistykseen
on ongelma. Tällä hetkellä ei ole
nähtävissä oikein aktiivisuutta henkilöstössä saati sitten kuulumista yh-

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Heikki Bergqvist ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Sinkkonen.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi
päätettiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viidestä (5) kahdeksaan (8) jäsentä. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Ilkka Anttonen, Reima
Johansson, Kari Kokkomäki, Timo
Nurmi, Ari Paavola, Jussi Salonen
sekä Ilkka Tynys.
Toimintavuoden 2011 tavoitteena
on yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ja julkaisutoiminnan kehittäminen. Yhdistyksen internet-sivusto
uusitaan ulkoasultaan moderniksi.
Internet-sivujen on annettava yhdistyksestä kiinnostava, aktiivinen ja kehittyvä mielikuva. Sivujen ulkoasu on
tärkeä asia rekrytointitoiminnassa.
Tavoitteena 2011 vuoden aikana
on yhdistää alueilla toimivien ilmatorjuntajärjestöjen toimintaa Ilmatorjuntayhdistyksessä sekä kehittää
yhdistyksen osastorakennetta. Osastojen ja kiltojen toiminnan yhdistäminen lähtee kuitenkin alueellisista toimijoista. Yhdistys ei voi vaatia
kiltoja liittymään yhdistykseen tai
osastoihin, jos killat eivät halua yhdistykseen kuulua. Keskustelu kiltojen liittymiseksi yhdistykseen on
kuitenkin aloitettu.
ITY:n valtuuskunnan puheenjohtajaksi valittiin edelleen Antti Simola ja varapuheenjohtajaksi Juha Palmujoki. Valtuuskunnan jäseniksi valittiin Reijo Alanne, Ari Grönroos,
››
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yhdistys
sen saavuttamisen välttämättöminä
ehtoina
• Uusi, toimiva organisaatio
• Riittävän laaja, aktiiviseen työskentelyyn osallistuva jäsenjoukko, jolloin työskentely on harrastus, ei rasite
• Nuorten rekrytointi ja heitä kiinnostava toimintatarjonta
• Riittävät taloudelliset resurssit

Yhdistyksen uusi puheenjohtaja eversti Heikki Bergqvist (vas) ja väistyvä
puheenjohtaja Ari Rautala

Matti Heinänen, Jukka Korhonen,
Matti Kulmala, Ahti Lappi, Eero
Lapinleimu, Mauri Lasonen, Jaakko Lipsanen, Jarkko Metsänvirta,
Aarne Nieminen, Timo Niiranen,
Olavi Rantalainen, Seppo Rantalainen, Tapio Rinne, Petri Ruotsalainen,
Aarre Seppälä, Vesa Sundqvist, Ari
Suontlahti, Pauli Thomenius, Ilkka
Tuomisto, Vesa Tuunainen, Matti Virolainen sekä Timo Wiiala.

Ilmatorjuntayhdistyksen
strategia
Yhdistyksen varapuheenjohtaja Jarmo Sinkkonen alusti kokousedustajia yhdistyksen tulevaisuuden näkymillä. Yhdistys on laatinut strategian
jossa määritetään tavoitteet vuodelle
2015. Tavoitetilassa
Ilmatorjuntayhdistys on ilmatorjunta-aselajissa palvelleiden ja
ilmatorjunnasta kiinnostuneiden
aktiivinen, kehittyvä, nykyaikainen,
jäsenistään huolehtiva ja jäsenmääräänsä kasvattava maanpuolustusjärjestö.
Ilmatorjuntayhdistys kokoaa aselajin koko kentän yhteen. Yhdistyk46 • Ilmatorjunta 2/2011

sellä on valmius toimia ja tukea monipuolisesti kaikkia aselajin tavoitteita, tehtäviä sekä päämääriä
Ilmatorjuntayhdistys on arvostettu ilmatorjunnan asiantuntija ja
vaikuttaja koko yhteiskunnassa. Yhdistys luo myönteistä mielikuvaa julkisuudessa aselajista
Jotta tavoitetilaan päästään, on

Toiminnan yhdistyksessä tulee olla
sellaista, joka houkuttelee uusia jäseniä. Viestinnän osalta Sinkkonen
totesi mm. brändin kehittämisen ja
ylläpidon. Yhdistyksen tulee näkyä
ulospäin modernina ja kiinnostavana.
Tähän liittyy mm. jo aiemmin todettu
internet-sivujen päivitys.
Vuosikokous pidettiin hyvähenkisenä. Päivän aikana saatiin vaihdettua mielipiteitä niin yhdistyksen
toiminnasta kuin muistakin päivänpolttavista asioista historiaa unohtamatta.
Teksti: Reijo Alanne
Kuvat: Reijo Alanne ja
Lauri Niemelä

Liity jäseneksi
Ilmatorjuntayhdistykseen!
Jäsenetuina saat Ilmatorjuntalehden 4 kertaa vuodessa, Ilmatorjunnan
vuosikirjan joka 2.vuosi, mahdollisuuden osallistua yhdistyksen seminaareihin sekä tapahtumiin. Ennen kaikkea pysyt ajan tasalla aselajin
tapahtumista!
Miten pääset jäseneksi?
Ota yhteyttä järjestösihteeriin (timo.tolkki@mil.fi) tai täytä yhdistyksen
nettisivuilta (www.ilmatorjunta.fi) jäsenkaavake!
Voimassaolevat jäsenmaksut:
jäsen 30 €
maanpuolustukselliset yhteisöt 30 €
yksityiset kannattajajäsenet 30 €
yritykset ja muut yhteisöt 260 €
nuorisojäsen 15 €

tapahtumia

Tapahtumakalenteri
Pvm

Aika

Tapahtuma

Paikka

Kohderyhmä Järjestää

29.7.

15.00

IT-museo 50-v
juhla

Museo/Hyrylä

Avoin kaikille

IT-museo

17.8.

17.30

Johtokunnan kokous, syyskauden
avaus, sauna

Siivikkala

Pirkanmaan
ilmatorjuntahenkilöstö

Pirkanmaan itupseerit

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

Yhteistoiminnassa Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan
kanssa

Jäsenmatka ”Tutustuminen Viron
Ilmatorjuntaan”

Tapa, Viro

ITY jäsenet

ITY hallitus

Kari Kokkomäki
karikokkomaki@gmail.com

Katso erillinen ilmoitus

Johtokunnan
kokous

Tampere/
MAAVMATLE

Pirkanmaan
it-upseerit

Pirkanmaan itupseerit

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

Kokous yhteiskokouksena
Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan kanssa

Jäsenet ja perheen-jäsenet

Keski-Suomen
osasto

Pirkanmaan
ilmatorjuntahenkilöstö ja
muut halukkaat

Pirkanmaan itupseerit

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

Yhteistoiminnassa Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan
kanssa. Lisätietoja internet
sivuilla.

Pirkanmaan
ilmatorjuntahenkilöstö ja
muut halukkaat

Pirkanmaan itupseerit

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

Yhteistoiminnassa Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan
kanssa

3.-4.9.

8.9.

16.30

24.9.

Retki Ilmatorjuntamuseoon Hyrylään

24.9.

Tutustuminen Ilmatorjunta- ja Lottamuseoon

Tuusula- Järvenpää

Yhteyshenkilö

Muuta
Katso erillinen ilmoitus

Lisätietoja myöhemmin
Keski-Suomen osaston
jäsentiedotteessa

1.10.

Alustavasti
12.00

Ilmatorjuntamuisto- Tampereen
merkkien esittely
alue

15.10.

10-16

Ohjusseminaari

PanssaripriAsiasta kiinkaati, Parolan- nostuneet
nummi

HELITR/PSPR
ja ITY/Hämeen
osasto

Pekka Jokinen
HELITR/PSPR

Katso erillinen ilmoitus

”Ilmatorjunta
tutuksi”-seminaari

Tikkakoski

Maanpuolustuskoulutusyhdistys

Keski-Suomen osasto

Lisätietoja myöhemmin
Keski-Suomen osaston
jäsentiedotteessa

19.11.

