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The new ADVANCED SHORT RANGE AIR DEFENCE SYSTEM (ASRAD-R) from Rheinmetall
Defence Electronics GmbH Bremen is now
in service in the Finnish Defence Forces.
After successful Testing in Mai and June
2006 including life ﬁrings in Lohtaja Firing
Range the ITO 2005 System was demonstrated in October 2006 in life ﬁrings in the
Todendorf Firing Range of the German Army
in front of representatives of most of the
NATO and European Defence Agency Countries as well as some European neighbour
countries like Switzerland (in total about
150 persons) besides other European sys-

ASRAD-R Container mounted Air Defence System
Combat ready on UNIMOG 5000

tems and during the international Army Air
Defence Symposium in Lütjenburg.
ITO 2005 was the most modern Short Range
Air Defence Missile System shown and
demonstrated in Todendorf. It destroyed a
Target Drone DT 25 (Jet Drone / 150 m/s)
at the longest distance of all demonstrated
SHORAD systems with its BOLIDE Missile.
The Finnish Team operating the system was
very proud.

ASRAD-R Container mounted Air Defence System
Combat ready on Levelling Jacks
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JOHA 2008
Puolustusvoimien tämän vuoden
alusta voimaan tullutta johtamis- ja
hallintojärjestelmää (JOHA 2008)
lähihistoriaa vasten tarkasteltaessa
huomataan, ettei kyseessä ole ainutlaatuinen rakennemuutos puolustusvoimissa. Vuoden 1966 sotilaslääniuudistuksessa kolme divisioonan esikuntaa lakkautettiin ja
tilalle muodostettiin sotilasläänejä
ja -piirejä. Jo tällöin maanpuolustuksen aluejako pyrittiin saamaan
mahdollisimman hyvin yhtymään
siviilihallinnon vastaavaan ”maanpuolustusvalmistelun laajennuttua
lähes kaikille siviilielämän aloille”.
Tänään puolustusvoimilta edellytetään kykyä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Vuoden 1993 alusta voimaan tulleessa johtamis- ja hallintojärjestelmässä maa jaettiin kolmeen
maanpuolustusalueeseen ja niiden
alaisiin kaikkiaan kahteentoista sotilaslääniin.
Puolustusvoimien paikallinen näkyminen on Suomessa ollut
aina merkittävä seikka jo maanpuolustustahdonkin ylläpitämisen
kannalta; lisäksi asevelvollisilla ja
koulutetulla reservillä on oltava
mahdollisimman vaivaton mahdollisuus asiointiin sotilasviranomaisten kanssa. Viime aikojen rakennemuutosten yhteydessä - rauhan ajan

koulutusorganisaation keskityttyä
suuremmiksi kokonaisuuksiksi - on
esitetty huoli siitä, että ” näkyykö
sotaväki jatkossa meidän kylällä”.
Uudet aluetoimistot vastaavat tähän haasteeseen ja reservin kärkiosaajien muodostamat, tiiviisti
harjoitetut maakuntakomppaniat
ovat paikallisia ja alueellisia valmiusyksiköitä.
Tässä numerossa tarkastelemme JOHA 2008:a keskeisten toimijoiden - operatiivisen sotilasläänin, alueellisen sotilasläänin ja
aluetoimiston näkökulmista lähtien pääkaupunkiseudulta päätyen
pohjoisen palkisille. Huolimatta
tapahtuneesta rakennemuutoksesta
sotilaallinen maanpuolustus perustuu edelleen alueelliseen puolustukseen, jota kehitetään jatkuvasti
toimintaympäristön muutokset, tarkistetut tehtävät sekä käytettävissä
olevat resurssit huomioon ottaen.
Johtamisjärjestelmä säilyy valtakunnallisena, alueellisena ja paikallisena.

puheenjohtajalta
Pääkirjoitus

Everstiluutnantti Hannu Kylmäniemi
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja
Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentaja

