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Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuoden tapahtumat
Ilmatorjunta-aselaji täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Aselajin varsinaisena syntymäpäivänä
voidaan pitää 1.7.1925, jolloin ilmatorjunnan koulutusyksikkö, ilmapuolustuksen
komennuskunta aloitti toimintansa Suomenlinnassa.
Juhlavuoden valtakunnallisina tapahtumina järjestetään yhteistyössä Maavoimien esikunnan, Ilmatorjuntayhdistyksen ja Ilmatorjuntasäätiön voimin
päiväjuhla Ilmatorjuntamuseolla Tuusulassa 1.7.2015
ja iltajuhla Maanpuolustuskorkeakoulun Juhlasalirakennuksessa 28.11.2015. Tarkempia tietoja iltajuhlasta
julkaistaan Ilmatorjuntalehden numerossa 3/2015.
Päiväjuhla 1.7.2015 on avoin tilaisuus Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenille, joiden pyydetään ilmoittamaan osallistumisestaan tilaisuuteen kapteeni Sami
Espolle / Maavoimien esikunta (puh. 0299 410 159
tai sähköposti sami.espo@mil.fi) 23.6.2015 mennessä. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajoitettu
200 henkilöön, joten Maavoimien esikunta vahvistaa
tilaisuuteen osallistujat ilmoittautumisten perusteella
ilmoittautumisjärjestyksessä. Tilaisuuteen erikseen
kutsuttaville on toimitettu henkilökohtaiset kutsut.

Tilaisuuden ohjelma:
12.15
mennessä saapuminen Ilmatorjuntamuseolle
12.30
Tilaisuus alkaa
Ilmatorjunnan tarkastajan puhe
Maavoimien ja Ilmavoimien tervehdykset
Ilmatorjunnan vuosikirjan julkistaminen
Juhlaesitelmä
Cocktail-tilaisuus (ohessa mahdollisuus
tutustua museon näyttelyyn, ilmatorjuntaohjus 15:een ja ilmatorjuntaohjus 12:een)
15.30
Tilaisuus päättyy

ILMAT

Paraatipuku / tumma puku kunniamerkein
Ei muistamisia.
Tervetuloa.

ILMATORJUNTA 2 ● 2015
Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenlehti

TEEMANA

(Kuva Janne Kananen)

ILMATORJUNTA 90 VUOTTA

PÄÄKIRJOITUKSET ......................................................4
TEEMA
Ilmatorjunnan rooli ilmapuolustuksessa 1915-2015 ....7
Katsaus ilmatorjunnan tekniseen kehitykseen ...........14
ARTIKKELIT
Panssariprikaati
– uuden toimintatapamallin vakauttaminen ..............20
Monien mahdollisuuksien Maasotakoulu ...................23
Eräjormailua maastoskoottereilla .............................25
Ryhmäkiinteys ilmatorjunnassa
– kahden kurssin kokemuksia ..................................27
Ilmatorjunnalla tulevaisuus myös Saksassa...............32
PERUSLUKEMIA
Konetappiot Irakissa ja Afganistanissa 2000-luvulla ..34
Sotilasoperaatio siirtolaistulvan pysäyttämiseksi .......35
Ilma-aseen toimintaa viimeaikaisissa konflikteissa
– matala ilmatorjuntauhka .......................................37
Valoa pimeyteen – Valonvahvistin taistelukentällä .....43
Pikku-uutisia Venäjältä..............................................45

YHDISTYS
Järjestösihteeri tiedottaa...........................................47
Ilmoitukset................................................................48
Ilmatorjuntayhdistys palkitsi jäsenistöään
vuosikokouksessa
– Esa Kelloniemestä vuoden ilmatorjuntamies ..........50
Matti Heinäsestä
Ilmatorjuntayhdistyksen kunniajäsen ........................51
ILMATORJUNTAMUSEO
Kaksi museota yhdellä lipulla – Yhteislippu
Ilmatorjuntamuseoon ja Lottamuseoon......................52
KENTÄN KUULUMISIA
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
merkittävä perinnepäivä ...........................................53
Tervehdys napapiiriltä ...............................................54
Kouluttajana suomen parhaalla kalustolla .................55
Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutuksen
kuulumisia ................................................................56
Ilmatorjuntaharjoitus 1/ 2015 ....................................58
49. it-kadettikurssi 50 vuotta ....................................60
Ilmatorjunnan 11.muistomerkki Pirkanmalla .............61
Ukrainalle jatkoa Lahdessa .......................................62

Ilmatorjunta 2/2015

 3

PÄÄTOIMITTAJALTA

Majuri Janne Kananen
Päätoimittaja

Kesää ja
kärpäsiä odotellessa
61.vsk 191.lehti

JULKAISIA

Ilmatorjuntayhdistys ry
Klaavolantie 2, 04301 Tuusula
www.ilmatorjunta.fi

PÄÄTOIMITTAJA

Janne Kananen
janne.kananen.1@luukku.com
puh. 050 3609537

ILMOITUKSET

Medialootti Oy
Timo E. Karvinen
puh. 050 3309769
aineistot@medialootti.fi

TAITTO JA PAINO

PAINOYHTYMÄ OY
Teollisuustie 21
06150 PORVOO
Puh. (019) 517 170

OSOITE- JA JÄSENASIAT
Fia Fager-Pintilä
Birger Jaarlin katu 20 A 12
13100 Hämeenlinna
0405151623
fia.fager-pintila@mil.

PANKKI

Nordea 136630-51201

VALTUUSKUNTA

Antti Simola, pj
Juha Palmujoki, varapj

HALLITUS

Heikki Bergqvist, pj
Antti Vähäjylkky, siht
AINEISTON JÄTTÖAIKA
28.8.2015, lehti 3/15

ISSN

1797-6448

4



Ilmatorjunta 2/2015

Tämän lehden teeman tarkoituksena
on kunnioittaa Suomen ilmatorjunnan kunniakasta 90-vuotista taivalta.
Teema-artikkelien kautta pääsette uppoutumaan ilmatorjunnan historiaan
laajemminkin, kun Ahti Lappi omassa artikkelissaan avaa ilmatorjunnan
historiaa myös kansainvälisestä näkökulmasta. Vastaavasti Pauli Thomeniuksen artikkeli käsittelee asiaa
hieman enemmän teknisestä näkökulmasta, mutta avartaa lukijaansa
ymmärtämään mitkä keskeiset tekijät
johtavat onnistuneeseen ampumatulokseen niin ennen kuin nykypäivänä.
Artikkelien puolelta löydätte myös
monta mielenkiintoista kirjoitusta.
Ajankohtaisina kokonaisuuksina ovat
Panssariprikaatin ja Maasotakoulun
toiminnan sekä ITO15- järjestelmän
esittelyt. Erityisen mielenkiintoisena
pidin Ilmasotakoulun opiskelijoiden
kirjoituksia ryhmäkiinteydestä, joita
pohjusti Kadetti Henrik Vähämartin
kandidaatintutkimukseen perustuva
artikkeli ilmatorjunta-aselajin ryhmäkiinteydestä. Majuri Jukka Heinänen jatkaa opiskelukokemusten
jakamista kirjoituksellaan Saksan
ilmatorjunnan nykytilasta. Lehden
sivulta löydät myös monia tapahtumailmoituksia, joita järjestetään
ympäri Suomea.
Lehden vakiokirjoittajien joukkoon on uskaltautunut uusi kirjoittaja, kun kapteeni Pasi Aro otti
vastuulleen peruslukemia tekniikasta-palstan kokoamisen. Esitän tässä
kiitokset hänen edeltäjälleen, majuri
Petri Forsellille, joka on tuottanut kyseistä palstaa viimeiset kolme vuotta.
Puolustusvoimat on vienyt puolustusvoimauudistuksen toimeenpanovaiheeseen, joka on käytännössä
tarkoittanut monissa paikoissa työtehtävien tekemistä vähemmällä henkilöstöllä. Toimintatapoja yritetään

kehittää edelleen, jotta vähäisemmät
resurssit pystytään hyödyntämään
tehokkaammin. Isona huolenaiheena
uudistuksessa esitän henkilöstön jaksamisen. Suomalaiset ovat tottuneet
tekemään työnsä hyvin ja saattamaan
annetut tehtävät loppuun asti. Entä
kun annettu aika ei enää riitä tehtävien laadukkaaseen hoitamiseen?
Nykypäivänä monien fyysinen ja
henkinen jaksaminen onkin koitoksella, kun työelämän vauhti tuntuu
jatkuvasti vain kiihtyvän. Tavatessani
ihmisiä eri puolella puolustusvoimien työpisteillä ovat keskusteluissa
nousseet esille jatkuva kiire ja työtehtävien suuri määrä. Keskeisenä
asiana asian ratkaisemisessa on johtaminen. Johtajien tulee pystyä priorisoimaan ja suunnittelemaan asioita
pitkäjänteisesti. Kokonaisuudessaan
uuden organisaation toiminnan käynnistäminen tulee vaatimaan vähintään kahden vuoden ajan ennen kuin
se toimii suunnitellulla tavalla. Suuressa organisaatiossa muutokset eivät
tapahdu hetkessä, joten johtajien on
kyettävä asettamaan tavoitteet järkeviksi useamman vuoden periodille.
Pitääkin toivoa, että puolustusvoimille annetaan riittävästi aikaa saada
rattaat pyörimään ennen seuraavaa
suurta muutosta.
Ja välillä on myös levättävä. Onneksi meillä monilla on vielä edessä kesälomat, jotka mahdollistavat
akkujen lataamisen kukin omalla
tavallaan. Lukemalla vaikka sitten
tätä Ilmatorjuntalehteä kesämökin
riippumatossa.
Toivotankin kaikille hyvää ja lämmintä kesää!
Päätoimittaja
Janne K

PUHEENJOHTAJALTA

Eversti evp. Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Kiitän yhdistyksemme puolesta Salpausselän Ilmatorjuntakiltaa ja muita
järjestelyihin osallistuneita hyvin
toteutetusta vuosikokouksesta Kouvolassa. Onnittelumme ansaitsevat
kaikki kokouksessa palkitut.
Yhdistyksemme kuluvan toimintavuoden tavoitteiksi määritettiin
Ilmatorjuntamiehen oppaan saattaminen kunnialla painoon, Tavoitetila
2020 -asiakirjan kirjoittaminen, jäsenmäärän kasvattaminen, pääkaupunkiseudun aktivoiminen ja koulutusyhteistyöselvityksen saattaminen
päätökseen.
Näistä uutena tavoitteena tuli hyväksytyksi Tavoitetila 2020 -asiakirjan kirjoittaminen. Edellinen,
kuluvaan vuoteen päättyvä, on tehnyt
tehtävänsä. Kirjoitelma on toiminut
hyvänä punaisena lankana yhdistystoimintaa kehitettäessä. Merkittävämpänä seikkana kannattaa mainita
tavoitteeksi asetettu ilmatorjunnan
yhdistyskentän virtaviivaistaminen,
joka saatettiin päätökseen viime
vuonna. Strategiapaperi on vastannut
tarpeeseen hyvin ja se kannattaa päivittää. Tavoitetila 2020 -asiakirjassa
meidän tulee yhdessä pohtia muun
muassa, miten suhtautuvat toisiinsa
yhtäältä yhdistyksen jäsenmäärän
kasvattaminen ja toisaalta ilmatorjuntatiedon jakaminen. Toisin sanoen, onko isossa kuvassa aselajin
ja yhdistyksen kannalta tarpeetonta
tehdä eroa kuuluuko ilmatorjuntakoulutettu henkilö yhdistykseen vai

pelkästään kiltaan. Hän voi molemmissa tapauksissa haluta neljä kertaa
vuodessa ilmestyvän lehden, joka
toimii ilmatorjuntayhteisöön sitoutumisen tunnusmerkkinä. Emme vielä
tiedä, mutta otamme selvää.
Maastopuvun reisitaskuun mahtuva Ilmatorjuntamiehen opas on osa
kaadereiden, reserviläisten ja varusmiesten perusvarustusta jo vuosikymmenien ajan. Oppaan uusiminen
on hyvällä mallilla ja näillä näkymin
sen julkistaminen ajoittuu aselajin
vuosipäivän tietämille. Toimittamisen taloudellinen puolikin on saatu
varmistettua – kiitos Puolustusvoimien Tukisäätiölle sen myöntämästä
merkittävästä tuesta.
Pääkaupunkiseudun aktivoimiseksi pidimme kaikkien alueella
vaikuttavien ”ilmatorjuntaorgaanien” edustajien kesken neuvottelun.
Tilaisuus vaikutti kaikin puolin
paikkansa ansainneelta. Tunnistimme nykyisen koulutusrakenteen,
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti –
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo,
asettamat haasteet. Neuvonpidossa
sovittiin yhteisesti; Ilmatorjuntamuseon asemaa vahvistetaan aselajin
järjestökentän toimintakeskuksena,
luodaan yhteinen tapahtumakalenteri
ja jokainen toimija keskittyy omiin
vahvuuksiinsa.
Yhdistyksen uusi hallitus on
aloittanut toimintasuunnitelman
toteuttamisen ja kokoontunut tähän
mennessä kerran. Uudeksi kilta- ja

osastovastaavaksi valittiin Jaakko
Lipsanen Lahdesta. Jaakko on toiminut Päijät-Hämeen osaston puheenjohtajana, joten kentän asiat ovat
hänelle entuudestaan tuttuja.
Esitän mitä parhaimmat onnittelut
4.6. ylennetyille sekä ansiomitaleilla
ja kunniamerkeillä palkituille! Ilmatorjunnan kunnialaukaus 90-vuotisjuhlavuottaan viettävälle aselajille!
Aurinkoisen ja liikunnallisen kesän
toivotuksin!
Heikki Bergqvist
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Ari Grönroos
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ajankohtaista ilmatorjunnan
suorituskyvyistä
Hyvät ilmatorjuntalehden lukijat
Tämänkertainen tarkastajan palsta
on mukava aloittaa muistamisilla.
Onnittelen Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä ylennettyjä ja palkittuja! Lisäksi onnittelen Karjalan
prikaatia Ritarimaljan voittamisesta
vuoden 2014 ansioista!
Kuten vuosi sitten, niin myös tänä
vuonna, kirjoitan artikkelia Lohtajalla ilmatorjuntaharjoituksessa. Tämänkertainen ilmatorjuntaharjoitus
oli omalla tavallaan ainutkertainen
- niin kuin moni muukin harjoitus
tätä ennen. Tässä harjoituksessa ammuttiin ensimmäistä kertaa Suomessa Stinger-ilmatorjuntaohjuksia. Lisäksi Ilmatorjuntapanssarivaunu 90
(Marksman) ampui ilma-ammuntoja
tykkitorni Leopard 2A4:n alustan
päälle asennettuna.
Stinger -ohjukset, joilla ammunnat
suoritettiin, eivät olleet varsinaisia
Ilmatorjuntaohjus 15 -hankinnan
ohjuksia (Stinger RMP Block 1),
vaan Tanskasta ylijäämämateriaalina
koulutukseen hankittuja vanhempia
Stinger RMP -versioita. Ampujan toiminnalle näillä kahdella ohjustyypillä ei ole mainittavia eroavaisuuksia.
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
johtamat ja toteuttamat ammunnat
vietiin läpi onnistuneesti. Testisuunnitelman mukaiset testit saatiin suoritettua ja henkilökunnalle hankittiin
ohjuksen koulutukseen ja ammuntoihin liittyviä oikeuksia niin, että
joukkotuotantoedellytykset Karjalan
prikaatissa ovat hyvät.
Panssariprikaati puolestaan johti
Marksmanin ammunnat uudelta alus6



Ilmatorjunta 2/2015

talta. Tulokset olivat tämän kokeilun osalta hyviä. Projekti siis etenee
aikataulussa ja näyttäisi tuottavan
hyvän lopputuloksen. Näissäkin ammunnoissa henkilökunta sai kouluttamiseen ja ammuntoihin liittyviä
oikeuksia. Yksi asia ainakin näyttäisi
omien havaintojeni perusteella olevan varmaa: ilmatorjuntapanssarivaunu lyö monet muut järjestelmät
laudalta ”mediaseksikkyydellään”.
Olisivatkohan Stinger-koulutusohjukset ja Marksmanin alustan vaihto
niitä hyviä esimerkkejä siitä, miten
kustannustehokkaasti asioita voidaan
tehdä, kun siihen tarjoutuu sopiva
tilaisuus? Koulutukseen hankittavien
ohjusten hinta on murto-osa uusien
tai peruskunnostettujen ohjusten hinnasta. Alustan vaihto ITPSV 90:lle
jatkaa sen elinkaarta ja takaa sille
saman liikkuvuuden kuin on mekanisoidun joukon pääosillakin. Alustat
ja tornit ovat olemassa, joten mitään
ei tarvitse hankkia lisää.
Positiivisista havainnoista huolimatta edellä mainitut järjestelmät
eivät ratkaise ilmatorjuntaan syntynyttä ja lähivuosina syvenevää suorituskykyvajetta. 2020-luvun puolessa
välissä merkittävä osa ilmatorjuntakalustosta tulee elinjaksonsa päähän. Näin siis siinä tapauksessa, että
modernisointi, ampumatarvikkeiden
hankinta tai joku muu elinjaksoa jatkava toimenpide joudutaan jättämään
toteuttamatta sen kustannustehottomuuden vuoksi. Kyseessä on koko
ammusilmatorjunta (ITPSV 90 pl.)
sekä Ilmatorjuntaohjus 90M (Crotale
NG) -ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.

Edellä mainittuja yksikkötyyppejä on
käytössämme vielä kohtuullisen paljon poikkeusolojen tarvetta varten.
Näiden järjestelmien suorituskyvyn
korvaaminen onkin yksi keskeisistä
ratkaistavista asioista, pitkän kantaman ilmatorjunnan suorituskyvyn
ohella, kun suunnitellaan ilmatorjunnan seuraavan vuosikymmenen
järjestelmähankintoja.
Palstan lopuksi vielä muistutus
tulevasta tapahtumasta. Ilmatorjunnan juhlavuoden päiväjuhla lähestyy.
Juhlatoimikunta on tehnyt hyvää
työtä ja järjestelyt ovat aikataulussa. Toivottavasti mahdollisimman
moni pääsee paikan päälle 1.7.2015
Ilmatorjuntamuseolle juhlistamaan
aselajimme kunniakasta taivalta.
Tavatkaamme siis siellä!
Vaikka säiden lämpiäminen tuntui
hyvän alun jälkeen pysähtyvän, niin
uskotaan siihen, että kesäkin vielä
koittaa. Toivotan kaikille mukavaa,
rentouttavaa ja viihtyisää Suomen
suvea!
Terveisin
Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Ari Grönroos

TEEMANA

ILMATORJUNTA 90 VUOTTA

Eversti evp. Ahti Lappi

Ilmatorjunnan rooli
ilmapuolustuksessa 1915-2015
Ilmatorjunnan esihistoria ulottuu
1700-luvun loppuun, mutta ilmatorjunta sai aselajin aseman vasta sata
vuotta sitten maailmansodan pyörteissä. Suomessakin oli venäläisiä
ilmatorjuntatykkejä jo vuonna 1915.
Ilmatorjunta on ollut alusta alkaen
offensiivisesti käytetyn ilma-aseen
defensiivinen vasta-aselaji – ja on
sitä edelleenkin. Suurvalloilla on
aina ollut kiinnostusta enemmän
hyökkäys- kuin puolustusaseiden
kehittämiseen, joten ilmapuolustus
on usein ollut teknillisessä kehityksessään jälkijunassa. On myös ollut
vaikeaa kehittää puolustusasetta etukäteen uhkaa vastaan, jota ei vielä
ole ollut nähtävillä. Kolmiulotteisesti
liikkuvan ilmamaalin ampuminen ei
myöskään ole koskaan ollut helppoa.
Ensimmäiset lentokoneet olivat alkeellisia vehkeitä, mutta niiden torjunta oli paljon monimutkaisempaa.
Ilmasodassa on jo yli sata vuotta
käyty jatkuvaa kilpavarustelua, jossa
ilmapuolustus on jatkuvasti ollut jossakin suhteessa alakynnessä. Pienillä
valtioilla on vähän resursseja, jolloin
myös ongelmat ovat suurempia.

haasteita. Ympärysvallat valmistivat
sodan aikana 122 000 lentokonetta,
ja Saksa noin 38 000. Sodan lopulla
ympärysvalloilla oli yli 30 000 konetta, joista lähes 10 000 oli rintamalla. Saksa oli alakynnessä, sillä oli
vain alle 3000 konetta eikä lainkaan
reservikalustoa.

Sota muuttui
kolmiulotteiseksi
Sotilasilmailulla oli alusta alkaen suuri merkitys. Lentotiedustelu laajensi
taistelualueen syvyyden muutamasta
kilometristä jopa satoihin kilometreihin. Suurisuuntaisia sotaliikkeitä
ei enää voitu tehdä paljastumatta.
Saksalaisten Schlieffenin suunnitelmaan perustunut hyökkäysoperaatio
sodan alussa epäonnistui heti kättelyssä vastapuolen lentotiedustelun
ansiosta. Sama toistui itärintamalla
Tannenbergin taistelussa elokuussa
1914 ja länsirintamalla Marnen suurtaistelussa syyskuussa 1914. Ilman
lentotiedustelua sodan lopputuloskin
olisi voinut olla ihan toinen.
Venäjän raskas pommikone Ilja
Muromets oli jo sodan alussa varsin

tehokas omassa luokassaan, mutta
sodan aikana myös Iso-Britannia ja
Saksa ottivat käyttöön raskaita pommikoneita, minkä vuoksi ilmasota
sai yhä totaalisemman luonteen.
Saksalainen luutnantti Ferdinand
von Hiddesen pudotti 30.8.1914
viisi pommia Pariisiin, jolloin yksi
ihminen kuoli ja neljä haavoittui. Se
oli ensimmäinen ”strateginen pommitus”, joka laajentuessaan aiheutti
tarpeen suojata myös kotialueen
kohteita. Hävittäjien aseistaminen
johti asteittain myös ilmataisteluihin.
Tähystyspalloilla ja lentokoneilla
oli suuri merkitys tykistön tulenjohdossa, koska niiden avulla voitiin
ampua tähystettyä tulta syvälle vihollisen puolelle. Taistelukenttä laajeni merkittävästi. Hyökkäävä puoli
pyrkikin ensimmäiseksi tuhoamaan
vastustajan tähystyspallot, jolloin se
sai etulyöntiaseman tykistön käytössä. Tähystyspalloja tuhoutui sodassa
1773 kpl. Niitä käytettiin myös ilmavalvontaan.

Ilmatorjunnan merkitys kasvoi
Ilmatorjuntatykistön tila oli sodan

Ilmatorjunta-aselajin synty
Sodan alkaessa vuonna 1914 sotilasilmailu ei ollut teknillisesti kovin
korkealla tasolla, joten ensisijaisena uhkana pidettiin ilmalaivoja.
Ulottuvuutensa, toiminta-aikansa ja
hyötykuormansa ansiosta ne olivat
strategisia aseita. Lentokoneiden
käytännön suoritusarvot eivät olleet
kummoiset: nopeus 80‒100 km/h,
lentokorkeus 4500 m, asekuorma
500 kg ja toiminta-aika 2‒3 h. Sodan aikana suorituskyky kuitenkin
kasvoi kaksinkertaiseksi, jolloin
myös ilmatorjunnalla oli enemmän

Lentokoneet kasvattivat taistelukentän kokoa ja muuttivat sen kolmiulotteiseksi I maailmansodassa. Kuvassa saksalainen Gotha-pommikone.
Ilmatorjunta 2/2015
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alkaessa huono kaikkialla. Saksalla
oli käytössään vain 26 ilmatorjuntatykkiä (tai oikeammin ilmapallontorjuntatykkiä), Ranskalla vain yksi
autoilmatorjuntatykki. Matalatorjuntaan käytettiin tavallisia konekivääreitä, kuten meillä Suomessakin
tehtiin vielä talvisodassa. Kenttätykkejä käytettiin ilmatorjuntaan ja niitä
myös muunnettiin ilma-ammuntaan
sopiviksi. Suomessa tästä olivat esimerkkinä venäläinen 76 It.K/14 Putilov, joka tehtiin K/02-kenttätykistä,
sekä ranskalainen 75 It.K/97‒14 PK
(Puteaux), joka tehtiin kenttätykistä
M/1897. Krupp teki ranskalaisista 75
mm:n sotasaaliskenttätykeistä 300
kpl porattuja 77 mm:n ilmatorjuntatykkejä, ja Rheinmetall teki venäläisistä K/02-sotasaalistykeistä 258 kpl
ilmatorjuntatykkejä (”Russenﬂak”).
Oli siis varsin luonnollista, että ilmatorjunta liitettiin useissa maissa
tykistöön, mutta Yhdysvalloissa se
kuului rannikkojoukkoihin (Coast
Artillery Corps).
Paremmasta teknillisestä lähtötasosta ja ilma-alivoimasta johtuen
saksalaisilla oli sodan lopussa ilmatorjuntatykkejä enemmän kuin
muilla. Sotaakäyvissä maissa valmistettiin (vain) noin 6000 ilmatorjuntatykkiä, joista Saksan osuus oli vajaa
puolet. Tykkimalleja oli noin 90. Isot
firmat kuten Krupp, Rheinmetall,
Zeiss ja Goerz näyttelivät tärkeää
osaa Saksan ilmapuolustuksen teknillisessä kehittämisessä. Kuuluisan
88 mm:n tykin ensimmäinen mallikin
näki päivänvalon. Saksassa suunniteltiin myös ensimmäinen moderni
ilmatorjunnan tulenjohtokone M/18
Schönian (Zeiss).
Ranskan lentojoukot menettivät sodassa 5533 konetta ja noin
18 500 miestä, Saksa 3128 konetta
ja 8200 miestä, Iso-Britannia noin
4000 konetta ja yli 6000 miestä.
Ilmatorjunnan osuus tappioista oli
sodan alussa pieni, mutta parani
sodan loppua kohden kaluston li8
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sääntyessä ja kehittyessä. Saksalaisten ilmatorjunta ampui vuonna
1917 alas 467 konetta ja seuraavana
vuonna 748. Ranskan ilmatorjunnan
vastaavat pudotusluvut olivat 120 ja
220, brittien luku vuonna 1917 vain
176. Epäsuhta johtui paljolti siitä,
että Saksan alivoimaiset lentojoukot
lensivät enemmän omalla alueellaan
kuin vihollisen puolella rintamaa. Ilmalaivojen tappioluvut olivat paljon
suurempia, Saksan merivoimien 74
ilmalaivasta tuhoutui yli 70 %. Niiden sotilaskäyttö melkein loppuikin.
Sodan aikana ilmapuolustuksella
oli monia ongelmia. Taistelukentän
laajentuminen kotialueelle lisäsi
suojattavien kohteiden määrää tolkuttomasti, kun oli vaikea arvata,
mihin vihollisen ilmahyökkäykset
kohdistuisivat. Ilmapuolustuksessa
tarvittiin paljon enemmän resursseja
kuin oli kuviteltu, ja enemmän kuin
mihin kellään oli varaa. Lontoon suojana oli sodan lopussa 284 tykkiä ja
377 valonheitintä. Juuri tästä italialainen kenraali Giulio Douhet keksi
doktriinin kotialueen pommituksista
sodan voittamiseksi. Suurvaltojen
osalta tämä tilanne johti myös oman
strategisen ilmahyökkäyskyvyn kehittämiseen sodan aikana – ilmiö on
tuttu myöhemmiltäkin ajoilta. Suurvaltojen mielestä hyökkäys oli paras
puolustus myös ilmasodassa.
Ilmapuolustuksella oli myös paljon
teknillisiä haasteita. Ilmavalvonnan
ulottuvuus oli kovin rajoitettu, kun se
perustui lähinnä aisti-ilmavalvontaan.
Siihen ei parannusta keksitty. Ilmapuolustuksen eteen tuli uusia ongelmia
ilmalaivojen siirtyessä yötoimintaan,
ratkaisuja etsittiin kuulosuuntimia ja
valonheittäjiä kehittämällä. Lentotoiminta yhä korkeammalla oli oma ongelmansa, johon ei hyviä vastakeinoja
keksittykään. Koneiden nopeuden
kasvaessa syntyi ongelmia myös matalatorjunnassa, jolloin raskaat tykit
olivat vaikeuksissa. Pienikaliiperisten ilmatorjuntatykkien kehitystyö

sai alkunsa; muun muassa Saksassa
suunniteltiin 37 mm:n viisiputkinen
revolveritykki (Krupp), joka ei kuitenkaan ehtinyt käyttöön.
Ilmatorjunta sai aselaji statuksen
Ranskassa tammikuussa 1916, jolloin kenraali Sainte Claire Deville
nimitettiin ilmatorjunnan teknillisen
tarkastajan virkaan. Saksassa kenraaliluutnantti von Hoeppner nimitettiin ilmapuolustusjoukkojen komentajaksi 8.10.1916. Ilmatorjuntatykistö
sai sotakokemusten tuloksena avainaseman kotialueen strategisten kohteiden ja rintamajoukkojen ilmapuolustuksessa. Ilmatorjunnan etuna oli
jatkuva paikallaolo, kun hävittäjillä
voitiin suorittaa ilmapuolustusta vain
hetkellisesti. Ilmatorjuntatykistön
teknillisenä haasteena oli kuitenkin
huono osumatarkkuus ilmamaalien
suorituskyvyn parantuessa.

Strategista ilmasotaa
1939-1945
Ilma-ase kehittyi merkittävästi maailmansotien välisenä aikana, mutta
ilmatorjunta ei kehittynyt samaan
tahtiin. Lentokoneiden nopeusennätys parani 307 km/h:sta (1919) 754
km/h:iin (1939), ja muut suoritusarvot samaan tapaan. Espanjan sisällissota oli maailmansodan esinäytös,
jossa Saksa, Italia ja Neuvostoliitto
pääsivät kokeilemaan uusimpia
konetyyppejään. Neuvostoliiton
pommikonetuotanto 5-kertaistui
ja hävittäjätuotanto 10-kertaistui
1930-luvulla. Vuonna 1939 Neuvostoliitolla oli 13 000 sotilaskonetta.
Saksa oli 1930-luvulla ilma-aseen
ja ilmatorjuntatykistön teknillisessä
kehittämisessä kärkimaa.

Ilmatorjunta-aseita
suunniteltiin
Ilmatorjunta-aseita valmistettiin
maailmansotien välissä painopisteen
ollessa pommitusten torjuntaan soveltuvissa raskaissa tykeissä ja niiden
tulenjohtokoneissa. Raskaita ilmatorjuntatykkejä tehtiin 14 maassa, kuten
Tšekkoslovakiassa (Škoda 75, 80,
90 mm), Ruotsissa (Bofors 75, 76
mm), Saksassa (Rheinmetall, Krupp

88 mm), Ranskassa (Schneider 75,
90 mm), Italiassa (Breda 76 mm, Ansaldo 75, 76, 77, 90 mm, Orlando 102
mm), Isossa-Britanniassa (Vickers
76, 94 mm) ja Neuvostoliitossa (76
mm). Ilma-ammunnan tarkkuus
parani, kun suunniteltiin uusia tulenjohtokoneita (keskuslaskimia);
niitä olivat mm. M/37 Škoda T7n,
M/35 Aufiere, M/34 Vickers, Goerz,
Berkog, M/36 Gamma-Juhasz, M/37
Gala-Borletti ja PUAZO 2. Monia
näistä tykkimalleista hankittiin
Suomeenkin, tulenjohtokoneita oli
jatkosodan päättyessä 20 eri mallia.
Kevyiden ilmatorjunta-aseiden
kehitystyökin käynnistettiin, kun
matalatorjunnan tarve lisääntyi. Ilmatorjuntakonekiväärejä tehtiin monessa maassa, kuten Ranskassa (13,2
mm Hotchkiss), Italiassa (12,5 ja 14
mm Breda), USA:ssa (cal .50 Browning), Neuvostoliitossa (7,62 mm),
jopa Suomessa (7,62 It.Kk/31 VKT).
Kevyitä ilmatorjuntatykkejä suunniteltiin 1930-luvulla Saksassa (20 ja
37 mm Rheinmetall), Ranskassa (25
ja 37 mm Hotckiss, Schneider), Italiassa (20 ja 37 mm Breda), Tanskassa
(20 mm Madsen), Ruotsissa (25 ja 40
mm Bofors), Neuvostoliitossa (25 ja
37 mm), ja Sveitsissä (20 mm Oerlikon). Suomikin oli kuvassa mukana,
kun Aimo Lahti suunnitteli 20 mm:n

ilmatorjuntatykin, joka valitettavasti saatiin käyttöön vasta jatkosodan
aikana. Boforsin 40-millistä valmistettiin Suomessa lisenssillä 71 kpl.

Ilmaylivoima vaihteli sodassa
Toisessa maailmansodassa ilmasota
näytteli merkittävästi suurempaa
roolia kuin edellisessä sodassa.
Sotaa käyvistä maista jokainen oli
vuorollaan ilma-alivoimainen ja siksi
alakynnessä maa- ja merisodassa.
Saksan Luftwaffe oli voimissaan sodan alussa, mutta täysin alivoimainen
sodan loppupuolella. Saksan rinnalla
jopa Suomikin oli ilmaylivoimainen
vuonna 1941, mutta kesällä 1944 tilanne oli toinen. Iso-Britannia oli
aluksi alakynnessä Saksaan nähden,
mutta amerikkalaisten avulla tilanne
kääntyi päinvastaiseksi. Tyynenmeren rintamalla USA ja Iso-Britannia
olivat alivoimaisia Japania vastaan
sodan alussa, mutta sitten voimasuhteet kääntyivät toisin päin. Sotahistorian valossa näyttää olevan
aivan selvää, että vain ilmaylivoima
(ilmanherruus) takaa mahdollisuuden
offensiivisiin maa- ja merioperaatioihin, puolustuksessa torjuntavoittoon
riittää vähempikin.
Vastustajan kotialueen kohteiden
strategiset pommitukset näytteli-

Arvio sotakoneiden määristä Euroopassa vuonna 1939. Neuvostoliitolla
oli todellisuudessa paljon enemmän koneita.

vät maailmansodassa tärkeää osaa
– Douhet’n doktriini oli suosiossa. Saksa ja Neuvostoliitto olivat
keskittyneet taktillisen ilma-aseen
kehittämiseen maavoimien tukemiseksi, samoin Japani. Tämä doktriini kostautui, sillä Saksa ei kyennyt
taktillisilla pommikoneilla saamaan
aikaan riittävää strategista vaikutusta taistelussa Englannin herruudesta
1940‒1941. Brittien ilmapuolustus
oli tiukalla, mutta ensimmäisten ilmavalvontatutkien avulla pystyttiin
keskittämään hävittäjävoima kulloiseenkin painopistesuuntaan. Brittien
ilmatorjunta suojasi RAF:n lentokenttiä ja lentokonetehtaita. Luftwaffe ei myöskään Venäjän-sotaretkellä
kyennyt lamauttamaan Neuvostoliiton aseteollisuutta, kun strateginen
pommitusilmavoima puuttui. Myös
Leningrad ja Moskova olisi voitu
tuhota raskailla pommikoneilla.
Neuvostoliiton osalta kävi samalla
tavalla: Suomen kotialueen pommitustulokset talvisodassa olivat varsin
tehottomia, kun käytössä oli vain taktillisia pommikoneita. Myös ADD:n
suurpommitukset helmikuussa 1944
olisivat tuottaneet erilaisen tuloksen,
jos kaikki koneet olisivat olleet raskaita pommikoneita. Pommituskorkeus olisi ollut paljon suurempi (yli
7000 m) ja pommikuorma ainakin
nelinkertainen (vrt. Pe-8), jolloin
myös ilmatorjunnan tulos olisi ollut huonompi. Parhaiden 88 mm:n
tykkien tehokkaana torjuntakorkeutena pidettiin 6000 metriä, mutta
korkeammallekin ammuttiin, kun oli
pakko. Korkeatorjuntaan sopivia 105
mm:n ilmatorjuntatykkejä yritettiin
hankkia jopa kotimaisin voimin,
mutta hanke epäonnistui.
USA ja Iso-Britannia kohdensivat
voimavaransa enemmän raskaiden
pommikoneiden valmistamiseen
voidakseen ulottaa ilmasotatoimet
syvälle vastustajan tukialueelle. Kehitys oli loogista, eiväthän britit olisi
ulottuneet Saksan kotialueelle taktillisilla pommikoneilla ollenkaan. Tyynellämerellä etäisyydet olivat vielä
suuremmat. Japanin kotialueen pommitukset onnistuivat kunnolla vasta,
kun amerikkalaiset saivat käyttöön
uuden strategisen pommikoneen, BIlmatorjunta 2/2015
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viimeistään vuonna 1944, jos ylin
johto olisi antanut etusijan niiden
kehittämiselle V-aseiden asemesta.
Näin totesi Saksan varusteluministeri
Albert Speer muistelmissaan. Syyskuussa 1944 muodostettiin kokeiluja
varten ensimmäinen ilmatorjuntaohjusyksikkö (Flak-Lehr- und Versuchsabteilung 700), ja toukokuussa
1945 oli tarkoitus saada operatiiviseen käyttöön ensimmäiset ohjuspatterit. Hanke myöhästyi vain vähän.