Kaikki ilmatorjun-nasta
kiinnostuneet

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.ﬁ
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tapahtumia
ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN JÄSENMATKA 2011
3.-4.9.2011
Lähde mukaan yhdistyksen jäsenmatkalle!
Ainutkertainen mahdollisuus päästä tutustumaan Viron Ilmatorjuntaan ja ilmapuolustuksen historiaan!
Alustava ohjelma:

Su 4.9.2011

La 3.9.2011

Aamupala hotellilla

10.00 Kokoontuminen terminaalissa

09.00–11.00 Tutustuminen/vierailu johonkin
Tallinnan kohteeseen

10.30-12.30 Laivamatka Tallinnaan (Tallink M/S Star)
13.00-14.00 Bussikuljetus Tallinna - Tapa
14.00-18.00 Tutustuminen Tapan ilmatorjuntatukikohtaan
Esitelmä Viron ilmatorjunnasta
Tutustuminen Viron ilmatorjuntakoulutukseen
Tutustuminen vanhaan Neuvostoliiton
lentotukikohtaan
Päivällinen varuskunnassa

11.00-12.30 Omatoimista tutustumista Tallinnaan
13.00-16.30 Laivamatka Helsinkiin
(M/S Baltic Princess)
Laivalla esitelmä
Ilmoittautumiset 1.8.2011 mennessä yhdistyksen
sihteerille (Kari Kokkomäki) sähköpostilla
kari.kokkomaki@gmail.com
Matkan alustava hinta on 120€/henkilö. Hinta
sisältää matkat, majoituksen (ml. aamupala) sekä
esitelmät.

18.00-19.00 Paluu Tallinnaan
Majoittuminen hotelliin Tallinnassa
(Tallink Spa & Conference)

Matkalle otetaan mukaan 40 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittautuneille lähetetään tarkka
matkaohjelma 21.8.2011 mennessä.

TULKAA VIETTÄMÄÄN KAUNIS KESÄPÄIVÄ PÄIJÄNTEELLÄ
JA TUTUSTUMAAN TIKKAKOSKEN ILMAILUKOHTEISIIN
Lauantaina 6.8.2011 ITY/kymen osasto ja SalpItKilta järjestävät matkan
Jyväskylään seuraavan ohjelman mukaan.
Klo 7.00 lähtö Haminasta bussilla Kouvolan ja Lahden kautta Jyväskylään.
Klo 12.00 lounasristeily M/S Rhealla Päijänteellä (35€/henk.)
Klo 15.00 tutustuminen Tikkakosken ilmailukohteisiin
Klo 18.00 paluumatka alkaa
Bussiin mahtuu 25 henkilöä. Yhdistyksen ja killan jäsenet ovat tervetulleita mukaan puolisoineen. Mikäli vapaita
paikkoja jää, niin muidenkin kiltojen jäsenet ovat tervetulleita matkalle mukaan. Kuljetuksen hoitaa ITY/Kymen
osasto/ SalpItKilta. Muut kustannukset hoitaa jokainen itse.
Tiedustelut ja ilmoittautuminen 25.7. mennessä
Ilkka Tynys

0500555977

Seppo Rantalainen 0505477602

ilkka.tynys@haminetti.net
seppo.rantalainen@kymp.net

Risteilyyn voit tutustua tarkemmin www.matkarhea.fi
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tapahtumia

ILMATORJUNTASEMINAARI 2011 ”OHJUSSEMINAARI”
Ilmatorjuntayhdistyksen Hämeen osasto ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentti järjestävät seminaarin lauantaina 15.10.2011 Panssariprikaatin Vaakunasalissa klo 1000 - 1600. Alustajina on alan parhaita asiantuntijoita, osa esityksistä pidetään englanniksi. Lounaan ja kahvitusten kulut peitetään 15 euron osallistumismaksulla. Tilaisuus on avoin muillekin kuin it-järjestöjen jäsenille.
OHJELMA
0900–1000

Tulo Sotilaskoti 2:een, ilmoittautuminen ja tulokahvi

1000–1010

Seminaarin avaus ja yleisjärjestelyt / Hämeen osaston pj Petri Ruotsalainen

1010–1030

Suomen ilmatorjunta ja HELITR tänään ja huomenna /
HELITR:n komentaja evl Jukka Korhonen

1030–1115

NASAMS II FIN / Kongsberg Defence & Aerospace As (KDA)
- Suomeen tulevan ohjusjärjestelmän ominaisuudet ja käyttö valmistajan kertomana

1115–1130

Tauko

1130–1215

NASAMS II FIN eli ITO12 koulutus Suomessa / ylil Pekka Jokinen
- Uuden ohjusjärjestelmän käyttöönotto ja koulutuksen järjestelyt

1215–1315

Lounastauko Sotilaskodissa, ”kahvi, sämpylä ja munkki”
- KDA esittelee pihalla mahdollisuuksien mukaan NASAMS II FIN -kalustoa

1315–1400

Lähitorjuntaohjukset / Rheinmetall Defence Electronics GmbH
- ITO2005:n ASRAD-lavetin sopivuus eri tyyppisille ohjuksille
(lämpöhakuiset ja säteenseuraajat)
- ASRAD II-versio: hybridi Mistral/12,7 kk
- Spike-ohjukset ASRAD II:n ohjauksessa (pst-ohjus ja väylätorjuntaohjus)

1400–1405

Ilmatorjuntamuseo 50v -juhlarahastokeräys / ev evp Seppo Lehto

1405–1430

Iltapäiväkahvi

1430–1515

Passiiviset sensorit / Rheinmetall Defence Electronics GmbH
- Miten sensoreilla voi auttaa ammuntaa?
- Millainen on nykyaikainen lämpökamera?

1515–1555

Loppukeskustelu

1555–1600

Päätössanat / Petri Ruotsalainen

Ilmoittautumiset HELITR:n esikuntaan Tuula Korpelalle 12.10.2011 mennessä puh 0299 442 505 tai email
tuula.korpela@mil.fi ja maksamalla 15 euron osallistumismaksu 12.10.2011 mennessä tilille 103235231612. Ilmoittautumiset huomioidaan saapumisjärjestyksessä, ja jos tulee tilarajoitus vastaan, siitä kerrotaan heti ilmoittautumisvaiheessa.
Kartta Panssariprikaatin Vaakunasaliin löytyy sivuilta www.panssariprikaati.fi
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in memoriam