Vapaaehtoisuus
– katoava luonnonvarako?
Vapaaehtoinen järjestö- ja yhdistystoiminta on suurien muutospaineiden alla,
jotta tulevaisuuden toimintaedellytykset kyetään turvaamaan. Kuinka usein
saadaankaan lehdistä lukea, että eri yhdistykset kamppailevat jäsenkuntansa
ikääntymisen kanssa ja uusien sekä samalla nuorempien jäsenten rekrytoinnin
vaikeudesta. Tämän haasteen kanssa
painivat niin metsästys-, urheilu- kuin
aatteelliset yhdistykset. Listaa voisi jatkaa varmaan vaikka loputtomiin saakka ilmatorjuntayhdistystä unohtamatta.
Taitaapa olla niin, että vain eläkeläisyhdistykset ovat voimissaan ja voivat
hyvin. Niissä vetäjinä ja toimijoina ovat
henkilöt, jotka ovat koko ikänsä tottuneet kovaan työhön ja myös muiden
ihmisten vapaaehtoiseen tukemiseen.
Nykyisestä kilpailuyhteiskunnasta tämä
todellinen vapaaehtoisuus on pikku hiljaa häviämässä - omaa vapaa-aikaa arvotetaan yhä enemmän taloudellisen
hyödyn tavoittelun kautta.
Vapaaehtoisuuden puutteen yksi
syy löytyy asenteesta. Lapin Kansan
tekstiviestipalstalla oli erään nuoren
kannanotto omien valintojen tekemisestä ”Ei oo pakko - jos ei tahdo” asenteella. Vaikea uskoa, että tällaisella
ajattelumallilla laitetaan yhteinen etu ja
vastuunkantaminen oman hyvinvoinnin edelle? Pikemminkin päinvastoin!
Passiivisena odotetaan, että joku järjestää tapahtumia ja tarjontaa, joista sitten
poimitaan rusinat pullasta tai ne, jotka
juuri sillä hetkellä sattuvat kiinnostamaan. Ja kaiken tämän pitää luonnollisesti olla ilmaista. Valitettavasti tämä
trendi on vallalla yleisimminkin nykyyhteiskunnassa, jossa tuijotetaan liikaa

vain omaan napaansa ja halutaan aina
tulla ”valmiille pöydälle”, jonka joku
muu on kattanut valmiiksi.
Päinvastaista ajattelutapaa edustaa
ystäväni Reijo Alanne, joka antoi minulle aikanaan ajattelemisen aihetta,
kun hän ilmoitti halustaan erota eräästä yhdistyksestä. Syyksi Reijo ilmoitti,
ettei hänellä ollut enää mitään annettavaa yhdistykselle, jonka seurauksena
jäsenyys tuntui tarpeettomalta. Saman
ajattelutavan ihmisiä toivoisi olevan
enemmänkin eikä vain niitä, jotka pohtivat mitä hyötyä tai saatavaa minulla
on yhdistykseltä ilman, että tarvitsee
itse kantaa vastuuta. Ai niin. Reijolle
ei eroa myönnetty.
Oletko koskaan pysähtynyt analysoimaan kokouksen kulkua, jossa suunnitellaan tulevaa toimintaa? Ideoita ja
ajatuksia tulevasta syntyy kuin sieniä
sateella ja aina vetäjäksi määritetään
rouva tai herra ”joku”. Kun sitten aletaan etsiä todellista toteuttajaa, niin aika
usein saa kuulla ehdotetun henkilön
suusta, etteikö ”joku muu” voisi tehdä
asiaa erilaisiin henkilökohtaisiin syihin
vedoten. Pikku hiljaa kokouksen edetessä tehtävät kasautuvat pienelle porukalle, jotka ovat sitoutuneet harrastukseensa tiukemmin kuin kanssakumppanit.
Ajan myötä näitä henkilöitä rasitetaan
aina vaan enemmän ja enemmän, kunnes he ovat loppuun palaneita. Tämän
jälkeen ollaankin kriisin partaalla, kun
uusia tekijöitä ei ole saatavilla. Eikö olisi paljon viisaampaa kunkin vuorollaan
kantaa kortensa kekoon tässä ja nyt?
Tällöin tehtävät jakautuisivat tasaisemmin ja yksittäisten henkilöiden rasitus
muodostuisi kohtuullisemmaksi. Aidol-

la yhteistyöllä kaikki jaksaisivat puurtaa
yhteisen hyvän eteen pidempään.
Onneksi Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen historiasta löytyy useita loistavia esimerkkejä henkilöistä, jotka
ovat jaksaneet puurtaa yhdistyksemme eteenpäin viemiseksi. He kaikki
ovat tehneet korvaamatonta työtä yhdistyksemme kehittämisessä! Ja vieläpä vapaaehtoisesti! Nykypäivän esimerkkeinä ja viime kesän tapahtumina
otettakoon esiin:
- osallistuminen Pariisissa järjestettyyn EUROSATORY -puolustusmateriaalinäyttelyyn Antti Lillebergin
koordinoimana
- Kymen Ilmatorjuntaupseereiden
10-vuotis ELORISTEILY Ilkka Tynyksen järjestämänä sekä
- Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseereiden järjestämä PIRKANMAAN ILMATORJUNTA 71 -VUOTTA juhlallisuudet Juhani Nikkasen johdolla.
Kaikki oivallisia esimerkkejä tapahtumista, joissa vetovastuussa olleet
henkilöt ovat sitoutuneet yhdistyksemme toimintaan ja laittaneet itsensä likoon yhteisen asian puolesta. Uskon,
että paras kiitos tapahtuminen vetäjille
oli runsas osallistujajoukko; Eurosatory -näyttelyyn osallistui 20 henkeä,
Eloristeilyllä oli yli 50 henkeä ja Vatialaan kokoontui lähes 50 henkeä.
Olkoon edelleenkin mottonamme:
”Jos joku viitsii järjestää tapahtuman,
niin minä pyrin osallistumaan siihen
kaikin keinoin”.
Yhdistysten pyörittäminen ja tapahtumien järjestäminen tarvitsevat tekijänsä - jokaisen meistä vuorollaan! Ota
haaste vastaan - vapaaehtoisesti!
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