Ilmasota oli kulutussotaa

Amerikkalaisten raskas pommikone B-29 aloitti vuonna 1945 atomipommittajien aikakauden.

29:n. Sillä onnistui atomipommienkin
pudottaminen.

Kaikilla oli liian vähän
ilmatorjuntaa
Ilmatorjuntatykistöä oli sodan alkaessa kaikissa maissa liian vähän
tarpeeseen nähden, mutta sitähän
ei tiedetty etukäteen. Suomikin on
tästä esimerkki: talvisodan alussa
oli käytössä vain 38 raskasta ja 87
kevyttä ilmatorjuntatykkiä sekä 125
ilmatorjuntakonekivääriä; jatkosodan
päättyessä asemäärä oli 7-kertainen
(mutta ei silti riittävä). Puolueettoman
Ruotsin ilmatorjuntatykkien määrä
10-kertaistui sodan aikana, Ruotsilla
oli lopulta kolme kertaa enemmän ilmatorjuntamiehiä (64 140) ja ilmatorjuntatykkejä (3972) kuin Suomella.
Ilmatorjuntatykistön volyymi kasvoi
joka maassa dramaattisesti, ja ilmatorjunnan merkitys ilmapuolustuksen
kivijalkana vakiintui. Ison-Britannian
kotialueella ilmatorjunta-aseiden
määrä kasvoi viidessä vuodessa
12-kertaiseksi. Neuvostoliitossa ilmatorjuntatykkien määrä 10-kertaistui.
Saksan ilmatorjuntajoukoissa palveli
sodan lopussa 1,1 miljoonaa ihmistä
(miehiä, naisia, poikia, sotavankeja),
ja ilmatorjuntatykkejä oli 1½ kertaa
10
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enemmän kuin Neuvostoliitolla.
Vuonna 1944 Saksassa valmistettiin
55 154 ilmatorjuntatykkiä. Eikä silti
riittävästi.
Ilma-aseen kehittyessä ilmapuolustuksella oli aina uusia haasteita.
Giulio Douhet oli oikeassa: puolustajan resurssit eivät tahtoneet riittää
kaikkien kohteiden suojaamiseen,
kun vastassa oli 1000 pommikonetta
päivästä toiseen. RAF ryhtyi harrastamaan yöpommituksia välttääkseen
suuria tappioita päivätorjunnassa,
jolloin yötorjunnasta tuli ongelma
Luftwaffelle. Siihen keksittiin ratkaisuja ilmatorjuntatykistön tutkien
ja yöhävittäjien muodossa. USAAF
harrasti päiväpommituksia osuakseen paremmin valittuihin kohteisiin,
mutta kärsi myös raskaita tappioita.
Luftwaffen suorituskyky päivätorjunnassa oli vuoden 1944 loppuun
saakka aika hyvä, sitten hävittäjätorjunta romahti ja ilmapuolustus jäi
ilmatorjuntatykistön varaan.
Saksalla olisi ollut mahdollisuuksia tehokkaampaan ilmapuolustukseen, jos ylin johto olisi ajoissa niin
päättänyt. Luftwaffe sai viime vaiheessa käyttöön tehokkaita suihkuhävittäjiä, mutta niillä ei enää ratkaistu
ilmasotaa. Saksa olisi voinut myös
saada käyttöön ilmatorjuntaohjuksia

Maailmansodan aikana valmistettiin
yli 700 000 sotilaskonetta, koneista
ei ollut pulaa, pikemminkin piloteista. Bomber Command menetti
pommitusoperaatioissa v. 1939‒1945
yhteensä 10 688 pommikonetta ja
niiden mukana noin 55 573 miestä
(46,3 % kaikista). RAF menetti Euroopan sotanäyttämöllä kaikkiaan
22 010 konetta. USAAF menetti
sodassa lähes 23 000 konetta, joista
Euroopassa 18 418 konetta. Neuvostoliitto menetti sodassa v. 1941‒1945
yhteensä 106 400 lentokonetta, joista
taistelutappioiden osuus oli 46 100
(43 %). Keskimääräiset kuukausitappiot olivat 2128 konetta, joten Neuvostoliiton menetykset jatkosodassa
vastasivat vain kolmen kuukauden
taistelutappioita. Suurvallalla on isot
toleranssit...

Epäsymmetristä ilmasotaa
Saksan ilmapuolustus kykeni aiheuttamaan suuria tappioita, mutta ei silti
suojaamaan kaikkia kohteita tyydyttävästi. Kun Saksa joutui ilmasodassa alakynteen, otettiin käyttöön epäsymmetrisiä keinoja. Pommikoneet
korvattiin V1- ja V2 -kostoaseilla,
joilla pystyttiin iskemään vastustajan
tukialueille. Samaan sarjaan kuului
nopea (Mach 5,5) tykistöraketti
Rheinbote, jota ei kyetty torjumaan.
V1:stä tehtiin myös miehitetty itsemurhakone Fi-103 (Reichenberg),
jota ei kuitenkaan koskaan käytetty.
V-aseista aiheutui liittoutuneiden
ilmapuolustukselle uusia haasteita,
jotka kyettiin osittain ratkaisemaan
uuden sotatekniikan avulla. Pää-

osa ”lentävistä pommeista” (V1)
kyettiin torjumaan tutkaohjattujen
ja heräteammuksilla varustettujen
ilmatorjuntapatterien (90 ja 94 mm)
sekä suihkuhävittäjien avulla. Tässä
mikroaaltotutkan (ontelomagnetron)
keksiminen näytteli ratkaisevaa osaa.
Ballististen V2-rakettien torjuntaan
ei keksitty mitään puolustuksellista
ratkaisua, niiden torjuminen olisi
nykyisillekin ilmatorjunta-aseille
vaikea tehtävä.
Tyynenmeren meri-ilmasodassa
japanilaiset ryhtyivät käyttämään
vastapuolen laivojen upottamiseen
”miehitettyjä täsmäpommeja” eli
kamikaze-lentäjiä. Itsemurhalentoja suoritettiin 1228, ja niissä tuhoutui 34 ja vaurioitui 283 alusta.
Tällaiset hyökkäykset asettivat
kovia vaatimuksia sota-alusten
ilmapuolustukselle, amerikkalaisten ja brittien sotalaivojen kannet
olivat täynnä ilmatorjuntatykkejä.
Taistelulaivoilla oli 150 kpl 20‒40
mm:n ilmatorjuntatykkejä. USA:n
merivoimissa ilmatorjunnan tulen
teho kasvoi 100-kertaiseksi vuosina
1940‒1945.
Strategiset pommitukset eivät
kuitenkaan ratkaisseet sotaa, vaikka
siihen pyrittiin. Saksalaiset piti nujertaa maasodassa, jossa ilmatuella oli
merkitystä. Liittoutuneiden ilmanherruus kesällä 1944 Normandiassa
esti saksalaisten reservidivisioonien
siirrot, mikä pelasti sillanpään. Liittoutuneiden joukoilla oli suojanaan
niin vahva ilmatorjuntavoima, että
ilmavoimaa voitiin käyttää pelkästään hyökkäysten tukemiseen.
Tyynenmeren taistelut päättyivät
lopulta strategisen pommitussodan
loppuhuipentumaan – atomipommien pudottamiseen Hiroshimaan ja
Nagasakiin elokuussa 1945. Se nujersi japanilaisten vastarinnan. Oliko
Douhet sittenkin oikeassa?

dassa pääroolia. Ilmasodassa nähtiin
uhkana atomipommittajat, joiden torjunta hävittäjillä ei ollut tehokasta.
Korkea- ja kaukotorjuntaan tarvittiin
uusia aseita. Tarkoitukseen kehitettiin järeitä ilmatorjuntatykkejä, kuten
saksalaiset olivat jo tehneet, mutta
niiden suorituskyky ei ollut riittävä.
Ratkaisuksi keksittiin ilmatorjuntaohjukset. Saksalaisten mallien pohjalta ja saksalaisten asiantuntijoiden
avulla niitä syntyi.

Täsmäaseita
ilmapuolustukseen
USA:ssa saatiin ensimmäinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä Nike I
eli Nike Ajax U.S. Armyn koulutuskäyttöön vuonna 1953, ja ensimmäinen ohjusyksikkö 36th AAA
Missile Battalion tuli operatiiviseen
valmiuteen 25.1.1954. Ohjuksen nopeus oli Mach 2,3, torjuntaetäisyys
50 km ja torjuntakorkeus 18,3 km.
Parannettu malli Nike II eli Nike
Hercules saatiin käyttöön kesäkuussa
1958. Sen suorituskyky oli paljon
parempi: nopeus Mach 3,65, etäisyys 155 km ja torjuntakorkeus yli
30 km. Tällä ohjustyypillä tuhottiin
koeammunnassa kesäkuussa 1960
Corporal-ohjus, joten yksiköllä oli
myös ohjustentorjuntakyky. USAF
sai vuonna 1959 käyttöön oman

torjunta-aseen, miehittämättömän
hävittäjän (IM-99 BOMARC), jonka
nopeus oli 950 m/s, torjuntaetäisyys
peräti 700 km ja torjuntakorkeus 30
km. U.S. Navy kehitteli omia torjuntaohjuksia laivastokäyttöön, ja
ensimmäinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä SAM-N-6b Talos saatiin
käyttöön vuonna 1958. Se oli ainoa
amerikkalainen torjuntaohjus, jolla
ammuttiin Vietnamin sodassa alas
ainakin kolme Pohjois-Vietnamin
ilmavoimien konetta.
Neuvostoliiton ensimmäinen ilmatorjuntaohjusjärjestelmä S-25 Berkut
(NATO-nimike SA-1) hyväksyttiin
sotavarustukseen 7.5.1955. Sen
suunnitteluun osallistuneet toimistot
Almaz ja Fakel ovat vieläkin olemassa. Tällä kiinteällä ohjusjärjestelmällä aseistettiin Moskovan suojaksi
perustettu 1. Erikoisilmapuolustusarmeija, johon kuului 112 ohjuspatteria
ja 30 000 sotilasta. Täydessä valmiudessa armeijalla oli 3360 ohjusta,
joilla voitiin tulittaa 1120 maalia
yhtä aikaa. Yksi ohjustyyppi voitiin
varustaa ydinkärjellä. Liikkuvampi ja ulottuvampi ohjusjärjestelmä
SA-75 Dvina (SA-2) hyväksyttiin
käyttöön vuonna 1957, parempi S-75
Desna vuonna 1959 ja S-75V Volhov
1961. Supervaltojen ohella ilmatorjuntaohjuksia kehiteltiin muuallakin,
mm. Isossa-Britanniassa, Ranskassa,

Torjuntaohjukset avainasemassa kylmässä sodassa
Toinen maailmansota ei tuonutkaan
rauhaa, vaan suurvaltojen välisen ja
niiden itse aiheuttaman ns. kylmän
sodan. Yhdysvallat ja Neuvostoliitto
liittolaisineen näyttelivät tässä so-

DDR:n ilmatorjuntayksiköiden ryhmitys ja tulialueet Berliinin ympärillä
kylmän sodan aikana (1963).
Ilmatorjunta 2/2015
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MAA

OHJUSTYYPPI

KÄYTTÖÖN
(vuosi)

Yhdysvallat

Nike Ajax
Nike Hercules
Bloodhound Mk I
Thunderbird Mk I
S-25 Berkut
SA-75 Dvina
S-75 Desna

1954
1958
1958
1958
1956
1958
1959

Iso-Britannia
Neuvostoliitto

Sveitsissä ja Ruotsissa. Taulukossa
esitetään tietoja ensimmäisistä itohjusjärjestelmistä.
Suomen ilmapuolustuksen suorituskyky oli jatkosodan jälkeen hyvin
huono aina 1960-luvulle saakka, osittain vielä sen jälkeenkin. Suomelle
tarjottiin vuonna 1962 verrattain
uutta ohjusjärjestelmää SA-75M
(Dvina-A), mutta hankinta keskeytettiin ”ulkopoliittisista syistä.” Maavoimien ilmapuolustuskyky parani
1970-luvulla 23 mm:n tykkien ja
lähi-ilmatorjuntaohjusten hankinnan
ansiosta, mutta pääkaupungin suojaamiseen tarvitut ilmatorjuntaohjukset
(S-125M1) saatiin käyttöön vasta
1980-luvun alussa. Raskaiden ilmatorjuntapattereiden jättämä ”musta
aukko” kohdesuojaustehtävissä
saatiin paikattua vasta 1990-luvulla.

Ilmatorjuntaohjukset
muuttivat ilmasodan kuvaa
Korkeatorjuntakykyisillä ilmatorjuntaohjuksilla (SA-75/S-75) ammuttiin
ensimmäinen kone alas Kiinassa
lokakuussa 1959 ja 1960-luvulla
useita U-2-koneita Kiinassa, Neuvostoliitossa ja Kuubassa. Strategisten
tiedustelukoneiden ylilennot loppuivat siihen. Ilmatorjuntaohjuksilla ei
koskaan torjuttu yhtään atomipommittajaa, jollei siksi lasketa Hanoin
suurpommituksissa joulukuussa
1972 pudotettuja B-52 -koneita.
Se oli joka tapauksessa viimeinen
konventionaalinen suurpommitus,
josta tuli hyökkääjälle katastrofi juuri
ilmatorjuntaohjusten ansiosta.
12
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TORJUNTAETÄISYYS
(km)
50
155
100
40
35-45
22-30
29-34

TORJUNTAKORKEUS
(km)
18
yli 30
23
20
25
22-27
25-27

LIIKKUVUUS
Kiinteä
Kiinteä
Kiinteä
Liikuteltava
Kiinteä
Liikuteltava
Liikuteltava

Korkeatorjuntakykyiset ilmatorjuntaohjukset päättivät raskaiden
pommikoneiden 60 vuotta kestäneen
aikakauden. Niiden tilalle kehiteltiin
ballistisia kauko-ohjuksia, joiden
torjuminen oli aluksi mahdotonta ja
vieläkin vaikeata. Koska tehokasta puolustusta ei ollut, suurvallat
päättivät kehittää vastaiskukykyään.
Tästä syntyi kylmästä sodasta tuttu
”kauhun tasapaino” – eikä se ole vieläkään kadonnut. On jollain tavalla
nurinkurista, että hyökkäyskyvyn
asemesta on rajoitettu ohjuspuolustuskykyä, joka on riidanalainen
kysymys nykyäänkin.
Ilmatorjuntaohjusten teknillinen
kehitys on muutenkin mullistanut
ilmasodankäynnin ja -puolustuksen.
Kannettavat ”olkapääohjukset” ratkaisivat jalkaväen ilmapuolustusongelmat, ja kohdesuojaukseen
soveltuvat ohjusjärjestelmät ovat
korvanneet raskaat ilmatorjuntatykit
erittäin tehokkaasti. Miehitettyjen
lentokoneiden ja helikoptereiden
käyttömahdollisuudet taistelukentällä ovat asteittain supistuneet. Vuosina 1965‒2015 käydyissä sodissa
ilmatorjunnan osuus taistelutappioista on ollut noin 87 %, alivoimaisella
puolella 97 %. Olkapääohjuksia on
käytetty yli 50 sodassa ja niillä on
ammuttu alas yli 2000 lentokonetta
ja helikopteria.
Miehistötappioiden välttämiseksi
on iät ajat suunniteltu miehittämättömiä aseita, sellaisia olivat jo ensimmäisen maailmansodan aikana
saksalaisten Fledermaus (Siemens)
ja amerikkalaisten Kettering Bug.

Toisessa maailmansodassa V-aseilla
oli jo operatiivista merkitystäkin.
Korean sodassa käytettiin kaukoohjattavia täsmäpommeja, joiden
käyttö Vietnamin sodassa sai aivan
uuden merkityksen. Täsmäaseiden
käyttö aiheutti ilmapuolustukselle
kovia haasteita, kun yksi ainoa kone
saattoi tuhota yksittäisen kohteen.
Televisio- ja laser-ohjattavien pommien laukaisuetäisyys (max. 10 km)
ei vielä ollut suuri ongelma, mutta
lisäsi ilmatorjunnan ulottuvuuden
kasvattamisen tarvetta. Siihenkin
lyhyen ja pitkän kantaman ohjukset toivat ratkaisun. 1990-luvulla
Suomenkin ilmapuolustus saavutti
kohtuullisen kyvyn torjua konventionaalisia ilmahyökkäyksiä. Maavoimien ilmatorjunnan suorituskyky
oli jopa erinomainen.

Ohjuspuolustus on
2000-luvun haaste
Parlamentaarisen selvitysryhmän
raportissa ”Puolustuksen pitkän
aikavälin haasteet” (1.10.2014)
tarkastellaan 2000-luvun uhkakuvaa toteamalla muun muassa, että
”Suurvallat hyödyntävät ilma-,
avaruus- ja informaatioulottuvuutta ja pyrkivät tietoylivoimaan.
... Kaukovaikuttamiskyvyt maalta,
mereltä, ilmasta ja tietoverkoista
valtakunnan rajojen ulkopuolelta
korostuvat… Ilmaoperaatioihin
liittyy… täsmäaseiden käyttö kaukovaikuttamiseen sekä miehittämättömien ilma-alusten käyttö.”
Sotakokemusten ja teknillisen kehityksen valossa raportin näkemys
uhkasta on oikea. Positiivista on,
että uhka on todettu, vaikka se on
jo vanha juttu. Negatiivista on, ettei
raportissa oteta kantaa vastatoimiin;
uhka pitää joko torjua tai siltä pitää
suojautua. Huonoin vaihtoehto on,
ettei tehdä mitään. Silloin ilmapuolustus ei hoida tehtäväänsä.
Teknillisesti suurin haaste on ballististen maalien torjuminen. USA:n
liittokunnan täydellinen epäonnistuminen ballististen ohjusten (Scud B)
torjunnassa Persianlahden sodassa
1991 (vain yksi onnistunut torjunta) mullisti ilmapuolustusajattelun.

Painopiste siirtyi ilmapuolustuksesta
ohjuspuolustukseen. Amerikkalaisten uhkakuvana on nyt taktillisten
ballististen ohjusten, risteilyohjusten ja miehittämättömien koneiden
torjuminen. Kehitys muissa maissa
on ollut samansuuntaista. Ohjuspuolustus on myös Euroopassa noussut
vahvasti esille.
Jugoslavian ilmakampanjassa
1999 käytettiin ensimmäisen kerran
satelliittiohjautuvia täsmäaseita, mikä oli ilmasodankäynnin kannalta
merkittävä muutos. Irakin sodassa
2003 USA:n liittokunta laukaisi 1205
risteilyohjusta, 414 tykistöohjusta,
857 tykistörakettia ja lähes 20 000
täsmäpommia tai -ohjusta; joukossa
oli lähes 9000 satelliittiohjautuvaa
täsmäasetta. Tällaiseen uhkaan ei
Irakin ilmapuolustus kyennyt vastaamaan. Ilmapuolustuksella on uusia
haasteita. Millä tahansa täsmäaseella
saavutetaan erittäin hyvä osumatarkkuus kiinteisiin maaleihin yöllä ja
päivällä, säässä kuin säässä. Ohjukset
ja pommit, jopa tykistön ammukset
voidaan varustaa satelliittiohjauksella. Hyökkääjän pyrkimyksenä
on saavuttaa mahdollisimman suuri
tuhovoima mahdollisimman pienillä
omilla tappioilla. Nyt se onnistuu
miehittämättömillä aseilla: ballistisilla ohjuksilla, tykistöohjuksilla ja
-raketeilla sekä risteilyohjuksilla.
Lennokit hoitavat tiedustelun ja tulenjohdon, jopa osan ilmaiskuista.
Suuren ulottuvuuden ja tarkkuuden
ansiosta taktillisilla aseilla voidaan
saavuttaa strateginen vaikutus.
Uhkaan voidaan myös vastata. Hyvänä esimerkkinä on Israel. Maa on
ollut jatkuvan uhan alainen, joten siellä kehitystä on viety muita pitemmälle. Kolme eri ohjusjärjestelmää muodostaa kokonaisuuden: Iron Dome,
Arrow 2 ja David’s Sling (Stunner),
joka tulee käyttöön ensi vuonna. Israelilla on teknillisesti tarkastellen kyky
torjua tehokkaasti kaikki maalityypit
ammuksista keskimatkan ballistisiin
ohjuksiin. Lentokoneiden ja helikoptereiden torjuminen ei ole mikään
ongelma. Israel on kantapään kautta
havainnut ilmauhkan todellisuuden ja
kehittänyt ilma- ja ohjuspuolustustaan
vaatimusten mukaisesti. Massahyök-

Israelin ohjusjärjestelmä Iron Dome kykenee torjumaan tavanomaisten
ilmamaalien lisäksi myös heitteitä. Tehokas kantama on noin 60 km.

käysten torjuminen on silti kriittinen
kysymys.
Euroopan maista vain Ranskalla
ja Italialla on käytössä ballististen
maalien torjumiseen soveltuva ohjusjärjestelmä SAMP/T, jota tarjottiin myös Suomelle muutama vuosi
sitten. Ranskassa on kehitteillä myös
kokonaisvaltainen ohjuspuolustusjärjestelmä SHIELD (Thales). Venäjällä on useampiakin uusia ohjusjärjestelmiä (S-300V4, S-350, S-400),
joilla on kaikkien maalityyppien
torjuntakyky. Amerikkalaisilla tällaisia ovat maavoimien THAAD ja
merivoimien Standard SM-2.
Muilla Euroopan mailla ei juuri
ohjuspuolustuskykyä ole, joten ne
ovat Suomen kanssa yhtä heikossa
asemassa. Uhkakuva on kuitenkin
ilmeinen Venäjän sijoittaessa uusia
ballistisia Iskander-ohjuksia (kantama 400‒700 km) Pietarin, Kaliningradin ja Murmanskin alueille.
Ilmapuolustuksen perinteinen
tehtävä on sama kuin ennenkin:
kotimaan strategisten kohteiden ja
puolustusvoimien joukkojen suojaaminen ilmahyökkäyksiä vastaan.
Teknillisesti tarkastellen se vaatii
kykyä havaita ja torjua kaikki uhkaavat ilmamaalit olivatpa ne mitä lajia
hyvänsä. On aika helppo analysoida,
millä teknillisillä keinoilla erilaiset
maalit voidaan torjua. Kaikki maalityypit kyetään torjumaan erilaisilla
ohjuksilla, myös ballistiset maalit.
Täsmäaseiden torjunnassa pitää osu-

matarkkuuden olla entistä parempi.
Hävittäjillä ei ole roolia ohjuspuolustuksessa. Miehitettyjen koneiden
torjuminen ei ole mikään teknillinen
ongelma; se voi olla ongelma vain,
jos joku asetyyppi puuttuu. Kun
Buk-M1 poistetaan käytöstä katoaa
korkeatorjuntakyky, joka meillä on
ollut 35 vuotta. Samalla katoaa myös
ainoa kykymme torjua taktillisia ballistisia maaleja.
Ilmatorjunta-aselajin rauhan ajan
organisaatiossa on nyt vähemmän
yksiköitä kuin oli vuonna 1939. Ilmatorjunnan supistetuilla resursseilla
ei ole mahdollista rakentaa ohjuspuolustusjärjestelmää, jota tarvittaisiin
ainakin pääkaupungin suojaamiseksi.
Vastuu strategisesta ilmapuolustuksesta kuuluu ilmavoimille, jolla on
monin verroin suuremmat resurssit
sekä valmis valvonta- ja johtamisjärjestelmä. Osalla miljardeja euroja maksavan hävittäjähankinnan
hinnasta saa helposti kohtuullisen
ohjuspuolustusjärjestelmänkin. Olisiko Suomen ja Ruotsin yhteinen
torjuntaohjusprojekti ajankohtainen?
USAAF:n komentaja, kenraali
Henry Arnold totesi vuonna 1945:
”Me olemme juuri voittaneet sodan, jossa suuri joukko sankareita lenteli ympäriinsä koneissaan,
mutta seuraavassa sodassa taistellaan miehittämättömillä koneilla!” 70 vuotta myöhemmin voimme
todeta, että kenraali oli oikeassa,
vaikkakin vähän etuajassa.
Ilmatorjunta 2/2015
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Everstiluutnantti evp.
Pauli Thomenius

Katsaus ilmatorjunnan
tekniseen kehitykseen

(6 sivun juttu, 5 kuvaa) Tee kuvista ja kuvateksteistä erillisiä laatikoita. Kuvat on
sijoitettu siihen kohtaan mihin ne liittyvät, joten pyri saamaan ne vähintään samalle
Mahtipontisenaukeamalle
otsikon alla ei ole sion (2D) tutka antaa sivusuunnan etäisyystietoja, mutta kivääri- tai sin-

maailmoja syleilevää tieteellistä ja etäisyyden eli saadaan vain tieto, komiehellä on oltava maalin etäisyys
evp. Pauli
Thomenius
kuva
analyysiä, vaanTEEMANA
vanhan diletanttiäi- minkälaisella ympyrän Everstiluutnantti
siis
3D!
kaarella hallinnassa,
ILMATORJUNTA 90 VUOTTA
jän kokoelma sekalaisia esimerkkejä,
maali on (kuva 1).
detaljeja, bagatelleja, jopa nyansseja.
Tykkien tarkkuus
Lukija arvannee helposti, että tämä Maalin seuranta
kirjoitus on pyydetty,
ei tarjottu.
Tutkan rinnalle
on tullutkehitykseen
melko vah- Hajontaa on pidetty negatiivisena.
Katsaus
ilmatorjunnan
tekniseen
vasti laser. Molempien säde etenee Kun 23 mm tykki tuli Suomeen,
ammuttiin
hajontakuvio
pahvitau000
km/s. Mutta
lasertieteellistä
ei silti analyysiä,
Mahtipontisen otsikon alla300
ei ole
maailmoja
syleilevää
vaan
vanhan
2D-3D eli kahdesta
luun.
Tauluun
ei
juuri
tullut
reikiä,
sovellu
maalin
seuraamiseen,
kuten
diletanttiäijän
kokoelma
sekalaisia
esimerkkejä,
detaljeja,
bagatelleja,
jopa
nyansseja.
Lukija
dimensiosta kolmeen
hajonta oli monikertainen muihin
tutka
(kuvaon
2).pyydetty, ei tarjottu.
arvannee helposti, että tämä
kirjoitus
Maalinosoitus
tykkeihin verrattua. Nopeasti oivalNuorempana (n.
40
v)
luulin,
että
lettiin, että suurella tulinopeudella
”Kolmen
dimension
ilmatorjun2D ’ 3D eli KAHDESTA DIMENSIOSTA KOLMEEN
maalinosoitustutkan antama piste taa” on usein korostettu turhaan. ja epävarmoilla ampuma-arvoilla
kuvaputkella osoittaa maalin pai- Ilmatorjuntatykistöhän ampuu suu- tuli kannattaakin levittää taivaalle.
Maalinosoitus
kan niin, että kartalle voidaan mer- ren osan ohjuksistaan 2D tiedoilla Huipputarkkaa tykkiä käytetään,
Nuorempana (n. 40 v) luulin, että maalinosoitustutkan antama piste kuvaputkella osoittaa maalin
kitä piste, missä maali on. Ennen ja on muita aselajeja enemmän kun ammunnanhallintajärjestelmä
paikan niin, ettei
että kartalle
merkitä piste, missä maali on. Ennen eläköitymistä huomasin, ettei
eläköitymistä huomasin,
asia voidaan
2D-orientoitunut. Esimerkiksi olka- on tarkka (laskimeen vain mitattuja
asia ihan
niin olekaan.
dimension (2D) tutka antaa sivusuunnan ja etäisyyden eli saadaan
ihan niin olekaan.
Kahden
dimen- Kahden
pääohjukset tai ITO05 eivät tarvitse syöttöarvoja). Tällainen tykki on 3,5
vain tieto, minkälaisella ympyrän kaarella maali on (kuva 1).

Kuva 1

2D-tutkan maalitieto Vasemmassa kuvassa maali on kaarella, jonka päätepisteiden vaakaprojektiot ovat vihreälKuva
1 2D-tutkan maalitieto
Vasemmassa
maali
on kaarella,
jonka päätepisteiden
lä piirretyn janan
päätepisteissä.
Oikeanpuoleisen
kuvan kuvassa
vihreä alue
kuvaa
maalin mahdollisen
paikan kartalla.
Punaisella on vaakaprojektiot
lisätty viiveittenovat
aiheuttamia
Tulittava patteri
joutuu siis etsimään
laajalta
vihreälläepätarkkuuksia.
piirretyn janan päätepisteissä.
Oikeanpuoleisen
kuvanmaalia
vihreä alue
alueelta saadakseen
maalin mahdollisen
seurantaansa.
Tänään
käytetään
3D-tutkia,
joillaviiveitten
saadaan aiheuttamia
maalin paikka yksikäsitteikuvaa maalin
paikan
kartalla.
Punaisella
on lisätty
sen tarkasti.
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Tutkan rinnalle on tullut melko vahvasti laser. Molempien säde etenee 300 000 km/s. Mutta laser ei
silti sovellu maalin seuraamiseen, kuten tutka (kuva 2).
Kuva 2

Maalin kulmaseuranta tutkalla ja muilla sensoreilla
Kuva 2 Maalin
kulmaseuranta
tutkalla ja
muilla
 Ylin kuva esittää pulssitutkan
(3D) pulssijonon
kierrätystä.
Maali
on sensoreilla
sillä alueella, mistä vastauspulsseja tulee.
• Ylin kuva
esittää pulssitutkan
(3D) pulssijonon
kierrätystä.
Maali on
sillävastaalueella,
Jos alue ei ole tutkan seuranta-alueen
keskipisteen
kohdalla, käännetään
antennia
siihen suuntaan,
mistä
vastauspulsseja
Joskohdalla
alue ei ole
tutkan seuranta-alueen
keskipisteen
uksia saadaan. Kohina on jätettymistä
piirtämättä,
jokaisen tulee.
kartion
on todellisuudessa
parvi pulsseja.
 Alakuvassa oikealla on suuren pikselijoukon
kohdalla, käännetään
antennia
siihen
mistä
vastauksia
saadaan. Kohina
on
matriisi (2D).
Sensori
onsuuntaan,
helppo pitää
maalissa,
keilanheittoa
ei
tarvita. Joillakin sensoreilla kyetään
jopa
hahmontunnistukseen.
jätetty
piirtämättä,
jokaisen kartion kohdalla on todellisuudessa parvi pulsseja.
 Alakuvassa vasemmalla laser•(3D)
on lähettänyt
sekunnin
aikana
10 pulssia, jotka
satunnainen
hajonta
levittääpitää
Alakuvassa
oikealla
on suuren
pikselijoukon
matriisi
(2D). Sensori
on helppo
maalin päälle ja ympärille. Vastaanotin
tietää,
että
kaksi
pulssia
osui
maaliin,
muista
ei
saatu
vastausta.
Näillä
maalissa, keilanheittoa ei tarvita. Joillakin sensoreilla kyetään jopa
tiedoilla ei voi päätellä, mihin päin
laseria
pitäisi
kääntää,
jotta
se
pysyisi
maalissa.
hahmontunnistukseen.
• Alakuvassa vasemmalla laser (3D) on lähettänyt sekunnin aikana 10 pulssia, jotka
satunnainen hajonta levittää maalin päälle ja ympärille. Vastaanotin tietää, että kaksi
cm Oerlikon. Se ampuu sarjan ”sa- roniikkaan ja henkilöihin. Laseram- samoin ennakon määrittäminen.
osui maaliin,
muista
ei saatu vastausta.
Näillä tiedoilla ei voi päätellä, mihin
munnan
tärkein etu
on ennakon
pie- Moderneilla
maan reikään”. Joskus on laskettu,pulssia
järjestelmillä voidaan
päin
laseria
pitäisi
kääntää,
jotta
se
pysyisi
maalissa.
nuudessa.
Toinen
etu
on
”ammusten”
että 25 % suuremmalla hajonnalla
tähtäin kääntää maaliin ennen kuin

kyseinen automaattijaos pudottaisi riittävyys ja halpuus.
tykki ehtii perässä. Tähtäin (vast.)
”Kolmen
dimension
ilmatorjuntaa” on usein korostettukääntyy
turhaan. ilman
Ilmatorjuntatykistöhän
Esimerkki
enemmän maaleja, mutta
ei pääsisi
tykkiä, kun siinäampuu
on
Kahden
etäisyydellä
suuren osan ohjuksistaan
2Dkilometrin
tiedoilla ja on
muita aselajeja
enemmän 2D-orientoitunut.
Esimerkiksi
näytösluontoisissa ammunnoissa
Independent
Line Of Sight. Tällaisia
maalin
nopeus
on Mach mutta
huippulukemiin.
olkapääohjukset taiohittavan
ITO05 eivät
tarvitse
etäisyystietoja,
kivääri-on
taitiettävästi
sinkomiehellä
on oltava
järjestelmiä
jo merija
1.
Lasketaan
ennakon
pituus
kaa- maavoimilla. Lentäjillä on ollut kyPaljon huonompi automaattijaos
maalin etäisyys hallinnassa, siis 3D!
valla v × T. Säteeltä kuluu aikaa pärätähtäimiä jo kauan; ilman niitä
(57 mm) hankittiin Neuvostoliitoskahden kilometrin matkaan T = hävittäisiin kaartotaistelut.
ta. Jaos ampui yhdensuuntaisella
TYKKIEN TARKKUUS
s/c = 2 km/300.000 km/s = 6,67 ×
viuhkalla, kaikilla tykeillä oli samat
10-6 s. Siinä ajassa maali etenee v
ampuma-arvot (sivu ja koro). Jaok× T = 330 m/s × 6,67 × 10-6 s = Ilmatorjunta-ammukset
seen esitettiin kantakorjauslaskinta,
2,2 × 10-3 m = 0,0022 m eli 2,2 Sotien jälkeen kranaatit tuhosimutta se oli mahdotonta. Miksi?
mm. Ennakkoa ei tarvitse ottaa vat maaleja sirpalevaikutuksella.
Laskin laskee ennakon, siihen lisähuomioon ollenkaan.
tään tykkikohtaiset kannat ja pelit
1960-luvulla asia muuttui, kun 3,5 cm
Ilmamaalien tuhoamista lasersä- Oerlikonin kanssa tulivat ohutkuorisoimaan! Näin ei voi tehdä. Miksi?
Ennakko on laskettava jokaiselle ty- teellä (HEL, High Energy Laser) set kranaatit ilman valojuovaa. Krakille erikseen, kun jokaiselta tykiltä on kokeiltu kymmenien kilowattien naatin on tarkoitus räjähtää maalin
on maaliin erilainen etäisyys. Kes- tehoilla (tilanne v. 2014). Pisteeseen sisällä, jolloin paine tuhoaa maalin.
kuslaskimessa (esim. 3,5 cm jaos) on kohdistettu lasersäde polttaa metalTänään on käytössä myös moniliin reiän melko nopeasti, mutta ei toimikranaatteja (Merivoimat, 40
jokaiselle tykille oma laskin.
kuitenkaan sekunnin murto-osassa. ja 57 mm) ja alikaliiperiammuksia
Suurin vaikeus onkin kohdistaa säde (CV9030, rynnäkkövaunu teloilla).
Lasertykki
On jo tehty kokeita, joissa maa- johonkin kohtaan maalissa riittävän Monitoimikranaatteja tai edes lähisyli tuhotaan lasersäteellä. Maaliin monen sekunnin ajaksi.
tytinkranaatteja ei kannata yrittää alle
kohdistetaan niin suuri energia, että
1 kg painoisille ammuksille (ei alle
mekaaniset rakenteet vaurioituvat. Lisää ajansäästöä
40 mm). Mutta 3,5 cm kalustolle on
Vaikutuksia kohdistuu myös elekt- Aseen kääntäminen vie aikansa, saatavissa aikautettavia kranaatteja,
Ilmatorjunta 2/2015
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Panssari-ilmatorjunnan
paluu

Parhaana ilmatorjuntatykkinä pijoista lähtevä pellettiparvi etenee Alikaliiperiammuksissakin voi olla detty 3,5 cm Oerlikon on tankissa
ammuksen nopeudella, hiukan sen valojuova, mutta ei itsetuhojärjes- (ITPSV90) parempi kuin kenttäylikin. Alikaliiperiammus on tehokas. telmää. 23 mm putkella ammutaan lavetilla (35ITK88). Esimerkiksi
Se läpäisee panssaria hyvin (kuva 3), 23 mm kranaatteja ja noin 13 mm kantojen mittaukset jäävät pois
ja lentoajat ovat paljon lyhyempiä alikaliiperiammuksia. Joskus taas ja maalien etsintäkin sujuu omin
kuin täyskaliiperikranaateilla.
halutaan vaihtaa putken kaliiperia.
voimin. Kannattaa myös huomata,
Alikaliiperiammus (nuoliammus)
että vaunun mukana tulevat myös
ratkaisee monta asiaa. Jos 23 mm
”potero” ja viestiyhteydet. Niinpä
Kaliiperin vaihto
tykin modifiointi olisi aloitettu amit-panssarivaunujen tykkitornit siirmuksista, olisi alikaliiperiammuksilla Kahden kaliiperin tykkiin voidaan rettäneen T-55:n päältä Leopardin
puolitettu lentoajat ja samalla enna- vaihtaa putki ja muutama osa, min- alustalle. Tarkemmin It-seminaariskon virheet. Entä sitten taistelupans- kä jälkeen aseen kaliiperi muuttuu. sa 5.9.2015 Parolannummella.
sarivaunujen kanuunat omasuojail- Isommalla kaliiperilla joudutaan
Ilmatorjuntakykyä on myös rynmatorjunnassa? Kun lähisytyttimiä käyttämään erikoispatruunoita. Kun näkkövaunuilla CV9030 ja BMP 2.
ei ole, ei kannata ampua sirpalekra- 30 mm tykkiin (esim. CV9030:n
naatilla helikopteria. Pitää ampua Bushmaster) vaihdetaan 40 mm
nuoliammuksella, jolloin kopterille putki, ei suuremman kaliiperin pat- Simulointi
ei jää aikaa ”väistöihin”. Leijunnassa ruuna voi olla tavanomainen 40 mm Maavoimat on hankkinut runsaasti
oleva kopterihan useimmiten liukuu laukaus. Patruunoiden pituusero ei lasersimulaattoreita, joilla selvitehitaasti tuulen ja jäännösnopeuden voi olla suuri, muuten olisi syötinkin tään sotaharjoituksissa molempien
Tänään on käytössä myös monitoimikranaatteja (Merivoimat, 40 ja 57 mm) ja
viemänä. Tällöin ammuksen lyhyt vaihdettava ja tykille olisi varattava osapuolten tappiot. Lasersimulaatalikaliiperiammuksia (CV9030, rynnäkkövaunu teloilla). Monitoimikranaatteja tai edes
lentoaika on avainasemassa. Alika- enemmän tilaa. Lyhyen patruunan torilla on erittäin suuri käyttöarvo
lähisytytinkranaatteja ei kannata yrittää alle 1 kg painoisille ammuksille (ei alle 40 mm). Mutta 3,5
liiperi- ja täyskaliiperiammuksia
ei kranaatti sijoitetaan osittain hylsyn myös tykkikaluston ampumatekniscm kalustolle
on saatavissa
aikautettavia
kranaatteja,
joista lähtevä pellettiparvi etenee ammuksen
sisään, jolloin
ruutimäärä
pienenee.
voi ampua sekaisin, erilainen
ballisten
suoritusarvojen todentamisessa
nopeudella,
hiukanSamalla
sen ylikin.
Alikaliiperiammus
on tehokas.
Se läpäisee panssaria hyvin (kuva 3),
kantama
pienenee, mutta
voi- ja
tiikka edellyttää erilaista
ennakkoa.
asejärjestelmien vertailussa. Yhtä
ja lentoajat ovat paljon lyhyempiä kuin täyskaliiperikranaateilla.