Eversti Väinö ”Tysse” Raatikainen
Eversti Väinö ”Tysse ” Raatikainen
kuoli pitkällisen sairauden murtamana 7. huhtikuuta Tuusulassa. Tysse
Raatikainen syntyi 16.12.1929 Kuopiossa. Nuoruusvuodet sijoittuivat
sota-aikaan, jolloin maanpuolustus
sai keskeisen osan nuoren Tyssen
elämässä. Ensi kosketus sotilaselämään tapahtui jatkosodan aikana
sotilaspoikana. Maanpuolustuksesta tuli sittemmin hänen elämäntehtävänsä. Ylioppilaaksi tulon ja varusmiespalveluksen jälkeen opinnot
jatkuivat vuonna 1951 Kadettikoulussa, josta Tysse valmistui vuonna
1953. Hänen upseerin uransa alkoi
vänrikkinä Lahdessa 3. Erillisessä
Ilmatorjuntapatteristossa (myöhemmin Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo) kouluttajana ja 2.Patterin
päällikkönä. Vuonna 1963 tie kulki
Hyrylään Helsingin Ilmatorjuntarykmentin koulutustoimiston päälliköksi
ja Ilmatorjuntakoulun upseeriosaston
johtajaksi. Tysse suoritti Sotakorkeakoulun vuosina 1963-1966 ja toimi
Sotakorkeakoulussa myös ilmatorjuntaopin opettajana vuosina 19711975, josta tehtävästä hän siirtyi vuodeksi Pääesikunnan sähköteknillisen
toimiston päälliköksi. Viimeiset aktiivipalvelusvuotensa Tysse toimi Ilmatorjuntakoulun johtajana vuodesta
1976 alkaen jääden reserviin vuonna 1981.
Tysse Raatikainen tunnetaan
energisenä toiminnan miehenä, jolle maanpuolustustyö ja toiminta eri
maanpuolustusjärjestöissä oli työn
ohella merkitsevää. Heti reserviin
jäätyään hän otti vastuun Uudenmaan reserviläispiirien toiminnanjohtajana, jossa tehtävässä hän toimi vuodet 1981-1985. Sitä ennen
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hän oli jo ehtinyt toimia Tuusulan
Upseerikerhon, Itä-Uudenmaan kadettipiirin ja Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtajana sekä eri
tehtävissä Ilmatorjuntasäätiössä.
Ilmatorjuntamuseo oli Tysselle lähes elämäntehtävä. Hän oli jo
1970-luvun jälkipuoliskolla Ilmatorjuntasäätiön museohoitokunnan
puheenjohtajana paneutunut Hyrylässä sijaitsevan Ilmatorjuntamuseon kehittäminen ja hän toikin museon ylläpitoon museaalisen otteen,
joka painottui tiedon keräämiseen ja
tallentamiseen sekä kokoelmien kartuttamiseen. Ilmatorjuntamuseo tuli
tuolloin Tysselle tutuksi.
Toisen todella mittavan jakson Ilmatorjuntamuseon hyväksi hän teki
vuosina 1991-1999. Tysse sai tehtäväkseen Ilmatorjuntamuseosäätiön
perustamisjärjestelyt ja ne hän hoiti
tarmolla sekä taidolla. Kun museosäätiö kesäkuussa 1991 perustettiin,
hänet valittiin uuden säätiön hallituksen puheenjohtajaksi. Itseään säästämättä Tysse uurasti museon hyväksi

milloin ”toimitusjohtajana”, milloin
”konekirjoittajana tai sihteerinä”,
tai milloin ”mainiona seuramiehenä”. Ja tulosta myös syntyi aikana,
jolloin Suomi oli ajautunut syvään
lamaan. Kun säätiön perustamiseen
liittyvä ”byrokratia” oli hoidettu, alkoi museon rakenteellinen kehittäminen. Ensimmäinen uusi näyttelyhalli
vihittiin käyttöön marraskuussa 1996
ja pian sen jälkeen käynnistyi palvelukeskuksen rakentaminen. Tysse
luopui puheenjohtajuudesta vuoden
1998 lopussa ikäänsä ja terveydentilaansa vedoten, mutta jatkoi vielä palvelukeskuksen rakentamisen projektipäällikkönä syksyyn 1999 saakka.
Tysse Raatikainen ylennettiin
everstiksi vuonna 1989. Ansioistaan
museon kehittäjänä hänet kutsuttiin
Ilmatorjuntamuseosäätiön kunniajäseneksi vuonna 2003. Hänelle on
myönnetty Suomen Leijonan Komentajamerkki ja Suomen valkoisen Ruusun 1.luokan Ritarimerkki.
Lisäksi hänelle on myönnetty sotilasansiomitali, Reserviupseeriliiton
kultainen ansiomitali, Reservialiupseeriliiton hopeinen ansiomitali sekä
ilmatorjunnan ansioristi siivitetyn
ammuksen kera, Ilmatorjuntasäätiön ja ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen
hopeiset ansiolevykkeet ja lukuisia
muita huomionosoituksia. Hänet on
myös nimetty vuonna 1993 vuoden
ilmatorjuntaupseeriksi.
Tysse oli energinen toiminnan
mies ja toisaalta lupsakka savolainen seuramies. Sairaus vei hiljalleen
voimat ja pakotti Tyssen viimeisiksi
elinvuosiksi kotihoitoon. Tysseä jää
kaipaamaan laaja ystäväpiiri.
Seppo Lehto

in memoriam

Insinöörieversti Niilo Siltamaa
Ilmatorjunta-aselajin veteraani, ohjusalan ”grand old man” insinöörieversti Niilo Siltamaa kuoli 91-vuotiaana 19.4.2011. Hän oli syntynyt
4.7.1919 Lammilla.
YH:n alkaessa lokakuussa 1939
Niilo Siltamaa palveli suojeluskuntalaisena 52. Raskaassa Ilmatorjuntapatterissa Herttoniemessä. Talvisodan sytyttyä hän aloitti varusmiespalveluksensa koulutuskeskuksessa
(Jv.Koul.K 3), missä hän sai aseseppäaliupseerikoulutuksen ja ehti
vielä korpraalina mukaan talvisodan loppuvaiheen taisteluihin (Er.P
35) Miehikkälässä ja Säkkijärvellä.
1.7.−15.11.1940 hän suoritti reserviupseeritutkinnon 1.ItUK:n kurssilla juuri perustetussa Ilmatorjuntakoulussa. Varusmiespalveluksen
päätyttyä Niilo Siltamaa jäi kesävänrikkinä palvelukseen Erilliseen
Ilmatorjuntapatteriin Jyväskylässä.
Jatkosodan alkaessa Niilo Siltamaa oli ensin sijoitettuna Torjuntapiiri 4:n tehtäviin Jyväskylässä ja sen
jälkeen torjuntakeskukseen Kotkassa (10.PTK). Pääosan sodan ajasta
hän toimi ilmatorjunnan erikoishuoltoupseerina I AKE:n, V AKE:n ja VI
AKE:n (It.R 11) ilmatorjuntatoimistoissa. Syksyllä 1943 hän palveli lyhyen aikaa rintamajoukoissakin Syvärillä 260.It.KKK:n joukkueenjohtajana ja päällikkönä. Erikoishuoltoupseerina hän joutui perehtymään
ilmatorjuntajoukkojen kirjavaan
taisteluvälineistöön ja ajoneuvokalustoon. Eräänä kokeilukohteena oli
jyväskyläläisen yrityksen Mikron
valmistama 20 mm:n VKT-tykin lavetti, joka ei ollut hyvä. Vetäytymisvaiheessa Syväriltä Niilo Siltamaa
sai siirrettyä mottiin jääneestä ilma-

torjuntajunasta tykit ja ampumatarvikkeet pois, mutta muuten juna piti
tuhota polttamalla.
Sodan päätyttyä Niilo Siltamaa
jäi palvelukseen Ilmatorjuntakoulun
Koeampumaosastoon. Hän aloitti
myös opinnot Teknillisen korkeakoulun sähköosastolla ja valmistui
vuonna 1952 diplomi-insinööriksi.
Diplomityön aihe oli ”Delta-keskuslaskimen muutostyö”, jonka tuloksena kaikki Delta-laskimet (15) modernisoitiin kesällä 1944 hankittuja 88
mm:n raskaita pattereita varten. Siltamaa palveli v. 1948−1954 insinöörikapteenin vakanssilla Ilmavoimien
Esikunnassa ja siirtyi sitten insinöörimajurin virkaan Pääesikunnan aseteknilliseen toimistoon, missä hänen
tehtävänään oli ilmatorjunta-aseiden
suunnittelu. Tuohon ajanjaksoon sisältyivät muun muassa 20-millisten
tykkien (HS, Oe) kokeilut, 40 It.K/36
B:n varustaminen moottorisuuntauksella ja 35 mm:n automaattijaoskaluston hankinta Sveitsistä.
Erittäin salainen rauhansopimuksessa kiellettyjen ilmatorjuntaohjusten tutkimustyö aloitettiin Suomessa