MUUTOKSEN TUULIA
Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmään liittyvät muutokset ovat vuosien saatossa muokanneet merkittävästi koko puolustusjärjestelmäämme ja sen kaikkia yksittäisiä osa-alueita. Tehdyt muutokset
ovat vaikuttaneet ainakin välillisesti
myös ilmatorjunta-aselajissa palvelevan henkilöstön ja heidän perheidensä jokapäiväiseen elämään.
Valmisteilla oleva valtioneuvoston
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen
selonteko annettaneen eduskunnalle loppusyksyllä. Ennakkotietojen
mukaan uusi selonteko ei tuo suuria
muutoksia aselajimme rauhan ajan
koulutusjärjestelmään. Lopullisesti ja
varmuudella asia kuitenkin nähdään
vasta, kun selonteko on virallisesti
julkaistu ja sitä seuraava suunnittelu
saatu jalostettua toteuttamiskäskyjen
asteelle. Aikaisempiin kokemuksiin
viitaten voidaan todeta, että joitakin
yllätyksiä on prosessin edetessä aina
tullut esille.
Vaikka selonteossa kirjatut muutokset olisivatkin ilmatorjunnan osalta vähäisiä, se ei tarkoita sitä, että
oltaisiin päästy pysyvään tavoitetilaan. Olemassa olevaa rakennetta kehitetään muutenkin koko ajan pienin
askelin osana TRSS-prosessia vastaamaan niin nykyisiä tarpeita kuin
uusia haasteita. Tämä tarkoittaa ilmatorjunnan osalta esimerkiksi eri
koulutuskalustojen kokonaisvastui6 • Ilmatorjunta 3/2008

den ja sen myötä käytännön tekemisen entistä selkeämpää keskittämistä
valtakunnallisesti - niiltä osin kuin se
on mahdollista ja järkevää.
Muutosten yhteydessä on tietenkin tarkoitus varmistaa tarvittava
osaaminen kaikissa ilmatorjuntakoulutusta antavissa joukko-osastoissa.
Samalla pyritään ottamaan huomioon myös hyvän työnantajan periaatteisiin kuuluva omasta henkilöstöstä
huolehtiminen. Koulutuksen keskittämisen vaatima uusi lisäosaaminen
eri paikkakunnille hankitaankin ensisijaisesti kouluttamalla kyseisillä
paikkakunnilla jo palvelevia ja sinne
kursseilta valmistuvaa henkilökuntaa. Tietenkin yksittäistapauksissa
on mahdollista, että jonkin kriittisen osaamisvajeen vuoksi joudutaan myös pakkosiirtämään joitakin
henkilöitä paikkakunnalta toiselle.
Toisaalta pitää huomata, että tämä
muutosprosessi mahdollistaa myös
vapaaehtoisten ja soveliaiden henkilöiden siirtymisen esimerkiksi sosiaalisten syiden vuoksi uudelle työssäkäyntialueelle - aivan kuten tapahtui Ilmatorjuntakoulun Tikkakoskelle
siirron yhteydessä.
Ilmatorjunnassa voidaan voittopuolisesti nähdä hyvänä asiana se,
että yksittäinen kouluttaja hallitsee
useampia koulutuskalustoja kuin yhden. Voidaan todeta, että tämä henkilöstön monipuolista osaamista ko-