Kuva 3

Kuva 3 Kranaatin
Kranaatin ja alikaliiperiammuksen
tehoja alikaliiperiammuksen teho
Yläkuvan
kranaatissa toisessa
on herkkäkuvassa
kärki-iskusytytin,
hidasteinen sytytin
ja
Yläkuvan kranaatissa on herkkä
kärki-iskusytytin,
hidasteinentoisessa
sytytinkuvassa
ja kaksinkertainen
tuhoalue.
kaksinkertainenon
tuhoalue.
Alakuvassa
murskautuva
alikaliiperiammus
on tuhonnut
alueen,
Alakuvassa murskautuva alikaliiperiammus
tuhonnut
alueen, jonka
halkaisija
on puolet ylempien
kuvien halkaihalkaisija
on puolet
ylempien kuvien halkaisijasta, mutta se on puhkaissut levyjä
sijasta, mutta se on puhkaissutjonka
levyjä
huomattavasti
enemmän.
huomattavasti enemmän.

16



Ilmatorjunta 2/2015Alikaliiperiammus (nuoliammus) ratkaisee monta asiaa. Jos 23 mm tykin modifiointi olisi aloitettu

ammuksista, olisi alikaliiperiammuksilla puolitettu lentoajat ja samalla ennakon virheet. Entä sitten
taistelupanssarivaunujen kanuunat omasuojailmatorjunnassa? Kun lähisytyttimiä ei ole, ei kannata

muuttuu. Isommalla kaliiperilla joudutaan käyttämään erikoispatruunoita. Kun 30 mm tykkiin
(esim. CV9030:n Bushmaster) vaihdetaan 40 mm putki, ei suuremman kaliiperin patruuna voi olla
40 mm Tykeillä
laukaus. hoidetaan
Patruunoiden
pituusero
ei voiomalla
olla suuri,
muutenliikkuva,
olisi syötinkin
hyvin voidaan tavanomainen
vertailla erilaisten
moottorilla
lennon
myös
oheistehmodifikaatioiden
vaikutuksia.
Esi- olisi
ohjattava
tai ohjautuva
täviävarattava
kuten maahanlaskuntorjuntaa.
vaihdettava
ja tykille
enemmän tilaa. Lyhyenaikana
patruunan
kranaatti
sijoitetaanaseosittain
merkiksi reaktioaikojen
mittaaminen
vaikutusosa”.
on tarTeknisesti suurin
ero Samalla
on siinä,kantama
että järjestelmän
hylsyn sisään,
jolloin ruutimäärä
pienenee.
pienenee, mutta
voidaanSekäyttää
tulee luotettavaksi, kun mittausjakso ammuksen lentoa ei voi korjata koittanut aikaisemmin, että ohjus on
monitoimikranaatteja.
lopetetaan ensimmäisiin osumiin ja enää kun se on lähtenyt putkesta täsmäase, jonka reitti muuttuu lennon
hyväksytään vain kohtuulliset ohitu- (piipusta). Ampumaopillisesti tämä aikana maalin liikehtimisen mukaan.
PANSSARI-ILMATORJUNNAN
PALUU
setäisyydet. Lasersimulaattori
ei ole vaikuttaa ennakon
käsitteeseen aivan Nyt hyväksytään ohjukseksi taistelupelkkä koulutuslaite.
radikaalisti. Tykillä on oltava tarkka väline, joka ohjautuu inertiaohjaukTykkiin kiinnitetyllä
sella maaliin.
Panssarintorjuntaohennakko,pidetty
ohjuksilla
ei ole
juuri kosParhaanalasersimuilmatorjuntatykkinä
3,5 cm
Oerlikon
on tankissa
(ITPSV90)
parempi kuin
laattorilla voidaan ”tulittaa” maalia, kaan tarkkaa ennakkoa. Ohjuksille ei jus NLAW (New Generation Light
kenttälavetilla (35ITK88). Esimerkiksi kantojen mittaukset jäävät pois ja maalien etsintäkin sujuu
jossa on laserheijastin. Heijastin te- yleensä edes lasketa ennakon tai en- Anti-Tank Weapon) on inertiaohjattu,
omin
voimin.
Kannattaa
myös huomata,
että mutta
vaunun
tulevat myös
”potero”
ja
kee mahdolliseksi
laserin
vähäisen
maalin
suuntaviivaa
pitnakkokulman
suuruutta,
siltimukana
ne ennustettua
viestiyhteydet.
Niinpä tavoittavat
it-panssarivaunujen
tykkitornit
siirrettäneen
T-55:n
päältä Leopardin
tehon, jotta maalikoneen
ohjaajan
kin lentävä
taisteluväline.
Liikkuvan
kohtaamispisteen.
Ohjus
silmiä ei vaurioiteta.
Laser-ammunta
alustalle.
Tarkemmin It-seminaarissa
5.9.2015
Parolannummella.
ohjataan tai se ohjautuu
maaliin
asti. maalin kulmanopeus mitataan ennen
vastaa melko hyvin
kovapanosam-on Tykeillä
laukaisua,
tärkein vaihe on ennen
lau- ja BMP
Ilmatorjuntakykyä
myös rynnäkkövaunuilla
CV9030
2. NLAW pysyy sitten tällä
muntaa, ainakin ampumatekniikan kaisua, ohjuksilla laukaisun jälkeen. kääntyvällä maalin suuntaviivalla –
kannalta. Vaikka lasersäde kulkee
ohjus lentää sädereittiä pitkin. Maalin
SIMULOINTI
valon nopeudella,
niin käytännössä
etäisyystietoa ei tarvita.
laserin ”ammus” saadaan kulkemaan Älykkäät asejärjestelmät
NLAW:n reittiä ei voi korjata
ammuksen nopeudella
ja ammuksen
maalin
liiketilan
muuttuessa ohjukMaavoimat
on hankkinut
runsaasti
selvitetään
sotaharjoituksissa
Ennen
miehetlasersimulaattoreita,
olivat älykkäitä, aseetjoilla
kaarevaa lentorataa
pitkin. Laserilla
sen lennon
aikana. Predicted
teki vain sen mitä
molempien
osapuoltentyhmiä.
tappiot.Tykki
Lasersimulaattorilla
on erittäin
suuri käyttöarvo
myös Line
tutkitaan vain sitä
osaa
avaruudesta,
Of
Sight,
(PLOS,
ennustettu
maalin Yhtä
käskettiin.
Lievää
älyä
oli
kranaattykkikaluston ampumateknisten suoritusarvojen todentamisessa ja asejärjestelmien vertailussa.
missä todellinen ammus olisi menos- tien aikasytyttimissä. Ne räjäyttivät suuntaviiva) -ase on kuitenkin niin
hyvin voidaan
vertailla erilaisten modifikaatioiden vaikutuksia.
Esimerkiksi reaktioaikojen
sa. Lasersimulaattoriin
on syötetty
ammuksen tietyn ajan kuluttua, eli paljon muita sinkoaseita älykkäämpi,
mittaaminen
tulee
luotettavaksi,
kun
mittausjakso
lopetetaan
ensimmäisiin
osumiin
ja hyväksytään
kyseisen ammuksen ballistiikka: ennakkopisteen kohdalla. Tänään että se sopii jotenkuten
ohjuksen
määvainjakohtuulliset
ohitusetäisyydet.
Lasersimulaattori
ei ole pelkkä
koulutuslaite.
lentoradan muoto
lentoajat eri
ritelmään,
joskaan ei täsmäaseeksi.
älykäs ammus
ohjataan pintamaaetäisyyksille. Tykkiin kiinnitetyllä lasersimulaattorilla
liin asti, tekipä maali
mitä tahansa
voidaan
”tulittaa” maalia, jossa on laserheijastin. Heijastin
Älykäs
ammus
(esimerkiksi
ilmastaLaserliikkeitä.
Samointehon,
ilmatorjuntaohjuktekee mahdolliseksi laserin
vähäisen
jotta maalikoneen
ohjaajan
silmiä
ei vaurioiteta.
laukaistuna) voi ohjautua vaikkapa
set
ovat
älykkäitä
aseita,
niitä
ei
voi
Tykeistä ohjuksiin
ammunta vastaa melko hyvin kovapanosammuntaa, ainakin ampumatekniikan kannalta. Vaikka
panssarivaunuun, mutta ilmatorjunkaartamalla väistää.
lasersäde
valon nopeudella, niin käytännössä laserintatykistön
”ammus”ammukset
saadaan kulkemaan
Tykkejä tarvitaan
edelleenkulkee
mm. jatlentävät sinne,
ammuksen
ja ammuksen
kaarevaa lentorataa
Laserilla
tutkitaan vain sitä
osaa
kuvan tulivalmiuden
takianopeudella
(24/7), Ohjuksen
mihin
ne on laukaisuhetkellä
käsmääritelmä
on ollut pitkin.
vaikka ne eivät olekaan
täsmäaseita.
ketty. Toteutumaton
suunnitelma
on
suunnilleen
tämä:
”miehittämätön,
avaruudesta,
missä todellinen
ammus
olisi
menossa. Lasersimulaattoriin
on syötetty
kyseisen
ammuksen ballistiikka: lentoradan muoto ja lentoajat eri etäisyyksille.
Kuva 4

Lasersimulaattorin toimintaperiaate
Simulaattori tutkii (skannaa) taivaalta sen paikan ympäristöä, missä oikea ammus olisi menossa. Kun tämä alue
tulee maalin kohdalle, mitataan osuman paikka maalissa tai ohitusetäisyys. Kuvan tilanteessa simulaattori antaisi
tuloksen ”1,2 metriä maalin ohi yläpuolelta”. Tulos olisi lähisytytinkranaatille tyydyttävä, mutta kosketussytytinkranaatti ei räjähtäisi.
Ilmatorjunta 2/2015
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ollut esimerkiksi sileäputkisen kertatulitykin ohjautuva ammus, jonka
paino olisi vajaat 10 kg. Jos tällainen
ammus on hakeutuva, se ei näe maalia lentoradan alussa – ennakkokulman takia. Ohjaus käynnistetään
vasta maalin lähellä. Lasersädettä
seuraava, sädereittiä pitkin etenevä
ammus olisi mahdoton, kun kaarevan
lentoradan aikana tarvittaisiin paljon
ohjausenergiaa.

Kirjava ohjuskalusto
Kaikenlaisen tekniikan ajan tasalla
pysymiseksi on ollut hyvä, että Suomen ohjuskalusto on ollut kirjavaa.
On ollut analogiatekniikkaa, mutta
nyt se on väistymässä digitalisaation
myötä. Ohjusjärjestelmiä on hankittu
Neuvostoliitosta, Venäjältä, Ranskasta, Etelä-Afrikasta, Ruotsista,
Norjasta ja USA:sta. Melkein kaikkia ohjausjärjestelmiäkin on ollut:
komento-ohjaus ennakkopisteeseen,
komento-ohjaus sädereitille, säteenseuranta, passiivinen hakeutuminen,
½-aktiivinen hakeutuminen ja aktiivinen hakeutuminen. Inertiaohjaus
on tullut uutena ohjaustapana mukaan muutamien ohjusten alkulennolle.
Inertiaohjaus
Aikaisemmin mainittu panssarintorjuntaohjus NLAW ja usea ilmatorjuntaohjusjärjestelmä käyttää
inertiaohjausta. Ilmatorjuntaohjuksen alkulento ohjautetaan inertialla
niin, että ohjus lentää käskettyyn
pisteeseen taivaalla ja aloittaa vasta
sitten ohjatun tai ohjautuvan lennon
kohtaamispisteen suuntaan.
Inertiaohjauksessa ohjukselle
annetaan käsky (koordinaatit), mihin sen on lennettävä. Ohjus lentää
käskettyyn pisteeseen ilman ulkopuolelta tulevia ohjauskomentoja,
eikä ohjus tässä vaiheessa tarvitse
tarkkoja maalitietoja. Inertialennon
aikana ohjusta ei voi häiritä, eikä
18



Ilmatorjunta 2/2015

pilvistäkään ole haittaa. Inertiaohjauksen aikana ohjus laskee kiihtyvyysanturiensa avulla nopeutensa,
määrittää sijaintinsa ja ohjaa itsensä
käskettyyn pisteeseen.
Ohjusjärjestelmän maalaitteet
laskevat, missä maali ja ohjus tulevat todennäköisesti kohtaamaan.
Ohjus ohjautetaan inertiaohjauksella
kohtaamispisteen suuntaan. Ohjus
avaa hakupäänsä tietyssä vaiheessa
ja sieppaa maalin seurantaansa.
Milloin ohjus siirtyy inertiaohjauksesta hakeutumiseen? Raja ei ole
selvä, sillä jo inertiavaiheessa passiivinen hakupää voi kiinnittyä maaliin
ja tarkastella, onko maali tuhottavissa. Lämpöhakuinen ohjus (kuten
Merivoimien Umkhonto) kannattaa
viedä inertialla melko lähelle maalia,
jos taivaalla on pilviä. Tutkahakuinen
ohjus (kuten AMRAAM) voidaan
siirtää inertiaohjauksesta hakeutumiseen kaikissa sääolosuhteissa kaukanakin maalista. Kun AMRAAM
lähtee lentokoneesta, ei inertiaohjausta käytetä ollenkaan lyhyillä
ampumaetäisyyksillä.
Inertiaohjauksen fysiikkaa
Inertia tarkoittaa, että liikkeessä
oleva kappale pyrkii säilyttämään
liiketilansa (suunta ja nopeus, mutta
ei kiihtyvyys). Liiketilan säilymistä estää mm. ilman vastus ja maan
vetovoima.
Jotta ohjus osaa lentää tiettyyn
paikkaan, sen pitää tietää koko ajan
oma sijaintinsa. Ohjus määrittää sijaintinsa nopeuden (v) perusteella.
Nopeutta ei voi mitata liikkuvan
ohjuksen sisällä, mutta kiihtyvyys
voidaan. Ohjuksen nopeus selviää,
kun tiedetään miten kauan ja miten
voimakkaasti ohjusta on kiihdytetty (vast. kun ohjus hidastuu). Kun
kiihtyvyys integroidaan, saadaan
nopeus. Kun kerrotaan nopeus ajalla,
selviää matka. Lennetty matka lasketaan joka hetki kaavalla matka =
nopeus × aika. Nyt tunnetaan matka,

jonka ohjus on lentänyt. Tämä kaikki tehdään kolmen koordinaatin (x,
y ja z) suunnassa, ohjus tietää siis
paikkansa kolmen dimension koordinaatistossa. Jos ohjus ei ole menossa
haluttuun suuntaan, se kääntää ohjaussiivekkeitään tarpeen mukaan.
Digitaalitekniikan myötä ovat tulleet myös mahdolliset ohjelmistovirheet, bugit, jolloin järjestelmän myyjällä on mahdollisuus laittaa näppinsä
peliin. Tämä on sikäli hankala juttu,
että siitä ei voi kirjoittaa. Bugi on
tai ei, se tiedetään tai ei. 1) Jos bugi
on ja se tiedetään, bugi poistetaan,
mutta ei sitä voi kertoa, kun ei tiedetä
bugien määrää. 2) Jos bugi on ja sitä
ei tiedetä, ei ole kirjoitettavaa; muuta
kuin uskomustasolla – ja väärin. 3)
Jos bugia ei ole ja se tiedetään, siitä
kirjoittaminen olisi epäkorrektia:
valmistajaa pidettäisiin tyhmänä ja
itse leimautuisi epäluuloiseksi. 4)
Jos bugia ei ole ja sitä ei tiedetä,
vakuuttelu bugin puuttumisesta tulkittaisiin epäluotettavaksi, sillä bugin
paljastuminen tiedetään lähes mahdottomaksi. Bugien pelko poistuu
vain, jos ollaan ”samalla puolella”.
Maalin väistömahdollisuudet
Tässäkin lehdessä on joskus todettu, että maalin kaartosäde on vain
murto-osa ohjuksen kaartosäteestä,
joten maali voi väistää ohjusta tiukalla kaarrolla. Väistö ei kuitenkaan onnistu (paitsi James Bond-elokuvissa),
sillä kyseessä on looginen horjahdus,
jonka selvittämiseen nyt emme tuhlaa bittejä. Selvitetään sen sijaan, miten ohjukset selviävät alakatveeseen
lentävästä maalista (kuva 5).
LOPUKSI eli aina ei voi onnistua
Ehkä kiusallisin epäonnistuminen
on ollut italialainen Galileo-laskin,
joka hankittiin 30 ja 40 mm tykkeihin 1950/60-lukujen vaihteessa.
Se oli matemaattisesti hieno, kun
päästiin eroon maalin etäisyyden
jatkuvasta asettamisesta. Laskin
tarvitsi vaihtopisteen etäisyyden eli
maalin lentoreitin tangentin kohtisuoran etäisyyden, lisäksi tarvittiin
maalin kulmanopeus, joka saatiin
tykin seurantaliikkeestä. Vaihtopiste-

James Bond-elokuvissa), sillä kyseessä on looginen horjahdus, jonka selvittämiseen nyt emme
tuhlaa bittejä. Selvitetään sen sijaan, miten ohjukset selviävät alakatveeseen lentävästä maalista
(kuva 5).

Kuva 5

myötä) ja viisaammat ovat oivaltaneet, että maalin nopeus ratkaisee, ei
ennakkopisteen nopeus. Ammuksen
tulee saada kiinni maali, joka etenee
maalin nopeudella. Ja mitä vikaa on
kostoammunnassa? ”Tänään pudotettu maali ei tule huomenna uudelleen” (PT:n diplomityö 1976).

Toki joskus onnistutaankin, minä
ainakin. Pari esimerkkiä:
Ensimmäisiä ItO-78 -ammuntoja
Neuvostoliitossa seurasi ilmatorjunnan tarkastaja ev Kalervo Kankaanpää. Ammuttiin kolme ohjusta,
ensimmäinen meni lievästi ohi. Kävellessäni toisena ohjus olalla ampumapaikalle selosti neuvostokouluttaja Kaalepille että ”Thomenius on
pärjännyt hyvin simulaattoriammunnoissa”. Se asetti pirulliset paineet
ja ampumapaikalla polvet löivät
noin 10 Herzin setsuuria, onneksi
hyvin pienellä amplitudilla. Tiesin
kuitenkin, että mahdollisimman
Alakatveeseen lentävä maali
tarkka ennakko vähentää ohjuksen
Kuva
5
Alakatveeseen
lentävä
maali
1. Säteenseurantaohjus menettää maalin ja ohjus kannattaa räjäyttää
mutkailua
taivaalla, eikä polvien vä1.
Säteenseurantaohjus
menettää
maalin
ja
ohjus
kannattaa
räjäyttää
taivaalla,
jos toimitaan
taivaalla, jos toimitaan omalla alueella (esim. RBS 70).
rähtelykään
vaikuttanut suoritukseen.
omalla alueella
(esim. RBS
70).
2. Ylimääräisellä
nousukulmalla
ammutun
lämpöhakuisen ohjuksen lukiLammaslauman yli ammuttu ohjus
tus maaliin voi säilyä (esim. Stinger).
eteni kauniisti ja räjähti osuessaan
3. Puoliaktiivisesti hakeutuvan ohjuksen mahdollisuudet katvetilanteessa
Stalinin urkujen lähettämään 120 mm
ovat lähes olemattomat. Jos maali kuitenkin ohittaa katveen hetkessä,
maalirakettiin.
voi maalinvalaisututka löytää sen muistiseurantansa avulla (esim. Buk).
Lohtajalla joskus 1980-luvun lo4. Inertiavaiheessa ylös viety hakeutuva ohjus iskee maaliin ylhäältä, joten
pulla pyysin muutaman kerran jonhakupää ei menetä maalia (esim. NASAMS ja Umkhonto).
kun 23ItK61:n taakse. Lähenevällä
lennolla ennustin, miltä puolelta enetäisyyden määrittämiseksi lupailtiin alas. Metalli siis venyy laukauksen simmäiset ammukset ohittavat maaerillistä laskinta, sitä ei koskaan tul- aikana niin paljon, että sulkukappale lin. Ennustus päti aina (paitsi, jos halut, eikä tullut osumiakaan. Lopuksi painuu niin alas, että lukko pääsee vainto oli suunnassa). Koskaan tykki
30 mm Hispanot annettiin rannik- perääntymään liian aikaisin. Lukko ei ampunut vasemmalta ohi, kun olin
kotykistölle, ja saarilla sitten hienot palautuu silloin vauhdilla, kun se ei sanonut ohituksen tapahtuvan oikealkaksoispallointegraattorit ruostuivat tuo mukanaan muita liikkuvia osia. ta. Mihin ennustus perustui? Vanhaan
Sota-ajan tykki ei ollut tullut koskaan Ilmatorjunta-ampumaopin kirjaan
ennen tykkien palauttamista.
Hieman vanhempi esimerkki ol- valmiiksi.
vuodelta 1958. Siinä osoitetaan, että
koon 20ItK40VKT. Tämä kotimaiAmpumatekniikan alueella oli ihminen arvioi lähenevän liikesuunnen tykki joutui 1970-luvulla am- 1960-luvulla kielto ampua loittone- nan liian suoraksi, vaikka maali topumakieltoon, kun ampumatarvike vaa maalia. Sitä sanottiin kostoam- dellisuudessa lähenee hieman vasemräjähti tykin sisällä. Vikaa etsittiin munnaksi. Vahvemmaksi vakuudeksi paan tai oikealle. Oli vain tiedettävä,
suurella mielenkiinnolla, mielipiteitä todettiin vielä seuraavaa: Ammus ei jos maali läheni hieman vinosti. No,
ja arvauksia varhaisräjähdyksistä oli voi saavuttaa maalia, kun ennakko- mistä minä sen paremmin tiesin kuin
paljon, mutta mitään vikaa ei löydet- pisteen nopeus tulee yhtä suureksi tykin asettaja (laskinoperaattori)? On
ty. Vihdoin huomattiin, että jäykkäyh- tai suuremmaksi kuin ammuksen no- seurattava suuntaajan toimintaa. Jos
teys pettää, vaikka lukkoa pitelee sul- peus. Ennakkohan kasvaa koko ajan sivusuuntausta hoitava käsi suuntaa
kukappaleen korkea kynnys. Tämän maalin loitotessa, joten ennakkopiste tykkiä hieman vasempaan, lähenee
tykin laatikossa on useita pitkittäisiä todellakin pakenee hyvää vauhtia. maali hieman vasempaan. Tällöin
aukkoja, joten se antaa periksi ja sul- Sittemmin on perään ampuminenkin ammukset menevät suurella varmuukukappale pääsee painumaan liian hyväksytty (olkapääohjusten tulon della oikealta ohi.
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AJANKOHTAISTA

Panssariprikaati
- uuden toimintatapamallin vakauttaminen
Toimintaympäristön
muutos
Puolustusvoimauudistus ja Puolustusvoimien kunnossapidon uudistus
toteutui Panssariprikaatissa suunnitelman mukaisesti ja ne muuttivat
Panssariprikaatin tehtäviä, organisaatiota ja toimintatapamalleja. Puolustusvoimauudistuksen toimeenpano
alkoi jo vuonna 2013, kun perinteikäs
Panssarisoittokunta lakkautettiin
vuoden 2013 loppuun mennessä.
Prikaatissa sotilassoittoon tuli kuitenkin vain vuoden tauko, sillä Puolustusvoimien varusmiessoittokunta
(PVVMSK) siirtyi prikaatiin johtoon
vuodenvaihteessa. Panssariprikaatin
koulutuskentässä suurin muutos oli
Elektronisen sodankäynnin keskuksen (ELSOKESK) liittäminen
Panssariprikaatiin ja Panssarikoulun liittäminen Maasotakoulun organisaatioon. Panssariprikaatissa on
tällä hetkellä viisi joukkoyksikköä,
joiden koulutustehtävät ovat hyvin
monipuolisia.
Panssariprikaatin johdossa on
kolme aluetoimistoa: Hämeen aluetoimisto Lahdessa, Pirkanmaan
aluetoimisto Tampereella ja KeskiSuomen aluetoimisto Jyväskylässä.
Hämeen aluetoimisto rakentuu entisten Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen
aluetoimistojen perustalle. Hämeen
aluetoimisto vastaa muista aluetoimistoista hieman poiketen asevelvollisuusasioiden hoidosta kahden
maakunnan Kanta-Hämeen ja PäijätHämeen maakunnissa. Aluetoimis20
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tojen liittämisen myötä prikaatista
tuli entisestä paikallisesta toimijasta
alueellinen vaikuttaja, jonka tehtävissä korostuvat maanpuolustustahdon
ylläpito ja yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa.
Parolan korjaamo ja pääosa korjaamon henkilöstöstä siirtyi MILLOG
OY:n johtoon osana Puolustusvoimien kunnossapidon uudistusta. Tiukasta aikataulusta huolimatta muutos saatiin toteutettua aikataulussa.

MILLOG:n ja PSPR:n yhteistoiminta
on alkanut hyvin ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Toki yksityiskohtien ja uusien toimintatapamallien
yhteensovittaminen vaatii edelleen
työtä ja molemminpuolista yhteistoimintaa.

Koulutustehtävien laajuus
Panssariprikaati kouluttaa mekanisoituja sekä moottoroituja taistelu-

Panssariprikaati

PSPR/HATTULA
- E
- HELITR
- HÄMPSP
- JTR
- PARHP
PSPR/RIIHIMÄKI
- ELSOKESK
- H/RMK

- Parolannummi 200 ha
- Ilveskallio 850 ha
- Räyskälä 207 ha
- Hätilä 2070 ha
- Padasjoki 163 ha
- Hyvinkää 134 ha
- Hälvälä 750 ha
- Lohtaja 1700 ha
========================
Yhteensä 6074 ha

KESALTSTO
PIRKMALTSTO
HÄMALTSTO

Kasarmialue
Aluetoimisto
Tiloja
Harjoitusalue

Panssariprikaatin vastuualue laajentui merkittävästi puolustusvoimauudistuksen myötä

osastoja, pääkaupunkiseudun ilmatorjuntajoukkoja, valtakunnallisia
elektronisen sodankäynnin joukkoja, logistiikkajoukkoja, valtakunnallisia johtamisjärjestelmäyksiköitä ja
soittokuntia. Panssariprikaati on haluttu palveluspaikka, koska prikaati
pystyy tarjoamaan monipuolisia
koulutustehtäviä ja sijaitsee valtakunnallisella kasvualueella. Panssariprikaatin saapumiserävahvuus
on 1200 - 1300 henkilöä ja pääosa
prikaatissa palvelevista varusmiehistä palvelee pisimmän palvelusajan. Varusmiessaapumiserästä noin
60 % koulutetaan mekanisoituihin
(moottoroituihin) taisteluosastoihin,
noin 25 % ilmatorjuntayksiköihin ja
noin 15 % muihin tehtäviin, kuten
sotilaspoliisiyksiköihin, elso -yksiköihin ja johtamisjärjestelmäyksiköihin.
Elektronisen sodankäynnin keskuksen (ELSOKESK) vastaa valtakunnallisten elektronisen sodankäynnin ja johtamisjärjestelmäyksiköiden
kouluttamisesta. Helsingin ilmatorjuntarykmentin (HELITR) tehtävänä on pääkaupunkiseudun ilmatorjuntajoukkojen kouluttaminen.
Tämän lisäksi rykmentti kouluttaa
mekanisoitujen ja moottoroitujen
taisteluosastojen sekä maavoimien
ilmatorjuntaa. HELITR:n pääkoulutuskalustoina ovat JOKE 11, JOPO
06 ja ITO 12. Lähitulevaisuudessa
rykmentti aloittaa ITPSV 90 ja 23
ITK 61 järjestelmien koulutuksen. Hämeen panssaripataljoona
(HÄMPSP) vastaa mekanisoitujenja moottoroitujen taisteluosastojen
sekä sotilaspoliisikoulutuksesta. Pataljoonan pääkoulutuskalustoina ovat
Leopard 2A4, BMP 2, MTLBV ja
erikoispanssarivaunut. Jääkäritykistörykmentti (JTR) vastaa mekanisoitujen ja moottoroitujen taisteluosastojen epäsuorantulen järjestelmien ja
viestijärjestelmän kouluttamisesta.
Rykmentin pääkoulutuskalustoina
ovat 122 PSH 74, 120 krh, 81 krh
ja YVI -viestijärjestelmä. Parolan
huoltopataljoona (PARHP) vastaa
mekanisoitujen taisteluosastojen
huoltojoukkojen ja soittokuntien
kouluttamisesta sekä varuskunnan
vaatimien huollon palvelujen tuotta-

misesta. PARHP:n huollon erityspiirteenä on se, että se toimii kahdella
paikkakunnalla Parolannummella ja
Riihimäellä.

–

Perinteet kunniaan
Panssariprikaatilla on monipuoliset
ja kunniakkaat perinteet. Panssariprikaati vaalii sodan ajan Panssaridivisioonan perinteitä. Nykypäivän
Panssariprikaatin teho perustuu ”Marskin Nyrkin” tapaan - aselajien
kiinteään yhteistoimintaan. Tästä on
ulkoisena tunnuksena merkkinä marsalkka Mannerheim:n Panssaridivisioonalle myöntämä rintamatunnus
”Laguksen nuolet”, joita jokainen
Panssariprikaatissa palveleva sotilas kantaa maastopukunsa oikeassa
olkavarressa.
Panssariprikaatin jokaisella joukkoyksiköllä on omat perinteensä.
HELITR:n vaalii pääkaupunkiseudun ilmatorjunnan, panssari-ilmatorjunnan ja Turun seudun ilmatorjunnan kunniakkaita perinteitä.
HELITR:n nykyiset koulutustehtävät
linkittyvät hyvin ilmatorjunnan perinnejoukkoihin. Perinteillä on oma
tärkeä roolinsa sotilaskoulutuksessa sekä ennen kaikkea tärkeä osa
joukko-osaston ja aselajikiinteyden
luomisessa.

–

–

Pieni poistuma puhuttaa
Panssariprikaatin ylpeydenaihe
on saapumiserien pieni poistuma.
Pienelle poistumalle ei ole yhtä selittävää tekijää, vaan kyseessä on
pikemminkin monien pienten tekijöiden huomioon ottaminen. ”Pyörää ei ole keksitty uudelleen”, vaan
pikemminkin entuudestaan, toivon
mukaan kaikille, tuttuja asioita on
painotettu alaisten käsittelyssä ja
koulutuksessa.Tärkein ja ratkaiseva
työ tehdään perusyksiköissä. Alle
on koottu muutamia asioita, joita
korostamalla poistumaa on pystytty
hallitsemaan.
– Johtajan paikka on joukkonsa mukana. Johtaminen ei ole ainoastaan
käskyjen ja määräysten antamista,
vaan myös toiminnassa mukana
olemista. Johtajan rooli korostuu

–

erityisesti jaos- ja ryhmätasalla,
jossa johtajan esimerkin näyttäminen ja toiminnassa mukanaolo
on avainasia.
Alaisten käsittely. Varusmiespalveluksen alkuvaiheessa alokkaiden
pitää kokea tulleensa tervetulleeksi
uuteen joukkoon. Ensimmäiset
kaksi palvelusviikkoa ovat merkittävässä roolissa poistuman
hallinnassa.
Asenne ratkaisee. Sotilaan pitää
näyttää sotilaalta ja käyttäytyä
sotilaallisesti. Kyseessä on kokonaisuus, joka muodostuu monista
pienistä asioista kuten esimerkiksi pukeutuminen, tervehtiminen,
perinteiden kunnioittaminen jne.
Alaiset pitävät esimiestä esimerkkinä ja toimivat itse samalla tavalla.
Varusmiesten henkilökohtaisten
halukkuuksien huomioon ottaminen. Varusmiesten omalla halukkuudella palveluspaikasta ja
-ajasta on suuri merkitys. Panssariprikaati lähettää kaikille tuleville
alokkaille ennen palvelukseen tuloa kyselyn, jossa heiltä tiedustellaan mm. palveluspaikkatoivetta.
Varusmiesten halukkuuksia on
pystytty hyvin ottamaan huomioon
ja halukkuudet ovat jakautuneet
suhteellisen tasapuolisesti eri
perusyksiköiden välillä. Panssariprikaatin vahvuutena on se, että
prikaati kouluttaa henkilöstöä
maavoimien kaikkiin aselajeihin
ja pystyy näin tarjoamaan erilaisia
tehtäviä.
Koulutuksen vaativuus ja täyspainoisuus. Koulutuksen pitää olla
haasteellista, nousujohteista ja
ajankäyttö tehokasta. Laadukkaiden harjoitusten ja koulutustapahtumien läpivienti edellyttää, että
koulutustilaisuuden suunnitellaan,
valmistellaan ja toimeenpannaan
huolella. Ennen alokkaiden palvelukseen tuloa palkatulle henkilölle,
kokelaille ja ryhmänjohtajille kerrataan alaisten käsittelyyn liittyviä
asioita. Tämän lisäksi kokelaille
ja ryhmänjohtajille pidetään parin viikon mittainen jatkokoulutustilaisuus, jossa painotetaan
peruskoulutuskauden harjoitusten
Ilmatorjunta 2/2015
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NASAMS ohjuslavetit valmiudessa Ilmatorjuntaharjoituksessa

suunnittelua, valmistelua ja toteutusta.
– Tulosten analysointi ja jatkuvan
parantamisen periaate. Vakiintuneen käytännön mukaisesti varusmiehille teetetään ensimmäisten
palveluspäivien ja peruskoulutuskauden sekä varusmiespalvelukseen lopussa varusmieskysely.
Kyselyn tekeminen ei ole itsetarkoitus, vaan keskeistä on näiden
tulosten analysointi. Tulokset analysoidaan prikaatin komentajan,
joukkoyksiköiden komentajien
ja perusyksiköiden päälliköiden
kesken lähes välittömästi kyselyn
jälkeen. Hyviä menettelytapoja
ylläpidetään ja tunnistetut kehittämiskohteet viedään käytäntöön
viiveettä. Analysointiprosessista
ei pidä tehdä liian monimutkaista,
vaan muutosprosessi pitää käynnistää viiveittä.