vuonna 1956. Tätä varten Pääesikunnan aseteknilliseen osastoon perustettiin 1.3.1960 asetutkimustoimisto,
johon insinöörieverstiluutnantti Niilo Siltamaakin sijoitettiin. Toimiston
nimi muuttui vuonna 1968 ohjustoimistoksi. Niilo Siltamaa oli jo vuonna 1956 kirjoituksessaan (Sotilasaikakauslehti 6/1956) ehdottanut, että
ohjattavista ammuksista käytettäisiin
sanaa ohjus; näin tapahtuikin, tosin
ei ihan heti. Siltamaa oli teknillisenä
asiantuntijana mukana vuonna 1962
vireillä olleessa ilmatorjuntaohjushankinnassa, joka ei valitettavista
ulkopoliittisista syistä toteutunut.
Sen jälkeen hän oli mukana kaikissa
muissakin puolustusvoimien ohjushankkeissa ja ehti nähdä ensimmäisten it-ohjushankintojen toteutuvankin ennen siirtymistään 60-vuotiaana
eläkkeelle sotilasyli-insinöörin virasta vuonna 1979. Hänet ylennettiin insinöörieverstiksi vuonna 1977. Vielä
eläkkeellä ollessaankin Siltamaa toimi ohjusalan opettajana Taistelukoulussa ja Sähköteknillisessä koulussa.
Niilo Siltamaa oli aktiivinen mies
sekä työssään että harrastuksissaan.
Hän oli Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen perustajajäsen ja osallistui järjestötoimintaan Insinööriupseeriliiton
ja Valtion diplomi-insinöörien liiton
hallituksissa. Hänet kutsuttiin Insinööriupseeriliiton kunniajäseneksi.
Eläkkeellä ollessaan hän osallistui
myös Espoon Mieslaulajien ja Upseerifilatelistien toimintaan. Hänet
palkittiin merkittävistä sodan ja rauhan ajan ansioistaan lukuisilla kunnia- ja ansiomerkeillä. Teemme kunniaa hänen muistolleen!
-Ahti LappiIlmatorjunta 2/2011 • 51
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Sotilasmestari Reino Björkqvist
Ilmatorjunnan veteraani, sotilasmestari Reino Björkqvist kuoli 84-vuotiaana Riihimäellä 22.3.2011. Hän oli
syntynyt Helsingissä 10.5.1926.
Monet hieman varttuneemman
polven ilmatorjunta- ja tutkamiehet muistavat Reino Björkqvistin,
Hyrylässä ja Riihimäellä 1960- ja
1970-luvulla kouluttajana toimineen värikkään kanta-aliupseerin ja
toimiupseerin. Hänen sotilasuransakin oli poikkeuksellinen.
Reino Björkqvist kävi koulunsa
Lappeenrannassa, missä hän osallistui sotilaspoikana maanpuolustukseen talvi- ja jatkosodassa, mikä
käy ilmi hänen saamistaan muistomitaleistakin. Hänen ensimmäiseksi palvelukseen astumispäiväkseen
on merkitty 15.5.1942, jolloin hän
oli vasta 16-vuotias. Sodan päätyttyä
hän jäi varusmiespalveluksensa suoritettuaan aliupseeriksi ilmatorjunta-aselajiin. Sotilaselämä oli sotien
jälkeisinä vuosina karua. Kun henkilökohtaiset asiat menivät oikein solmuun, Reino Björkqvist sai huiman
päähänpiston paeta ongelmia lähtemällä muukalaislegioonaan! Hän
palveli vuosina 1954−1959 jalkaväkirykmentissä 5e Regiment Etranger D’Infanterie. Hän sai tunnetusti ankaran koulutuksen legioonassa
ja osallistui Indokiinan ja Algerian
sotiin, joiden rankkoja kokemuksia
hän on muistellut aselajilehdessämmekin (1/1973). Monet muistavat
komean kunniamerkkirivin Reino
Björkqvistin rintapielessä paraateis52 • Ilmatorjunta 2/2011

sa, joukossa oli kolme ranskalaista
kunniamerkkiä.
Muukalaislegioonasta selvittyään Reino Björkqvist palasi kanta-aliupseeriksi Suomen armeijan
riveihin. Hän palveli Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä ja toimi
1960-luvun alkupuolella upo uuden
Super-Fledermaus-tulenjohtolaitteen kouluttajana. Majuri Aimo Heinaro värväsi ennestään tuntemansa
Björkqvistin 1.5.1965 Sähköteknilliseen Kouluun Riihimäelle, missä hän
toimi tutka-alan kouluttajana. Koulun historiikissa (1998) on hänestä
monta hauskaa muistelmaa. Björkqvistin toimiessa tutka-asentaja-aliupseerikurssien johtajana, hän johti
aina kurssin kovan sissiharjoituksen

”muukalaislegioonan tapaan”, ja oppilaat olivat siitä ylpeitä. Pojat kuvailivat häntä kurssikirjassa (1/73)
seuraavasti: ”Mies josta voisi kirjoittaa vaikka romaanin. Värikäs ja
tomera kouluttaja, joka piti huolen
hiustemme lyhyydestä ja paikkojen
siisteydestä. Vastapainoksi hän oli
ainoa, joka ymmärsi lomatarpeitamme. Mielilausahduksia: ”Onks’
murheita?” tai ”Jannut… perjantai”, joka tiesi hommia. Kurssilaiset ilman ”Björkkaa” olisivat kuin
huutolaispojat autiomaassa etsimässä bensiiniasemaa, jota ei ole vielä
rakennettukaan.” Oppilaat hankkivat kiitokseksi Björkqvistille Ranskasta muukalaislegioonan valkoisen
juhlapäähineen kέpin, joka häneltä
puuttui – hyvä osoitus oppilaiden
kunnioituksesta. Eversti Aimo Heinaro muisteleekin Reino Björkqvistiä lämpimästi erinomaisena kouluttajana.
Aktiivisena miehenä Reino
Björkqvist toimi sotilasuransa ohella monissa siviilitehtävissä, kuten
Erämessujen ja Liikennemessujen
kenttäpäällikkönä useita kertoja
1970-luvulla. Sotilasmestari Reino
Björkqvist siirtyi 55-vuotiaana eläkkeelle puolustusvoimista 10.5.1981.
Hänen harrastuksiaan olivat kirjallisuus, kalastus ja ilmailualan kirjallisuuden keräily. Muisto elää.
-Ahti Lappi-
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Majuri, ekonomi Karl Christian Oesch
Sotiimme osallistunut kadettiupseeri, ekonomi Karl Christian Oesch
kuoli 90-vuotiaana 4. maaliskuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt
1.1.1921 Sortavalassa.
Päästyään ylioppilaaksi Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta
vuonna 1938 Christian Oesch meni
varusmiespalvelukseen Ilmatorjuntarykmentti 2:een Viipurissa. Hän
oli mukana Muurilan kesäleirillä
1939. Aliupseerikoulua ehdittiin
käydä vain puolitoista kuukautta
ennen YH:n alkua. Oesch osallistui
talvisotaan rykmenttinsä valonheitinyksikössä. Reserviupseerikurssin
kenttätykistölinjan käytyään Christian Oesch seurasi isänsä, kenraaliluutnantti Lennart Oeschin jalanjälkiä ja meni toukokuussa 1940
Kadettikouluun. 24.kadettikurssi oli
ensimmäinen, jolla oli ilmatorjuntalinja. Muita kadetteja olivat K.H.
Pentti, Auvo Villanen ja C.G. Savonius, opettajana toimi ltn Kyösti
Pulliainen. Presidentti Risto Ryti
ja marsalkka Mannerheim nimittivät kadetit upseereiksi juuri ennen
jatkosotaa 16.5.1941.
Christian Oesch osallistui jatkosotaan kenttäarmeijan ilmatorjuntajoukoissa ensin nuorempana upseerina 103.Kevyessä Ilmatorjuntapatterissa Karjalan kannaksella 1941 ja
vuodesta 1942 lähtien 143.Kevyen
Ilmatorjuntapatterin päällikkönä
Aunuksen rintamalla mm. Äänislinnassa. Organisaatiomuutoksen
jälkeen marraskuussa 1943 hän siir-