rostava periaate on käytössä useissa
muissakin maissa. Kaikkein vaativimmille kalustoille ei lähtökohtaisesti ole hyvä ottaa henkilöstöä ”suoraan koulun penkiltä”, vaan pääosalla
tulee olla aikaisemmin hankittu riittävä osaaminen jostain muustakin
kalustosta.
Vuoden vaihteessa ilmatorjunnan
kehittämisohjelma integroituu omana alakehittämisohjelmana ilmapuolustuksen kehittämisohjelmaan.
Tämä muutos on valmisteltu hyvin
yhteistyössä ilmavoimien kanssa.
Tässä uudessa tilanteessa tulee ainakin alussa - kuten aina muutosten
yhteydessä - olemaan pieniä kitkatekijöitä. Meidän kaikkien tulee omalta osaltamme pyrkiä kohti asetettuja
tavoitteita tehtävä kirkkaana mielessämme toimien samalla uusien virallisten prosessien mukaisesti. Samanaikaisesti meidän tulee muistaa
toiminnassamme ilmapuolustuksen
kokonaisuuden merkitys - ja tekemisiemme lopputuloksen tulee tietenkin palvella ensisijaisesti rakkaan
isänmaamme kokonaisetua.
Syksyisin terveisin
Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Rauno Lankila

Läsnäolo
ja yhteistyö
KONGSBERG-yhtiössä uskomme, että läheinen
yhteistyö asiakkaan kanssa on avaintekijä
menestyneille ja pitkän tähtäimen
liiketoimintasuhteille. KONGSBERG-yhtiöllä on
vakiintunut verkosto, ja se on edustettuna
26 maassa eri puolilla maailmaa.

Kaikkein tärkeimpiä tuotealueitamme:
- Komento- ja tulenjohtojärjestelmät
- Valvontajärjestelmät
- Kauko-ohjattava aselavetti
- Viestintäratkaisut
- Meritorjuntaohjukset

WORLD CLASS – through people, technology and dedication
Kongsberg Defence OY

www.kongsberg.com

Hatanpään valtatie 26
33100 Tampere
E-mail: kd.finland@kongsberg.com

Ilmatorjunta 3/2008 • 7

TEEMANA

JOHA 2008

Eversti Timo Aikasalo
Esikuntapäällikkö
Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunta

OPERATIIVINEN
SOTILASLÄÄNI
…tältä se näyttää Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnasta katsottuna.
Maanantaina puolelta päivin kokoontuvat sotilasläänin esikuntapäällikkö, operatiivisen osaston päällikkö
ja henkilöstöosaston päällikkö saman
pöydän ääreen keskustelemaan erityisesti alkavan viikon mutta myös
pidemmän aikavälin tapahtumista
ja velvoitteista esikunnassa - tarvitaanko esikuntapäällikön linjauksia
tai osastojen välistä koordinointia?
Edellisen viikon aikaansaannokset
todetaan samalla, olikohan jotain
opiksi otettavaa jatkoa silmällä pitäen, menikö puolustusvoimain komentajan tarkastuskäynti suunnitellusti, siis hyvin? Pöydästä noustaan
yksimielisinä - näin jatketaan.
Kerran kuussa maanantaina kokoonnutaan laajemmassa kokoonpanossa - esikunnan laajassa johtoryhmässä. Yllä mainitun esikunnan
johdon lisäksi mukana ovat esikuntapäällikön alaiset aluetoimiston päälliköt Varsinais-Suomesta, Pirkanmaalta ja Keski-Suomesta. Lisäksi
omasta esikunnasta tulevat mukaan
toiminnan- ja resurssien suunnittelua
tekevä upseeri sekä tiedottaja. Nyt
pyritään käsittelemään myös asevelvollisuusasioihin tai muita aluetoimistojen rooliin kuuluvia asioita.
Yllättävän paljon täytyy keskustella
myös hallinnollisten asioiden hoitamisesta - ovathan monet asiat esillä
ensimmäistä kertaa uusitussa organisaatiossa. Melko vähän nuo sadat
kilometrit runkoesikunnan ja kolmen
aluetoimiston välillä haittaavat toimintaa, taitaa tehtävien selkeä jako
8 • Ilmatorjunta 3/2008