Panssariprikaatin ilmatorjunta juhlavuotena
HELITR:n kouluttaa henkilöstöä
ITO 12 Nasams järjestelmälle vuoden molemmista saapumiseristä.
Muutaman vuoden koulutuskoke22
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musten perusteella koulutusjärjestelmä ja koulutuksen läpivienti on saatu
vakioitua. Varusmiehiä koulutetaan
ITO 12 -järjestelmällä monipuolisiin
tehtäviin. ITO 12 -koulutus on luonteeltaan pienryhmäkoulutusta, jolle
on tyypillistä useat koulutusryhmät,
joiden koot vaihtelevat muutamasta
henkilöstä kymmeniin henkilöihin. Joukko-osaston näkökulmasta
ITO 12 -hanke on toteutunut erinomaisesti. Toki tämän kokoluokan
hankkeessa on ajoittain ollut omat
haasteensa, mutta kokonaisuutena
hanke on edennyt nousujohteisesti ja
koulutuskalustoa on ollut riittävästi
käytössä.
Ilmatorjunnan johtoportaiden
koulutuksessa ollaan ns. ylläpitovaiheessa. Tämä tarkoittaa sitä, että
joukkotuotanto on minimitasolla ja
se on mitoitettu siten, että reservin
poistumaa korvataan maltillisella
joukkotuotannolla.
Ilmatorjuntapanssarivaunu 90
Marksman kokee uuden tulemisen
ilmatorjunnan juhlavuotena, kun
nykyinen ilmatorjuntatykkitorni
asennetaan Leopard 2A4:n rungolle
ja näin saadaan järjestelmän elinkaarta jatkettua vuosilla eteenpäin.

Tämän hankkeen taustalla oli selvitystyö, jonka lopputulos oli se, että
järjestelmää kyetään ylläpitämään
kustannustehokkaasti lähivuosina.
Marksman ilmatorjuntatykkitorni
on tulivoimainen järjestelmä, joka
kykenee tehokkaasti toimimaan
panssarijoukon iskuporrasta kohdistuvaan ilmauhkaa vastaan. Leopard taistelupanssarivaunun runko
tuo merkittävän parannuksen itpsv:n
liikkuvuuteen. Teholisäyksen nostolla noin 500 hv:sta noin 1500 hv:n on
merkitystä.
Ilmatorjunnan perusaseen 23
ITK 61:en koulutusta jatketaan
HELITR:ssa muutaman vuoden
tauon jälkeen. Tosiasiallisesti reservi vaatii nuorennusleikkausta ja
tärkeimpien ”Sergei” yksiköiden
henkilöstö tullaan kouluttamaan
lähivuosina.
Ilmatorjunnan juhlavuoden kunniaksi järjestetään Vaakunasalissa
Parolannummella ilmatorjuntaseminaari 5.9.2015. Luvassa on mielenkiintoisia ajankohtaisia alustuksia
ja tutustumista ilmatorjuntakalustoon. Ainutlaatuinen mahdollisuus
päivittää tietouttaan ilmatorjunnan
ajankohtaisista asioista!
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Everstiluutnantti Sami-Antti Takamaa
Maasotakoulun operatiivisen osaston osastopäällikkö

Monien mahdollisuuksien
maasotakoulu
Pysähdy hetkeksi ja mieti, että millainen organisaatio on Maasotakoulu, mitä siellä tehdään ja missä se
sijaitsee. Jos vastaukset eivät tulleet
kuin apteekin hyllyltä, niin oheisesta
artikkelista saat kysymyksiin vastauksia pähkinänkuoressa.
Maasotakoulu vuosimallia 2015
on otsikon mukaisesti monien mahdollisuuksien organisaatio. Uskon,
että Maasotakoulu oli ja on edelleen
jonkin asteinen musta-aukko monelle
myös puolustusvoimissa palveleville,
varsinkin vanhemmalla kaartilla mielikuvat päällystöopistoajoista ovat
vahvana mielissä. On totta, että osa
lappeenrantalaisistakin puhuu vielä
Päällystöopistosta tarkoittaessaan
Maasotakoulua. Yhtään helpommaksi asiaa ei tee se, että Maasotakoulu 2008 ja Maasotakoulu 2015
ovat täysin tai ainakin 75 % erilaiset
organisaatiot.
Tässä artikkelissa luodaan lyhyt
tiivistetty katsaus siihen millainen
Maasotakoulu on puolustusvoimauudistuksen jälkeen. En tässä jutussa
käsittele kovin syvällisesti Maavoimien tutkimuskeskusta, koska sen
teki erittäin ansiokkaasti majuri Kimmo Pispa ilmatorjuntalehden edellisessä numerossa enkä myöskään
käsitteli sitä millainen Maasotakoulu
oli ennen vuotta 2015.

Maasotakoulun
organisaatio
Maasotakoulun organisaatioon kuu-

Maasotakoulun organisaatio 1.1.2015 alkaen

luu kolme joukkoyksikköä ja esikunta mukaan lukien Rakuunasoittokunta.
Maasotakoulun henkilöstökokoonpano kasvoi organisaatiomuutoksessa yli 600 henkilöön. Kasvua
edelliseen organisaatioon on noin
400 henkilöä. Voitte kuvitella minkä
tahansa organisaation lähes täydellisen muutoksen ja henkilömäärän
noin 70 % kasvun vaikutuksen kokonaisuuteen ja millaisia hallinnollisia haasteita se toi valmisteluun ja
toteutukseen. Haastetta ei vähennä
se, että organisaatioon liitettiin osia
käytännössä kuudesta eri joukkoosastosta. Toimintatavat ja kulttuurit
olivat luonnollisesti erilaisia. Nyt on
aika yhdenmukaistaa ja luoda uutta.
Onneksi muutos on kuitenkin positiivinen ja kaikki ymmärtävät, että
voi olla vain yksi tapa toimia ja se on
yhteinen Maasotakoulun tapa.
Palkatun henkilöstön ja reservin
upseerien koulutukselle luotiin paremmat edellytykset yhdistämällä
Maasotakoulu, Reserviupseerikoulu

ja pääosa aselajikouluista yhdeksi
joukko-osastoksi. Yhdistäminen
luo edellytykset entistä paremmin
tuoda koulutukseen ja opetukseen
maavoimallinen näkökulma ja vieläpä ”tutkimustuoreena”.
Varusmiehiä koulutetaan Reserviupseerikoulussa joukkotuotantoperusyksiköissä sekä Reserviupseerikurssilla. Perusyksiköitä on yhteensä
kahdeksan, joista viisi antaa reservin
upseerin koulutusta. Tällä hetkellä
lähes kaikki maavoimien reservin
upseerit koulutetaan Haminassa ja
keskitetyn reserviupseerikurssin vahvuutena on, että koulutettavat saavat
yhtenäisen johtajan peruskoulutuksen ja asennepohjan. Oikeutetusti
voidaan sanoa, että Haminan Reserviupseerikoulu on instituutio ja arvo
jo sinänsä. Reserviupseerikoulun 90
-vuotisjuhlaa vietettiin 6.6. Haminassa ja tähän mennessä RUK on
kouluttanut noin 175 000 reservin
upseeria.
Koulutuskeskus muuttui puolustusvoimauudistuksessa olennaisesti,
Ilmatorjunta 2/2015
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Joukko-osastojen etäisyyksiä kaakonkulmalla

kun sen alaisuuteen liitettiin Panssarikoulu, Pioneerikoulu (entinen
pioneeri- ja suojelukoulu), Tykistökoulu, Viestikoulu sekä vuoden
alussa perustettu Jalkaväkikoulu.
Panssari-, Tykistö- ja Viestikoulu
jäivät vanhoille sijoituspaikkakunnilleen Hattulaan, Niinisaloon ja
Riihimäelle. Pioneerikoulu siirtyi
Pioneerirykmentin lakkauttamisen
myötä Lappeenrantaan jo elokuussa
2014 ja samoin uusi, kauan odotettu
Jalkaväkikoulu aloitti toimintansa
Lappeenrannassa tämän vuoden
alussa. Koulutuskeskuksessa koulutetaan maavoimien upseereita ja
aliupseereita. Koulutus sisältää niin
perus- kuin täydennyskoulutuksen.
Esikunta on perusrakenteeltaan
samanlainen kuin muidenkin joukko-osastojen esikunnat, tosin henkilömäärältään pienempi kuin muut
joukko-osastot. Esikuntaan kuuluu
henkilöstö-, huolto-, koulutus- ja
operatiivinen osasto sekä apulais24



Ilmatorjunta 2/2015

komentajan johdossa oleva Rakuunasoittokunta. Osastoilla on henkilöstöä myös Haminassa. Esikunnan
toiminta kahdella paikkakunnalla ei
ole haitannut esikunnan toimintaa,
päinvastoin se tukee hyvin Haminan
pään toimintoja.
Maasotakoulu eroaa monin tavoin
maavoimien muista joukko-osastoista. Esimerkiksi Maasotakoululla ei
ole johdossaan aluetoimistoa eikä
Maasotakoulu ole aluevastuussa
oleva joukko. Maasotakoululle ei
puolustusvoimauudistuksessa siirtynyt lakkautettujen sotilasläänien
tehtäviä. Keskellä kaiken muutoksen
voi vain ihailla sotilaiden ja siviilien
kykyä adaptoitua nopeasti tämänkin
mittasuhteen muutokseen.

Monien mahdollisuuksien
joukko-osasto
Maasotakoulussa on runsaasti tehtäviä eri alojen asiantuntijatehtäviin

niin koulutus kuin tutkimuspuolella.
Mittasuhteina voidaan todeta, että
Maasotakoulussa palvelee tällä hetkellä noin 140 kapteenia ja noin 50
majuria. Ei siis kannata jättää Maasotakoulua pois palveluspaikkatoiveista, kun aika perusyksikössä tai
muussa tehtävässä ajaa ohi tai haluaa
päästä vaativampiin tehtäviin.
Puolustusvoimien
organisaatiomuutokset ovat merkittävästi
vähentäneet palkatun henkilöstön
palveluspaikkakuntia. Puolustusvoima uudistus kohteli Kaakonkulmaa
hyvin. Ehkä kadettikurssilta valmistuva nuori upseeri ei tätä vielä paljon
ajattele, mutta iän karttuessa asia on
monella ajankohtainen, kun esimerkiksi perustaa perheen tai perheen
koko kasvaa. Kaakonkulman alue on
ainakin tällä hetkellä hyvä vaihtoehto
perustaa pysyvä tukikohta siis kansankielellä koti. Esimerkkinä ajoetäisyyksien keskiarvo esimerkiksi
Kouvolasta lähimmälle kuudelle palveluspaikalle on noin 51 kilometriä.
Maasotakoulu on siis todella moninainen kokonaisuus, joka antaa
mahdollistaa laajan skaalan tehtäviä
uran eri vaiheissa. On varmasti niin,
että Maasotakoulu on jäänyt suurien
joukko-osastojen sekä Maanpuolustuskorkeakoulun varjoon, mutta viimeistään nyt on aika tiedostaa millaisesta kokonaisuudesta on kysymys.
Tervetuloa tutustumaan tai hakemaan
avoimia tehtäviä Maasotakoulusta.

Everstiluutnantti Aki Hotti
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja
Karjalan prikaati
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Eräjormailua
maastoskoottereilla
Seurailin taannoin erästä inttihenkistä keskustelupalstaa
netissä. Mielipiteitä oli laidasta laitaan ja kielenkäyttö
värikästä. Keskustelijoiden mielestä kovimmat ja vaikuttavimmat sotasuoritukset tekevät jääkärit. Jääkärien
toimintaa kuvattiin termillä eräjormailu. Stinger-koulutuksen aloittamisen saama medianäkyvyys heijastui myös
kyseiselle palstalle, jossa arveltiin koulutuksen olevan
otsikon mukaisesti eräjormailua maastoskoottereilla.
Jos tulkitsin oikein nuorison käyttämän kielikuvan, on
ilmatorjuntataistelijoiden vaativa koulutus nousemassa
sille kuuluvaan asemaan eturivin taistelijoina.
Esittelimme uuden ilmatorjuntaohjuksen medialle Salpausselän ilmatorjuntapatteriston perinnepäivän yhteydessä 27.3.2015 Vekaranjärvellä.
Amerikkalainen ohjusjärjestelmä on
nimeltään Stinger RMP Block 1 ja se
on järjestelmän viimeisin kehitysversio. Ohjukselle on Suomessa annettu
nimeksi ITO15, käyttöönottovuoden
mukaisesti.

Suomen hankkimat ohjukset ovat
peruskunnostettuja. Aikaisemmin
valmistettujen ja varastoitujen ohjusten osista noin kaksi kolmasosaa
on vaihdettu. Ohjuksien suorituskyky vastaa uustuotannosta tulevia
ohjuksia. Kunnostettuja ohjuksia
hankkimalla Puolustusvoimat saa
ohjukset noin 30 prosenttia uusia
halvemmalla. Samassa yhteydessä

ITO(15)-taistelija (Kuva Puolustusvoimat)

Ohjuksen perusominaisuudet

on myös ostettu erillishankintana
Tanskasta käytettyjä vanhemman
mallin Stingereitä, joita käytetään
koulutusammunnoissa Lohtajan
ampuma-alueella.
Olemme aloittaneet Salpausselän
ilmatorjuntapatteristossa varusmiesjohtajien kouluttamisen ohjusjärjestelmän käyttöön aliupseerikurssillamme. Ohjusmiehistön koulutus
alkaa ensi kesän saapumiserästä. Ilmatorjuntaohjuspatteriin (15) kuuluu
noin 150 sotilasta. Kolmessa ohjusjaoksessa on yhteensä yhdeksän ohjusryhmään. Lisäksi yksi ohjusryhmän
on sijoitettu patterin johtopaikan
yhteyteen. Ohjusryhmässä on kussakin kaksi ampumalaitetta. Yhteensä
patterissa voi siis olla maksimissaan
ampumavalmiina 20 ohjusta kerralla.
Ohjuspatteri on suorituskykyinen
yksikkö, joka kykenee lähes kaiken
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Maastomönkijä ohjuslaatikoineen (Kuva puolustusvoimat)

tyyppisten ilma-alusten torjuntaan
matalakorkeuksilla. Yksikkö kykenee itsenäiseen ja aktiiviseen
toimintaan, myös vihollisen syvyydessä. Yllätyksellinen toiminta ja
tulenkäyttö haastavillakin alueilla
mahdollistuvat maastomönkijöiden
ja nostolavojen käytöllä. Yksikkö on
pimeätoimintakykyinen.
Ohjuspatteri on varustettu monipuolisilla viesti-, valvonta- ja taisteluvälineillä. Ohjuksen lämpötähtäin
ja ryhmän lämpötähystin sekä valovahvistimet mahdollistavat sekä
ilmamaalin että pintaviholliseen vaikuttamisen vaikeissakin olosuhteissa. Lähiradiot ja tuliasemapäätteet
yhteyksineen antavat ryhmille tarvittavat johtamisen- ja tilannetietoisuuden apuvälineet. Maastokelpoiset,
kevyet ja nopeat maastoskootterit
mahdollistavat ryhmien aktiivisen
ja suorastaa aggressiivisen liikkeen.
Ryhmien tarvitsemat välineen kulkevat kokoajan mukana. Hyvien tuliasemien määrä ja yllätyksellisyys
lisääntyy merkittävästi nostolavojen
ansiosta.
Koulutuksessa keskitytään erityisesti siihen, että joukko kykenee
26
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toimimaan laajan taistelukentän vaativissa olosuhteissa. Joukon on kyettävä selviytymään kaikissa suomalaisissa olosuhteissa ja maastoissa sekä
muodostamaan tarvittavan tilannekuvan toimintansa tukemiseen. Lisäksi
huomiota kiinnitetään runsaasti myös
yhteistoimintaan muiden alueellisten
joukkojen kanssa. Ohjus itsessään
on käyttäjälle selkeä peli. Ammunta

perussuorituksena on helppo kouluttaa ja oppia. Ammunnan varmuus ja
tulen osuvuus varmistetaan lukuisilla
simulaattorisuorituksilla sekä erinomaisilla kenttäharjoituslaitteilla.
Suorituskykyinen järjestelmä soveltuu erinomaisesti suomalaisiin
olosuhteisiin. Ohjuspatterit koulutetaan maavoimien taistelutavan 2015
mukaisesti ja ne ovat erinomainen
lisä alueellisten joukkojen taisteluun.
Muistettava on kuitenkin se tosiasia,
että tällä hankinnalla ei poisteta
olevia ja tulevina vuosina syntyviä
ilmatorjunnan suorituskykypuutteita.
Otsikkoni mukainen eräjormatermi ei tämän jutun kirjoittamisen
jälkeenkään tunnu vielä ihan luontevalta, mutta henki on oikea. Olemme
tuottamassa erittäin suorituskykyistä
joukkoa suomalaisiin olosuhteisiin.
Joukkoa, jonka suorituskyvyn vastustajan on pakko huomioida, mutta
ei sitä pysty kiistämään tai poistamaan.

Yllätyksellistä tuliasemaa hakemassa (Kuva Puolustusvoimat)

KADETTIKURSSIEN

KUULUMISIA

Ryhmäkiinteys ilmatorjunnassa
– kahden kurssin kokemuksia

Ilmatorjunnan juhlavuoden kunniaksi kaksi kadettikurssia kertoo myös kokemuksistaan
aselajihengen syntymisestä, ylläpitämisestä ja säilymisestä. 91. Kadettikurssi oli viimeinen
Hyrylässä opintonsa suorittanut kurssi, 99. Kadettikurssi on vanhin tällä hetkellä opintojaan
suorittavista kadettikursseista. Kadetti Henrik Vähämartti on sotatieteiden kandidaatin
tutkimuksessaan selvittänyt ryhmäkiinteyttä ilmatorjunnassa.

Ilmatorjunta-aselajin ryhmäkiinteyttä rakentamassa: Hyvässä hengessä kohti tavoitteita
Ryhmäkiinteys koetaan sotilasorganisaation suorituskyvyn kannalta
merkittäväksi tekijäksi, sillä kiinteät
joukot toimivat yleensä tehokkaasti ja
saavuttavat niille asetetut tavoitteet.
Ryhmäkiinteydellä on positiivisia
vaikutuksia myös mm. joukon taistelustressin hallintaan ja luottamuksen
rakentumiseen. Sotilasorganisaation
psyykkisen toimintakyvyn on oletettu
pelkistyvän olennaisesti ryhmäkiinteyden käsitteeseen: ”Sotilas taistelee
kavereidensa puolesta!” Ryhmäkiinteydellä näyttääkin tutkimusten sekä
käytännön kokemusten perusteella
olevan erittäin suuri merkitys ryhmän taistelustressin hallinnan ja toimintakyvyn kannalta. Taistelevien
joukkojen kiinteyttä on aiemmin
tutkittu paljon jalkaväkijoukkojen
osalta, esim. yksi tunnetuimmista
teoksista on varmasti Knut Pippingin
tutkimus ”Komppania pienoisyhteiskuntana. Havaintoja suomalaisesta
rintamayksiköstä 1941-1944”. Se,
miten ilmatorjunta-aselajissa ryhmäkiinteys ilmenee, on jäänyt aiemmissa
tutkimuksissa täysin vaille huomiota.

Tutkimustyötä varten haastatellun päällikön näkemys ryhmäkiinteydestä
ilmatorjunta-aselajissa. [Kuva: Henrik Vähämartti]

Ryhmäkiinteyden
tarkasteleminen
kandidaatintutkielmassa
Viimeisimmässä julkaisussa (Ilmatorjunta lehti 1/2015) esiteltiin ja
käsiteltiin mm. kadettien tekemiä
kandidaatintutkielmia. Mielestäni
merkittävää kandidaatintutkielman
tekemisessä on se, millainen merkitys tutkielmalla on sen laatijalle itselleen, kadetille, nuorelle tutkijalle,
joka kokeilee tutkijan siipiään ensimmäistä kertaa enemmän ja vähemmän
ohjatuissa olosuhteissa. 99. kadet-

tikurssin ilmatorjuntaopintosuunta
palautti kandidaatintutkielmansa
maaliskuun loppupuolella. Laatimani kandidaatintutkielma käsittelee
ilmatorjunta-aselajin ryhmäkiinteyttä
ja tutkimustani varten haastattelin
ilmatorjunta-aselajin perusyksikönpäällikön tehtävissä palvelleita henkilöitä. Tutkielmassani tarkastelin
ryhmäkiinteyden käsitettä varsin
laaja-alaisesti ja tutkimustuloksina
esittelen päälliköiden käsityksiä ryhmäkiinteydestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Tässä artikkelissa esittelen
kandidaatintutkielman tekemisessä
Ilmatorjunta 2/2015
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havainnoimiani ilmatorjunta-aselajin
ryhmäkiinteyteen liittyviä asiakokonaisuuksia. Laatimani kandidaatintutkielma julkaistaan kesän 2015
aikana.

Ryhmäkiinteyden teoriaa
Sotilasorganisaatioiden kiinteys
ymmärrettiin aiemmin tarkoittavan
vain taktisten muodostelmien fyysistä kiinteyttä. Historiasta tunnetut
sotilasmuodostelmat, kuten esim.
kreikkalaisten falangit, olivat vaikeasti läpäistäviä ja niiden hajottaminen koettiin vaikeaksi. Myöhemmässä tarkastelussa näiden fyysisesti
kiinteiden joukkojen ylivoimaisuutta
on kuitenkin ryhdytty perustelemaan
vahvalla yhteenkuuluvuuden tunteella ja keskinäisellä tuenannolla.
Ryhmäkiinteyden käsitteellä on tärkeä merkitys tutkittaessa ihmisten
käyttäytymistä ja siihen vaikuttavia
tekijöitä erikokoisissa ryhmissä.
Sotilasorganisaatioiden kiinteyttä
on tutkittu laajemmin vasta toisen
maailmansodan loputtua. Nykyisin yleisesti hyväksytty ja tunnettu ryhmäkiinteyden käsitteellinen
määritelmä on peräisin 1980-luvun
loppupuolelta.
Ryhmäkiinteyden teoreettisen
määritelmän kuvataan muodostuvan
neljästä tasosta. Nämä neljä tasoa
ovat vertikaalinen kiinteys, horisontaalinen kiinteys, organisatorinen
kiinteys sekä institutionaalinen kiinteys. Vertikaalisella eli pystysuoralla
kiinteydellä tarkoitetaan johtajan ja
alaisen välistä kiinteyttä. Horisontaalinen eli vaakasuora kiinteys on
vastaavasti vertaisten välistä kiinteyttä. Organisatorinen kiinteyden
taso kuvaa rakenteellista kiinteyttä
ja institutionaalinen kiinteys kuvaa
yhteiskunnallista kiinteyden tasoa.
Kaikki edellä mainitut ryhmäkiinteyden neljä tasoa voidaan jakaa vielä kahteen. Nämä kaksi osaa
ovat affektiivinen ja instrumentaa28
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linen ryhmäkiinteys. Affektiivisella
kiinteydellä tarkoitetaan sosiaalista
tai emotionaalista kiinteyttä, joka
pohjautuu yksilöiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä yksilön
arvoihin. Instrumentaalisella kiinteydellä tarkoitetaan vastaavasti tehtäväsidonnaista kiinteyttä, joka liittyy ryhmänjäsenyyden tavoitteisiin.
Kansanomaisesti ilmaistuna affektiivisessa kiinteydessä on kyse siitä,
että ryhmän jäsenet tulevat toimeen
toistensa kanssa eli ovat kavereita
keskenään ja instrumentaalisessa
kiinteydessä osaavat ryhmäläiset
hakeutuvat yhteen ja luovat, jopa
käskemättäkin, yhteistyötä tekevän
pienryhmän.
Mikael Salo (2011) väitöskirjassaan kokoaa ryhmän ja organisaation
eri tasoilla olevat kiinteyttä kuvaavat
tekijät teoriamalliksi, jota voidaan
hyödyntää ryhmäkiinteyttä kehittäessä ja tutkittaessa. Tämä malli rakentuu aiemmin esittelemäni ryhmäkiinteyden neljästä tasosta seuraavasti:
vertaisten välinen kiinteys (horizontal peer cohesion), johtajan ja alaisen

välinen kiinteys (leader-subordinate
cohesion), organisatorinen kiinteys
(organizational cohesion) ja institutionaalinen kiinteys (institutional
cohesion). Nämä neljä tasoa jaetaan
Salon mallissa, kolmion keskellä olevalla katkoviivalla, aiemmin esittelemiini kahteen ulottuvuuteen, jotka
ovat affektiivinen (affective) kiinteys
ja instrumentaalinen (instrumental)
kiinteys. Ryhmäkiinteyden tasoja
kuvaavasta mallista näkyy myös,
miten primaariryhmät (primary
group cohesion) ja sekundaariryhmät
(secondary group cohesion) näkyvät
ryhmäkiinteyden tasoissa.

Ryhmäkiinteys varusmiespalveluksessa ja
ilmatorjunta-aselajissa
Varusmieskoulutuksen tavoitteena
ei ole suinkaan yksittäinen sotilas,
vaan joukkotuotettu ryhmä, jaos tai
vastaava sodan ajan joukko. Tähän
koulutettavaan, joukkotuotettuun
joukkoon tulee varusmiespalveluksen
lopussa olla muodostunut mitattavia
ja arvioitavissa olevia ryhmätason
ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia
ovat pienryhmien kiinteys, kiinteässä
pienryhmässä vallitsevat ryhmänormit, joiden tulee olla pääosin linjassa
sotilasorganisaation virallisten tavoit-

Ryhmäkiinteyden teoriamalli (Salo 2011, 52).
[Kuva: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/27252/unitedwe.
pdf?sequence=1 (6.5.2015)]

teiden kanssa sekä luottamukselliset suhteet pienryhmien johtajien ja
alaisten välillä.
Vaikka julkinen keskustelu varusmiespalveluksen keston lyhentämisestä näyttäisi olevan taaksejäänyttä aikaa, niin silti joukkojen
koulutustasoa tarkasteltaessa tulee
varusmiespalveluksen keston olla
riittävä, jotta yksittäisten taistelijoiden lisäksi koulutusjärjestelmämme
tuottaa osaavia ja suorituskykyisiä
sodan ajan joukkoja. Ryhmäkiinteyden rakentumisesta puhuttaessa, alaa
enemmän tutkineet mm. Salo (2011)
ja Harinen (2011), esittävät, että
parhaassa mahdollisessa tilanteessa
syvemmän ryhmäkiinteyden tason
syntyminen varusmiesjoukkoon
kestää vähintäänkin 3-4 kuukautta.
Nykyisessä varusmieskoulutusjärjestelmässä viisi ja puoli kuukautta
palveluksessa olevat varusmiehet
ehtivät harjoitella sodan ajan ryhmänsä kanssa yhteensä erikois- ja
joukkokoulutuskauden aikana kolme
ja puoli kuukautta.

Ryhmäkiinteys
ei synny käskemällä
Kun varusmiehet astuvat asepalvelukseen, tuovat he mukanaan elämänsä aikana kehittyneet arvonsa,
ajatusmaailmansa ja arviointinsa siitä
mikä on arvokasta. Niiden pohjalta
ja niitä muokaten varusmieskoulutus
pyrkii sitouttamaan asevelvolliset
yhteisiin virallisiin arvoihin ja normeihin. Varusmieheen syvälle juurtuneita arvoja on vaikeata muuttaa
perusteellisesti. Ne joko tukevat tai
ovat enemmän tai vähemmän ristiriitaisia puolustusvoimien virallisten normien kanssa. Ryhmäkiinteys
varusmiespalveluksessa syntyy,
tai sen syntyminen estyy, epäsuorasti varusmiespalveluksen aikana
olevien tilanteiden ja olosuhteiden
vaikutuksesta. Osa näistä tilanteista
ja olosuhteista ovat sellaisia, joihin
perusyksikön päällikkö ja kouluttajat
pystyvät vaikuttamaan. Tällä tavoin
päällikkö ja kouluttajat voivat säädellä ryhmäkiinteyden muodostumista.
Ryhmäkiinteyttä itsessään ei siis voida suoranaisesti opettaa tai kouluttaa

suoraan jollekin tietylle joukolle,
kuten esim. sotilaallisia taitoja.

Ryhmäkiinteyden
muodostuminen ilmatorjunta-aselajissa
Ilmatorjunta-aselajin ryhmäkiinteyden muodostumisen kannalta tulee
huomioida se, että ilmatorjuntajoukkoja on monenlaisia ja ne toimivat
monenlaisissa erilaisissa toimintaympäristöissä. Lisäksi ilmatorjuntajoukot voivat taistella osana maa-,
meri- tai ilmavoimien taisteluita, joka
luo osaltaan tietynlaisia erityispiirteitä ilmatorjuntajoukkojen toimintaan.
Selviä eroavaisuuksia ilmatorjuntaaselajissa ilmenevässä ryhmäkiinteydessä näyttäisi olevan havaittavissa
myös johtamis- ja asejärjestelmäalan
välillä. Johtamisjärjestelmäalalla toimivat ilmatorjuntajoukot ovat yleensä tottuneet ns. vähän siistimpiin sisähommiin, mikä saattaa heikentää
joukon kynnystä toimia vähän huonommissa olosuhteissa. Vastaavasti
asejärjestelmäalalla, muista joukoista
yleensä erillään, toimivat tykki- ja
ohjusryhmät näyttäisivät tyytyvän
vähempään, eikä esim. huonossa
säässä toimiminen aiheuta ryhmän
sisällä ristiriitoja. Yhteistä kaikille ilmatorjuntajoukoille näyttäisi olevan
kuitenkin se miten ryhmäkiinteyden
rakentuminen voidaan nähdä.
Se, että kaikki varusmiespalvelustaan suorittavat henkilöt ovat Suomen
kansalaisia, iältään 18–29-vuotiaita,
terveydentilaltaan sotilaskoulutukseen sopivia jne. luovat hyvät edellytykset ryhmäkiinteyden muodostumiselle varusmiespalveluksessa.
Näin ollen institutionaalinen kiinteys
luo ryhmäkiinteyden muodostumiselle tietynlaisen pohjan. Lisäksi
maamme historia, perinteet sekä
kansallinen identiteettimme voidaan nähdä asioiksi, jotka yhdistävät
suomalaisia asevelvollisia ja voivat
edistää ryhmäkiinteyden muodostumista yhteiskunnallisella kiinteyden
tasolla. Organisatorinen kiinteys
näyttäisi muodostuvan puolustusvoimissa vallitsevan vahvan organisaatiokulttuurin, kirjoitettujen yleisesti
hyväksyttyjen käyttäytymissääntöjen

sekä tietynlaisten palkintojen ja rangaistusten toimesta. Horisontaalinen
kiinteys voidaan yksinkertaistaa olevan kiinteyttä, joka ilmenee organisaatiossa samantasoisten sotilaiden
välillä, esimerkiksi tykkiryhmän
miehistön jäsenten välillä. Vastaavasti vertikaalinen kiinteys voidaan
kuvata olevan johtajan ja alaisen, eli
esim. jaosjohtajan ja ryhmänjohtajan,
välistä kiinteyttä.
Joukkojen ryhmäkiinteys ja siihen
vaikuttaminen näyttäisivät etenevän
ilmatorjunta-aselajissa portaittain
ylöspäin. Portailla kuvataan ryhmäkiinteyttä kuvaavia tasoja. Ilmatorjuntajoukkojen ryhmäkiinteyden
rakentuminen voidaan ryhmäkiinteyden tasoilla nähdä alkavan yhteiskunnallisen kiinteyden tasosta, josta
siirrytään rakenteellisen kiinteyden
tasoon, josta siirrytään edelleen
johtajan ja alaisen välisen kiinteyden tason kautta vertaisten välisen
kiinteyden tasolle. Ryhmäkiinteyden rakentumisen kannalta tärkeää
näyttäisi olevan kaikkien näiden eri
tasojen ominaisuuksien ymmärtäminen sekä niiden hyödyntäminen
koulutuksessa, jotta koulutettaviin
ilmatorjuntajoukkoihin saadaan
rakennettua mahdollisimman hyvä
ryhmäkiinteys.

Lopuksi – hyvässä
hengessä kohti tavoitteita
Ryhmäkiinteys näyttäisi voivan
parhaassa tapauksessa syntyä ilmatorjunta-aselajin varusmieskoulutuksessa ikään kuin ”itsestään” ja tällöin
päällikön ja kouluttajien ei tarvitse
kiinnittää ryhmäkiinteyteen paljon
huomiota, vaan tehtäväksi jää ainoastaan luoda haastavaa koulutusta
ja asettaa tavoitteita. Ryhmäkiinteys
voidaan nykyisessä asevelvollisten
koulutusjärjestelmässä yhdistää
vahvasti myös joukkotuotantoon.
Ryhmäkiinteyden muodostumisen
kannalta tulee aina huomioida joukkotuotannon asettamat tavoitteet ja
velvoitteet ryhmäkiinteyden osalta.
Joukkotuotannon jo itsessään voidaan nähdä tietyllä tavalla edesauttavan ryhmäkiinteyden muodostumista, mikä näyttäisi kertovan sen, että
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koulutusjärjestelmämme on ainakin
ryhmäkiinteyden muodostumisen
osalta toimiva. Ilmatorjuntajoukkojen ryhmäkiinteyden rakentamisessa
merkittävää näyttäisi olevan se, että
ryhmäkiinteyden muodostamisessa
huomioidaan ryhmäkiinteyden tasojen lisäksi sekä sosiaalinen että
tehtäväsidonnainen ryhmäkiinteys.

Se, että koulutus on aina mukavaa
ja kaikki ovat kavereita keskenään
johtaa loppujen lopuksi tavoitteen hämärtymiseen ja yhteiseen
puuhasteluun, jossa ei yleensä ole
minkäänlaista päämäärää. Ja vaikka
päämäärä toiminnalle löytyisikin, on
se harvoin linjassa sotilasorganisaation virallisten tavoitteiden kanssa.

Ilmatorjuntajoukkoihin näyttäisikin
muodostuvan hyvä ryhmäkiinteys
hyvässä hengessä toteutetulla koulutuksella, joka tähtää oikeinasetettujen
tavoitteiden saavuttamiseen.
Kadetti Henrik Vähämartti
Kirjoittaja opiskelee 99. kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnalla.
Pääaineena kirjoittaja lukee sotilaspedagogiikkaa ja on tekemässään
kandidaatintutkielmassa tarkastellut
ilmatorjunta-aselajin ryhmäkiinteyttä.

91. Kadettikurssin ilmatorjuntalinjan kurssihenki
91.Kadettikurssin ilmatorjuntalinjan
yhteishenki oli jo kouluaikana ja on
edelleen poikkeuksellisen hyvä. Kouluaikana asiaan ei osannut kiinnittää
huomiota, eikä ryhmän tiiveyttä silloin
edes ymmärtänyt. Vasta koulun päätyttyä allekirjoittaneelle ja monelle muulle
kurssilaiselle on valjennut kuinka tiivis
ja hyvä porukka meillä oli sekä kurssihenkemme ainutlaatuisuus.
Vuosittaiset kurssitapaamisemme
alkoivat jo maistereiden valmistumisvuonna 2008. Sitä ennenkin kandi- ja
maisterivaiheessa pidettyihin saunailtoihin kutsuttiin jo valmistuneita tai
muihin tehtäviin lähteneitä IT-linjalaisia. Kun linjalle tuli uusia kadetteja,
heidät otettiin varauksetta vastaan ja
välittömästi ryhmän jäseneksi. Kurssitapaamiset on järjestetty vuosittaisia,
vain vuonna 2014 tapaaminen jäi väliin useiden päällekkäisyyksien vuoksi.