tyi 19.Kevyen Ilmatorjuntapatterin
päälliköksi. Hän oli mukana myös
Lapin sodan alkuvaiheissa Kemissä.
Sodan ajan ansioistaan hänet palkittiin 3. ja 4.luokan Vapaudenristeillä
miekkojen kera. Hänet ylennettiin
kapteeniksi vuonna 1944. Sodan jälkeen Oesch toimi patterin päällikkönä ja teknillisen toimiston päällikkönä Ilmatorjuntarykmentti 2:ssa.
Christian Oesch siirtyi vuonna
1945 siviiliin ja valmistui ekonomiksi Kauppakorkeakoulusta vuonna 1947. Vuosina 1947−1975 hän
oli toimitusjohtajana kello- ja kultaalan yrityksissä ja sen jälkeen Suomen Suoramarkkinointiliiton toiminnanjohtajana vuoteen 1985 asti.
Christian Oesch toimi urheilujärjestöjen luottamustehtävissä yli 30
vuoden ajan erikoisalanaan pyöräily
ja painonnosto. Hän toimi Suomen
Pyöräilyliiton toiminnanjohtajana
vuosina 1975−1981 ja osallistui

kielitaitoisena miehenä urheilujärjestöjen kansainvälisiin kongresseihin. Oesch kirjoitti vuosikymmenien aikana lukuisia urheiluaiheisia
lehtijuttuja ja painonnostosta kirjankin. Hän toimi myös urheilukilpailujen radioselostajana. Christian
Oesch palkittiin näistä ansioistaan
Suomen Urheilun ansioristillä, Suomen Olympialaisella Ansioristillä ja
urheilujärjestöjen kultaisilla ansiomerkeillä.
Christian Oeschin harrastuksiin
kuuluivat urheilun lisäksi musiikki
ja kielet. Hän osallistui myös Suomalaisen Yhteiskoulun entisten oppilaiden toimintaan ja oli mukana
aselajinsa veteraanien kokouksissa.
Majuri Oesch oli eräs viimeisiä niistä kadettiupseereista, jotka toimivat
sodassa johtajatehtävissä ilmatorjuntapatterin päällikkönä.
-Ahti Lappi-
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Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta
- juhlarahastokeräys
Ilmatorjuntamuseo on jo
50-vuotias ja mikä parasta –
näyttävä ja hyvässä kunnossa!
Ilmatorjuntamuseossa on kolmen viime vuoden aikana vieraillut yli 30 000 kävijää ja heiltä saatu palaute on ollut erittäin
myönteistä. Me ilmatorjuntamiehet ja –naiset voimme olla
museostamme ylpeitä. Sinne voi
viedä ystävätkin perehtymään
aselajimme kalustoon ja aikaansaannoksiin, eikä tuota heille pettymystä. Ilmatorjuntamuseon kehittäminen
nykymuotoonsa ei olisi ollut mahdollista ilman voimakasta talkoohenkeä
ja yhteistyökumppanien taloudellista
tukea. Tätä samaa uhrautuvaisuutta
ja laajaa tukea tarvitaan myös nyt.

Miksi keräys
Ilmatorjuntasäätiö vastaa Ilmatorjuntamuseon toiminnan ja tulevaisuuden jatkuvuudesta. Veteraanipolvien väistyessä museon merkitys
korostuu. Ilmatorjuntamuseossa on
kattavasti esillä Suomen itsenäisyyden ajan ilmatorjuntakalustoa ja veteraanien perintöä. Tämä toiminta

nähdään erittäin tärkeäksi, koska se on myös osa isänmaallista
suomalaista kulttuuriperintöä ja
varmasti säilyttämisen arvoista.
Ilmatorjuntasäätiö haluaa
museon ylläpitäjänä tuntea vastuunsa ja on museotoiminnan
turvaamiseksi ja kehittämiseksi
käynnistänyt Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta –juhlarahastokeräyksen, johon toivomme kaikkien ilmatorjunta-aselajissa palvelevien , palvelleiden ja heidän ystäviensä
osallistuvan. Osallistu keräykseen,
niin olet varmistamassa ilmatorjunnan historian tallennustyötä.

Mihin rahaa tarvitaan
Ilmatorjuntamiesten ja -naisten 50
vuoden aikana tapahtuneen määrä-

Quo vadis, Ilmatorjuntamuseo?
Kysymyksiä on helppo esittää. Vastauksia on taas paljon vaikeampi antaa.
Ennustaminen on sekin spekulointia
- kunnon kristallipalloja ei oikeastaan ole olemassa. Haluja, tahtoja,
tekoja ja tekijöitäkin löytyy. Välinpitämättömyyttä, vastahankaisuutta,
pessimismiä, laiskuutta sitäkin on
runsaasti olemassa. Jokaisella meillä on kuitenkin mahdollisuus valita
sellainen vaihtoehto, jonka mukaisen
näkymän toivoisimme mielikuvituksemme kristallipallossa näkyvän.
Kysymys on tietenkin siitä tiestä
ja tavoitteesta, jota pitkin ja kohti toivoisimme museomme tulevaisuuden
suuntautuvan. Sopisiko seuraavanlainen vaihtoehto ajatutusten poh54 • Ilmatorjunta 2/2011

jaksi: Voisimme asettaa ensimmäiseksi tavoitteeksi vaikkapa vuoden
2025. Ilmatorjunta-aselaji täyttää
sinä vuonna 100 vuotta. Olisihan se
hienoa, jos vielä silloinkin Ilmatorjuntamuseon lipputangossa siniristilippu liehuu komeasti ja veteraanisukupolven, jonka jäsenistä harvoja
on enää jäljellä, jättämä viesti edelleen siirtyy konkreettisena sen päivän suomalaisille. Tulisipa lisäksi
välitettyä kävijoille tietoa siitä, että
kirjainpari IT tarkoittaa tai ainakin
on tarkoittanut muutakin kuin informaatiotekniikkaa.
Tavoite ei varmaankaan ole utopistinen. Ainakin se on selvästi päämäärähakuinen. Moni meistäkään tä-

män hetken it-tarpojista ei ilmeisesti
tähän tavoitteeseen enää ehdi, mutta
tietoisuus siitä, että sinne ollaan menossa on voimia antavaa.
Mitä itse aselajille tuona kyseisenä vuonna kuuluu, sitäkään emme
tiedä. Se, että ilmatorjuntaa maamme
puolustuskyvyn ylläpitämisessä edelleen tarvitaan - voimakkaana ja iskukykyisenä - tuntuu ja kuulostaa täysin
väistämättömältä. Kirjainlyhennettä
IT sen sijaan tässä meille niin tutussa merkityksessä ei ehkä enää kovin
usein esiinny. Siinäkin mielessä esitetty tavoite tuntuu mielekkäältä.
Mitä sitten sen jälkeen, se on jätettävä niiden polvien päätettäväksi,
jotka silloin ovat ohjailemassa ja päät-

it-museo
tietoisen ja vapaaehtoisen työn ansiosta Ilmatorjuntamuseo on ajan vaatimukset täyttävä sotahistoriallinen
erikoismuseo, jonka vuotuinen toiminnan ylläpitämisen menoarvio on
noin 140.000 euroa. Tästä summasta
saadaan yhteiskunnan tukena 70 % ja
pääsylipputuloina 10 %, mutta loput
20 % eli noin 30.000 euroa on hankittava vuosittain muilla keinoin. Tämä

summa on suunniteltu saatavaksi nyt
toteutettavassa juhlarahastokeräyksessä kertyneen pääoman tuotolla.