ja niiden itsenäinen hoitaminen sittenkin olla eräitä meidän vahvuuksistamme.
Johtoryhmään on kutsuttu asiantuntija selvittämään edellisessä kokouksessa sovittua aihetta. Aiheeseen
liittyvän keskustelun jälkeen olemme
jälleen vähän viisaampia ja on helppo linjata aiheeseen liittyvät menettelytavat jatkossa - seuraavaksi kerraksi sovitaan aiheiksi toimintamalli
esikunnan työajan suunnittelussa ja
määrärahatilanne ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen.
Pian esikunnan johdon tai laajan johtoryhmän kokoontumisen
jälkeen alkaakin jo jokaviikkoinen
tilanneselostus sotilasläänin komentajalle. Mukana ovat esikunnan johdon lisäksi varalla olevan päivystäjän
(VOP) vuoroja tekevät upseerit sekä
Länsi-Suomen Huoltorykmentin johtoa. Viikon mittaista vuoroaan päättävä VOP kuvaa edellisen viikon virka-aputehtävät ja muut tärkeimmät
tapahtumat. Alkavan viikon harjoitustoiminta esitellään lyhyesti. Onhan sotilasläänin joukkotuotannon
johtaminen eräs komentajan - kenraalimajuri Siikin - tärkeimmistä
tehtävistä. Kaikki alueen kuusi maavoimien joukko-osastoa ovat hänen
alaisiaan.
Tiedustelupäällikön pitämässä tiedustelukatsauksessa esitellään
ajankohtaiset tiedot ja tapahtumat
laajalta alueelta Suomen ulkopuolelta - perusvalmiudessa ei zoomata
tarkastelua liian suppeaksi. Osastopäälliköt kertovat tärkeimmät tulevan
viikon tapahtumat ja valmistelussa

olevat asiat - näin komentaja pysyy
informoituna ja tarvittaessa hän voi
jo tässä vaiheessa antaa omia ohjeitaan. Huoltorykmentin komentaja tai
hänen edustajansa esittelee huoltoon
liittyvät ajankohtaiset asiat - onko sotilasläänin esikunnalla esityksiä heidän toimialalleen?
Osastopäälliköt ja sektorijohtajat pitävät omat puhuttelunsa. Uusi
tieto ja toiminnan perusteet valutetaan kaikille työntekijöille. Esikuntatyö jatkuu perinteisenä, vaikka organisaatio onkin muuttunut. Suunnitellaan siis tulevaa, raportoidaan
tapahtunutta, johdetaan meneillään
olevaa toimintaa, kootaan perusteita,
valmistellaan asiakirjoja, esitellään
asioita johdon päätettäväksi, reagoidaan alaisilta, yhteistyökumppaneilta
ja Maavoimien Esikunnalta tuleviin
kysymyksiin, esityksiin ja tehtävänantoihin, järjestetään opetus- ja
muita tilaisuuksia sotilasläänin joukoille jne.
Sotilasläänin komentajan ja esikunnan työviikko voisi sisältää rutiinitoimintojen hoitamisen lisäksi
vaikkapa seuraavanlaisia asioita:
Komentaja on esikunnassa puolet viikosta. Hänelle esitellään mm
operatiivisen osaston valmistelema
ohjeistus virka-avun antamisesta esittely on tarpeen, koska komentajalla on asiassa ratkaisuoikeuksia.
Henkilöstöosasto esittelee järjestelyt
puolustusvoimien lippujuhlan päivän
komentajan vastaanotolla. Tilaisuus
on tällä kertaa omassa pihapiirissä
Suomen kasarmilla. Komentajan
sihteerikin on läsnä - hänellä on iso

rooli kaikessa komentajan ohjelmaan liittyvässä valmistelussa. Komentaja käyttää itse tietojärjestelmiä
- perehtyy mm puolustusvoimien ja
maavoimien tilanneselostusmateriaaliin, allekirjoittaa elektronisessa
muodossa olevia asiakirjoja ja hoitaa omaa sähköpostiliikennettään.
Toimittajan haastattelu komentajan
virkahuoneessa vie aikaa, mutta on
hyvä, että sotilaat näkyvät lehtienkin
sivuilla. Alaisella joukko-osaston komentajalla on asiaa - nämä puhelut
ovat osa jatkuvaa kehityskeskustelua
ja samalla parantavat molemminpuolista tilannetietoisuutta. Pari työpäivää komentaja seuraa joukko-osastojen harjoituksia ja käy varuskunnissa. Kosketuksen kenttään täytyy
säilyä. Samalla näkee senkin, kuinka
hyviä ja yritteliäitä pääosa varusmiehistämme yhä on. Osa viikonlopusta
täytyy varata perinteiselle maanpuolustusjuhlalle - juhlapuheen valmistamiseenkin kului oma aikansa. On
hienoa, että aluetoimistojen päälliköt kantavat oman osuutensa näistä velvoitteista - eihän sotilasläänin
komentaja joka paikkaan ehtisikään.
Aluetta riittää Turusta Himangalle ja
Vaasasta Heinolaan. Uusimaa on kuitenkin naapurisotilaslääniä.
Esikuntapäällikkö tapaa Huoltorykmentin kiinteistöpäällikön, joka
selvittää viimeiset käänteet Lohtajan
lunastushankkeesta ja siihen liittyvästä kaavoitusvalmistelusta. Alkaa
näyttää jo hyvältä, Pitkäpauhassa olevien mökkien kohtalo vielä puhuttaa.
Sovitaan, että valmis kaavoitusesitys
lähetetään Lohtajan kunnalle pikimmiten. Huoltorykmentti valmistelee,
mutta esitys lähtee sotilasläänin esikunnasta - onhan se puolustusvoimien aluehallintoviranomainen, joka on
toimivaltainen näissä hallintoasioissa. Joukko-osastosta soitetaan, voidaanko se valmisteltu hankinta käynnistää niillä varoilla, jotka säästyivät
ennakoitua suuremmasta varusmiespoistumasta johtuen. Esikuntapäällikkö joutuu toppuuttelemaan - raharesurssien uudelleen kohdentaminen