Tätä paikkasi eräiden kurssikavereiden
häät, joissa kurssilaisia oli useampi
paikalla. Perheellistymisen myötä
tapaamisten järjestäminen ei ole ollut
helppoa, mutta ne ovat onnistuneet
kun tahtoa on ollut. Tapaamisissa on
ollut kurssilaisia paikalla vuosittain
10-15 henkeä. Tämä on todella hyvä
prosentti, sllä kaikenkaikkiaan 91.
kadK:n IT-linjalla oli marut, kandit,
maisterit, jatkajat ja täydentäjät yhteenlaskettuna 20.
Hyvän hengen muodostumiseen vaikuttivat mielestäni eniten erilaisuuden
suvaitseminen ja se, että joukossa oli
muutama jotka omalla asenteellaan
huolehtivat kaikkien pysymisestä
ryhmän mukana. Myös se edisti tiivistä
yhteishenkeä, että kurssinjohtajana toimi
alusta loppuun neljä vuotta sama henkilö,
aurinkokäsi Pasi Seppälä. Kurssinjohtaja
toi hyvän lisämausteen porukkaamme

omalla reilulla ja positiivisella asenteellaan. Tiiviissä yhteiselossa syntyy
tietysti myös erimielisyyksiä, mutta aina
asiat selvitettiin ja jatkettiin eteenpäin.
Hyväntahtoinen naljailu meidän jokaisen ominaispiirteistä oli päivittäistä, ja
itselle osattiin nauraa. Hyvä kurssihenki
oli myös tahtokysymys. Haluttiin viettää
yhdessä aikaa ja tehdä asioita hengen
ylläpitämiseksi. Ymmärrettiin, että hyvä
henki ei ole keltään pois ja että jokainen
voi omalla toiminnallaan tai toimimatta
jättämisellään vaikuttaa siihen.
Että terveisiä vaan hyvät kurssitoverini ja kiitos kouluajoista, kanssanne oli
hyvä elää ja ilo opiskella!
Kapt Sanni Simolan
Kirjoittaja palvelee Salpausselän
ilmatorjuntapatteristossa Karjalan
prikaatissa.
91. KadK ITlinjan kurssitapaaminen 2011
Lappeenrannassa
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Kurssihenki omalla ilmatorjuntakadettikurssillani
99. kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunta valittiin muista maavoimien
opintosuunnista poiketen jo ensimmäisen syyslukukauden päätteeksi.
Aselajin kiinnostavuudesta nuorien
kadettien keskuudessa kertoo se, että
hakijoita ilmatorjuntaopintosuunnalle
oli lähes tuplasti enemmän kuin paikkoja oli tarjolla. Kenties osuutensa
oli vanhempien ilmatorjuntakadettien
loistavilla rekrytointipuheillakin, jotka
lupailivat mielenkiintoisia opintoja ilmavoimallisessa toimintaympäristössä
Tikkakoskella.
Kurssihengen, tai yhteishengen
yleensäkin, muodostumiseen vaikuttaa
tietenkin moni asia. Kadettikoulu tarjoaa
jo itsessään erinomaiset puitteet vahvan
ja kestävän yhteishengen luomiseen. Lukemattomat illat oppilasasuntoloissa ja
akateemisen läsnäolopakon mukanaan
tuoma tiivis yhdessäolo opiskelujen
merkeissä takaavat sen, että kurssikavereihin tutustuu nopeasti. Kurssihenki ei kuitenkaan muodostu itsestään,
vaan sen eteen on tehtävä ajoittain töitä.
Täytyy muistaa, että vastuu kurssihengen kehittymisestä ei ole pelkästään
kadeteilla, vaan opettajilla ja muilla
henkilökuntaan kuuluvilla on siinä
oma osansa. Niinpä lienee paikallaan jo
tässä vaiheessa kiittää heitä, jotka ovat
omalla toiminnallaan ja asenteellaan
myötävaikuttaneet opintosuuntamme
hienon yhteishengen muodostumiseen.
Kurssihengen kehittymisen kannalta yhteiset onnistumiset ja jaetut ilot
ovat omiaan viemään sitä eteenpäin.
Empiiristen kokemusteni perusteella
yhtä tehokasta lääkettä yhteishengen
parantamiseksi ovat yhdessä jaetut
huonot ja keljut kokemukset, jolloin
yhteen hiileen puhaltaminen todella
punnitaan. Ajoittain lähes kohtuuttoman pitkät päivät ynnättynä satunnaisen säännölliseen tehottomantuntuiseen
opetukseen sekä niistä aiheutuvaan lievään turhautumiseen ovat lähentäneet
meitä etenkin kaaderivuoden aikana
paljon. Toki kolmas opintovuosi on
ensimmäinen, jonka olemme pienen
opintosuuntamme kanssa kokonaisuudessaan tiiviisti yhdessä. Kun yhden
opintovuoden aikana nukkuu samojen
naamojen kanssa neljä viikkoa samassa teltassa jo pelkästään Lohtajalla,
puhumattakaan muista yhtä hienoista

harjoituksista, muodostuu kurssihenki
osaksi jo edellä mainitun kaltaisilla
valtion tarjoamilla eväillä.
Yhteinen vapaa-ajanvietto ja muiden
opiskelijoiden kanssa verkostoituminen on vahva ase kurssihengen luomiseksi. Harmi, että etenkin kolmannen
vuoden opetusohjelma tarjosi tähän
käytännössä yhtä hyvät mahdollisuudet kun Talvivaaran kaivososakeyhtiö
rikastumiseen. Kuitenkin ne harvat
illat, joina ehdimme käydä opiskelemassa Jyväskylän yöelämäkulttuuria,
tarjosivat nauruja ja hauskoja hetkiä
pitkäksi aikaa.
Huumori onkin ollut yksi merkittävimmistä syistä, miksi meidän kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnalle
on muodostunut hyvin avoin ja naurava
ilmapiiri. Huumoria heitetään ajoittain
ronskistikin eikä kukaan ole välttynyt
saamasta omaa osaansa poikamaisesta huulenheitosta. Tällaisesta ei toki
kukaan ole loukkaantunut, tai jos on,
niin on pyydetty vilpittömästi anteeksi
pieniä ylilyöntejä. Joskus vitsit ovat
jalostuneet niinkin, että eräskin varsin
kokenut ilmatorjuntakapteeni (jonka
jokainen viimeisen 19 vuoden aikana
ilmatorjuntakadettina ollut muistanee)
piti kadettien pidättelemätöntä naurua
jopa hieman opetusta häiritsevänä. Onneksi tämäkin kapteeni, kuten lähes
kaikki muutkin opettajat ja kouluttajat
ymmärtävät hyvän huumorin päälle.
Hyviä ja hauskoja juttuja ei kai koskaan
ole kuitenkaan liikaa?
Kadettikoulun eräänä enemmän
tai vähemmän hiljaisena tehtävänä
on epäilemättä vahvan yhteenkuuluvuudentunteen luominen. Kouluhan
ajaa opiskelijoita tietyllä tavalla samanlaiseen muottiin, ja pyrkii jopa
muokkaamaan heidän ajatus- ja aatemaailmaansa samanlaiseksi, mutta
olemme huomanneet, että erilaiset
ajatukset, mielipiteet, näkemykset ja
taustat ovat olleet pelkästään rikastuttava asia. Olemme useasti tyytyväisinä todenneet, että onneksemme
emme ole liian homogeeninen joukko.
Jollekin tämä on kutsumusammatti,
toiselle ammatti muiden joukossa.
Liian samanlaisessa joukossa on ehkä
helpompi samaistua kurssikavereihin,
mutta toisaalta silloin keskustelujen
aiheet ja ajatusten vaihdot voivat jää-

dä kovin yksipuolisiksi. Kurssihengen
osalta on ollut mahtavaa, että olemme
pystyneet keskenämme puhumaan aina
parisuhteista politiikkaan, olimme sitten Lohtajalla räntäsateen kastelemassa
teltassa tai kehittämässä fyysistä suorituskykyämme oppilasasuntolamme
neljän neliömetrin kuntosalilla.
Tätä kirjoitettaessa valmistumiseemme on aikaa hieman yli kolme
kuukautta ja puheet kääntyvät yhä
useammin edessä häämöttävään työelämävaiheeseen. Jakaannumme töihin
kolmeen joukko-osastoon ympäri Suomen, ja siksi tuleekin välillä mietittyä,
että mitenköhän kurssikavereita näkee
tulevaisuudessa. Onneksi ilmatorjuntasotureilla on kaksi kertaa vuodessa
perinteinen Lohtajan harjoitus, jossa
kuulumisia ehtii toivottavasti vaihtaa
ihan kasvotusten. Voin kuvitella, että
saattaa tuntua aluksi oudolta, ettei enää
näekään kurssikavereita kuin muutamia
kertoja vuodessa, kun viimeisten vuosien aikana heitä on nähnyt lähestulkoon
päivittäin, tai ainakin viikoittain.
Mahtava kurssihenki, kannustaminen ja vilpitön toistemme auttaminen
esimerkiksi tutkielman palautuspäivän
uhkaavasti lähestyessä jäänee ainakin
kirjoittajalle yhtenä päällimmäisenä
positiivisena asiana kurssiltamme mieleen. Onneksi nykyisin on sosiaalinen
media ja muitakin helppoja tapoja pitää
yhteyttä ja päivitellä kuulumisia keskenämme. Tietysti alkavat työt uusine
haasteineen nielevät itse kultakin ison
osan ajasta, mutta se on vain huono
tekosyy olla pitämättä yhteyttä ja kysellä kuulumisia. Uskallan väittää, että
vuosien, tai vuosikymmentenkin päästä, olipa joku yhä vihreissä vaatteissa
töissä tai toinen lähtenyt kartuttamaan
kokemusta muista töistä, olemme yhä
yhteydessä toisiimme, vähintäänkin
säännöllisen epäsäännöllisesti. Kolmen
vuoden aikana rakennetut varsin läheiset kaverisuhteet tuskin koskaan täysin
katoavat. Näin uskon ja etenkin toivon.
Kadetti Matti Yrjölä
Kirjoittaja valmistuu 99. Kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnalta
sotatieteiden kandidaatiksi elokuussa
2015 aloittaen uransa Jääkäriprikaatissa luutnanttina ja asevelvollisten
kouluttajana.
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Ilmatorjunnalla
tulevaisuus myös Saksassa
Olen jo aikaisemmissa kirjoituksissani useasti viitannut Saksan ilmatorjunnan, Suomesta tarkasteltuna,
merkittävään alasajoon. Sen taustalla
olevat syyt ovat erittäin monisyiset
ja kaikesta ei voi syyttää ilmatorjunnan vastaanottanutta ilmavoimia.
Yksi merkittävimmistä syistä
on edelleen Bundeswehrin saama
ohjaus kehittyä massa-armeijasta
kv-operaatiokeskeiseksi ammattiarmeijapohjaiseksi toimijaksi ja
toisaalta sen ohella toteutetut koko
Bundeswehrin organisaatiota kohdanneet organisaatiomuutokset ja
supistukset. Ilmatorjuntajoukkojen
supistukset alkoivat jo ilmatorjunnan
ollessa vielä maavoimien alaisuudessa. Ilmatorjuntapanssarivaunu Gebard poistettiin käytöstä 2000-luvun
alkupuoliskolla. Lukumäärällisesti
supistuksia tehtiin myös Ozelotjärjestelmiin. Ozelot järjestelmä on
Stinger-ohjuksilla varustettu panssaroitu ”mini-psv”, joka toimii yhdessä
lähivalvonta- ja tulenjohtovaunun
kanssa (Aufklärungs-, Führungs- und
Feurleitfahrzeug). Tutkana on Ericssonin 3D-tutka HARD, jota täydennetään IFF-kyselijällä. Ilmavoimiin
siirryttäessä supistuksia jatkettiin ja
OZELOT-järjestelmiä ylläpidetään
enää kourallinen. Huomattavaa on,
että maavoimilla ei enää ole orgaanista ilmatorjuntaa, vaan joukkojen
ilmatorjunnan lähisuoja on nykyään
ilmavoimien tehtävä.
Joukkojen supistaminen ja tiukat
henkilöstöraamit ovat johtaneet siihen, että ilmatorjunta ilmavoimien
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MANTIS-järjestelmä muuten nauttii erittäin suurta arvostusta sen
tehokkaan suojavaikutuksen osalta heitteitä vastaan esimerkiksi kv-operaatioiden tukikohtien suojana. Haittavaikutuksista, kuten sirpaleista tai
ammusten jäämisestä maastoon tuskin puhutaan tai se ei riitä kumoamaan positiivista mielikuvaa järjestelmästä sotilaiden mielissä.

alla on jäänyt tavallaan erittäin yksipuoliseksi. Vanhentuvan PATRIOTjärjestelmän jyrätessä Saksassa kapasiteetiltaan ja henkilöstömäärällään,
jäävät muut järjestelmät vähintäänkin
paitsioon. Erityisesti maajoukkojen
suojaksi tarkoitetut järjestelmät. Kun
paikasta auringossa taistelee vielä CRAM –asejärjestelmä MANTIS (Sky
Shield) ollaan pääädytty ratkaisuihin,
joissa osalle henkilöstöstä annetaan
käyttökoulutus kahdelle asejärjestelmälle. Näin on menetelty usein
maavoimista ilmavoimiin siirtyneen
henkilöstön osalta, jolloin olemassa
ollut asejärjestelmäosaaminen on
saatu säilytettyä ja hyödynnettyä

lähes täysimääräisesti. Kuitenkin
poistuma siirron yhteydessä sekä
vanheneva henkilöstö on edellyttänyt
jatko- ja täydennyskoulutusta suorituskykyjen ylläpitämiseksi.

PATRIOT
elinkaarensa päässä?
Saksan ilmatorjunnan helmi, PATRIOT-ohjusjärjestelmä, on tulossa
elinkaarensa päähän sellaisenaan.
Die Welt julkaisi 17.5.2015 mielenkiintoisen artikkelin sen seuraajan
etsinnästä. Tämä kirjoitus perustuu
pääosin artikkelissa olleisiin tietoihin. Kyseessä on myös poikkeuksel-

lisen suurta julkisuusarvoa nauttiva
aihe. Hankinnan arvoksi on arvioitu
3-5 miljardia euroa. Alustava hankintapäätös PATRIOT-järjestelmän
korvaamiseksi tehtäneen tänä vuonna, jotta ensi vuoden aikana päästään
tarjouskilpailuvaiheeseen.
Saksan ilmatorjunnan pääasejärjestelmä kaikilla mittareilla on
PATRIOT. Se on ollut käytössä jo
yli 20 vuotta ja sitä on kehitetty ja ylläpidetty aktiivisesti. Saksan Patriotjärjestelmissä on käytössä uusimmat
PAC-3 –ohjukset, henkilöstö on lähes
täysimääräinen ja järjestelmä on käytössä Turkissa edelleen Yhdysvaltojen sekä Espanjan järjestelmien
rinnalla pidennetyllä mandaatilla
ainakin 2016 tammikuuhun saakka.
Eli kaikin puolin hyväksi todettu
järjestelmä. PAC-3 –järjestelmäkokonaisuutena uusine ohjuksineen on
erityisesti tarkoitettu taktisten ballististen ohjusten torjuntaan. Sillä voi
hyvin torjua myös matalalla olevia
kohteita ja perinteisiä ilmamaaleja.
Rajoitukseksi nousee ohjuksen korkea hinta, joka lehden artikkelissa
mainittiin toimittajan lähteen mukaan
1-4 M€ kappaleelta. Kokonaisjärjestelmää ei enää kehitetä sellaisenaan
valmistajan Raytheonin toimesta
vaan seuraava järjestelmä olisi kokonaan uutta sukupolvea ja tällä
hetkellä vasta suunnittelupöydällä.
Artikkelin mukaan toisena varteenotettavana ehdokkaana on
eurooppalainen MEADS-ohjusjärjestelmä (Medium Extended
Air Defense),joka käyttää myös
PATRIOT:in PAC-3 –ohjusta. Jos
aloittaa järjestelmän puolesta puhuvista poliittisista aspekteista,
niin omistuspohja on merkittävä.
Järjestelmän toimittajan MBDA:n
omistuspohja on eurooppalainen ja
se on Raytheonin jälkeen maailman
toiseksi suurin ohjusjärjestelmävalmistaja. Hieman yli kolmanneksen
omistaa Airbus, jossa taas saksalaisilla on merkittävä omistuspohja ja
on Saksassa merkittävä työnantaja.
MBDA:lla on myös Baijerissa kokoonpanolinjasto. Tähän mennessä Saksa on maksanut MEADS:in
kehityskustannuksista noin yhden
miljardin, joka poliitikoille on mer-

kittävä tekijä.
MEADS:illä on myös teknisesti
suuria etuja Bundeswehrille. Järjestelmä on ympäriampuva ja sillä on
360 astetta mittaava tutka. Tämä on
yksi merkittävimmistä eduista PATRIOT-järjestelmään nähden. Yhtenä
merkittävänä etuna MEADS:illa on
koko. Kaikki modulit mahtuvat esimerkiksi A400M-kuljetuskoneeseen
kuljetettavaksi operaatioalueelle. Lisäksi MEADS:in ylläpitokustannukset ovat merkittävästi edullisemmat
kuin PATRIOT:illa. Tämä selittynee
pitkälti jo sillä, että ylläpidon ja kaluston käytön edellyttämä koulutus
ja huolto voitaisiin hoitaa osin jopa
Saksassa sen sijaan että kalusto, varaosat ja henkilöstö kulkisivat jatkuvasti kahden mantereen väliä, mikä
on tällä hetkellä PATRIOT:in kanssa
tilanne. PATRIOT:in selväksi eduksi
jääneekin sen operatiivinen käyttökokemus. Se on ainoa ohjusjärjestelmä,
jonka käyttöä on testattu todellisissa
tilanteissa useissa eri operaatioissa.
Uuteen hankittavaan järjestelmään halutaan integroida myös
muita aseita. Tämä on perusteltua
PAC-3:n ohjuksen hinnan vuoksi. Ei
ole kovin taloudellista ampua esim.
helikopteria kalliilla ohjuksella, jos
se voitaisiin hoitaa edullisemminkin.
Siksi on harkinnassa, että ohjusjärjestelmään integroitaisiin halvempi
IRIS-T –ohjus. Se on käytössä jo
ilmavoimien hävittäjissä, joten myös
näin saavutettaisiin synergiaetuja.
Die Weltin artikkelin mukaan IRIS-T
–ohjus maksaisi noin 400 000 euroa
kappaleelta.

Yleisesikuntaupseerikurssi
puolustushaaravaiheeseen
Saksan ye-kurssi on siirtynyt ns. puolustushaaravaiheeseen. Seuraavan
kahdeksan kuukauden aikana kurssi
on jakautuneena omiin puolustushaara ryhmiinsä ja opiskelee sen
mukaisesti suorituskykyjen käyttöä.
Opiskelu tapahtuu puolustushaarasta riippuen eri seminaareissa, joita
täydennetään lukuisilla erilaisilla
harjoituksilla.
Ilmavoimien jakso aloitettiin suorituskykyseminaarilla (CAPA). Linja

jaettiin ryhmiin, joiden tehtävänä oli
kolmen päivän aikana valmistella
opetusmateriaali koko muulle linjalle esiteltäväksi ja opetettavaksi.
Näistä esityksistä valmistettiin vielä
lyhennelmät, jotka yhden päivänä
aikana esiteltiin meri- ja maavoimien
edustajille.
Varsinainen koko kurssin perehdyttäminen ilmavoimiin tapahtui
neljän päivän tutustumismatkalla
ilmavoimien eri kohteisiin. Matka
alkoi käynnillä kansallisessa ilmaoperaatiokeskuksessa, jossa esiteltiin
varsinaisen keskuksen toiminnan lisäksi ilmavoimien kehittyviä avaruuteen liittyviä suoritus- ja johtamiskykyjä, ilmaoperaatioiden suunnittelua
ja siihen käytettäviä työkaluja.
Seuraavana päivänä tutustuimme
ilmavoimien tukijoukkoihin. Toimintaa ja kalustoa esiteltiin laajasti
kohteensuojajoukkojen, pelastuskaluston ja tulenjohdon osalta. Lisäksi
esiteltiin kuljetuskonekalustoa. Erityisen vaikuttavaa oli tutustua saksan
MEDEVAC-konekalustoon. Siirto
Kölnistä Rostockiin toteutettiin
EATC:n (European Air Transport
Commandin) tuottamalla kuljetuslennolla. Tällä kertaa lensimme Belgian ilmavoimien koneella. Matkan
aikana koneemme oli ilmavoimien
tunnistuslennon harjoituskohteena.
Koneemme esitti Saksan ilmatilassa
olevaa mykkänä lentävää matkustajakonetta. Tunnistaminen toteutettiin
Eurofighter-parilla.
Seuraava tutustumiskohde oli
yksi Saksan lennostoista. Kiinteän kalustoesittelyn lisäksi saimme
kunnian tutustua paikalliseen lentoharjoitukseen, johon osallistui
Eurofighterien lisäksi Tornadoja,
C-160, ilmatankkauskone ja CH-53
–kuljetushelikopteri. Matka päättyi
käynnillä ilmatorjuntayksikössä Itämeren rannalla, jossa esiteltiin kaikki
käytössä olevat ilmatorjuntakalustot.
Matka oli erittäin avartava varmasti
kaikille osallistujille. Ainakin käytyjen keskustelujen pohjalta voi todeta,
että jokainen oppi matkalla jotain
uutta. Edes ilmavoimien edustajat
eivät konkreettisesti olleet nähneet
kaikkia kalustoja ja suorituskykyjä,
joita esittelyissä oli mukana.
Ilmatorjunta 2/2015
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Konetappiot Irakissa ja
Afganistanissa 2000-luvulla

Afganistanissa ammuttiin 6.8.2011 alas amerikkalainen Chinook-kuljetuskopteri, jolloin 38 sotilasta sai surmansa.

USA:n liittokunta hyökkäsi Afganistaniin 2001 ja Irakiin 2003. Vastapuolella ei ollut kummassakaan tapauksessa ilmavoimaa, joten ilmasota
oli epäsymmetristä. Ilmapuolustus
oli ilmatorjunnan varassa, ja senkin
suorituskyky oli heikko. Sota muuttui
kummassakin maassa sissisodaksi,
jonka USA:n liittokunta hävisi. Nämä sodat tuovat mieleen Vietnamin
ja Afganistanin aikaisemmat sodat,
joissa oli samoja piirteitä ja sama
lopputulos. Eikö historiasta voi oppia mitään?
Kuten aiemmissakin sodissa,
USA:n liittokunta on käyttänyt tukenaan ilmavoimaa, lentokoneita,
helikoptereita ja lennokkeja. Niillä
hoidettiin joukkojen tulitukitehtäviä
ja ilmakuljetuksia. Tappioitakin tuli,
osin vihollisen vaikutuksesta, osin
muista syistä. Konetappioista löytyy
aika tarkkojakin tietoja.
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USA:n liittokunta menetti Irakin
sotatoimissa vuosina 2003‒2009
yhteensä 129 helikopteria ja 24 lentokonetta. Vihollisen aiheuttamiksi
taistelutappioiksi lasketaan yhteensä
46 helikopteria ja lentokonetta. Luku
on tietysti epätarkka, koska kaikkien tappioiden syytä ei tiedetä. Voisi
olettaa, että taistelutappioiden osuus
oli todellisuudessa suurempikin. Pääosan taistelutappioista aiheuttivat
vihollisen ilmatorjunta-aseet. Helikoptereista menetettiin eniten tyyppiä OH-58 Kiowa (33), taistelutappioiden osuus 13. Seuraavaksi eniten
tuhoutui AH-64 Apache- ja UH-60
Black Hawk - helikoptereita (31 ja
24). Malleista voidaan päätellä, että
juuri ne tyypit kärsivät suurimmat
tappiot, joilla tuettiin taistelutoimia.
Tuhoutuneita helikoptereita oli kaikkiaan 18 eri mallia. Turmissa kuoli
283 henkilöä.

Lentokonetappiot jäivät pienemmiksi, koska ne eivät tulleet yhtä
usein lähitorjunta-aseiden vaikutuspiiriin. Eniten tuhoutui F/A-18
Hornet -hävittäjiä (5) ja samaan lukuun pääsi F-16 Falcon. C-130 kuljetuskoneita tuhoutui kolme, joista
kaksi ammuttiin alas. Tuhoutuneita
konetyyppejä oli 13. Koneturmissa
kuoli 19 henkilöä. Irakin sota päättyi
amerikkalaisten osalta ”virallisesti”
vuonna 2011, mutta parin viimeisen
vuoden tappiotilastot puuttuvat.
Afganistanin sodan tappiotilastot
löytyvät ajalta 2001‒2014. USA:n
liittokunta menetti kaikkiaan 121 helikopteria ja 38 lentokonetta, joista
27+7 on kirjattu taistelutappioiksi.
Luvuissa oli mukana myös 26 siviilihelikopteria ja -konetta.
Yhteenlasketut konetappiot molemmissa sodissa olivat 250 helikopteria ja 62 lentokonetta. Niistä 80
(25,6 %) kirjattiin vihollisen aiheuttamiksi. Sissien tärkeimpiä aseita
ovat olleet raskaat ilmatorjuntakonekiväärit, olkapääohjukset ja singot.
Afganistanin ja Irakin sodat osoittivat jälleen kerran, ettei sissisotaa
käyvää vastustajaa ole helppo voittaa teknillisellä ylivoimalla. Vanhan
sanonnan mukaan: ”Paras ase sissiä vastaan on puukko, huonoin
pommikone; toiseksi paras ase on
kivääri, toiseksi huonoin tykistö.”
Mahtaisiko tämä sopia myös aluepuolustukseen?
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Maanpuolustuskorkeakoulu
Strategian laitos

Sotilasoperaatio
siirtolaistulvan pysäyttämiseksi
Euroopan ulkopuolisten reuna-alueiden turvallisuustilanteen
kurjistuessa unionin alueelle pyrkivien siirtolaisten ja pakolaisten määrät ovat räjähdysmäisessä kasvussa. Välimeren alueen
järjestelmällinen ihmissalakuljetus on saamassa yhä enemmän
huomiota Euroopan keskeisenä turvallisuusongelmana.
Sekasorto Euroopan lähialueilla ja
Libyan luisuminen yhä pahempaan
kaaokseen on kevään aikana kasvattanut Eurooppaan pyrkivien siirtolaisten määrää räjähdysmäisesti.
EU:n tilastojen mukaan jo viime
vuonna turvapaikanhakijoita oli 626
000, mikä on 44 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kuluvana
vuonna siirtolaisten määrä on edelleen kasvussa. Euroopan rajaturvallisuusvirasto Frontex on arvioinut
Libyassa olevan yli puoli miljoona
ihmistä odottamassa sopivaa tilaisuutta päästä Välimeren yli.
Poliittiset paineet Välimeren siirtolaiskriisin helpottamiseksi kasvoivat
entisestään huhtikuussa, kun noin
800 Eurooppaan pyrkinyttä ihmistä
hukkui salakuljettajien aluksen upottua Libyan aluevesillä. Kaikkiaan
lähes 2000 ihmistä on hukkunut alkuvuoden aikana yrittäessään päästä
meren yli Eurooppaan. Luku on 30
kertaa suurempi kuin viime vuoden
vastaavana aikana. Toukokuun viimeisellä viikolla Italian rannikkovartiostolla oli suuroperaatio, jossa
mereltä pelastettiin 4200 siirtolaista.
Välimeren siirtolaisongelman
taustalla on monia tekijöitä. Osa siirtolaisista pakenee väkivaltaisuuksia
konﬂiktialueilta. Syyriassa käynnissä
oleva sisällissota ja Libyassa maan

luisuminen yhä pahempaan kaaokseen on keskeisiä syitä kasvaneisiin
siirtolaismääriin. Läheskään kaikilla
tulijoilla ei ole kuitenkaan oikeutta
turvapaikkaan tai pakolaisen statukseen. Osa etsii lähinnä parempaa
elintasoa Euroopasta. Yhä enemmän
taustalla on halu paeta köyhyyttä,
turvattomuutta tai ylipäätään löytää
itselleen parempi tulevaisuus. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän alueen
maiden merkittävä väestönkasvu ei
suinkaan helpota tilannetta.

Pitäisikö turvapaikanhakijoita jakaa Euroopassa?
Valtaosa Välimeren yli kulkevasta
siirtolais- ja pakolaisliikenteestä
suuntautuu Libyasta Italiaan. Viime
vuonna maahan saapui meriteitse 170
000 siirtolaista ja pakolaista. Määrä
on nousemassa ennätyslukemaan kuluvana vuonna. Sekasortoisessa Libyassa on nyt kolme hallitusta, eikä
EU:n tunnustama hallitus halua tai
kykene valvomaan salakuljetusreittejä. Tosin uusia reittejä ilmaantuu
sitä mukaa kun vanhoja suljetaan.
Eteläisen Euroopan maat ovat
vaatineet EU:lta toimia ongelman
helpottamiseksi ja muilta jäsenmailta
osallistumista taakan kantamiseen.
Välimeren rantavaltioiden ohella

Välimeren humanitaarinen katastrofi on Euroopan unionille erittäin
vaikea poliittinen kysymys

suurimman vastuun siirtolaiskriisistä
kantaa tällä hetkellä Saksa ja Ruotsi.
Ruotsiin hakijoita kertyi yli 81 000
tuhatta, kun Suomessa vastaava luku
oli 3 651.
Satojentuhansien turvapaikkahakijoiden nykyistä tasaisempi jakaminen
EU-maiden kesken on poliittisesti
erittäin vaikea kysymys. EU-komissio on tehnyt alustavia ehdotuksia
EU:n yhteisvastuusta, jossa hätätoimena jäsenmaat jakaisivat keskenään 40 000 Italiaan ja Kreikkaan
tullutta turvapaikanhakijaa. Lisäksi
komissio ehdotti aiemmin keväällä,
että jäsenmaat viisinkertaistaisivat
kiintiöpakolaisten määrän nykyisestä
5500 henkilöstä.
Vastuunjako EU-jäsenmaiden välillä ei ole mikään helppo kysymys.
Maakohtaisista turvapaikkakiintiöistä on erittäin vaikea löytää sopua
samalla kun monissa Euroopan maissa on vastassa sisäpoliittinen paine
rajoittaa maahanmuuttajien määrää.
Myös Suomi on suhtautunut varaukIlmatorjunta 2/2015
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yhteisö ei ole läheskään yksimielinen toimintatavan tehokkuudesta.
Laajan sotilaallisen voimankäytön
operaatiolle ei näytä löytyvän riittävää tukea turvallisuusneuvostosta.
Venäjä saattaa turvallisuusneuvoston
pysyvän jäsenmaan veto-oikeudella
estää valtuutuksen salakuljettajien
alusten tuhoamiseksi.

PERUSLUKEMIA
HISTORIASTA

Ongelmaan ei nopeita
ratkaisuja

Pelastustyöntekijät pelastamassa veden varaan joutuneita siirtolaisia
Kreikan rannikolla PHOTO: EUROKINISSI/REUTERS

sella turvapaikanhakijoiden siirtoihin
EU-maasta toiseen. On todennäköistä, että EU:n siirtolaispolitiikassa
aikaansaatavat päätökset saattavat
jäädä lopulta hyvinkin vaatimattomiksi puoliaskeliksi.

EU käynnistämässä merioperaatiota Välimerellä
Siirtolaisongelman helpottamiseksi
EU on aloittamassa ihmissalakuljettajien vastaista sotilasoperaatiota
Välimerellä. Toukokuun lopulla EU
teki päätöksen kriisinhallintaoperaation perustamisesta ja varsinainen
operaation käynnistämiseen liittyvä
päätös on odotettavissa mahdollisesti
kesäkuun ulkoministerikokouksessa.
Lähiviikkojen aikana operaatiolle
odotetaan myös YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia ja Libyan
hallituksen pyyntöä.
Päätös operaation käynnistämisestä oli historiallinen kahdessakin
mielessä. Kyseessä on ensimmäinen
massasiirtolaisuuden hillitsemiseksi
tarkoitettu kriisinhallintamissio ja
perustamispäätös tehtiin ennätyksellisen nopeasti alle kuukauden valmis36
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telun jälkeen. Nopea päätöksenteko
myös osoitti, että kriisinhallinnan
kysymyksissä EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka näyttää
toimivan.
Sotilasoperaation tarkkoja yksityiskohtia suunnitellaan parhaillaan
Roomassa sijaitsevassa esikunnassa. Poliittisen valmistelun ohella
suunnitteluvaiheen aikana kerätään
nykyistä paremmat tiedot salakuljettajien toiminnasta Välimerellä ja
siirtolaisreittien varrella etelämpänä
Afrikassa. Yksittäisten EU-maiden
pitäisi osoittaa operaation käyttöön
kymmeniä aluksia, valvontakoneita
ja sotilaita. Suomi on alustavasti suunnitellut osallistuvansa operaatioon
lähettämällä noin parinkymmenen
sotilaan vahvuisen alussuojausosaston.
Sotilasoperaation kohteita ei ole
vielä päätetty, mutta tarkoituksena on
toimia ensisijaisesti Libyasta Italiaan
siirtolaisia kuljettavia salakuljettajia
vastaan. Eräs toimintavaihtoehto on
salakuljettajien alusten tuhoaminen
Libyan vesialueilla ja satamissa ennen kuin ne lastataan täyteen ihmisiä.
Ainakaan toistaiseksi kansainvälinen

Siirtolaisongelma on kokonaisuudessaan erittäin vaikea kysymys,
eikä siihen ole helppoja tai nopeita
ratkaisuja. Kriisiä ei ratkaista pelkästään Libyan edustalla tai Italian
rannikolla. Pakolaisten auttamiseksi
olisi tärkeätä rakentaa lähtömaissa
konﬂiktialueiden lähelle elämän perusedellytykset turvaavia pakolaisleirejä. Elintasoon liittyvien ongelmien
ratkaiseminen edellyttäisi pitkäjänteistä elinolosuhteiden parantamista
lähtömaissa. Perimmäinen kysymys on, miten voitaisiin poistaa ne
ongelmat, jotka alun perinkin ajavat
ihmiset vaarallisille merimatkoille.
Siirtolaisongelman jatkuvasti
pahentuessa Euroopassa vahvistuvat äänenpainot, joissa vaaditaan
pakolaispolitiikan kiristämistä ja
oleskelulupien rajoittamista. Yhä
enemmän julkisuudessa tuodaan esille kannanottoja, joissa ongelman
ratkaisuksi esitetään siirtolaisten
palauttamista Afrikkaan. Vain näin
voitaisiin antaa selkeä viesti, että
Eurooppaan ei kannata hakeutua.
Merioperaatio ihmissalakuljettajia
vastaan on vain yksi askel siirtolaisongelman hallitsemisessa. Siihen
liittyvistä haasteista huolimatta se
saattaa olla poliittisesti helpompi
päätös kuin turvapaikanhakijoiden
jakaminen tasaisesti jäsenmaiden
välillä.
Välimeren tragedia ja meren yli
tuleva siirtolaisvirta vaatii kuluvan
vuoden aikana yhä enemmän huomiota Euroopan päättäjiltä. Euroopan
unionin pitäisi löytää nopeasti monialaisia avustuskeinoja ja vastatoimia tilanteen purkamiseksi. Ukrainan
tilanne ei ole tällä hetkellä suinkaan
ainoa unionin turvallisuushuoli.
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Kapteeni Henri Ruotsalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Ilma-aseen toimintaa viimeaikaisissa
konﬂikteissa – matala ilmatorjuntauhka
Lehden edellisissä numeroissa
(4/2014, 1/2015) tarkasteltiin ilmaaseen roolia asymmetrisessä sodankäynnissä sekä omasuojailmatorjunnan käyttöä ilma- asetta vastaan.
Edellisiin artikkeleihin liittyen, tässä
artikkelissa tarkastellaan ilma-aseen
toimintaa ja käyttöperiaatteita viimeaikaisissa asymmetrisen sodankäynnin konﬂikteissa joissa ”puolustajalla” ei ole ollut käytössään
organisoitua ilmatorjuntaa.

Yhdysvaltojen
ilmaoperaation
aloitus

Liittouma Isisin kimpussa
Irakin kriisi 2014 on jihadistien
Isis- järjestön hyökkäyksestä alkanut
Irakin hallintoa, yhtenäisyyttä ja
vakautta uhkaava tilanne. Isis (englanniksi ”the Islamic State”) on pohjoisessa Irakissa ja Syyriassa toimiva
jihadistijärjestö, jonka monet määrittelevät myös terroristijärjestöksi.
Järjestöä johtaa kalifiksi nimitetty
Abu Bakr al-Baghdadi. Al- Qaidasta irtautunut Isis valtasi kesäkuussa
Pohjois-Irakin suurimman kaupungin Mosulin ja eteni nopeasti kohti
etelää. Isisin mukaan liittyi muita
sunniryhmiä. Muutamassa päivässä
Isis valvoi suurta osaa Irakin sunnialueesta ja uhkasi kaataa Irakin
šiiahallituksen. Järjestö perusti 29.
kesäkuuta 2014 alueelle islamilaiseen šaria- lakiin pohjautuvan
kalifaatin. Isisin hyökkäys pahensi
Irakin kriisiä ja epävakautti hallintoa,
uhaten samalla pirstoa poliittisesti
hauraan maan ja ajaa sen sisällissotaan. Yhdysvallat huolestui, koska
Isis valtasi öljykenttiä ja öljyjalostamoja sekä uhkasi luoda Irakiin

pysyvän terrorismin tukialueen.
Markkinat säikähtivät kriisiä, ja öljyn
hinta nousi korkealle. Vuoden 2014
alkupuolella Isis eteni nopeasti Irakissa ja Syyriassa. Kansainvälisten
järjestöjen raportit Isisin tekemistä
julmuuksista valtaamillaan alueilla
sekä erityisesti Isisin mahdollinen
vaikutus Syyrian sisällissodan tilanteeseen olivat tekijöitä, joiden
perusteella useat valtiot aloittivat
sotilaallisen voimankäytön Isisiä
vastaan. Isisin vastaiset operaatiot
alkoivat vuoden 2014 alkupuolella
Syyriassa ja Irakissa, ja osittain jopa
Libyassa ja Nigeriassa. Syyrian ilmavoimat iskivät Irakin puolella oleviin kapinallisten tukikohtiin useasti
kesäkuussa. Iran lähetti kesäkuussa
2000 miehen yksikön Irakiin taistelemaan islamisteja vastaan. Iran ja
sen liittolainen Hizbollah- järjestö
aloittivat ensimmäisinä hävittäjien ja
lennokeiden tukemana maaoperaatiot
Isisiä vastaan. Yhdysvallat aloitti
joukkojen lähettämisen Irakiin kesäkuussa 2014, ja laajamittainen maa-

ja ilmaoperaatio aloitettiin elokuussa.
Yksi keskeinen tekijä Isisin vastaisessa sodankäynnissä on useiden
eritasoisten toimijoiden (valtiolliset,
ei-valtiolliset) erilaiset intressit sekä
toimintatavat vallitsevaan tilanteeseen vaikuttamiseksi. Vuoden 2015
alussa Isis julisti laajentavansa sodankäynnin maailman joka kolkkaan,
ja perustavansa loppujen lopuksi koko maailmanlaajuisen kalifaatin. Tämän julistuksen jälkeen helmikuussa
2015, Irakin pääministeri julisti “3.
maailmansodan” alkaneen Isisiä vastaan. Tällä hetkellä Isis hallitsee yli
puolta Syyrian pinta-alasta.