Juhlarahastokeräyksen
toteutus
Keräykselle on Poliisihallinnon lupa
n:o 2020/2010/4086 (22.2.2011).
Keräys on valtakunnallinen (pl
Ahvenanmaa) ja toteutetaan ajalla

1.3.2011 – 28.2.2013. Keräystä varten on avattu seuraavat tilit:
Nordea 136630-128587, IBAN
FI29 1366 3000128587
Sampo 804307-10126485, IBAN
FI03 8043 0710 126485
OP-Pohjola 509212-2117481,
IBAN FI60 5092 1220 117481
Lisäksi suoritetaan lista- ja lipaskeräystä eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Koko keräyssumma kartuttaa
täysimääräisenä rahastoa. Keräysorganisaatio toimii vapaaehtoisin voimin ja mahdollisista kuluista vastaa
Ilmatorjuntasäätiö.

Lisätietoa keräyksestä saa
keräyspäälliköiltä:
Seppo Lehto, 040 560 6556,
seppoleh@gmail.com
Risto Häkkinen, 050 407 8221,
rhakkinen@hotmail.com

tämässä asioista. Kaunis ja keskeinen
alue vanhassa sotilasmiljöössä on ainutlaatuinen kohde kaikelle maanpuolustusmyönteiselle toiminnalle:
kotiseudun historian ja tulevaisuuden
suunitelmien esittämiselle, urbanisoituville kansalaisille yhä tarkeimmiksi käyvien reippailu- ja liikuntatoimintojen tukikohdaksi sekä monenlaisen muun kehittävän harrastus- ja
kokoontumistoiminnan tyyssijaksi.
Tulkoot nämä vain ajatuksina ja esimerkkeinä mainituiksi niistä mahdollisista uusista tavoitteista, joita aika ja
sen muuttuminen tuo tullessaan.
Mikä sitten voisi olla muunlainen
vaihtoehto museomme tienviitaksi:
välinpitämättömyys, taivoitteiden ja
toiminnan päämäärättömyys, kehittämisestä ja uudistumisesta luopuminen, ei huolta huomisesta. Eihän se tie

ja valinta tietenkään tällainen voi olla.
Kukaan ei tosissaan voi näin ajatella.
Lopputuloshan olisi tietenkin kaiken
tehdyn, uhratun, toivotun ja uskotun
tuho. Kutsuminen skandaaliksi kuulostaisi vain vastuunsiirrolta.
Elämme tällä hetkellä muutosten aikaa. Puolustusvoimat uudistuu,
museon alueen isäntä on vaihtunut ja
uusi polvi niin museon vetäjissä kuin
käyttäjissäkin on vähitellen astumassa ruotuun. Vaikka museon kaikinpuolinen tilanne tällä hetkellä on vähintäänkin vakaa, ja monet tulevien
tapahtumien ennusmerkit näyttävät
hyvinkin vihreää valoa, aikaa ei ole
tuhlattavaksi - toimeen on tartuttava NYT.
”Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta -Juhlarahastokeräys” on lähtenyt
käyntiin. Kuinka se etenee ja miten

sille asetetut tavoitteet saavutetaan
ratkaisee sen, kumpi vaihtoehto tulee valituksi. Sen valinnan suoritat
myös sinä arvoisa lukija. Siitä millaisen henkisen ja aineellisen työn ja
tuen me kaikki tälle asialle voimme
ja haluamme antaa - tässä ja nyt - tulee määrittämään tienviitan osoittaman suunnan.
Sielun sisäinen kristallipalloni
näyttää, että viitta tulee osoittamaan
oikeaan suuntaan. Uskon ja luotan
siihen, että voimamme keräämällä
ja kokoamalla voimme luottaa siihen, että vuonna 2025 lippu liehuu
ja juhlaväki voi ylpeänä ja kiitollisena kohottaa lasinsa 100-vuotiaan
aselajin kunniaksi ja menestykseksi.
Ken elää, se tämän näkee!
-Rauli Helminen
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KUTSU
Ilmatorjuntasäätiöllä on kunnia
kutsua kaikki ilmatorjunnan ystävät
(avec)
Ilmatorjuntamuseon 50-vuotisjuhlaan Tuusulaan perjantaina
29.7.2011 klo 15.00.
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Lapin
ilmatorjuntarykmentille
Ritarimalja

Juhlan ohjelma:
Alkufanfaari
Varusmiessoittokunta
Avaussanat
Kenraalimajuri Kari Siiki
Musiikkiesitys
Juhlapuhe
Kenraaliluutnantti Antti Simola
Palkitsemiset
Musiikkiesitys
Tervehdykset
Opetusministeriö
Puolustusvoimat
Tuusulan kunta
Musiikkiesitys
Juhlan jälkeen kahvitarjoilu
ja tutustuminen museoon.
Arkipuku/palvelusasu
Muistamiset pyydetään
suuntaamaan
Ilmatorjuntamuseo 50 vuotta
-juhlarahastokeräystileille.
Nordea 136630-128587,
Sampo 804307-10126485,
OP-Pohjola 509212-2117481

Ilmatorjuntamuseon 50-vuotisjuhlalogo ja keräystunnus. Aiheesta
myös omakuvapostimerkki.
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Lapin Ilmatorjuntarykmentin joukko juuri Ritarimaljan vastaanottaneena
Ilmatorjuntaharjoituksessa 1/2011.

RITARIMALJA on Mannerheimristin ritarien ilmatorjunta-aselajille 28.1.1987 lahjoittama ikuisesti
kiertävä kiertopalkinto. RITARIMALJA luovutetaan vuosittain
joukko-osastolle ansioista ilmatorjunta-aselajin koulutus- ja valmiustehtävien suorittamisessa sekä
aselajin maineen yl-läpitämiseksi.
Vuoden 2010 osalta RITARIMALJA luovutettiin Lapin Ilmatorjuntarykmentille.
Perusteluna oli, että Lapin Ilmatorjuntarykmentin henkilöstö
on tehnyt vuonna 2010 korkealaatuista työtä varsinkin sille käskettyjen ilmatorjunnan koulutustehtävien toteuttamisessa. Lapin
Ilmatorjuntarykmentti saavutti

vuonna 2010 ainoana Maavoimien
joukko-osastona kaikki kolmetoista
keskeistä Pääesikunnan ja Maavoimien Esikunnan varusmieskoulutukselle asettamaa tulostavoitetta.
Lisäksi rykmentissä vallitseva hyvä
työilmapiiri ja laadukas johtaminen
ovat edesauttaneet hyvien tulosten
toteutumisessa.
RITARIMALJA luovutettiin
LAPITR:lle ilmatorjuntaharjoituksen 1/11 päätöstilaisuudessa
26.5.2011 harjoituksen johdon toimenpiteet.

Puolustusvoimien strateginen kumppani Millog Oy
vastaa maavoimien ajoneuvo- ja panssarikaluston,
ase- ja elektroniikkajärjestelmien ja -laitteiden
asennuksista, modifikaatioista ja kunnossapidosta
sekä osallistuu maavoimien materiaalihankkeisiin.

Millog Oy
Hatanpään valtatie 30
33100 TAMPERE
Puh. 020 469 7000

w w w. m i l l o g . f i

Kokkolan Asuntomessuilla esitellään yhteensä 42 kohdetta;
30 omakotitaloa, seitsemän
kerrostaloasuntoa, kaksi rivitaloasuntoa, yksi paritaloasunto,
esittelyhallin Tuotetalo sekä
oheiskohde Neristanissa.

Kaikenkokoisia
koteja kaikenikäisille!