LÄNSI-SUOMEN SOTILASLÄÄNI
Sotilasläänin komentaja

Esikuntapäällikkö
Operatiivinen
Henkilöstöosasto
osasto
KSALTSTO

POHMSLE
ALTSTO

PORPR
SATALTSTO

Selite: ALTSTO
KS
PIRKM
VS
SAT
KHÄM
PHÄM

PSPR

TYKPR

Jyväskylässä

PIRKMALTSTO

Tampereella

VSALTSTO

Turussa

HÄMR

KHÄMALTSTO

Esikunta
Hämeenlinnassa

PIONR

VIESTIR

PHÄMALTSTO

= Aluetoimisto
= Keski-Suomen
= Pirkanmaan
= Varsinais-Suomen
= Satakunnan
= Kanta-Hämeen
= Päijät-Hämeen
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Länsi-Suomen Sotilaslääni. Sotilasläänissä on 7 aluetoimistoa, joista kolme
kuuluu sotilasläänin esikunnan kokoonpanoon.

LÄNSI-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN ESIKUNTA
- vastaa alueensa maapuolustuksen suunnittelusta ja toimeenpanosta
LSSLE:n keskeiset tehtävät

LSSLE:n roolit
KeskiPohjanmaa

-Sotilasläänin komentajan
johtoesikunta
- Puolustusvoimien
aluehallintoviranomainen

Pohjanmaa
Etelä
Etelä-Pohjanmaa

Pohjanmaa

- Johtaa operatiiviset asiat (mm
virka-apu, valmius, turvallisuus)
- Johtaa joukkotuotantotehtävien
toteuttamisen

Keski-Suomi -Johtaa tärkeimmät harjoitukset
alueellaan

Länsi-Suomen Lääni
Satakunta

Pirkanmaa

Pirkanmaa

-Toteuttaa asevelvollisuusasiat
alueellaan (ALTSTOT)

- Johtaa yhteistoiminta-asiat sotilasKanta
Päijät-Häme ja siviiliviranomaisten kanssa
Kanta-Häme
Ahvenanmaa
-Koordinoi alueellisten
Varsinais-Suomi
maanpuolustuskurssien
toimeenpanon lääninhallitusten
kanssa

Etelä-Suomen
Lääni

-…
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Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikunnan keskeiset roolit ja tehtävät. Alueen puolustamiseen valmistautuminen ja joukkotuotannon johtaminen ovat tehtävistä
tärkeimpiä.

ei ole sotilasläänin esikunnan ratkaisuvallassa, linjaus asiaan saataneen
Maavoimien Esikunnasta kuukauden
sisällä.
Operatiivinen osasto tekee pitkäjänteisesti omaa, usein ulospäin
näkymätöntä työtään. Harva asia tulee valmiiksi yhdessä viikossa. Sotilasläänin puolustussuunnitelma ja
lukuisat siihen liittyvät erillissuun-

nitelmat valmistuvat ennalta suunnitellussa aikataulussa ja tarkentuvat
sen jälkeen vuosittain. Huollolliset
ja johtamisjärjestelmäalan tarpeet
kootaan esityksiksi Huoltorykmentille ja Länsi-Suomen Johtamisjärjestelmäkeskukselle. Näkyvämpää työtä on virka-aputehtävien käskeminen
joukko-osastoille. Nyt tarvitaan vir››
Ilmatorjunta 3/2008 • 9