Isis- järjestön ilmatorjunta
Isis- järjestön ilmapuolustuskyvystä
ei ole täysin tarkkaa tietoa, mutta
on päivänselvää että se on saanut
sotasaaliiksi ilmatorjuntajärjestelmiä
Irakin ja Syyrian armeijoilta.
Ammusasejärjestelmiä on suuria
määriä, mutta ne eivät muodosta
todellista uhkaa länsiliittouman
Ilmatorjunta 2/2015

 37

PERUSLUKEMIA
TAKTIIKASTA

koneille. Syyrialla on melko
mittava määrä neuvostoaikaisia
ohjus- ja tutkajärjestelmiä, mutta
tehokkaimpien järjestelmien siirtymisestä Isisin käyttöön ei ole
näyttöä. Pääosa Irakin armeijan
ilmatorjuntakalustosta on vanhentunutta, mutta se on kuitenkin saanut
ja ostanut viime vuosina uusia
ilmatorjuntajärjestelmiä Yhdysvalloista ja Venäjältä. Uusimpia hankintoja ovat mm. Avenger, FIM92H Block I- ja Raytheon FIM-92
Stinger- olkapääohjukset, HAWK
XXI- ja Pantsir S1- ohjusjärjestelmät. Näistä hankinnoista se on
saanut käyttöönsä vasta Avenger- ja
Stinger- järjestelmät, eikä niiden
siirtymisestä Isisin haltuun ole tietoa. Tiedustelutietojen perusteella on
kuitenkin varmaa että Isis on saanut
haltuunsa ainakin neuvostovalmisteisia SA-7- ja kiinalaisvalmisteisia
FN6- olkapääohjuksia. Isis on saanut
SA-7- olkapääohjuksia sotasaaliiksi
Irakin tai Syyrian armeijalta. SA7- järjestelmällä Isis pudotti kaksi
Irakin ilmavoimien hävittäjää Tikritin pohjoispuolella. Myös SA-16 ja
SA-24- järjestelmiä arvellaan olevan Isisin käytössä. FN6- ohjusten
toimittajaksi epäillään Qataria, ja
FN6- järjestelmän olemassaolo Isisin
käytössä varmistui kun ohjuksella
pudotettiin yksi Irakin armeijan
helikopteri. Vaikka Isis on saanut
haltuunsa useita eri olkapääohjusmalleja, niin niiden suorituskyky ei
ole kovin merkittävä Irakin ja Syyrian
kaltaisissa toimintaympäristöissä varsinkin liittouman tietäessä järjestelmien olemassaolosta. FN6- on
melko moderni infrapuna- hakupäällä
varustettu olkapääohjus, jonka maksimi torjuntaetäisyys on 6000 metriä
ja torjuntakorkeus 3800 metriä. Esimerkiksi Isisiä vastaan toimivat Yhdysvaltojen F-18 Hornetit suorittavat
täsmäaseiskuja yli 10000 metrin korkeudesta. Toisin sanoen, vaikka Isis
saisi haltuunsa Irakin armeijalta mo38
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dernin Avenger- järjestelmän (ampuu
käytännössä Stinger- ohjuksia), niin
silti ne eivät muodosta todellista uhkaa F-18 koneille niiden pysytellessä
vähintään 9000 metrin korkeudessa.
Tällä hetkellä ei ole tiedossa että
Isisillä olisi mahdollisuuksia saada
tai ostaa järjestelmää, jolla se kykenisi rajoittamaan länsiliittouman
täsmäaseiskuja. Yksi suuri kysymys
kuitenkin leijuu ilmassa; yrittääkö
Isis-järjestö käyttää olkapääohjuksia
siviilimatkustajakoneita vastaan?

Yhdysvaltojen
ilmasotatoimet
Kesäkuussa 2014 Yhdysvallat otti
johtovastuun tilannekuvan muodostamisesta Pohjois- Irakissa. Elokuun
alussa presidentti Barack Obama
ilmoitti, että toimet Yhdysvaltain
kansalaisten ja tiettyjen vähemmistöryhmien suojelemiseksi Irakissa
on aloitetta, sekä Isisin eteneminen
Erbilin kurdialueille on estettävä.
Yhdysvaltojen merivoimien F/A-18
hävittäjät aloittivat iskut Isisin tykistöä vastaan 8.elokuuta 2014. Muutama päivä ilmaoperaation alkamisen jälkeen, kurdijoukot ilmoittivat
saaneensa haltuun Mahmourin ja
Gweyrin kaupungit. Yhdysvaltain
ilmaiskuilla oli merkittävä rooli
Mount Sinjarin alueella sijainneen
vankileirillä olleiden tuhansien
kurditaistelijoiden vapauttamisessa.
Menestyksestä huolimatta, Pentagon
korosti, etteivät pelkät ilmasotatoimet
riitä pysäyttämään Isisiä. Elokuun
puolestavälistä alkaen ilma-aseen
käytön painopiste siirtyi kurdien
hyökkäysoperaatioiden tukemiseen
Mosulin padon valtaamiseksi. Irakin armeija valtasi Hadithan padon
ja Marwanan kaupungin syyskuun
alussa Yhdysvaltain ilmavoimien
tukemana. Näiden aluemenetysten
jälkeen, Isis teloitti julkisesti brittiläisen avustustyöntekijä David
Hainesin. Syyskuussa Lockheed

Martin F-22 Raptor stealth-hävittäjiä
osallistui ensimmäistä kertaa taistelutoimintaan. Vuoden 2014 joulukuusta
alkaen ilmaiskuilla on pyritty eliminoimaan Isisin keskeisiä johtajia.
Joulukuussa 2014 ilmaiskuissa kuoli
Mosulin alueella toiminut Isis- kuvernööri Hassan Saeed Al- Jabouri
sekä järjestön johtajan, Abu Bakr alBaghdadin, sijainen Abu Muslim alTurkmani. Järjestön johtaja Abu Bakr
al-Baghdad esiintyi julkisesti vuoden
2014 kesäkuun lopussa Mosulissa
kuvatussa videoviestissä, ja julistautui Syyriaan perustetun islamilaisen
kalifaatin kalifiksi, ja käski kaikkien
muslimien seurata häntä. Abu Bakr
on nimetty Time-lehden mukaan
”maailman vaarallisimmaksi mieheksi” ja ranskalainen Le Monde ”uudeksi bin Ladeniksi”. Yhdysvaltain
viranomaiset lupasivat Abu Bakrista
vuonna 2011 yli 7 miljoonan euron
löytöpalkkion. Joulukuussa 2014
kahden auton saattue oli ilma-aseen
raketti-iskun kohteena Baghadin ulkopuolella. Abu Bakrin lähipiiriin
kuulunut Auf Abdul Rahman al-Efery
sai surmansa mutta saattueen toisessa
ajoneuvossa ollut Abu Bakr selvisi
lähes vammoitta. Tammikuussa 2015
Abu Bakria vastaan suoritettiin uusi
täsmäaseisku al- Qaimin kaupungissa Irakin länsirajalla. Abu Bakr oli
heimolähteiden mukaan haavoittunut
iskussa vakavasti, mutta vammat eivät olleet kuolettavia. Maaliskuussa
ilmaiskun kohteena oli kolmen auton
saattue al- Baajin alueella lähellä
Syyrian rajaa. Autot tuhoutuivat
iskussa, ja vasta myöhemmin selvisi että autosaattueessa oli mukana
myös Abu Bakr. Hän haavoittui vakavasti, ja Isis- järjestössä aloitettiin
välittömästi neuvottelut hänen
mahdollisesta seuraajasta. Abu Bakr
al-Baghdad on edelleen Isis- järjestön
uskonnollinen johtaja, mutta jatkuva
ilmaiskujen uhka on pakottanut
siirtämään järjestön päivittäisen
johtamista entistä enemmän muille
järjestön johtohahmoille. Maaliskuun
haavoittumisen jälkeen näiden
asioiden osalta vastuuta on siirretty
järjestön sotilasjäsenille ja Shura- hallinnolle. Syyskuun loppuun
mennessä Yhdysvallat oli toteuttanut

yhteensä 3800 lentosuoritusta, joista
240 oli ilmasta maahan- iskuja. Joulukuussa ilmasta maahan- suorituksia
oli jo yli 1300. Tammikuun loppuun
2015 mennessä kansainvälinen liittouma oli suorittanut peräti 16000
lentosuoritusta, joista Yhdysvaltain
osuus oli 60 prosenttia. Yhdysvaltojen ilmavoimien sisällä suoritukset
jakautuivat kaluston osalta seuraavasti: F-16 suoritukset 41%, F-15E
suoritukset 37%, A-10 suoritukset
11%, B-1 suoritukset 8%, ja F-22
suoritukset 3%. Ilmasta maahan toiminnan tarvitsema taktinen tilannekuva muodostettiin yhteistoiminnassa
kurditaistelijoiden ja Irakin armeijan
joukkojen kanssa. Lennokit olivat
luonnollisesti keskeisessä roolissa
tilannekuvan luomisessa. Edellä
mainituilla järjestelyillä tilannekuva
oli riittävä, joten Yhdysvaltain maajoukkoja ei tarvittu näihin tehtäviin.

kiin. Marraskuussa Marokko liittyi
liittouman riveihin, sijoittaen kolme F16 monitoimihävittäjää Yhdistyneiden
arabiemiirikuntien tukikohtaan. 24.
joulukuuta Isis pudotti Jordanialaisen
F-16 hävittäjän Syyriassa ja vangitsi
lentäjän, luutnantti Muath Al- Kasabehin. ISIS väitti pudottaneensa koneen
alas ilmatorjuntaohjuksella. Yhdysvallat ilmoitti ettei todisteita alasampumisesta ole vaan koneeseen tuli tekninen vika ja lentäjä joutui jättämään
koneen. A- Kasabehin pelastamiseksi,
Jordan yritti suorittaa vankienvaihdon.
Jordan tarjosi vankina olevien Isistaistelijoiden vapauttamista. Ennen
vankienvaihdon toteuttamista Jordan
halusi todisteet Al- Kasabehin olemassaolosta, mutta Al- Kasabeth oli
kuitenkin jo ehditty teloittaa. Isisin
julkaistua teloitusvideon, Jordania
teloitti välittömästi vankienvaihdossa
”tarjotut” Isis- taistelijat.

Monikansallisen liittouman
ilmasotatoimet

Australian osallistuminen
– Operation Okra

Bahrain, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat
aloittivat ilmaiskut Yhdysvaltojen
rinnalla 22. syyskuuta. Iskujen kohteena olivat Isisin joukot Syyriassa,
ja tehtäviä toteutettiin hävittäjillä,
pommikoneilla sekä mereltä laukaistuilla Tomahawk- risteilyohjuksilla.
Ilmaiskuja toteutettiin päivittäin, ja
risteilyohjuksia käytettiin tarpeen
ilmaantuessa. Esimerkiksi operaation ensimmäisenä yönä ammuttiin
kahdeksan risteilyohjusta Al- Qaidan
hallinnoimaan Khorasanin kaupun-

Australian pääministeri piti uhmakkaan puheen lokakuun alussa,
ilmoittaessaan Australian liittyvän
Isisin vastaiseen liittoumaan. Abbott
sanoi ”Meidän osallistuminen Isisin
vastaiseen operaatioon on kansallinen
intressimme, ja se on samalla myös
sivilisaation intressi. On kaikkien
etu, että murhanhimoinen Isis- kuolemankultti pysäytetään ja poistetaan.
Me olemme sitoutuneita siihen tehtävään”. Muutama päivä pääministerin
puheen jälkeen, Australia asetti tehtäviin F/A-18F Super Hornet- ko-

Liittouman ilmaiskujen kohteita lokakuussa 2014 www.cnn.com

neita. Monitoimihävittäjien lisäksi
Australia käytti ilmaoperaatioiden
tukena KC-30A tankkauskoneita
ja E-7A valvonta- ja johtokoneita.
Operaatio Okran ensimmäisenä yönä Super Hornet havaitsi ja seurasi
maassa liikkuvaa kohdetta, mutta
voimankäytöstä pidättäydyttiin,
mahdollisten sivullisten uhrien takia,
kohteen saavuttua rakennetulle alueelle. Australian pääministeri ilmoitti
julkisesti ensimmäisestä Australian
ilmavoimien voimankäytöstä Irakin
alueella. Tässä tehtävässä F/A-18F
pudotti kaksi pommia Irakissa sijainneeseen Isisin johto- ja viestikeskukseen. Kaksi viikkoa operaatio
Okran alusta, Australian ilmavoimat
oli suorittanut 43 taistelutehtävää
Irakissa. Vaikuttamisen kohteet olivat pääasiassa Isisin hallussa olleita
rakennuksia (mm. komentopaikkoja,
asevarastoja). Lopussa ilma-aseen
käytön painopiste siirtyi kurditaistelijoiden hyökkäyksen tukemiseen
Kobanin alueella Pohjois- Syyriassa.

Britannian osallistuminen
– Operation Shader
Elokuun 12. päivä Britannia siirsi
kuusi GR4 Tornado- rynnäkkökonetta Akotirin tukikohtaan Kyproksella,
joiden päätehtävänä oli tukea humanitaarisia ilmakuljetuksia ja materiaalin pudotuksia Pohjois- Irakissa.
Humanitaaristen lennot kuitenkin
keskeytettiin, ja Tornadojen tehtäväksi tuli suorittaa aluevalvontaa ja
luoda tilannekuvaa liittoumalle yhteistoiminnassa RC-135 Rivet Jointjohtokoneen kanssa. Syyskuun alussa
pääministeri David Cameron alkoi
kampanjoida Isisiin kohdistuvien
ilmaiskujen puoIesta. Parlamentissa
pääministerin esitys hyväksyttiin
äänin 524-43. Syyskuun lopussa
Britannian koneet suorittivat ensimmäisen aseistetun tiedustelulennon
Pohjois- Irakissa, kun kaksi Paveway
IV- laserohjatuilla varustettua Tornadoa nousi Akrotirin tukikohdasta.
Koneet eivät käyttäneet aseistusta
lennon aikana, mutta keräsivät arvokasta tietoa alueesta liittouman
joukkojen myöhempiä operaatioita
varten. Syyskuun viimeisenä päivänä
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kuninkaalliset ilmavoimat suorittivat ensimmäisen ilmaiskun kahden
Tornadon voimin. Toinen kone iski
raskasase- asemaan Paveway IV- laserohjatulla ohjuksella, ja toinen kone
hyökkäsi aseistettuun lava-autoon
Brimstone ilmasta maahan- ohjuksella. Lokakuussa Britannia sijoitti
aseistettuja MQ-9 Reaper- lennokeita Irakiin. Niiden päätehtävänä oli
tiedustelu ja valvonta, mutta niiden
suorituksilla valmistauduttiin myös
korvaamaan Tornadojen ilmasta
maahan- iskuja. Marraskuussa Reaper- lennokeiden määrä tuplattiin, ja
lennokeilla suoritettu ensimmäinen
ilmaisku suoritettiin miinoitustehtävässä olleita Isis- taistelijoita, ja
osasto tuhottiin Hellfire- ohjuksella.
Maaliskuun alussa lennokeiden suorittamien ilmaiskujen määrä oli 70, ja
Tornadojen 90 kappaletta. Britannian
iskukykyä alueella lisäsivät HMS Defender- risteilijä, jonka tehtävänä oli
suojella Yhdysvaltain lentotukialus
USS George H.W. Bushia. Lisäksi
Persianlahdella partioi Tomahawk
risteilyohjuksilla varustettu ydinkäyttöinen sukellusvene. Britannia oli
Yhdysvaltojen jälkeen toinen länsimaa, joka suoritti sotilasoperaatioita
samanaikaisesti Irakissa ja Syyriassa.
Samalla Britannia oli selkeästi toiseksi aktiivisin toimija; huhtikuun
alkuun mennessä se oli suorittanut
6700 lentotunnin aikana valvontaa,
tiedustelua, ilmatankkausta, ja ilmasta maahan- iskuja. Lentotuntimäärä
oli yli viisinkertainen Ranskan suorituksiin nähden.

Dassault Mirage 2000- hävittäjällä,
Atlantique 2 merivalvontakoneella,
Boeing E-3 valvonta- ja johtokoneella
sekä Boeing KC-135 ilmatankkauskoneella. Ranska aloitti ilmasotatoimet syyskuussa 2014, iskemällä Rafale- koneilla Isisin joukkoja vastaan
Mosulissa. Helmikuussa Ranska siirsi
Persianlahdelta lentotukialus Charles
de Gaullen, jotta ilmaoperaatioiden
tiheyttä voitiin nostaa. Charles de
Gaullen mukana alueelle tuli kaksitoista Rafale - hävittäjää, yhdeksän
Dassault-Breguet Super Étendardrynnäkkökonetta, ja kaksi E-2C Hawkeye valvonta- ja johtokonetta.

Kanadan ilmasotatoimet Operation Impact
Kanada asetti lokakuussa liittouman
riveihin seitsemän CF-18 Hornethävittäjää (joista yksi on varakone),
Airbus CC-150 ilmatankkauskoneen,
ja kaksi CP-140 Aurora valvontakonetta. Kanada toimi pääasiassa
Kuwaitin tukikohdista, ja ensimmäiset operatiiviset lennot
se suoritti lokakuun lopussa, ja
ensimmäisen ilmaiskun marraskuun
alussa. Iskussa Hornetit tuhosivat
GBU-23 laserohjatuilla pommeilla
onnistuneesti Isisin rakennuskalustoa
ja - tarvikkeita. Kohteena olleiden
materiaalin avulla Isisin joukot olivat

kyenneet muuttamaan Eufrat- joen
virtausta siten, etteivät paikalliset
asukkaat saaneet vettä omalle alueelleen. Lisäksi materiaalia oli käytetty ajoteiden tulvittamiseen, jotta
liikenne olisi ohjautunut alueille,
minne Isis oli valmistellut tienvarsipommeja. Viikko tämän onnistuneen
ilmaoperaation jälkeen, Hornetit tuhosivat onnistuneesti tykistöasemia
Irakissa Baijin kylän pohjoispuolella.
Huhtikuussa 2014 Kanada suoritti
ensimmäisen ilmaiskun Syyriaan. Ilmaisku toteutettiin Isisin varuskuntaa
vastaan. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn aikaansaamiseksi Kanada
käytti maassa olleita erikoisjoukkoja
maalinosoitustehtävissä (ilmatulenjohto), ja niiden raportoitiin joutuneen muutamia kertoja myös tulitaisteluun Isisin joukkojen kanssa.

Hollannin ja Jordanian
ilmasotatoimet
Syyskuussa 2014 Hollanti aloitti
ilmaoperaatiot Irakissa. Kuusi F-16
konetta operoi Jordanian tukikohdista. F-16 koneiden päätehtävänä
ovat olleet Isisin keskeisten kohteiden, kuten tukikohdat ja leirit,
tuhoaminen. Hollantilaisten toinen
tärkeä tehtävä on ollut tukea Irakin
ja Kurdien maasotatoimia. Isisin
teloitettua jordanialaisen lentäjän,
kuningas Abdullah II ilmoitti mittavista kostotoimenpiteistä. Tämä tarkoitti sitä, että Jordan suoritti eniten
ilmaiskuja liittouman sisällä helmikuun alussa vuonna 2015. Arvioiden
mukaan pelkästään 5.-7-helmikuuta

Ranskan ilmasotatoimet Opération Chammal
Ranska ilmoitti tukevansa Yhdysvaltain johtamaa liittouman operaatioita
ilma-aseella, eikä se aio lähettää missään vaiheessa maajoukkoja alueelle. Ranska tukeutui Yhdistyneiden
Arabiemiirikuntien tukikohtiin yhteensä yhdeksällä Rafale- ja kuudella
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Täsmäaseisku Isisin tukikohtaa vastaan

suoritettujen ilmaiskujen aikana jopa
7000 Isis- taistelijaa sai surmansa
Jordanian ilmavoimien iskuissa.
Näin massiiviset tappiot heikensivät
Isisin iskukykyä jopa 20 prosenttia.

Saudi-Arabian johtaman
liittouman taistelu
Jemenissä
Jemen suistui epävakauteen, kun
arabikevään kansanousu levisi sinne
vuonna 2011. Kuukausia kestäneiden protestien jälkeen pitkäaikaisen
diktaattorin Ali Abdullah Salehin oli
luovuttava vallasta, ja uudeksi presidentiksi nousi Presidentti Abdrabbuh
Mansur Hadi. Hadin hallinto ei ole
kuitenkaan missään vaiheessa onnistunut ulottamaan valtaansa koko
maahan. Tätä tyhjiötä on täyttänyt
esimerkiksi terroristiverkosto alQaida. Vaikutukset ulottuvat kauas.
Pääosin Jemenissä majailevasta
Arabian niemimaan al- Qaidasta
(AQAP) on tullut näissä oloissa
terroristiverkoston vaarallisimpana
pidetty haara. AQAP on siepannut
useita ulkomaalaisia Jemenissä. Joulukuussa 2012 Jemenissä siepattiin
myös suomalainen pariskunta Leila
ja Atte Kaleva. Toinen epävakaassa
tilanteessa vahvistunut joukko ovat
huthi-kapinalliset, jotka ovat uskonnoltaan shiialaiseen lahkoon kuuluvia
zaidilaisia. Huthit ovat Saudi-Arabian
verivihollisen Iranin liittolaisia, ja
Saudi-Arabia väittää Iranin tukevan
aseellisesti hutheja. Sunnalainen Saudi-Arabia pelkää, että huthit saavat
hallintaansa koko Jemenin, joka on
Saudi-Arabian etelänaapuri. Huthit
ovat kapinoineet keskushallintoa vastaan jo vuosia Saadan alueella Pohjois-Jemenissä. Kun Salehin hallinto
romahti, huthit käyttivät tilaisuutta
oman valtapiirinsä laajentamiseen.
Alueellisesta liikkeestä on kasvanut
kansallinen. Syyskuussa 2014 huthit
onnistuivat helposti valtaamaan pääkaupungin keskeiset hallintokohteet
ja mediat. Jotkut epäilevät huthien
liittoutuneen syrjäytetyn presidentti
Salehin kanssa. Presidentti Hadin
oli solmittava kapinallisten kanssa
rauhansopimus. Hän lupasi muodostaa uuden hallituksen, jonka ko-

koonpanoon hutheilla olisi aiempaa
enemmän sananvaltaa. Kuitenkin
lopulta Jemenin tilanne kärjistyi
siihen pisteeseen, että maaliskuussa
2015 huthi- kapinallisten valtasivat
sisämaassa sijaitsevan Sanaan ja pakottivat presidentti Hadin eroamaan.
Vallankaappauksen jälkeen SaudiArabian johtama liittouma aloitti
sotilasoperaation (”Decisive storm”)
Jemenin huthi- kapinallisia vastaan
25.3.2015. Saudi-Arabia osoitti Jemenin operaatioon 50 000 sotilasta
ja sata lentokonetta. Saudien rinnalle
ilmoittautuivat Arabiemiraatit, Bahrain, Egypti, Jordania, Kuwait, Qatar ja Sudan. Saudi-Arabian lisäksi
ainakin Egypti, Jordania ja Sudan
osallistuivat ensimmäisiin pommituksiin. Ensimmäisessä operaatiossa liittouman hävittäjät pommittivat useita
kohteita Jemenin pääkaupungissa
Sanaassa ja sen ympäristössä, muun
muassa kansainvälistä lentoasemaa
ja viereistä lentotukikohtaa sekä
kapinallisten valtaamaa presidentinpalatsia.

Jemenin ilmatorjunta
Jemenin ilmatorjuntajoukot kuuluvat ilmavoimien alaisuuteen. Ilmatorjuntajoukkojen käyttöön on
toimitettu aikojen saatossa yli 600
ilmatorjuntaohjusjärjestelmää (lavetti/ ohjus) , joista suurin osa on ollut
neuvostovalmisteisia järjestelmiä.
Jopa kaksitoista modernia Tor-ilmatorjuntaohjusjärjestelmää (SA-15)
on tilattu ja testattu vuonna 2007.
Niiden lopullisesti toimituksesta ja
käyttöönotosta ei kuitenkaan ole
näyttöä. Saudi-Arabian sotatoimien
alkaessa, ilmatorjuntajoukkojen tilanne oli todella heikko. Huoltojen
ja koulutuksen laiminlyöminen sekä
varaosien ja a-tarvikkeiden puute olivat keskeisiä tekijöitä suorituskyvyn
romahtamisessa. Osa ilmatorjuntayksiköiden henkilöstöstä kalustoineen
loikkasi huthien puolelle. Vaikka
ilmatorjuntajoukkojen suorituskyky
oli heikohko, Saudi-arabia suoritti
ilmapuolustuksen lamauttamisoperaation heti alussa. Operaatiossa se
tuhosi mm. S-75-, S-125-, ja Kubilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.

Liittouman ilmaoperaatio
Operaation alussa liittouma julisti
Jemenin ilmatilan lentokieltoalueeksi, jonka valvonnasta Saudi-Arabian
ilmavoimat. Ilmaiskujen kohteiden
määrittelemisessä liittouma hyödynsi Yhdysvaltojen tiedustelutietoja ja
maaliluetteloita. Ensimmäinen kohde
oli Sanaan kansainvälinen lentokenttä, jonne tuhottiin suurin osa Jemenin suorituskykyisimmistä ilmatorjuntakalustoista sekä ilmavoimien
lentokoneista. Iskussa raportoitiin
kuolleen 18 ihmistä, mukaan lukien
useita korkea-arvoisia huthi- johtajia. Operaation seuraavana päivänä
ilmaiskujen kohteena oli Anadin
lentokenttä ja polttoainevarastot.
Tuhannet ihmiset protestoivat Sanaan
kaduilla ilmaiskuja ex-presidentti Ali
Abdullah Salehin johdolla. Huhut
siviiliuhreista alkoivat levitä, mutta saudien johtama liittouma kiisti
väitteet jyrkästi. Liittouma korosti
käyttävänsä äärimmäisen tarkkoja
täsmäaseita, ja varmistavansa kohteiden laadun useita kertoja ennen iskua.
Liittouma jatkoa huthien kannalta
keskeisten kohteiden tuhoamista - Al
Hudaydah, Sa’dah, ja Sanaa sekä Ali
Abdullah Salehin päätukikohta olivat
seuraavaksi iskujen kohteena. Iskut
kohdistettiin armeijan varikolle, sotilastukikohtaan, ja erikoisjoukkojen
esikuntaan Sanaassa. Sanaan kaupungin ulkoreunalla ollut ammusvarasto
vaurioitti räjähtäessään läheisellä
lentokentällä olleita lentokoneita.
Iskujen seurauksena huthien pitkän
kantaman ohjuksia valmistava tehdas
tuhoutui, ja presidentti Salehin väitettiin siirtyneen Sanhanin alueelle.
Samaan aikaan täsmäaseilla iskettiin saattuetta vastaan, joka koostui
panssarivaunuista, panssaroiduista
ajoneuvoista sekä kuorma- autoista.
Tässä vaiheessa operaatiota saudien
tykistöllä ja Apache- helikoptereilla
iskettiin Saudi-Arabian rajalle ryhmittyneitä huthi- kapinallisia vastaan. Maaliskuun 30. päivä ainakin
40 ihmistä, joukossa myös lapsia,
sai surmansa ja lähes 200 haavoittui ilmaiskun osuessa Al-Mazraqin
kapinallisleiriin. Tässä vaiheessa
operaatiota, huthit väittivät ampuIlmatorjunta 2/2015
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neensa alas sudanilaisen hävittäjän
Sanaan pohjoispuolella. Sudanin hallitus ilmoitti, ettei yksikään heidän
koneistaan ole joutunut tulituksen
kohteeksi, puhumatta alasampumisesta. Lisäksi huthit ilmoittivat
pudottaneensa Saudi- Arabian lennokin. Huhtikuussa liittouma jatkoi
ilmaoperaatiota aktiivisesti. Liittouma
iski kiinteitä kohteita vastaan, mutta
tarpeen vaatiessa se loi painopisteen
Jemenin armeijan ja huthi- kapinallisten maajoukkoja vastaan. Muun
muassa Jemenin armeijan 33. prikaati
joutui liittouman ”moukaroimaksi”,
ja niiden seurauksena prikaatin komentaja karkasi ja prikaatin joukot
hajaantuivat. Vahvasta ilmatoiminnasta huolimatta, huthit ja sen liittolaiset jatkoivat etenemistä tykistön
ja taisteluvaunujen tukemana Adenin
keskustassa. Huthit valtasivat presidentin palatsin 2. huhtikuuta, mutta
joutuivat vetäytymään pois rajujen ilmapommitusten johdosta. Liittouman
koneet tekivät myös kalustopudotuksia (aseita ja lääkkeitä), sitä tukeville
joukoille Adenissa. Huhtikuun lopussa Saudi- Arabia ilmoitti päättäneensä operaatio ”Decisive stormin”, ja
toiminta painopiste siirtyy sotilaallisesta voimankäytöstä poliittiseen
prosessiin (operaatio ”Restoring Hope”). Liittouma ilmoitti käyttävänsä
sotilaallista voimaa omien joukkojen
ja kansalaisten suojelemiseksi. Tästä
esimerkkinä ovat toukokuun alussa
suoritettu isku Sanaan lentokentälle.
Iskut alkoivat pian sen jälkeen, kun
oli kerrottu, että lentokenttä aiotaan
avata humanitaarista apua varten.
Toukokuun puolessa välissä SaudiArabian johtaman liittouman ilmaisku
tähdättiin Jemenin entisen presidentin
Ali Abdullah Salehin asuntoon. Hän
selvisi maan pääkaupungissa Sanaassa tehdystä iskusta haavoittumattomana. Tällä hetkellä 300000 ihmistä on
joutunut jättämään kotinsa taistelujen
takia, ja Jemen on kaaoksen partaalla
- YK:n mukaan jopa 20 miljoonalla
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ihmisellä on pulaa ruoasta.

Lopuksi
Tarkasteltaessa ilma-aseen toimintaa
kapinallisia vastaan Irakissa, Syyriassa, ja Jemenissä, voidaan todeta että
nykyaikaisen ilma-aseen suorituskyky on vaikuttava. Edellä mainituissa
operaatioissa lentosuorituksia on yhteensä useita tuhansia, konetappioiden
jäädessä vain muutamaan koneeseen.
Yksi keskeinen tekijä näihin tuloksiin
on kapinallisten rajoitettu ja organisoimaton ilmatorjunta. Liittoumilla on
ollut käytössään melko tarkka etukäteistieto kapinallisten hallussa olevista
ilmatorjuntajärjestelmistä, ja operaation aikana tietoja on täydennetty tarvittavilta osin. Näiden tietojen pohjalta
ilmaoperaatiot on voitu suunnitella
turvallisiksi, ilman että suorituskyky
ilmasta maahan- toiminnassa kärsii.
Toinen keskeinen tekijä on kyseisten
operaatiosuuntien toimintaympäristö.
Pääosin avoin, ei esimerkiksi laajaalaisia metsiä, ja ilmasuojelullisesti
vaikeat alueet helpottavat tilannekuvan luomista ja maalittamisprosessia
huomattavasti. Toimintaympäristö
myös rajaa kapinallisten ilmatorjuntajoukkojen mahdollisuuksia käyttää
aktiivista ja yllätyksellistä taktiikkaa.
Tässä yhteydessä onkin syytä suhteuttaa ilma-aseen suorituskykyä - nämä
edellä mainitut ”tulokset” pätevät vain
tuossa toimintaympäristössä. Vastaavien operaatioiden suorittaminen
esimerkiksi Skandinavian havumetsävyöhykkeellä vaatisi todennäköisesti
täysin erilaista tilannekuvan luomista,
maalittamisprosessia, ja ilmasta maahan- toimintaa. Syyriassa pudonneen
F-16 koneen jordanialaisen lentäjän
kohtalo muistuttaa ilmaoperaatioiden riskeistä. Ilmaoperaatioiden
johto pyrkii viimeiseen asti välttämään vastaavat tilanteet, ja esimerkiksi Yhdysvallat pyrkii viimeiseen
asti välttämään myös maajoukkojen
lähettämistä Isisin vastaisiin taiste-

luihin. Tällä hetkellä ilmaiskut Isisin
menestyksen hillitsemiseksi, ja paikallisten joukkojen taistelun tukeminen
sekä varustaminen ovat keskeisimpiä
vaikuttamisen keinoja. Isikselle amerikkalaisen lentäjän kiinniottaminen
olisi suuri voitto propagandan näkökulmasta. Tällä hetkellä Yhdysvallat
luotta ilmaoperaatioiden toteutuksessa
pitkälti vanhempiin koneversioihin,
kuten F-15E, F-16, ja A-10. Tiedot
Isiksen haltuun saamista moderneista
ilmatorjuntajärjestelmistä on saanut
Yhdysvallat miettimään siirtymistä
modernimpien koneiden käyttöön. F22 ja B-2 koneiden häiveominaisuudet, viestijärjestelmät, ja monipuoliset
suojajärjestelmät vähentävät riskiä
niiden alasampumisesta. Miehittämättömien ilma-alusten merkitys on
kasvanut ja muuttunut niiden kehittyneen suorituskyvyn ja uusien käyttömahdollisuuksien myötä. Aiemman
tiedustelutiedon keräämisen rinnalla
miehittämättömillä ilma-aluksilla on
nykyisin kyky maalin valaisuun, kohteiden tuhoamiseen täsmäasein sekä
jopa joukkojen lähitulitukeen. Uusimmat ja teknisesti edistyneimmät lennokit mahdollistavat lähes kaikenlaisten
operaatioiden toteuttamisen, ilman
riskiä lentäjän kiinnijäämisestä. Afganistanissa, Pakistanissa, Jemenissä,
Syyriassa, Irakissa, ja Somaliassa Predator- ja Reaper- lennokit ovat olleet
keskeisessä osassa taistelussa islamisti- taistelijoita vastaan. Täsmäaseiden
ja kaukovaikutteisten aseiden käytön
avulla lentokoneiden ei tarvitse tulla
lähellekään vastustajan ilmatorjuntaa.
Stealth- koneet ja miehittämättömät
lennokit mahdollistavat operaatioiden toteuttamisen turvallisesti. Teknisen ylivoiman hyödyntäminen on
tällä hetkellä keskeisin menestyksen
avain taistelussa kapinallisia vastaan
Lähi- idässä.
Keskeisimmät lähteet:
www.ausairpower.net
www.janes.com
Air Forces Monthly- lehti 12/2014,
1/2015
Air Force Magazine 3/ 2010
www.cnn.com
www.nbcnews.com
www.alarabiya.net
www.hs.ﬁ
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Kapteeni Pasi Aro

Valoa pimeyteen
– valonvahvistin taistelukentällä
Peruslukemia tekniikasta valonvahvistin kuvat

Johdanto
Aloitan Peruslukemia tekniikastapalstan uutena kirjoittajana avaamalla valonvahvistimen toimintaperiaatetta, vaikka päivä piteneekin
kesää kohti mentäessä. Päälähteenä
artikkelissa on Jyri Kosolan ja Tero
Solanteen kirjoittama kirja ”Digitaalinen taistelukenttä – informaatioajan
sotakoneen tekniikka. Valonvahvistimen toimintaan, kuten moneen muuhunkin asiaan taistelukentällä, liittyy
sähkömagneettinen spektri. Kosolan
ja Solanteen kirjassa asia kiteytetäänkin osuvasti: ”Se joka hallitsee
sähkömagneettista spektriä, kykenee
itse hyödyntämään valon nopeudella
etenevää säteilyä sodankäynnissään
ja pystyy samalla estämään tämän
vastustajaltaan.”