Senioriasumisen koko kirjo:
- turvallinen yksiö, pienet
city-omakotitalot
- ylellinen Villa Senior ja
perinteinen pohjalainen
kolmen sukupolven pihapiiri.
Messut avoinna päivittäin
15.7. - 14.8.2011 klo 10 - 18.

Tervetuloa Kokkolaan ja Asuntomessuille!
www.asuntomessut.ﬁ/kokkola
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ITH 1/11 - Lohtaja
Totuttuun tapaan toukokuussa Lohtajan Vattajanniemellä järjestetty Maa-,
Meri- ja Ilmavoimien valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus (ITH) keräsi dyynien sävyttämiin merimaisemiin tänäkin vuonna joukkoja joka
puolelta Suomea.
ITH:ssa oli vahvasti edustettuna kaikkien ilmatorjuntakoulutusta
tarjoavien joukko-osastojemme, eli
Lapin Ilmatorjuntarykmentin, Karjalan Prikaatin, Reserviupseerikoulun,
Utin Jääkärirykmentin sekä Panssariprikaatin lisäksi Viestirykmentti
ja Tykistöprikaati. Lisäksi Merivoimista mukana oli Upinniemen Sotilaspoliisikomppania. Tällä toukoleirillä Parolannummella, Hattulassa sijaitseva Panssariprikaati kantoi
1/11 ITH:sta järjestelyorganisaation
tukivastuun, eli vastasi pitkälti harjoituksen ylläpidollisista seikoista
aina alueen siisteydestä harjoitusten
kulkuun.
Harjoitus sijoittui 20.–26.5. väliselle ajalle ja jakaantui kahteen vaiheeseen, harjoitusvahvuuden kivutessa parhaimmillaan n. 1500 henkilöön. Ampumavaihe järjestettiin
20.–23. päivä toukokuuta. Se sisälsi
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useita erilaisia ryhmän jalkaväkiaseammuntoja, joissa jalkaväkiaseina
käytettiin rynnäkkökivääri 62:n lisäksi pistoolia, konepistoolia, haulikkoa
sekä tarkkuuskivääriä. Ilmatorjuntakanuunoin ja -konekiväärein, tykein
sekä ohjusjärjestelmin toteutetut suuremman luokan ammunnat olivat harjoituksessa kuitenkin pääosassa. Näitä
ammuntoja suoritettiin tasaiseen tahtiin läpi ampumavaiheen.
Raskaamman asekaluston osalta
tositoimiin pääsivät 12,7 ITKK (ilmatorjuntakonekivääri), 23ITK61
(ilmatorjuntakanuuna, ”Sergei”)
sekä ohjusjärjestelmien puolelta
ilmatorjuntaohjukset ITO90M ja
ITO05M. Suunnitelmasta poiketen
BMP-2 –rynnäkköpanssarivaunut
jäivät kokonaan harjoituksesta pois.
Ohjusammunnat suoritettiin 21.–23.
päivä, jolloin ohjuksia lähetettiin taivaalle tavallista enemmän. Tulenjohtamisesta näissä ammunnoissa vastasi JOKE-osasto (johtokeskus). Kokonaisuudessaan ohjuksia ammuttiin
05M:llä 3 ja 90M:llä jopa 15 kappaletta.
Ampumavaiheessa MALE-, eli
maalilennokkijaos vastasi lennokkei-

neen ammuntojen todenmukaisuudesta sekä haastavuudesta. AT04sekä Banshee 500 –maalilennokkeja
oli ilmassa lähes jatkuvasti koko harjoituksen ensimmäisen vaiheen ajan.
Ilmatorjuntakanuunoilla ammuttiin
lisäksi Ilmavoimien paikalle lentämän Learjetin perässään vetämään
maalipussiin. Lennokkien käyttäminen takaa ampujille aidot tilanteet ja
sen myötä paremman tilaisuuden oppia toiminta mahdollisimman realistisissa olosuhteissa.
Ammuntoja seuranneessa IPH–
vaiheessa (ilmapuolustusharjoitus)
ampuminen kovilla ampumatarvikkeilla jätettiin kokonaan kuvioista
pois, ja keskityttiin tositilanteen simulointiin ilman enempiä laukauksia. Ilmapuolustusharjoituksen aikana valmiutta kohotettiin koko harjoitusalueella; johtoportaat perustettiin,
tutkat ja tykit ajettiin asemiin, naamioitiin kalusto, majoitus sekä johtokeskukset ja jäätiin asemiin odottamaan vihollisesta varoittavaa, tulenjohdon tutkakuvien perusteella
tekemää hälytystä. Majoitusalueella
taistelijoita informoitiin vihollisesta
hälytyssireenin avulla.

Harjoituksen tässä
vaiheessa Ilmavoimat
liittyivät toden teolla mukaan toimintaan.
24.-26.5. suoritetuissa
puolustusharjoituksissa rannan tuntumaan
penkalle ryhmittynyt
ilmatorjuntakalusto
kohtasi lukuisia hyökkäystilanteita taivaalta.
Vihollisen roolia pääsivät esittämään Ilmavoimien lentäjät Hawk- ja
Hornet –suihkuhävittäjineen sekä tiedustelutehtävissä
esiintynein Learjetein. Koneet tarjosivat ilmatorjuntamiehille monenlaisia haasteita lentäen milloin yksinään kauempana ja hyökäten välillä
ryhmässä suoraan kohti. Erilaisilla
taktisilla hyökkäysmuodostelmilla,
-suunnilla sekä –korkeuksilla pyrittiin sisällyttämään harjoitukseen eri
vaikeusasteita.
Ilmatorjuntajoukkojen oli tarkoitus harjoitella vihollisen havaitsemista sekä ”tuhoamista”, eli kuvitteellisen valtakunnallisen suurkohteen
puolustamista kokonaisuudessaan.
Hävittäjiin ja IT-kalustoon kertyneen
datan perusteella voitiin päätellä,
kuinka hyökkäykset olisivat oikeassa tilanteessa päättyneet – olisivatko tykkimiehet ehtineet vaurioittaa/
pudottaa koneen ennen kuin se olisi
ehtinyt tehdä kohteeseensa tuhoavan
iskun, ja niin edelleen. Taistelutilanteen realistisuutta oli lisäämässä tu-

lenkuvaussimulaattori, joka esitti koneiden penkalle kohdistamaa tulta.
IPH –vaihe toimi kaiken kaikkiaan
erinomaisen hyvänä yhteistoimintaharjoituksena Maa-, Meri- ja Ilmavoimien kesken.
Varusmiesten lisäksi Lohtajan
alueella nähtiin myös reserviläisiä,
kun n. 10 henkilön suuruinen VEH
-ryhmä (Vapaaehtoinen Harjoitus)
kierteli erilaisissa harjoituksissa. Vapaaehtoisten joukko pääsi mm. ampumaan pistoolilla sekä ITKK:lla ja
saivatpa he myös kokea pyrähdyksen helikopterin kyydissä. VEH on
järjestetty Lohtajalla vuodesta 2005
lähtien.
Ympäristöasioita ei voi koskaan jättää taisteluharjoituksen yhteydessä huomiotta – ei varsinkaan
Vattajanniemen kaltaisella alueella.
Vuonna 2004 aloitettu suunnittelutyö
ja alueen käytäntöjen vakiinnuttaminen (LIFE –operaatio) on nyt saatu

valmiiksi, joten ITH:sta
suoriuduttiin täysin sopusoinnussa luonnonsuojelun kanssa. Huomionarvoista on se, että kaikki
tarpeelliset ammunnat on
edelleen mahdollista suorittaa, mutta samalla arvokkaat luontoelementit
säilyvät ennallaan.
1/11 ITH jäi kestoltaan tavallista lyhyemmäksi, mikä johtui Puolustusvoimien sotaharjoituksen (PVSH, ”Pyörremyrsky”) ajoittumisesta heti kesäkuun alkuun. Harjoituksen päätavoitteet kuitenkin saavutettiin, ja
eri puolustushaarat pääsivät toteuttamaan omaa osaamistaan niin omissa
kuin yhteisissäkin harjoituksissa.
Johtajana harjoituksessa toimi
Panssariprikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Harri Luoma. Leirin tiedotuksesta puolestaan
vastasivat esikuntapäällikkö everstiluutnantti Jarmo Sinkkonen sekä
Luutnantti Jari Markkula, joka
hoiti harjoituksen webmasterin tehtävää ja hänen alaisuudessaan PSPR:n
multimediavarusmiehet (toimittaja,
videokuvaaja sekä ohjelmoija). Seuraava Lohtajan ITH tullaan järjestämään samoissa maisemissa kuluvan
vuoden marraskuussa.
Psm Otto Antikainen,
Varusmiestoimittaja
Kuvat: SA-kuva