TEEMANA

JOHA 2008

...OPERATIIVINEN SOTILASLÄÄNI

ka-apuosastoja useammallekin metsäpalokohteelle. Osasto valmistelee
ja kokoaa esitykset oman esikunnan
ja sotilasläänin joukko-osastojen tehtäviksi lähivuosille, resurssitarpeetkin on kartoitettava ja priorisoitava.
Valmiit tehtävät ja resurssijako liitetään Maavoimien Esikunnan toimintasuunnitelmaan, joka on tärkein

maavoimien joukkoja ohjaava perusasiakirja.
Henkilöstöosasto valmistelee
jälleen irrotettavuuslausuntoja, tarvittaisiin pari reipasta majuria Maavoimien Esikuntaan. Viikon päästä
alkaa oman komentajan johtama yhtymäharjoitus Niinisalossa - kaikki
omat joukko-osastot ja joitain muita-

Sotilasläänin esikunta sijaitsee kauniilla Suomen kasarmilla aivan Hämeenlinnan keskustan tuntumassa. Sotilasläänin komentajan vastaanotto puolustusvoimien lippujuhlan päivänä voidaan mainiosti järjestää omassa pihapiirissä
- sotilasläänin komentajaa tervehtimässä kenraalimajuri Hannu Särkiö.

Sotilasläänin komentaja johtaa itse tärkeimmät yhtymäharjoitukset. ILVES 08
-harjoituksessa evl Pertti Posti selostaa tilannetta kenrm Siikille Mekanisoidun
Taisteluosaston komentopaikalla.
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kin osallistuu. Ison harjoituksen valmistelu on vaatinut kuukausia. Nyt
päästään tositoimiin kentälle harjoituksen johtona toimimaan, tämä
sujuukin kokeneen osastopäällikön
johdolla jo rutiinilla. Joukkojen osaaminen tarkastetaan ja palaute joukkotuotantotehtävien onnistumisessa
laaditaan - odotusarvo on, että entiseen tapaan joukko-osastoissa on
tehty hyvää työtä. Osaston toinen
iso haaste tälle vuodelle on sekin jo
lähellä, osastopäällikön tehtävänä
apulaisineen on johtaa maavoimien
osuus turvallisuus- ja puolustusmessuilla ja valmistelutyötä on vielä jäljellä. Missähän välissä ne kesälomat ehtisi pitää? On hyvä, että
asevelvollisuusasioissa aluetoimistot
hoitavat asiat oma-aloitteisesti ja ilman sotilasläänin esikunnan jatkuvaa
ohjausta. Neuvottelupäivän valmistelu aluetoimistojen asioihin liittyen tosin vaatii vielä työtä - ainakin
alueellisten maanpuolustuskurssien
toimeenpanoa pitää vielä yhdessä
tarkastella.
–––––––––
Monet ovat kysyneet: ”Miten uusi
organisaatio on käynnistynyt”? Vastaan, että ”hyvin on käynnistynyt”.
Vaikka maanpuolustusalueisiin verrattuna operatiivinen sotilaslääni ei
olekaan yhtä itsenäinen toimija, ei
muutos silti ole kovin iso. Toimivaltaa ja samalla joitain tehtäviä on
- varsinkin henkilöstö- ja taloushallinnossa - luovutettu pois. Päätehtävä
- alueen puolustaminen ja siihen valmistautuminen - on säilynyt. Pientä
hienosäätöä tarvitaan vielä Maavoimien Esikunnan ja operatiivisten läänien välisten vastuiden ja rajapintojen
tarkentamisessa. Kaikki toiminnassa
tarvittavat resurssit, valmisteluvoima
ja tuki eivät ole enää omissa käsissä, mutta tästä johtuva toiminnallinen kitka on kuitenkin ollut pientä.
Maanpuolustusalueen Esikunnan toimintakulttuuri, osaaminen ja erityisesti henkilöstö olivat erinomainen
lähtökohta luotaessa uutta operatiivisen sotilasläänin esikuntaa.

Everstiluutnantti Pekka Helasterä
Lapin Sotilasläänin Esikunta
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LAPIN SOTILASLÄÄNIN
ESIKUNTA
Puolustusvoimien rakennemuutoksen yhteydessä uudistettiin maavoimien johtamis- ja hallintojärjestelmä.
Osana uudistusta maavoimiin perustettiin kolme alueellista sotilasläänin
esikuntaa, Savo-Karjalan Sotilasläänin Esikunta Kuopioon, Pohjanmaan
Sotilasläänin Esikunta Vaasaan sekä
Lapin Sotilasläänin Esikunta Rovaniemelle. Alueelliset sotilasläänit ovat operatiivisten sotilasläänien alaisia aluehallintoviranomaisia.
Sotilasläänin esikunta vastaa alueensa puolustuksen suunnittelusta
sekä toteuttaa asevelvollisuusasiat
alueellaan.