Valonvahvistin ja sähkömagneettinen säteily
Sähkömagneettinen säteily on ajasta
riippuvaa sähkö- ja magneettikentän
aaltoliikettä. Sähkömagneettista säteilyä esiintyy luonnossa kaikkialla.
Kappaleet säteilevät tarkoituksellisesti (antennit), tahattomasti (lämpösäteily) tai kappale voi heijastaa
esimerkiksi auringosta tulevaa
säteilyä. Toisaalta säteily voi olla
myös tahatonta, jota syntyy esimerkiksi tietokoneiden näytöistä. Kaikki
luonnossa olevat kappaleet lähettävät
ympäristöönsä säteilyä tavalla tai
toisella. Luonnossa tunnetuimpana
näkyvänä säteilynä on auringon ja
tähtien lähettämä säteily. Kuvassa 1
on havainnollistettu sähkömagneet-

Sähkömagneettinen spektri.

Kuva 1. Sähkömagneettinen spektri.

suurempia sillä alueella. Näkyvän
valon alueella toimivan valonvahvistimen hyödynnettävyyttä heikentävät
olennaisesti seuraavat olosuhteet:
Valonvahvistimen
huono optinen näkyvyys, sumu ja
toimintaperiaate
pilvet, pöly ja savu. Lähi-infrapunaPuolustusvoimissa valonvahvistimia alueella puolestaan vain sumu ja
on käytössä lähes kaikilla joukoilla. pilvet edellä mainituista vähentävät
Toimintaperiaatteeltaan valonvah- sensorin tehoa merkittävästi. Edellä
vistin on laite, joka vahvistaa valoa mainittujen asioiden lisäksi valonvahkiikarille tai kameralle pimeissä vistimen suorituskykyyn vaikuttavat
olosuhteissa. Valonvahvistin vah- luonnollisesti myös kohteen muoto
vistaa olemassa olevaa valoa ja täy- ja liike, havaintoetäisyys sekä vahsin pimeässä tarvitaan ulkopuolista vistinputken laatu. Vahvistinputket
apua, yleensä infrapunavaloa. Tek- voidaan jakaa kolmeen sukupolveen:
nisemmin ilmaistuna valonvahvistin  1. sukupolvi: passiiviset 1- tai usevahvistaa siihen tulevan fotonivirran
ampiasteiset valonvahvistinputket
 2. sukupolvi: passiiviset mikrokaihmissilmälle
soveltuvaksi
kuvaksi.
Kuva 2. Valonvahvistimen rakenne ja toimintaperiaate.
Valonvahvistimet toimivat näkynavalevyvahvistinputket
vän valon ja lähi-infrapuna-alueilla  3. sukupolvi: passiiviset mikrokaeli aallonpituudella 400-1400nm.
navalevyvahvistimet.
Lähi-infrapuna-alueella toimivissa
Nykyisin käytössä olevien toisen
valonvahvistimissa on parempi kont- ja kolmannen sukupolven valonvahrasti, koska tähtien valon intensiteetti vistimien toimintaperiaate on seuja kasvillisuuden heijastama valo ovat raava. Objektiivi kokoaa kohteesta
tinen spektri näkyvän valon alue
korostettuna.
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Valonvahvistimen toimintaperiaate.
Kuva 2. Valonvahvistimen rakenne ja toimintaperiaate.

tulevan valotehon ja muodostaa
kuvan fotokatodille. Fotokatodista
irtoaa elektroneja, jotka kiihdytetään
sähkökentän avulla mikrokanavalevyyn. Mikrokanavalevyn kanavissa
elektronit irrottavat toisioelektroneja
törmätessään seinämiin. Toisioelektronit törmäilevät niin ikään kanavan
seinämiin ja näin syntyy lisää toisioelektroneja. Mikrokanavasta poistuvat
toisioelektronit osuvat ﬂuoresoivaan
pintaan, josta irtoaa fotoni. Fotonivirta siirtyy okulaarille, joka kokoaa
kuvan. Kuvassa 2 on havainnollistettu
valonvahvistimen toimintaperiaate.
Koska valonvahvistin vahvistaa
jo olemassa olevaa valoa, tulisi sen
suhteellisen herkkyyden olla lähellä
luonnossa olevan valon spektriä.
Kolmannen sukupolven valonvahvistimissa käytetään Indiun-GalliumArseeni ilmaisimia (InGaAs). Näillä
kyetään hyödyntämään yötaivaan valoteho sekä lehtivihreän heijastuvuus
paremmin. Kuvassa 3 on havainnollistettu toisen ja kolmannen sukupolven valonvahvistimien suhteellinen
herkkyys eri aallonpituuksilla.
Valonvahvistinta on helppo häiritä
voimakkaalla valolla. Fotokatodia
voidaan vaurioittaa näkyvän valon
tai lähi-infrapuna-alueella toimivalla
laserilla. Valonvahvistin voi sokaistua
myös esimerkiksi lasista heijastunees44
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ta valosta. Kolmannen sukupolven
valonvahvistimissa on automaattinen
vahvistuksen säätö, jolloin esimerkiksi auton valot eivät vahingoita tai edes
välttämättä häiritse toimintaa.

rankulutus, matalat ylläpitokustannukset, keveys, lyhyt käynnistysaika
ja hiljainen ääni. Huonoina puolina
voidaan pitää rajallista suorituskykyä esimerkiksi sateessa ja sumussa. Valonvahvistin on erittäin hyvä
apuväline taistelukentällä puutteineenkin. Valonvahvistimella kyetään
täydentämään lämpökameroilla tuotettua kuvaa. Lähi-infrapuna-alueella
kyetään havaitsemaan esimerkiksi
kohteiden varjot. Lämpökameran
tekniikkaan ja toimintaperiaatteisiin
ajattelin palata seuraavassa numerossa.
Kuten tarkkaavaiset lukijat havaitsivat, tässä artikkelissa käsiteltyä aihetta ei ollut suoranaisesti
ilmapuolustuksellinen. Olkoon tämä
artikkeli siis kaikille soveltuvaa ”hyvä tietää”- kategoriaa. Tulevissa artikkeleissani pyrin liittämään asioita
enemmän ilmapuolustukseen.
LÄHTEET

Lopuksi

Kosola Jyri ja Solante Tero. 2013.
Digitaalinen taistelukenttä – informaatioajan sotakoneen tekniikka.
Kolmas painos. Helsinki.

Valonvahvistimien hyviä puolia ovat
muun muassa: pieni koko (mahdollisuus kiinnittää valonvahvistin
kypärään tai aseeseen), pieni vir-

EUK 66 Sotatekniikan oppituntimateriaali. 2013. Sotatekniikanlaitos. Maanpuolustuskorkeakoulu.
Materiaali kirjoittajan hallussa.

Toisen ja kolmannen sukupolven valonvahvistimien suhteellinen herkkyys.

Kuva 3. Toisen ja kolmannen sukupolven valonvahvistimien suhteellinen h

PERUSLUKEMIA

ILMA-ASEESTA

Everstiluutnantti (evp)
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä
Sputnik 5.3.2015, Sputnik 2.4.2015

Ilmatorjuntajoukoille uusia
S-300V4 tuliyksikköjä.
Ilmapuolustuskonserni Almaz-Antei
on toimittanut kolme tuliyksikköä
uutta S-300V4 ilmatorjuntaohjusjärjestelmää Venäjän Asevoimille,
jonka odotetaan määräävän uuden
järjestelmän Läntiselle Sotilaspiirille.
Uusi S-300V4 järjestelmä suunniteltiin vuosien 2012 -2014 aikana ja
se on modernisoitu versio S-300V3
järjestelmästä, jonka alajärjestelmät
ovat kotimaan käyttöön tarkoitettuja
versioita vientiin tarkoitetusta Antei-2500 järjestelmästä. V4 järjestelmä sisältää uusia nykyaikaiseen
tietojenkäsittelyyn perustuvia osakokonaisuuksia, jotka ovat kasvattaneet sen kantamaa 100 km, eli V4:n
maksimi kantama on noin 400 km,
samalla uudet osakokonaisuudet ovat
parantaneet sen ohjustorjuntakyvyn
tehoa entisestään. Ilmatorjuntajoukot
vastaanottivat ensimmäisen S-300V4
prikaatijärjestelmän joulukuussa
2014, jota ennen järjestelmä kokonaisuus oli menestyksellisesti testattu
erilaisia maalitilanteita vastaa koeammunnoin. Asiantuntijat arvioivat
uuden V4 järjestelmän olevan 1,5
- 2,3 tehokkaamman ohjustorjuntakyvyltään. Järjestelmä on tarkoitettu
keskimatkan. eli noin 2 500 km päästä laukaistujen, ballististen ohjusten
torjuntaan. Sen lisäksi järjestelmä
tarjoaa risteilyohjusten ja lyhyen
kantaman ballististen ohjusten torjuntakyvyn. Almaz-Antei toimittaa
sopimuksen mukaan kaikkiaan yhdeksän S-300V4 prikaatin kaluston
vuoteen 2020 mennessä.

S-300V4 ohjuslavettityypit näyttelyssä, oikealla häämöttää johtokeskus.
(© Sputnik, Ramil Sitdikov)

Sputnik 23.3.2015

Sputnik 25.3.2015

Suhoi T-50/PAK-FA
hävittäjän sarjatuotanto
alkaa vuonna 2016.

Su-34 rintamapommikoneita hankitaan yli 100 kpl.

Venäjä suunnittelee aloittavansa
viiden sukupolven Suhoi T-50/
PAK-FA hävittäjän tuotannon vuonna 2016. Toistaiseksi Yhdysvallat
on ainoa valtio, jonka ilmavoimiin
kuuluu operatiivisessa käytössä olevia viidennen sukupolven hävittäjiä.
Venäjän puolustusministeriön suunnitelmien mukaan Suhoi tulee toimittamaan ensimmäiset sarjatuotetut viidennen sukupolven hävittäjät
vuonna 2016. Viidennen sukupolven hävittäjässä yhdistyvät stealth
muotoilu, nykyaikainen avioniikka
sekä kokonaan digitalisoidut lentojärjestelmät. Ennen T-50/PAK-FA
hävittäjän käyttöönottoa Venäjän
Ilmavoimissa tulee, vuonna 2005
esitelty, F-22 Raptor pysymään
ainoana olemassa olevana taisteluvalmiina viidennen sukupolven
hävittäjänä.

Venäjä tulee hankkimaan yli 100 kpl
Su-34 rintamapommittajia, korvaamaan vanhenevat Su-24 rintamapommittajat. Vuonna 2015 Novosibirskin
Lentokonetehdas tulee toimittamaan
16 kpl Su-34 koneita. Kolme seuraavaa Su-34 pommikonetta tullaan
toimittamaan piakkoin. Su-34 on
lentokoneena luotettava, testattu ja
kykenevä ulottumaan kauas ilmatankkauksella, toisin sanoen se vastaa
kaikkiin rintamapommikoneelle asetettaviin vaatimuksiin. Su-34 perustuu alun perin Su-27 hävittäjään ja se
on varustettu kahdella AL-31MF jälkipoltolla varustetulla suihkumoottorilla ja se pystyy kuljettamaan 8 000
kg kuorman täsmäaseita 4 000 km
päähän (tankkaamatta ilmassa 1 100
km). Su-34 tulee korvaamaan sekä
Ilmavoimien että Merivoimien Su-24
koneet. (Julkistettujen sopimusten
mukainen hankintamäärä on 120 kpl)
Ilmatorjunta 2/2015
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PERUSLUKEMIA
ILMA-ASEESTA
Sputnik 17.2.2015, Sputnik 18.2.2015

Laatokka -2015
lentoharjoitus.
Yli 50 hävittäjälentäjää osallistui
harjoituksen, jonka loppuhuipentumana oli Laatokka-2015 harjoitus
Laatokan yllä Pietarin esikaupunkien
itäpuolella. Yli 50 hävittäjä konetta suoritti kovapanosammuntoja ja
ampui ohjuksia taisteluoloissa osana
harjoitusta, joka alkoi 17.2.2015 Venäjän luoteisosassa. Läntisen Sotilaspiirin hävittäjäjoukkojen suunniteltu
harjoitus alkoi 17.2.2015 ja siihen
osallistuivat kaikki keskiselle ja
luoteiselle alueelle sijoitetut hävittäjärykmentit. Läntisen Sotilaspiirin
ilmapuolustus ja ilmavoimayksiköt
osallistuivat harjoitukseen Su-34,
MiG-29SMT, MiG-31BM sekä erilaisilla Su-27 hävittäjän alatyypeillä.
Harjoituksen aktiivinen lentotoiminnan päävaihe oli Laatokka-2015 ampumaharjoitus, joka alkoi 18.2.2015.
Suunnitelman mukaan harjoitus kesti
loppu viikon. Harjoituksen kuluessa yli 50 hävittäjälentäjää harjoitteli
ilmamaalein etsintää ja tuhoamista,
simuloitua ohjusten ammuntaa ja
yhteistoimintaa vuorokauden ympäri.
Sputnik 20.2.2015

Ohjuksille kehitetty uusi
ajoaine.
Venäjällä on kehittämässä uutta erityistä ajoainetta ohjuksille, joka mahdollistaa erittäin nopeiden ilma-alusten lentämisen jopa nopeammin kuin
viisinkertaisella äänen nopeudella.
Ohjus, joka saavuttaa Mach 5 nopeuden eli 6 125 km/h luokitellaan hypernopeaksi, ne pystyvät läpäisemään
vihollisen ilmapuolustusjärjestelmän
havaitsematta, vaikeuttaen nopeudellaan ohjustorjuntaa. Asiantuntijat painottavat sitä, että hypernopeat aseet
voivat perinpohjaisesti muuttaa maailman sotilaallista tasapainoa. Niinpä
maailman laajuiset geopoliittiset toimijat ovat liittyneet hypernopeiden
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aseiden varustelukilpaan. Toisin, kuin
Kiina ja USA, jotka ovat keskittyneet
kehittämään kiihdytettyjä liitoaseita,
Venäjä ja Intia ovat suunnittelemassa
niin kutsuttua hypernopeaa risteilyohjusta. Kiihdytetty liitoase nostetaan
ensin äärimmäiseen korkeuteen, josta
se sitten liukuu alas maaliin saapuen
uudelleen ilmakehään. Risteilyohjus puolestaan kulkee, ei ballistista
lentorataa, erittäin matalalla välttäen
lentoradallaan varhaisvaroitustutkajärjestelmät.
Sputnik 4.3.2015

Uusi tutkan- ja sonarin häirintäjärjestelmä käyttöön.
Uusi venäläinen Richag-AV tutkan ja
sonarin häirintäjärjestelmän toimittaja
vakuuttaa, ettei vastaavaa järjestelmää
ole missään muualla. Lehdistöesittely
tapahtui Kazanissa 4.3.2015, jolloin
valmistaja Venäjän Radioelektronisten Teknologioidenkonserni (KRET)
luovutti ensimmäisen erän uusia helikoptereihin asennettuja Richag-AV
elektronisen sodankäynnin järjestelmiä Asevoimille.
Richag-AV järjestelmä on asennettu Mi-8MTPR1 sotilaskuljetushelikopteriin, joka on Mi-8MTB5-1
helikopterin muunnos. Richag-AV
järjestelmän elektroninen häirintäjärjestelmä on suunniteltu häiritsemään
tutkia, sonareita ja muita paikannus-

järjestelmiä. Sen tarkoituksena on
suojata lentokonetta, helikopteria,
lennokkia sekä maa- tai merivoimien
laitteita ilmataistelu- ja ilmatorjuntajärjestelmiltä usean sadan kilometrin
säteellä. Richag-AV voidaan asentaa
Asevoimien minkä tahansa puolustushaaran mihin tahansa laitteeseen,
mukaan lukien helikopterit ja lentokoneet sekä maa-ajoneuvot ja alukset.
Mi-8MTPR1 helikopteriin asennettu Richag-AV käyttää monikeilaantennia, joka keilaa DRFM (Digital
Radio Frequency Memory ) teknologialla ja on suunniteltu aktiiviseen
häirintään ja siksi se pimentää tutkajärjestelmät puolustautuakseen
radioelektronisesti ohjattuja asejärjestelmiä vastaan. Taistelutilanteessa,
järjestelmä toimisi osana lentoiskurynnäkkö osastoa, jonka tehtävänä
on murtautua läpi mistä tahansa puolustusjärjestelmästä, sokaisten kaikki
mukaan lukien USA:n MIM-104 Patriot ilmatorjuntaohjusjärjestelmän.
Richag-AV järjestelmä, signaali
häirintälähettimenä toimimisen lisäksi, kykenee toimimaan tutkapaikkaja säteilytiedon kerääjänä, mikä mahdollistaa vieraiden säteilylähteiden
löytämisen. Järjestelmään kuuluvan
tietopankin ansiosta se kykenee nopeasti tunnistamaan maalityypin ja
siten suuntaamaan siihen tehokkaimman mahdollisen häirinnän. Venäjän
Asevoimat vastaanottivat ensimmäiset kolme Mi-8MTPR-1 helikopteria,
jotka on varustettu Richag-AV järjestelmällä ja tulee vastaanottamaan
kaikkiaan 18 vastaavaa järjestelmää
lokakuuhun 2016 mennessä.

Richag-AV tutkan ja sonarin häirintäjärjestelmä on asennettu Mil Mi-8
MTPR1 sotilaskuljetushelikopteriin. (© Flickr, Dmitri Terekhov)

JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA
UUSIIN TEHTÄVIIN
EVL Jarmo Sinkkonen
EVL Sami-Antti Takamaa
KAPT Sami Espo
KAPT Pasi Aro
MAJ Jarmo Vilo
KAPT Ilkka Karhu
Maj Jussi Ylimartimo
Maj Teemu Kilpeläinen

1.5.2015 Pääesikunnan kanslia
1.6.2015 Karjalan prikaatin esikunta
1.6.2015 Maavoimien esikunta
1.7.2015 Järjestelmäkeskus
1.8.2015 Pääesikunnan kanslia
1.8.2015 Maavoimien esikunta
1.9.2015 Maavoimien esikunta
1.9.2015 Ilmavoimien esikunta

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

YLENNYKSIÄ
4.6.2015
Everstiksi
Arto Ikonen (MAAVE)

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan ylennyksiä
sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, että siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota yhteyttä järjestösihteeriin.

Everstiluutnantiksi
Antti Hauvala
Mikko Mustonen
Kai Naumanen

Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai merkkipäiväsi huomioidaan
lehdessä niin ota yhteyttä järjestösihteeriin, ﬁa.fager-pintila@mil.ﬁ

Majuriksi
Sami Elfving

Ilmatorjunnan ansioristiesitykset vuonna 2015
Ilmatorjunnan ansioristi (ITAR) on sääntöjensä mukaan tarkoitettu Suomen ilmatorjunnan piirissä tai muuten sen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä myönnettäväksi
ansioristiksi. Erityisen ansiokkaasta toiminnasta risti voidaan myöntää siivitetyn
ammuksen kera. Aiemmin ansioristin saaneelle voidaan esittää siivitettyä ammusta
erikseen. Ilmatorjunnan ansioristin myöntää ilmatorjunnan tarkastaja ilmatorjunnan
ansioristitoimikunnan esityksestä tai oman harkintansa mukaan.
Ansioristin sääntöjen mukaisesti ilmatorjuntakoulutusta antavat joukko-osastot tai
ilmatorjunnan parissa toimivat maanpuolustusjärjestöt voivat tehdä esityksiä ilmatorjunnan ansioristitoimikunnalle ristin myöntämisestä. Ansioristin sääntöjen mukaisesti
ansioituneita henkilöitä on runsaasti, mutta ansioristin arvon ylläpitämiseksi joukkoa
laajennetaan hallitusti vuosittain. Ansioristin esittäjiä pyydetäänkin olemaan varsin
kriittisiä esityksiä tehdessään, kiinnittämään huomiota perusteluihin, sekä laittamaan
esityksensä ehdottomasti puoltojärjestykseen.
Esitykset lähetetään esityslomakkeella 11.9.2015 mennessä seuraavaan osoitteeseen:
MAAVOIMIEN ESIKUNTA
Henkilöstöosasto
Kapteeni Sami Espo
PL 145
50101 Mikkeli.
Ilmatorjunnan ansioristit jaetaan pääsääntöisesti ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.2015.
Myönnetystä ilmatorjunnan ansiorististä maksaa ristin esittäjä 25 euron lunastusmaksun.
Asiaa hoitaa Maavoimien Esikunnan henkilöstöosastolla kapteeni Sami Espo (puh. 0299 410 159).
Ilmatorjunta 2/2015
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TULEVIA TAPAHTUMIA
TERVETULOA MERIRISTEILYLLE KOTKAN SAARISTOON
TUTUSTUMME RANKIN LINNOITUSSAAREEN
LAUANTAINA 8.8.2015
Lähtö risteilylle tapahtuu Kotkan kantasatamasta merikeskus Wellamon
vierestä klo 10.00. Risteilyaluksena on M/AUX VIVAN, alkuperäinen
kaksimastoinen kaljaasi, perinnealusrekisterissä. Menomatka Rankin
saarelle kuljetaan moottorivoimalla, paluumatkalla sään salliessa kohotamme aluksen komeat purjeet ja purjehdimme takaisin kantasatamaan.
Paluu satamaan n. klo 16.00. Matkan aikana nautitaan herkullinen
lohikeitto lisukkeineen, keiton tarjoaa SalpItkilta ja ITY. Mikäli haluaa
nauttia olutta keiton kanssa, niin laivalla voi ostaa hanaolutta. Rankin
saarella teemme opastetun kierroksen ja sauna laivalla on lämmin niille
jotka haluavat nauttia hyvistä löylyistä ja pulahtaa uimaan raikkaaseen
meriveteen.
Rankin saarella oli aikaisemmin varuskunta jonka toiminta lakkautettiin. Saari jäi Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ja se myytiin. Kotkan
Saaret Oy osti Rankin ja kehittää siitä matkailukohdetta perinteitä
säilyttäen. Saarta isännöi yrittäjä Ismo Räty.
Matkan hinta on 30€/aikuinen, koululaiset 15€ ja alle kouluikäiset nauttivat matkasta maksutta. Matkustajamäärästä riippuen lopullinen hinta
voi olla pienempikin. Kuljetukset Kotkaan hoidetaan omilla autoilla.
Kouvolasta pääsee myös junalla suoraan kantasatamaan.

Tervetuloa risteilylle
mielenkiintoiseen
kohteeseen.

Ilmoittautumiset Seppo Rantalaiselle 31.7.-15 mennessä
puh 0505477602 seppo.rantalainen@kymp.net.
Retken järjestää Salpausselän Ilmatorjuntakilta

Ilmatorjuntaseminaari 2015
Seminaari on avoin kaikille ilmatorjunnasta kiinnostuneille!
Aiheet:
• Modernisoitu ja Leopard 2A4 alustalle integroitu Marksman ilmatorjuntapanssarivaunu
• IT012 (NASAMS II FIN) - keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä
• Stinger-olkapääohjus
• Kalustoesittely
Paikka ja aika:
Parolannummi la 5.9.2015 klo 9.30-15.30
Sotilaskoti II Vaakunasali
Ilmoittaudu: www.mpk.fi Ilmatorjuntaseminaari 0100 15 12024
Hinta: 20 € sis. lounas ja kahvitarjoilu
Järjestäjä: It-yhdistyksen Hämeen osasto ja Kanta-Hämeen Mpk
Lisätietoja: Jukka Yrjölä, 0400-733766 tai jukka.yrjola@toika.com
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LAPIN ILMATORJUNTAKILTA
järjestää kiltojen (Jääkäriprikaatin kilta, Pohjan prikaatin kilta ja Lapin ilmatorjuntakilta) yhteiset

kesäpäivät Rovaniemellä Someroharjulla 3.-5.7.2015.
Ilmoittautumiset 23.6.2015 mennessä heikki.haapala@pp1.inet.fi tai puh 040 7792862.
OHJELMA
Perjantai 3.7.2015
........................ Saapuminen ja majoittuminen. Majoituskasarmi
16.30............... Päivällinen. Ravintola Somero
17.30 - 19.30... Tutustuminen saksalaisten sotilaiden hautausmaahan Norvajärvellä. Linja-auto
19.30 .............. Iltapala. Ravintola Somero
........................ Lepoa/jutustelua kesäyössä. Majoitustilat
Lauantai 4.7.2015
08.00 .............. Aamupala. Ravintola Somero
09.00............... Jääkäriprikaati 2015:n esittely
........................ Jääkäriprikaatin killan valtuuskunnan kokous. Luokka
11.00................ Lapin lennoston esittely. Luokka
11.30................ Lounas. Ravintola Somero
12.30............... Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston esittely ja kalustonäyttely
....................... Kahvi. Sotilaskoti
15.30 – 17.30.. Tutustuminen Rovaniemen kaupunkiin vesitse ”Kemijoen Helmi”. Linja-auto
18.00 .............. Illanvietto Toramolla eri ohjelman mukaan. Reserviläistalo
22.00............... Siirtyminen Someroharjulle. Linja-auto
........................ Lepoa/jutustelua kesäyössä. Majoitustilat
Sunnuntai 5.7.2015
09.00 -09.30.... Aamupala.Ravintola Somero
9.30 ->............. Kiitokset järjestäjille: Lähtö kotimatkalle oman aikataulun mukaisesti

TERVETULOA!

Pirkanmaan ilmatorjuntakillan 50-vuotisjuhla
ja patteristossa palvelleiden tapaaminen 22.8.2015 Vatialassa
Kukkien lasku klo 12.30 Muistotykki
Ohjelma klo 13.00 Dekati Oy
Kesäpäivä Kangasalla
Pirkanmaan ilmatorjuntakilta 50 vuotta
Sillanpään marssilaulu
Juhlapuhe
Muistoja Pohjolasta
Kuvia ja muistoja Vatialasta
Vapaa sana
Nuijamiesten marssi
Kahvitus ja tutustuminen paikkoihin

Ilmavoimien soittokunta
Killan puheenjohtaja Ilkka Tuomisto
Ilmavoimien soittokunta
Kenraaliluutnantti Antti Simola
Ilmavoimien soittokunta
Eversti Rauli Korpela
Kenraalimajuri Kalervo Sipi
Ilmavoimien soittokunta
Sotilaskotiauto ja alue

Arkipuku
Vp 17.8 mennessä Ilkka Tuomisto 0400339833 ilkka.tuomisto@iki.fi
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ILMATORJUNTAYHDISTYS
IT-MuSEo

TIEDOTTAA

Keräyspäälliköiden Risto Häkkisen ja Seppo Lehdon
Ilmatorjuntayhdistys
palkitsi jäsenistöään vuosikokouksessa
– Esa Kelloniemestä
vuoden ilmatorjuntamies
HAASTE
ILMATORJUNTALEHDEN
LUKIJOILLE
Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Kouvolan
perinteikkäällä varuskunta-alueella
Kouvolan upseerikerhon tiloissa.
Ohjelmaan sisältyi mielenkiintoinen
katsaus Kouvolan varuskunta-alueen
historiaan aina Venäjän kaudelta tähän päivää. Ilmatorjuntayhdistyksen
vuosikokous vietiin läpi suunnitelmallisesti. Merkittävänä asiana
voidaan pitää sitä, että yhdistys on
pystynyt vakauttamaan taloutensa ainakin toistaiseksi siten, että tuloja ja
menot ovat balanssissa. Tilaisuuden
päätteeksi Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Ari Grönroos piti lyhyen
katsauksen ilmatorjunnan tämän
hetkisestä
tilanteesta.täytti
Keskeisenä
Ilmatorjuntamuseo
viime
asia
nousi
esille
uuden
ilmatorjunnan
vuonna 50 vuotta. Se on toimiva
suorituskyvyn,
ITO15 (Stinger)järlaitos kokoelmineen
ja vaihtuvine
jestelmän, koulutuksen aloittaminen
näyttelyineen. Museolla on mahdolKarjalan prikaatissa.
lisuus
järjestää erilaisia tilaisuuksia
Vuosikokouksen yhteydessä suoja
käytössä
on perinteiset
audiovisuaalisia
laitritettiin myös
kunnianteita.
Puustellissa
kokoontuvat
mm.
osoitukset ja muistamiset.
sotaveteraanit.
Vuoden ilmatorjuntamieheksi
Itse koen
Ilmatorjuntamuseon
valittiin
Esa Kelloniemi.
Huomionosoituksena
tunnustuksestaEsillä
Kelhenkiseksi voimavarakseni.
loniemelle
luovutetaan
yhdistyksen
oleva välineistä
muistuttaa
minua pitstandaari
numero
123 ja Olli-patsas.
kästä urastani
ilmatorjunnassa
ja työ-

• OSALLISTUKAA JUHLARAHASTOKERÄYKSEEN
Lisäksi vuosikokouksessa palkittiin seuraavat henkilöt:
• HAASTAKAA YRITYKSET JA YSTÄVÄT MUKAAN
 Ilmatorjuntalehden vuoden kirjoittaja: Santtu Eklund
- VAALITTE NÄIN SUOMEN ILMATORJUNNAN PERINNETTÄ
 Nousuun kiertopalkinto: Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta
 Matti Heinänen kutsutiin yhdistyksen kunniajäseneksi
Keräystilit ovat
 KUPARINEN LEVYKE: Santtu Eklund nro 218 ja Mika Hirttiö nro 219
Nordea
136630-128587,
IBANSiponen
FI29 1366 3000 1285 87
 -ANSIOMITALI:
Mikko Paitula ja Mikko
Sampo
804307-10126485,
IBAN
FI03818043
0710Telin
1264nro
85 82
 HOPEINEN LEVYKE: Olavi Rantalainen nro
ja Janne
- OP-Pohjola 509212-2117481,
IBAN FI60 5092 1220 1174 81

Ilmatorjuntamuseo,
jäljelle jäänyt tukikohta

50



Ilmatorjunta 2/2015

tovereistani. Muistot ovat pääasias- ja olen haastanut museon netissä 10
sa myönteisiä, mutta useasti muistan - 20 €:lla RUK:n entiset oppilaani ja
kiusallisiakin tilanteita, joista olen varsinaissuomalaiset ilmatorjunnan
kuitenkin selvinnyt pienin kolhuin. ystävät tukemaan museon tulevaiMitä voin ja mitä me kaikki il- suutta.
Kuvassa Kouvolan Upseerikerho; Kouvolan varuskunta rakennettiin vuosina
matorjuntaihmiset
voimme tehdä
Aseveljeni ja –sisareni, ystäväni
1911 - 1914 tsaarin Venäjän sotaväelle, kun Venäjän yleisesikunta päätti suohienon
museomme
tulevaisuuden
ottakaa
haaste
vastaan. Kasarmijata maamme pääradan ja yhden sen tärkeimmistä
risteysasemista.
takaamiseksi?
alueelle
valmistui 30 rakennusta, joista yksi oli Upseerikerho. Upseerikerho
Itse yritän
seuraavalla venäläisen
tavalla: kasarmirakentamisen
Pitäkäämme
yhteyttä!
noudattaa
tyylihistoriallisesti
tyyliratkaisuja.
avustan museolla
projekHannu
Pohjanpalo
Suomessa
on tämän jossakin
rakennuksen
kanssa identtisiä rakennuksia
Lahdessa
ja
Hämeenlinnassa.
Kouvolan
erikoisuus
joita ei esiintissa, olen ottanut
juhlarahaston
ke- on suuren salin pylväikkö,
ilmatorjuntaihminen
ny
muissa tuon
ajan kerhoissa.
(kuva; http://www.kouvolanupseerikerho.fi/)
räyslistan
(ja saanutkin
lahjoituksia)
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ONNITTELEE

Matti Heinäsestä ilmatorjuntayhdistyksen kunniajäsen
Matti Heinänen syntyi Valkeakoskella syyskuun 13. päivänä 1947. Ylioppilastutkinnon hän suoritti Tampereen lyseossa vuonna 1966. Hän
palveli varusmiehenä Tampereen
Ilmatorjuntapatteristossa vuosina
1966-1967 ja oli Reserviupseerikoulun 123. kurssin oppilas. Majuriksi
reservissä hänet ylennettiin 1999.
Oikeustieteidenkandidaatiksi hän
valmistui Helsingin Yliopistosta
1971 ja varatuomariksi Helsingin
hovioikeudesta 1973. Hän on lisäksi suorittanut johtamistaidon ja
liikkeenjohdon sekä oikeustieteen
jatkokoulutusohjelmia vuodesta
1971 alkaen. Lifim 68 vuonna 1979
ja MPK 152 vuonna 1999. Opiskeluaikanaan hän työskenteli kesätyöharjoittelijana PYP:ssa 1968-1970.
Valmistuttuaan toimi hän Valkeakosken piirin vt. nimismiehenä 1971 (3
kk), PYP:n lakiasiainosaston lakimiehenä 1971-1972, Keskusosuusliike Hankkijan lakiasiainosaston
lakimiehenä 1972-1973, Tampereen
RO:n vt. oikeusneuvosmiehenä 1973
(3 kk). Varsinaisen työuransa hän
teki Johtamistaidon Opisto ry:n
palveluksessa vuodesta 1974 alkaen
toimien työsuhdeasiain opettajana,
jaospäällikkönä (työsuhdeasiat),
osastopäällikkönä (johtamistaito),
talouspäällikkönä, hallintopäällikkönä, hallintojohtajana sekä lopuksi
varatoimitusjohtajana 2004-2013.
Lisäksi hän toimi JTO-Palvelut
Oy:n hallintojohtajana 1985 alkaen
ja varatoimitusjohtajana 2004-2013.
Myös Itälahden Huolto Oy:ssä hän
toimi toimitusjohtajana 1979-1994.
Vuodesta 1978 on hän toiminut
myös Nordea Pankki Oyj:n (SYP)
valvojana.
Vapaaehtoinen maanpuolustustyö

on aina ollut lähellä hänen sydäntä. Osoituksena siitä, ovat ne useat
maanpuolustukseen liittyneet ja liittyvät tehtävät, joista hän on vastannut eri aikoina. Ilmatorjuntasäätiön
toimintaan hän on osallistunut vuodesta 1985 alkaen hallituksen varajäsenenä ja jäsenenä sekä hallituksen
työvaliokunnaan jäsenenä, (uuden)
hallituksen jäsenenä vuodesta 1996
alkaen sekä varapuheenjohtajana
vuodesta 2011 alkaen. Ilmatorjuntamuseosäätiön hallintoneuvoston
jäsenenä hän on toiminut vuodesta
1991 alkaen.
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen
(ItUy) toimintaan hän on osallistunut vuodesta 1978 alkaen toimien
hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana, valtuuskunnan jäsenenä ja
varapuheenjohtajana, sekä puheenjohtajana 1998-2007. Vuodesta 2007
hän on toiminut uudelleen valtuuskunnan jäsenenä.
Suomen
Reserviupseeriliitto
(RUL) liittovaltuuston jäsenenä
hän oli 1993-1999. Helsingin Reserviupseeripiiri ry:n tehtävissä
hän on toiminut vuodesta 1989 alkaen hallituksen ja piirivaltuuston
jäsenenä, piirin yhteistoimikunnan
(PYT) puheenjohtajana ja eri toimikuntien jäsenenä vuodesta 1996
alkaen. Katajanokan Upseerikerho
ry:n hallituksen varajäsenenä hän
toimi 1993-1999. Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho
ry:ssä (It-kerho) hän on toiminut
vuodesta 1984 alkaen eri tehtävissä, hallituksen jäsenenä, hallituksen
puheenjohtajana 1987-1991 sekä yhdistyksen tilintarkastajana vuodesta
1997 alkaen.
Ansiokkaasta toiminnastaan eri
tehtävistä on hänet palkittu Perus-

- Yhdistyksen puheenjohtaja
onnittelee Matti Heinästä
kunniajäsenyydestä

Matti Ilmari Heinänen
Varatuomari, majuri res
KUNNIA-JA ANSIOMERKIT:
SVR R, Sot am, RUL am sk, It ar sk, ItUy:n am sk,
Mp m ks, ItUy:n k jm, K3 k am
ANSIOLEVYKKEET.
Ilmatorjuntalevyke 13.09.1997
Ilmatorjuntasäätiön hopeinen plaketti n:o 65
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen kultainen plaketti n:o 5
kalliomme maanpuolustus mitalilla,
It-kerhon Kimmoke kiertopalkinnolla ja Tyssen miekalla , ItUy:n ja
It-kerhon standaareilla. Lisäksi hänet
on valittu vuoden 2004 it-upseeriksi
ja It-kerhon kunniajäseneksi 2010.
Matti Heinäsellä on kolme lasta,
Kirsi, Jukka ja Antti, joista Jukka
palvelee aktiiviupseerina myös itaselajissa. Harrastuksiin kuuluvat
metsästys ja penkkiurheilu. Lisäksi
Matti on Tapparan ja FC Hakan
vankkumaton kannattaja.
Matti Heinänen kutsuttiin kunniajäseneksi Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokouksessa Kouvolassa
28.3.2015.
Jorma Lahtinen
Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho ry
Kunniapuheenjohtaja
majuri res
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ILMATORJUNTAMUSEO

Kaksi museota yhdellä lipulla
– Yhteislippu Ilmatorjuntamuseoon
ja Lottamuseoon
Lottamuseo ja Ilmatorjuntamuseo tiivistävät yhteistyötään ja parantavat asiakaspalveluaan ottamalla toukokuussa käyttöön yhteislipun. Museoiden yhteislipulla
museokävijät saavat pääsylipuistaan reilun alennuksen
normaaleihin sisäänpääsylippuihin verrattuna – yhteislippu maksaa vain 9 euroa. Yhteislippu on voimassa
ostopäivästä vuoden ajan, joten toiseen museoon tutustumiseen on runsaasti aikaa.
Yhteislippu on saatavissa museonviikosta 19.5. lähtien
sekä Ilmatorjuntamuseon että Lottamuseon asiakaspalvelupisteistä.
Tervetuloa viihtymään ja tutustumaan
monipuolisiin museonäyttelyihin!