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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Ilmasotakoulun tukikohdan taistelu- ja
johtamisharjoitus keväällä 2011
Ilmasotakoululla järjestettiin tukikohdan taistelu- ja johtamisharjoitus 3.-13.5.2011. Harjoituksen henkilöstö koostui opiskelijoiden osalta
95. kadettikurssin ilmasotalinjan kadeteista ja opistoupseerien jatkokurssi 10:n ilmavoimien yleisen linjan
ja ilmatorjuntalinjan opiskelijoista.
Tämän lisäksi muutamia SAMOK
1 opiskelijoita osallistui harjoitukseen. Harjoituksen kouluttajakaartin

muodostivat Ilmasotakoulun henkilöstön lisäksi useat ilmapuolustuksen
eri toimialojen ammattilaiset useista
joukko-osastoista. Harjoituksen johtajana toimi everstiluutnantti Joni
Mahonen ja pääkouluttajana majuri
Jarkko Toivola.
Harjoituksen tarkoituksena oli
antaa opiskelijoille näkemys tukikohdan joukkojen kokoonpanosta ja
tukikohdan esikunnan toiminnasta.

Tehtävissään opiskelijat harjaantuivat tukikohdan taistelun suunnitteluun ja johtamiseen liittyvissä toimenpiteissä. Harjoituksessa simuloitiin valmiuden kohottamisen vaiheita
ja tukikohdan taistelun etenemistä eri
valmiusasteissa.
Pääsääntöisesti harjoitusjoukot työskentelivät Ilmasotakoulun
Aquila -rakennuksen tiloissa, jonne
tukikohdan eri toimialojen toimistot

Kuva 1. Viestitoiminta on hyvissä käsissä; kouluttaja kapt Vesa Ilvessuo ohjeistaa oppilaitaan: kadalik Jaakko Eskolaa
ja ltn Janne Räsästä.
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perustettiin. ”Walk and talk” -opetusmenetelmää hyödynnettäessä, opiskelijoiden läsnäolo ei varmasti jäänyt
keneltäkään Aquilassa ja kampusalueella huomaamatta. Ilmatilanneselostuksen kaikuminen kaiuttimista
toi oman vivahteensa Aquilan käytäville ja lisäsi harjoitusjoukkojen
läsnäolon tuntua rakennuksessa.
Tietojärjestelmät olivat osa haastavaa kokonaisuutta. Harjoituksessa oli käytössä: IRISWEB, CORE,
MATI, ITTH, eivätkä nämä järjestelmät päästäneet helpolla kouluttajia
saati oppilaita.
Ensimmäisellä viikolla toiminnan luonnetta ohjasi tukikohdan
operatiivinen suunnittelu, jossa
käytettiin hyväksi FINGOP -suunnitteluprosessia, jolloin opiskelijat
etenivät prosessia nopeutetusti ja
laativat asiakirjoja suunnittelun tueksi. Ensiksi määritettiin suunnittelu

perusteita, sitten laadittiin toimintaajatus ja tämän jälkeen syvennyttiin
toimialaliitteisiin. Aluksi joukossa
ilmeni paljon hämmennystä, mutta
loppuviikosta suunnittelun merkitys
kirkastui, ja toiminnan tueksi saatiin
Tukikohdan esikunnan toimintaa tukevia asiakirjoja, kuten esikuntaohje,
hälytysohje jne.
Toiselle viikolle tultaessa hypättiin ajassa eteenpäin ja nopeasti siirryimmekin tilanteessa sotatilaan. Peli tuotti päivien aikana erilaisia ”caseja”, joiden etenemistä
seurattiin - reagoitiinko syötteeseen
oikein ja menikö tieto oikeaa kautta
tarvitsijalle. Tukikohdan kompleksinen kokonaisuus tuli varmasti selville kaikille opiskelijoille ja se totuus,
että tukikohta on yhtä vahva kuin sen
heikoin lenkki.
Opiskelijat vaihtoivat päivittäin
tehtäviä, ja nopean syklin vuok-

si kouluttajien merkitys kasvoi toisella viikolla. Joka päivän aluksi oli
syytä orientoitua uuteen tehtävään.
Lähes poikkeuksetta tehtävät olivat
sellaisia, joissa opiskelijat eivät olleet aiemmin toimineet. Kysyvä ei
tieltä eksy - voisin sanoa olevan harjoituksen mietelause. Ryhmien opiskelijat olivat koottu hyvin erilaisista
taustoista, ja toinen toistensa ammattitaidon hyödyntäminen edesauttoi
toiminnan edetessä. Opiskelijoiden
toiminta ja asenne harjoituksen aikana oli loistava eikä pitkän harjoituksen aikana ”taisteluväsymys” päässyt
laskemaan harjoitusjoukon henkeä
tai taistelutahtoa!
Kirjoittajat:
”Tukikohdan päällikkö ja
komentotoimiston päällikkö”

Kuva 2. Tukikohdan esikunta suunnitteli harjoituksessa myös työtukikohdan käyttöönottamisen lennoston tukemana
(kuva fiktiivinen - ei harjoituksesta)
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Keski-Suomen osastolaisia Hallissa
Ilmatorjuntayhdistyksen Keski-Suomen osasto teki 9. huhtikuuta tutustumismatkan Hallin ja MPK:n siellä
tapahtuviin harjoituksiin.

Vastaanotto ja kohtelu oli erinomaista. Päivän anti, tutustuminen
harjoitukseen useilla rasteilla kalustoineen, tulitikkuaskin kokoisista si-

roteräjähteistä Hornetiin, ensiavusta
raivauspioneereihin jne, oli todella
mielenkiintoista ja mieleenpainuvaa.

Osaston vuosikokous
Muuramessa
ITY:n Keski-Suomen osaston vuosikokous pidettiin 9.maaliskuuta Muuramessa Harvian tehtaalla. Osaston
puheenjohtajaksi valittiin uudelleen
Olavi Rantalainen, uudeksi varapuheenjohtajaksi Janne Telin ja ja uudeksi sihteeriksi Jari Niemi. Vuosikokous hyväksyi myös yhdistykselle
uudet säännöt ja uuden nimen. Uusi
virallinen nimi on Ilmatorjuntayhdistys ry:n Keski-Suomen osasto.
Kokouksen yhteydessä toimitusjohtaja Risto Harvia esitteli tehtaan
toimintaa. Hän kertoi, että Muuramen tehtaalla valmistuu 600 kiuasta
päivässä ja Harvia kiukaita viedään
36 maahan.

Kuvassa vasemmalta ylil Juha-Pekka Kärkinen, Satakunnan Lennosto, evl Matti
Soini, evl Heikki Lahtela, Ilmapuolustuspiirin päällikkö ja ITY:n Keski-Suomen
osastosta Erkki Pylvänäinen Tauno Hokkanen, Seppo Välimaa ja Esa Santala.
(Kuva: Ari Pakarinen)
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Olavi Rantalainen
-Puheenjohtaja-
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