Lisätietoja yhteislipusta
Ilmatorjuntamuseo
Lottamuseo
Klaavolantie 2
Syväranta Rantatie 39
04300 Tuusula
04310 Tuusula
040 314 3470
09 274 1077
itmuseo@gmail.com
info@lottamuseo.fi
www.ilmatorjuntamuseo.fi www.lottamuseo.fi
www.facebook.com/Ilmatorjuntamuseo
www.facebook.com/lottamuseo
Ilmatorjuntamuseo on avoinna
kesäaikana ti-su klo 11-17 (5.5.-30.9.)
talviaikaina ke-su klo 11-17
tammi- ja joulukuussa arkisin sopimuksen mukaan.
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Ilmatorjuntamuseon tapahtumakalenteri 2015
Helmikuu
15.2 laskiaisrieha Ilmatorjuntamuseolla yhteistyössä Tuusula-seuran kanssa
Maaliskuu
12.3. klo 18 sotahistorioitsija eversti Ahti Lapin
luento: Ilmapuolustuksen torjuntavoitto talvisodassa
25.3. klo 18 sotahistorioitsija Juhani Vakkurin
luento: Jääkäriliike
Huhtikuu
28.4. kevätalkoot, joisa siirretään kalustoa varastosta näytteille ulkoalueelle. Rakennetaan näyttelyä
Tuusula-halliin
Toukokuu
Koululaisten museovierailut
18.5. museopäivä, museoon vapaa pääsy!
Kesäkuu
10.6 Huutokaupattavan tavaran näyttöpäivä Ilmatorjuntamuseolla
11.6. Millogin huutokauppa Ilmatorjuntamuseolla
ja tykkikentällä
Heinäkuu
1.7. Ilmatorjunnan 90–vuotisjuhla
19.7. Klaavolantien kyläjuhla Tuusula-päivänä
Elokuu
Kuutamotanssit Letkun hengessä (ajankohta ilmoitetaan myöhemmin)
Syyskuu
Pienoismallitapahtuma (ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin)
27.9. Herrasmieskilpailut
Lokakuu
8.10. Perinnepäivä ja syystalkoot
Marraskuu
10.11. Isänpäivä, museoon vapaa pääsy!
30.11. Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlaseminaari

KENTÄN

KUULUMISIA

Salpausselän ilmatorjuntapatteristolla merkittävä perinnepäivä
Salpausselän ilmatorjuntapatteristossa alkuvuosi on sujunut töiden merkeissä. Kiireiden keskellä
vietimme myös perinnepäiväämme 27.3.2015, jolloin pidimme mediatilaisuuden ja naulasimme
uudistetun lippumme. Juhlapäivä oli osa Ilmatorjunta Suomessa 90 vuotta tapahtumia.

(kuva Puolustusvoimat)

Perinnepäivien tarkoitus on vaalia
ja ylläpitää joukon perinteitä sekä
perehdyttää henkilöstöä niihin. Tänä
keväänä kohdallemme osui joukon perinteiden kannalta yksi tärkeimmistä
tehtävistä, lipun naulaus. Päiväjuhla
aloitettiin seppeleenlaskulla Kaartin
aukean reunassa seisovalle tykillemme, josta siirryimme Kaartinkinoon.
Päiväjuhlan ohjelma oli rakennettu
siten, että keskeiset toiminnot oli py-

Naulausvuorossa Kouvolan Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jari Larikka.

kunnia käyttöönottaa uusi lippu
luovuttamalla se lippuvartiolle.
Kiitossanojen, palkitsemisten ja
tervehdysten jälkeen kutsuvieraat
siirtyivät juhlalounaalle varuskuntaravintola Linnaan ja varusmiehet
pääsivät ansaituille lomilleen. Juhlapäivän päättyi Kouvolan upseerikerholla vietettyyn vapaamuotoiseen
iltajuhlaan. Kerho on muuten sama
paikka, missä naulattiin vuonna 1976
patteriston toinen lippu.
Kiitän vielä kerran lipun naulaajia
ja kaikkia tilaisuuteen osallistuneita
läsnäolostanne. Uusittu lippumme
liehukoon arvokkaasti perinteitämme ja aikaisempien sukupolvien
työtä kunnioittaen.
Everstiluutnantti
Aki Hotti
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
komentaja
Karjalan Prikaati

Katkeamaton perinteiden ketju: vanha
lippu on kääritty rullalle ja uusi lippu on
nostettu pystyyn.

(kuva Puolustusvoimat)

Lipun naulaus

ritty sitomaan patteriston historiaa.
Juhlassa musiikkina soitettiin samoja
kappaleita kuin patteriston ensimmäisen lipun naulaustilaisuudessa
Lahdessa vuonna 1958. Lipun naulaus suoritettiin samalla vasaralla,
jolla on naulattu myös patteriston
ensimmäinen ja toinen lippu.
Uudistettuun lippuun naulattiin
kotijoukkomme Karjalan prikaatin ja
ilmatorjunta-aselajin johdon naulat.
Joukkomme perinteinä lippuun naulattiin Lahden - Kouvolan - Haminan
ja Valkealan ajan sekä komentajien
että patteristolaisten naulat. Lisäksi
lipussa on naulat keskeisimmille
yhteistyökumppaneillemme sekä
kaikille Salpausselän ilmatorjuntapatteriston henkilöstöryhmille.
Päiväjuhlan kohokohta oli hetki,
jolloin ilmatorjunnan kunniamarssin
soidessa vanha lippu käärittiin rullalle ja uusi lippu nostettiin pystyyn.
Lopuksi allekirjoittaneella oli

(kuva Puolustusvoimat)

Juhlapäivän aamu alkoi heti kiireellä.
Toisaalla tässä lehdessä on kerrottu
järjestämästämme uuden suorituskyvyn esittelystä medialle. Mediatilaisuus oli näkemykseni mukaan onnistunut ja koulutuksen aloittaminen ja
uusi suorituskyky sai arvoisensa valtakunnallisen huomion. Koulutus on
nyt siis aloitettu ja keväällä Lohtajalla
ammumme ensimmäiset ohjukset.

Uusitun lipun luovutus
lippuvartiolle.
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Tervehdys napapiiriltä
Toimintavuosi 2015 alkaa lähestyä
puoliväliä ja monenlaisia asioita
on mahtunut tämänkin vuoden alkupuoliskolle. Oman vivahteensa
toiminnalle on vääjäämättä tuonut
vuodenvaihteessa toteutunut organisaatiomuutos Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston siirryttyä osaksi
Jääkäriprikaatia.
Joukko-osaston toiminta kahdella
paikkakunnalla on tuonut mukanaan
joitakin hallinnollisia ja toiminnallisia haasteita, mutta ratkaisut ovat
löytyneet ja patteristossa on suunnattu pääenergia joukkotuotantoon.
Aikaisemmasta hyvinkin ilmatorjuntapainotteisesta toiminnasta on tosin
siirrytty selvästi monipuolisempaan
koulutustoimintaan. Joukkotuotantolistalla on saapumiserittäin ilmatorjuntayksiköiden lisäksi jalkaväki- ja
huoltoyksiköitä.
Kevään ilmatorjuntakoulutus
patteristossa on keskittynyt ohjusilmatorjuntapatterin (90M) ja tutkajaoksen (87M) joukkotuotantoon.
Samalla on koulutettu Ilmatorjuntapatterin aliupseerikurssin johtokeskus- ja tykkilinjoilla johtajia tulevan
syksyn tarpeita varten. Someroharjun
pitkät perinteet ilmatorjuntakoulutuksessa jatkuvat laadusta tinkimättömien kouluttajien käsissä.
Jalkaväkiyksiköiden koulutus
aloitettiin jo vuonna 2014 ja niihin
liittyvistä periaatteista kirjoitettiin
perusteellisemmin jo aikaisemmin
tässäkin lehdessä. Jalkaväkikoulutuksen volyymi on edelleen tänä vuona kasvanut ja jatkaa vielä kasvuaan
seuraavanakin vuonna.
Täysin uutena koulutuskohteena
aloitimme vuoden alussa huoltokomppanioiden koulutuksen patteristoon
tätä tarkoitusta varten perustetussa
Tukikohtakomppaniassa.
Tukikohtakomppania tuottaa ilma54
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Huoltokomppanian osia ryhmittynyt maastoon
Ilmatorjuntaharjoituksessa 2/2015

voimien tarpeisiin huoltokomppanioita, joiden tehtävänä on huoltaa
tukikohtia kaikkine huollon toimialoineen. Täydennys- ja kuljetusjoukkue vastaa nimensä mukaisesti
huollon toimialojen täydennyksistä,
sekä mahdollisten ajoneuvorikkojen
sattuessa evakuoinnista. Huoltopalvelujoukkueen repertuaariin kuuluu
puolestaan tukikohdan henkilöstö
muonittaminen. Ensihoitojoukkueen
tärkeimpänä tehtävänä tukikohdan
alueella on antaa henkeä pelastavaa
ensiapua loukkaantuneille. Komentojoukkue vastaa yksikön hallinnosta
ja lähettitoiminnasta, sekä komentopaikan perustamisesta ja suojaamisesta, joka hoidetaan vartiomiesten
toimesta.
Huollon aliupseerikoulutukseen
valitut komennetaan pääsääntöisesti
Kainuun prikaatin Kajaaniin. Sotilaspoliisijohtajaksi valittujen osalta
aliupseerikoulu käydään patteriston
ilmatorjuntapatterissa, josta löytyy
myös ilmatorjunnan aliupseerikurssi.
Tukikohtakomppanian vastuulla
on myös ilmavoimien Rovaniemellä palvelevien erikoiskoulutettujen
sekä varuskunnallisiin tehtäviin

sijoitettujen varusmiesten yleinen
sotilaskoulutus ja hallinto. Nämä
varusmiesjohtajat ja erikoiskoulutettu miehistö valitaan ja koulutetaan
Ilmasotakoulussa Tikkakoskella keskitetyn haun kautta.
Aina kun tehdään uusia asioita,
pitää toiminnan kehittymiselle antaa
oma aikansa. Seurattuani Tukikohtakomppanian koulutusta kuluneen
kevään aikana, olen vakuuttunut
siitä, että tämäkin koulutushaara
integroituu osaksi patteriston toimintaa. Kouluttajat tekevät työtään
aktiivisella asenteella ja tavoite kirkkaana mielessä, siinä on tuloksen
teon ainekset.
Patteristossa siis taistelee sotureita
monissa väreissä sisältäen ilmatorjunnan punaiset, jalkaväen vihreät
ja huollon siniset hihalaatat. Kaikkia hihalaattoja kuitenkin yhdistää
väristä riippumatta Jääkäriprikaatin
joukko-osastotunnus.
Haluan toivottaa omasta ja monimuotoisen joukkoni puolesta kaikille
lukijoille rentouttavaa kesää.
Everstiluutnantti Tero Ylitalo
Komentaja / ROVITPSTO
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Kouluttajana Suomen parhaalla kalustolla
ITO12 NASAMS II FIN -järjestelmää koulutetaan tällä hetkellä ainoastaan Parolannummella sijaitsevassa
Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä.
Kyseiselle keskipitkän kantaman
ilmatorjuntaohjusjärjestelmälle koulutusta antaa valtakunnallisellakin tasolla poikkeuksellisen motivoitunut
ja ammattitaitoinen henkilökunta.
Tämän lyhyen artikkelin tarkoitus
on antaa lukijoille varsin henkilökohtainen kuva siitä, millaista on
kouluttautua ja toisaalta myös toimia kouluttajana tällä modernilla ja
toimivaksi todetulla järjestelmällä.
Lyhyen sotilasurani ensimmäinen
unelma toteutui heti valmistuttuani
97. Kadettikurssilta syksyllä vuonna
2013, sillä aloitin välittömästi palvelukseen astuessani kouluttautumisen
ITO12-kalustolle.
NASAMS-kalustokoulutus alkoi
osaltani neljä viikkoa kestäneellä
järjestelmäkurssilla. Kyseinen kurssi
sisälsi perusteet taistelunjohtokeskuksen, maalinosoitustutkan sekä
elektro-optisen sensorin käytöstä.
Opin siis käyttämään ja kouluttamaan valtaosaa ITO12-kalustosta.
Kyseinen järjestelmäkurssi sisälsi
pääosin laitteiden kalustokoulutusta
yksikön käyttöperiaatteiden jäädessä
myöhemmälle ajalle taisteluharjoituksien ohessa opittavaksi. Ymmärrys järjestelmälle ja sen erillisille
laitteille vaati kuitenkin ainakin minun kohdallani noin vuoden verran
ponnisteluja. Uuden tiedon määrä
oli ajoittain jopa ahdistaa vastavalmistuneen sotatieteiden kandidaatin
nurkkaan, mutta Kadettikoulussa
opittuihin perinteisiin nojaten kuitenkin tiesin, että kestävää koristaa
kunnia. Laitteiston hienouden nimittäin ymmärsi paremmin ja varsinaisesti sisäisti vasta sitten, kun sitä oli
päässyt kouluttamaan varusmiehille

Kuvassa muun muassa MOSTKA12 taisteluharjoituksessa.

parin saapumiserän verran.
Olen ollut siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että olen päässyt
kouluttamaan ITO12-järjestelmää
niin joukkotuotannossa oleville
varusmiehille kuin myös aliupseerioppilaille. On ollut mielenkiintoista havaita, kuinka koulutettavat
varusmiehet ovat olleet mielestäni
tavanomaista motivoituneempia kouluttautuessaan NASAMS-järjestelmäkalustolle. Erikoiskoulutuskaudella ensimmäisten kalustokoulutusten
yhteydessä on ajoittain jopa kuultu
varusmiehille melko poikkeuksellisia riemunkiljahduksia onnistumisien
myötä, esimerkiksi järjestelmän sisäisten viestiyhteyksien muodostuessa vaivatta. Nämä spontaanit onnen
ilmentyvät tosin muuttuvat yleensä
viimeistään toisen taisteluharjoituksen aikoihin voimasanojen käyttöön,
kun yhteyden muodostaminen ei onnistukaan maasto-olosuhteissa niin
vaivattomasti kuin kasarmilla muun
muassa laitteiden välisten etäisyyksien kasvaessa.
Kuten puolustusvoimallisesti
laajemminkin, myös ITO12 -järjestelmällä erikoiskoulutuskauden
pääpainona on nimenomaan yksityiskohtainen kalustokoulutus tavoitteena tuottaa joukko ryhmäkohtaista
kalustoaan palvelusturvallisesti ja
ammattitaitoisesti käsitteleviä varusmiehiä. Joukkokoulutuskau-

della painopistettä siirretään sitten
voimallisesti
taistelutekniikan
harjoittelemiseen. Järjestelmän tietotekninen moninaisuus ja samalla
monimutkaisuus luovat kalustoon
liittyviä erityispiirteitä. Esimerkiksi
taisteluharjoituksiin käsketään osallistumaan upseereiden ja aliupseereiden lisäksi erikoisupseereita sekä
strategisen yhteistyökumppanimme,
Millog Oy:n edustajia.
Kouluttajan työ on ainakin osittain
rinnastettavissa lapsen kasvatukseen.
Mitä enemmän kouluttaja näkee
vaivaa koulutettavien eteen palveluksen alkupuolella, sitä helpompaa
on kouluttajan arki, kun Lohtajan
valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus lähestyy.
Henkilökohtaisesti tunnen suurta
iloa ja kunniaa siitä, että voin kouluttaa motivoituneita varusmiehiä yhdelle tämän hetken kehittyneimmistä
ilmatorjuntajärjestelmistä. Kun näen
kouluttamani joukon suoriutuvan
ammattitaitoisesti kaikista annetuista
tehtävistä ilman kouluttajan apua,
tunnen myös valtaisaa henkistä tyydytystä. Koen tekeväni työtä, jolla
on tarkoitus.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti
─ Defensor Capitolii
ITO12 NASAMS II FIN
─ Identify, engage, destroy
Luutnantti Raine Hirvisaari
Ilmatorjunta 2/2015
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Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutuksen kuulumisia

Reserviupseerikoulun päärakennus.

”RUK kouluttaa, RUK kasvattaa”
on varmasti tuttu sanonta monelle
suomalaiselle reserviupseerille.
Reserviupseerikoulussa usein käytetty motto kuvaa tänäkin päivänä
oikein osuvasti sitä asennetta, jolla
Reserviupseerikoulun henkilökunta suhtautuu upseerioppilaisiin.
Laadukkaan koulutuksen lisäksi
upseerioppilaita pyritään myös
kasvattamaan johtajiksi. Kasvatus
sopii käsitteenä hyvin reserviupseerikurssin sisältöön, ajattelee sitä
sitten psykologisesta tai sosiologisesta näkökulmasta. Upseerioppilaita
pyritään vuorovaikutuksen avulla
tavoitteellisesti kehittämään ja taas
toisaalta pyrkimyksenä on kasvattaa
upseerioppilaat sotilaskulttuuriin sekä sosiaaliseen ympäristöön. RUK
ei siis ole pelkkää koulutusta, vaan
myös kasvatusta.
Vuodet vierivät ja kurssit vaihtuvat, mutta reserviupseerikurssin
perusarvot pysyvät, kuten Suomessa
jo eräänlaisena instituutiona pidettä56
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välle Reserviupseerikoululle hyvin
sopiikin. Perinteet ja pysyvät arvot
eivät kuitenkaan tarkoita, etteikö
RUK eläisi ajan mukana ja kehittyisi, päinvastoin. Jokaisesta kurssista
pyritään tekemään edellistä parempi. Kaluston ja käyttöperiaatteiden
kehitystä seurataan tiiviisti ja henkilökunnan ammattitaitoa pyritään
kehittämään jatkuvasti koulutuksen
avulla.
Puolustusvoimauudistus toi mukanaan uusia tuulia myös tänne
Haminaan. Reserviupseerikoulun
toiminta itsenäisenä joukko-osastona
loppui vuoden 2014 lopussa. Tällä
hetkellä Reserviupseerikoulu kuuluu
Maasotakouluun sen yhtenä joukkoyksikkönä. Itse asiassa RUK on
tällä hetkellä koko Suomen suurin
joukkoyksikkö. Reserviupseerikoulutusta antaviin perusyksikköihin
tuli myös muutoksia ja niiden määrä pieneni viiteen. Perusyksiköitä
koskevat muutokset toteutettiin jo
viime syksynä kurssille 245. Ilma-

torjunnan osalta oleellisin muutos
oli Ilmatorjuntapatterin toiminnan
loppuminen ja ilmatorjuntakoulutuksen siirtyminen samassa yhteydessä
perustetun Tulipatterin osaksi.
Tykistökasarmissa toimivassa Tulipatterissa koulutetaan ilmatorjunnan lisäksi myös kenttätykistölinjan
ja kranaatinheitinlinjan upseerioppilaita. Kaiken kaikkiaan yksikön
vahvuus on kurssien aikana noin 150
upseerioppilasta. Tästä ilmatorjuntalinjojen osuus on noin 30 - 40 upseerioppilasta. Henkilökuntaa yksikössä
on tällä hetkellä 17 ammattisotilasta,
joista kahdeksan on ilmatorjuntakoulutettua. Linjojen vahvuuteen
nähden suhteutettuna määrä on
suuri, mutta teknisen aselajin vaatimukset ja pienet koulutusryhmät
muodostavat tarpeen suuremmalle
kouluttajamäärälle.
Ilmatorjuntapatterin lakkautus
on aiheuttanut epätietoisia kyselyjä
siitä, että miten ilmatorjunnan reserviupseerikoulutuksen nyt käy,

kun Ilmatorjuntapatteria ei enää ole?
Olen lyhyesti todennut, että koulutus
jatkuu samalla tavalla kuin ennenkin.
Uudistuksen selkeänä etuna on se,
että nyt samasta yksiköstä löytyy
yhteistoiminnan opetteluun erittäin
hyvin sopivia epäsuorantulen johtajia
ja joukkoja. Yhteistyö epäsuorantulen
henkilöstön kanssa on käynnistynyt
erittäin hyvin.
Ilmatorjunnan reserviupseereiden
koulutus toteutetaan ase- ja johtamisjärjestelmälinjoilla. Aselinjan
pääkoulutuskalustona on ITO05
MANPAD. Johtamisjärjestelmälinjan koulutuskalustona on JOKE06kalustoa. Ilmatorjuntalinjojen upseerioppilaat sijoittuvat kurssin jälkeen
hyvin erilaisiin tehtäviin ja erilaisille
järjestelmille. Kaikille oppilaille ei
valitettavasti pystytä tarjoamaan koulutusta juuri oman tulevan sodanajan
joukon kalustolla. Tavoitteena onkin
saada yhden yleisen järjestelmän kalustokoulutuksen myötä vähintään
riittävät valmiudet omaksua tulevana kokelasaikana oman sodanajan
kaluston käyttötaito. Ilmatorjunnan
johtamisprosessi tulee kurssin aikana
upseerioppilaille tutuksi, joten oman
joukon johtamistoimintaan heillä on
hyvät edellytykset.
Kurssin koulutuksen painopisteenä
on saada upseerioppilaille mahdollisimman hyvät valmiudet toimia
oman tulevan sodanajan joukkonsa
johtajana. Sanotaanhan Reserviupseerikoulua Suomen suurimmaksi
johtajakouluksi. Johtamistaidon
lisäksi kurssin aikana korostuu koulutustaidon opetus. Jokainen upseerioppilas pitää useita arvosteltavia

koulutussuorituksia kurssin aikana.
Taktiikan osalta upseerioppilaille
opetetaan oman aselajin taktiikan
lisäksi myös yleistä taktiikkaa niin
omasta kuin vihollisenkin näkökulmasta. Vaikka kurssi on todella
tiivis ja vaativa kokonaisuus, mahtuu
siihen myös vastapainoksi esimerkiksi kurssijuhla, omaistenpäivä sekä
tutustumiskäyntejä muun muassa
Salpa-asemaan.
Reserviupseerikurssin tärkeimpinä koulutustapahtumina ovat maastoharjoitukset. Ilmatorjuntalinjoille
pidetään kurssin aikana kaksi noin
neljän päivän perusharjoitusta, jotka
painottuvat oman koulutushaaran
kaluston opiskeluun ja taistelutekniikkaan. Näiden lisäksi ilmatorjuntalinjat osallistuvat Lohtajan
ilmapuolustusharjoitukseen, joka
on erittäin tärkeä osa ilmatorjuntalinjojen koulutusta. Kurssin aikana
järjestetään myös kaksi yhteistoimintaharjoitusta, joissa oman aselajin koulutuksen lisäksi perehdytään
myös muiden joukkojen toimintaan
ja yhteistoimintaan näiden kanssa.
Maastoharjoituksissa ilmatorjuntalinjojen koulutuksessa korostetaan
erityisesti johtamista, käskynantovalmiutta, tilannetietoisuutta ja
kaluston käytön osaamista.
Ilmatorjunnan linjojen varsin
pienet henkilövahvuudet ovat pääsääntöisesti hyvä asia. Jokainen
upseerioppilas saa useampia mahdollisuuksia toimia johtaja- ja kouluttajatehtävissä kuin suuremmissa
opetusryhmissä. Mitä enemmän
upseerioppilaalla on koulutus- ja
johtamissuorituksia, sitä enemmän

hän myös saa niistä palautetta kehittymistään varten. Järjestelmien
kalustokoulutus toteutetaan pääasiassa pienryhmäkoulutuksena, jolloin
mahdollisimman moni pääsee aina
kerrallaan käyttämään laitteita. Edellisen kurssin palautteen perusteella
pienten linjakokojen todettiin olleen
yksi tekijä nopeasti muodostuneeseen hyvään yhteishenkeen linjojen
sisällä. Ilmatorjunnan koulutuksen ja
upseerioppilaiden tasosta voitaneen
detaljina mainita, että tammikuussa
2015 päättyneen reserviupseerikurssi 245:n priimuksena palkittiin ilmatorjunnan johtamisjärjestelmälinjan
upseerioppilas Matias Oikarinen.
Reserviupseerikurssi 246 aloitti
tiukan 14 viikon rypistyksen huhtikuun puolivälissä. Tätä artikkelia
kirjoitettaessa ilmatorjuntalinjojen
upseerioppilaat ovat suuntaamassa
kohti Lohtajan ilmapuolustusharjoitusta. Lohtajan harjoituksen tarjoaman maalitoiminnan, harjoituskehyksen ja muiden harjoituksessa
toimivien joukkojen vuoksi ilmapuolustusharjoitus on upseerioppilaille
erittäin tärkeä harjoitus. Lohtaja tarjoaa myös ainutlaatuisen ympäristön
aselajikasvatukseen ja aselajiylpeyden kohottamiseen. Ilmatorjunnan
perinnekasvatukseen liittyy myös
vierailu Ilmatorjuntamuseoon, joka
kuuluu tällä kurssilla ilmatorjuntalinjojen ohjelmaan. Voidaankin
perustellusti sanoa: RUK kouluttaa,
RUK kasvattaa.
ylil J Saikanmäki
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Ilmatorjuntaharjoitus 2/15
Lohtajan ampuma- ja harjoitusalueella järjestettiin 19. - 28.5.2015 kolmen
puolustushaaran, maa,- meri- ja ilmavoimien yhteinen valtakunnallinen
ilmatorjuntaharjoitus. Harjoitukseen
osallistui joukkoja kaikista ilmatorjuntakoulutusta antavista joukkoosastoista sekä ilma- ja merivoimista.
Harjoitus jakaantui ampuma- ja ilmapuolustusvaiheeseen. Harjoitusjoukon vahvuus oli suurimmillaan
1500 miestä.
Harjoituksen johto-organisaation
muodosti perinteiseen tapaan Ilmasotakoulu Tikkakoskelta ja

tukiorganisaation Jääkäriprikaati
Sodankylästä. Puolustusvoimauudistuksessa Jääkäriprikaati organisoitiin
yleisprikaatiksi, johon kuuluu sekä
jääkäri- että ilmatorjuntajoukkoyksikkö. Uusimuotoinen Jääkäriprikaati
otti vastuun ilmatorjuntajoukkojen
kouluttamisesta vuoden 2015 alusta
alkaen. Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisesta vastasi Karjalan lennosto sekä Ilmavoimien esikunnan
Ilmaoperaatiokeskus.
Harjoituksen johtaja, Jääkäriprikaatin komentaja eversti Petteri
Koskinen oli varsin tyytyväinen

Oheisena kuvia harjoituksesta:

harjoituksen toteutukseen. Koskisen mukaan toiminnallisesti harjoitus
osoitti vahvuutensa ja monipuolisuutensa yhdistettynä ampuma-,
taistelu-, lento- sekä teknisenä ja järjestelmäharjoituksena. Harjoituksen
ampumavaihe toteutui erinomaisilla
tuloksilla - tuli osui ja tarvittava vaikutus kyettiin saavuttamaan. Taisteluharjoituksessa nivottiin johtoportaiden, yksiköiden ja erillisjoukkojen
tehtävät ja toiminta vahvaksi ilmapuolustuskokonaisuudeksi.

Kuvat tykkimies Tuomas Puhakka

12.7 ITKK:n patruunoita kului ampumavaiheessa runsain
mitoin.

Harjoituksen alkupäivinä koettiin juhlallinen
lipun luovutus, kun eversti Petteri Koskinen
luovutti 31.12.2014 lakkautetun Lapin ilmatorjuntarykmentin joukko-osastolipun Rovaniemen
ilmatorjuntapatteriston komentajalle everstiluutnantti Tero Ylitalolle.
58
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ITO90M suojaamassa aluetta ja joukkoja.

Ampumavaiheessa maalilennokkeina käytettiin sekä Banshee- että AT04-lennokkeja.

Hienosti naamioitu tykkijaoksen tulenjohtopaikka sulautuu täydellisesti maisemaan.

Ilmavoimien KEVA 2010-tutka-ajoneuvo
kulkee suomalaisella Sisulla ja sillä harjoiteltiin ilmatilan valvontaa.

Sotilaspoliisit saivat koulutusta muun muassa vaarallisen henkilön kiinniottamisessa.
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49. it-kadettikurssi 50 vuotta
Ensimmäinen akateeminen kadettikurssi valmistui maaliskuussa 1965.
Maaliskuun lopulla 2015 kokoontui
Santahaminaan 49. kadettikurssin
upseereita pari bussikuormaa. Ilmatorjuntaupseereita oli lähinnä
eteläisestä Suomesta, yhteensä kahdeksan veljeä, joista puolella kaitsija
mukana. Miten ilmatorjunta korostui
koko kurssin tilaisuudessa? Nykyisen
Kadettikoulun ja koko Maanpuolustuskorkeakoulun tilannetta valotti
meille it-eversti Jyrki Heinonen,
korkeakoulun vararehtori.
Osallistujajoukossa ilmatorjuntaa
edustivat Matti Ahlström, Tuukka
Alhonen, Juhani von Fieandt, Juhani Nikkanen, Tapani Rauti, Kari
Taskula, Pauli Thomenius ja Taisto
Tiainen. Joukko-osastoittain meitä
oli seuraavasti: HelItR 4, PohmItPsto 1, SalpItPsto 1, TamItPsto 3, TurItPsto 5, kun varusmiesaikaisetkin
palveluspaikat lasketaan.
Miltä kadettikurssi näytti ½ vuosisataa myöhemmin? Joillakin askel oli
hiukan hidastunut, mutta ei meillä!
Ja muistikin pelaa. Hyvin muistettiin,
mitä seurauksia oli aselajin vuosipäivän vietosta vuonna 1962. Kadettikurssi oli alkanut 1.11. ja 30.11. oli
vuosipäivä. Santahaminan upseerikerholla oli vanhoja it-herroja (nykykatsannossa suhteellisen nuoria),
jotka mielellään tarjosivat aselajin
kadeteille hiukan janojuomaa. Paluu
koululle sujuikin sitten sen verran
sekavissa tunnelmissa, että joku taisi
joutua putkaankin – eikä muitakaan
kiitelty!
Vakuudeksi siitä, että kompetenssia yhä löytyy, otetaan pari esimerkkiä. Tuukka Alhonen on edelleen
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipii60
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Kuvassa vasemmalta kadettialikersantti Alhonen, Kaarina Rauti, Rauti
itse, Ahlström, Riitta Tiainen ja Taisto, kadettikersantti.

rin hallituksen puheenjohtaja. Hiljan
ilmestyi Tuukan kirjoittama Turun
Ilmatorjuntakillan historiikki. Turun
ystävyyskaupungissa Tampereella
Juhani Nikkanen on edelleen tiukasti
mukana maanpuolustuksen perinneasioissa. Keväällä 2015 paljastettiin
Jussin puuhaama ilmatorjunnan
muistomerkki Pereen saarella.
PT
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Ilmatorjunnan
11. muistomerkki
Pirkanmaalla
Pirkkalan Pereensaaressa oli jatkosodassa raskas it-patteri, joka suojeli
Härmälän lentokonetehdasta ja lentokenttää. Ilmatorjuntaväestä kertovan
muistolaatan juhlallinen paljastus oli
24.4.2015. Juhani Nikkanen kertoi
Pereen tapahtumista (ks. kuva 1).
Rientolan vaskipuhaltajat soittivat
puheiden välissä asiaankuuluvaa musiikkia. Torvia oli kaikkiaan yhdeksän ja soittajat antoivat tulla komeasti
– osittain varmaan lämpimikseen,
sillä länsituuli puhalsi kylmästi (ks.
kuva 2.).
Pirkanmaan ilmatorjuntakilta on
nyt digitoinut 11 muistomerkkiä, jotka löytyvät netistä: ilmatorjunta.fi ja
linkistä pirkanmaan itkilta. Joukossa
on sodanaikaisia tykkejäkin, mm. 88
mm RMB, 40 mm Bofors, 20 mm
ITK/40VKT sekä it-konekivääri.
Pereen niemessä oli neljä raskasta ilmatorjuntatykkiä ja noin sata miestä.
Aivankuin rauhan symbolina juhlan ajan lensi kyyhkysparvi lippujen
taustalla edestakaisin. Talvisodassa
Tampere oli sotateollisuuskaupunkina raskaiden pommitusten kohteena,
jatkosodassa selvittiin helpommalla.
Muistolaatan paljastivat pormestari Rissanen ja kenraali Sipi (kuva 3).
Killan puheenjohtaja Ilkka Tuomisto kertoo, että nyt on Tampereen
seudun merkittävät ilmatorjuntayksikköjen paikat dokumentoitu. Paljastettu laatta kertoo ilmatorjujista
(kuva 4).

Kuva 4. Komeaan kiveen kiinnitetty
laatta
kertoo, kuinka Ilmatorjunta puolusti
lähellä
sijainnutta Tampereen lentokenttää
ja
Härmälän lentokonetehdasta.

Kuva 1.
Juhani Nikkanen
esitelmöi, Mikko
Paitula pitää Pirkanmaan ItKillan lippua, Pirkkalan pormestari
Helena Rissanen
ja kenraalimajuri Kalervo
Sipi kuuntelevat
sotapäiväkirjan
sisältöä.
Kuva 2.
Rientolan eläkeläisten soittokunnan vaskipuhaltajat Pyhäjärven
viimassa, menossa Nuijamiesten
marssi

Kuva 3.
Muistolaatan paljastus.
Kunniavartiossa
Mikko Siponen
vasemmalla ja
Mikko Paitula
oikealla.

Teksti ja kuvat
Lauri Niemelä
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Ukrainalle
jatkoa Lahdessa
Seponkadun uusi reserviläistila täyttyi mukavasti, kun prof Pekka Visuri
saapui kertomaan Ukrainan tilanteen
heijastuksista meille. Visuri taustoitti
asian perusteellisesti. Monille lienee
jo ollut tuttua, miten epäyhtenäinen
ja käytännössä kahtiajakautunut maa
Ukraina on ollut, silti oli hyvä oppia
vuosisatojen aikana tähän johtaneet
tapahtumaketjut.
Hauska yksityiskohta oli huomata,
kuinka ennen ensimmäistä maailmansotaa Eurooppa oli tosiasiassa
oikeastaan yhtenäisempi kuin tämän
päivän virallinen Euroopan unioni.
Tähän peilattuna ensimmäinen maa-

ilmansodan syttyminen oli todellinen
yllätys, eikä ennustaminen ole sen
helpommaksi muuttunut tähän päivään mennessä.
Esityksen lähes uuvuttavasta
yksityiskohtien tulvasta huolimatta moni asia jää vaille vastausta.
Monille asioille ei tunnu löytyvän
järjelliseltä tuntuvaa syytä, eikä tilanne tunnu olevan kenenkään hallinnassa. Tuntuu, että kaikki ovat
tehneet ajattelemattomuuksia ja ovat
peräti neuvottomia nyt. Ja tietysti
eri osapuolilla on hyvin erilaiset
käsitykset totuudesta. Toki myös
kuuluisan BUK-kaluston oletettuja

Kestävää kehitystä
elinjakson
alusta loppuun.
Millog Oy on kunnossapitoon sekä elinjakson hallintaja materiaalipalveluihin erikoistunut yritys. Puolustusvoimien strategisena kumppanina vastaamme maaja merivoimien materiaalin kunnossapidosta sekä
erikseen sovituista ilmavoimien materiaaleista.
Lisäksi tuotamme elinjakson hallinnan palveluita ja
osallistumme asiantuntijana materiaalihankkeisiin.
Toimintamme perustuu pitkäaikaisiin kumppanuussopimuksiin.
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ja todennettuja liikkeitä käsiteltiin.
Neutraalin analyysin mukaan heijastuksia meillä ei tosiasiassa vielä
ole edes nähty. Kylmän sodan loppuvaiheen tilanteeseen verrattuna,
sotilaallisen voiman määrä Itämeren
alueella on oikeastaan vähäinen. Venäjän paljon puhutusta miljardiluokan varustautumisesta suurin resurssi
ohjataan ydinpelotteen ylläpitoon,
maavoimille jää 13%.
Perusteellisen esityksen jälkeen
keskustelulle jäi harmittavan vähän
aikaa.
Teksti ja kuva: Jaakko Lipsanen

MERENKULKIJOIDEN KAUPUNKI
Lähes 400-vuotisen historiansa ajan Kokkola on
ollut yksi merkittävimmistä Pohjanlahden rannikon
kaupankäynnin keskuksista. Meren läheisyys on antanut nostetta sekä laivanrakennustaitojen kasvulle että hyödykkeiden maahantuonnin ja viennin
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