Rakennemuutoksen
vaikutukset Lapin Sotilasläänin Esikunnassa
Rakennemuutoksessa Lapin Sotilasläänin Esikunta muuttui operatiivisesta alueelliseksi sotilaslääniksi.
Esikunnan organisaatiosta poistui
huolto-osasto ja sen myötä vastuut
Rovajärven ampuma-alueesta sekä
ampuma-alueen lähellä sijaitsevasta
Misin aluevarastosta. Rovajärvi siirtyi Sodankylässä sijaitsevan Jääkäriprikaatin vastuulle ja varastoalue
Pohjois-Suomen Huoltorykmentille. Misin alueella toiminut vartiosto
lakkautettiin jo vuoden 2007 syksyllä
siten, että sen henkilöstö siirtyi osin
Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin, osin
Jääkäriprikaatiin. Misin alueen turvallisuudesta vastaa tällä hetkellä
Lapin Ilmatorjuntarykmentti. Organisaatiomuutoksen lisäksi Lapin

Sotilasläänin vastuualue pieneni käsittämään Etelä-Lapin kunnat. Keski- ja Ylä-Lappi on Jääkäriprikaatin
ja sinne perustetun Ylä-Lapin Aluetoimiston vastuualuetta.
Lapin Sotilasläänin vastuualue
käsittää 12 Lapin kuntaa; Rovaniemi, Kemi, Tornio, Yli-Tornio, Keminmaa, Simo, Tervola, Muurola,
Ranua, Posio, Salla sekä Kemijärvi.
Rakennemuutoksen jälkeen Lapin Sotilasläänin Esikuntaan kuuluu
komentajan ja esikuntapäällikön lisäksi operatiivinen osasto sekä henkilöstöosasto. Lisäksi esikuntaan
kuuluu vielä Lapin Aluetoimisto.
Organisaatiomuutoksen myötä henkilöstömäärä supistui merkittävästi.
Lapin Sotilasläänin Esikunnan kirjavahvuus on komentaja mukaan luki-

en 21, mutta tällä hetkellä tehtävistä
on kaksi (upseeri ja opistoupseeri)
täyttämättä. Henkilöstö jakautuu siten, että upseereita on 9, opistoupseereita 5 ja siviilejä 5.
Lapin Sotilasläänin Esikunta sijaitsee Rovaniemen kaupungin
keskustasta noin 3 kilometrin päässä Korkalovaaran suojatiloissa. Samoissa luolatiloissa toimivat myös
Pohjois-Suomen Johtamiskeskuksen
Rovaniemen osat sekä Säteilyturvakeskus. Tilat ovat hyvät ja riittävät.

Aluetoimisto sotilasläänin
esikunnassa
Rakennemuutoksessa maavoimiin
perustettiin uusina organisaatioina 19
aluetoimistoa sekä 2 paikallistoimis››

Lapin Sotilaslääni
- Asukkaita 151 000
- Valvonnan alaisia 33500
- Kutsunnoissa vuosittain n 1200

SALLA

PELLO

ROVANIEMI

KEMIJÄRVI

YLITORNIO

TERVOLA

TORNIO

POSIO
RANUA

KEMINMAA
SIMO
KEMI
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täminen esikunnan organisaatioon
on sujunut ilman ongelmia. Jatkossa tässä artikkelissa aluetoimistoa ei
käsitellä erikseen, vaan siihen liittyvät toiminnot sisältyvät sotilasläänin
esikunnan toimintaan.

toa. Uuden asevelvollisuuslain mukaisesti aluetoimistot vastaavat asevelvollisuusasioiden hoidosta, kuten
esimerkiksi kutsunnoista. Alueellisen sotilasläänin esikuntaa ei mainita
asevelvollisuuslaissa lainkaan, joten
ilman organisaatiomuutosta Lapin
Sotilasläänin Esikunta ei voisi hoitaa päätehtäväänsä, asevelvollisuusasioiden hoitamista. Alueellisiin sotilasläänien esikuntiin aluetoimistot on
organisoitu sisäisesti siten, että esikuntaan kuuluu myös aluetoimisto.
Järjestely on hoidettu työjärjestyksillä ja tehtävänkuvauksilla. Sotilasläänin komentaja toimii myös kyseiseen
esikuntaan kuuluvan aluetoimiston
päällikkönä. Käytännössä tämä näkyy siinä, että tehdessään asevelvollisuusalan päätöksiä, komentajan on
allekirjoitettava päätökset aluetoimiston päällikkönä, ei sotilasläänin
komentajana. Samoin esimerkiksi
palvelukseen astumismääräykset ja
vastaavat asevelvollisuuslain mukaiset asiakirjat lähetetään aluetoimiston nimissä. Aluetoimiston sisällyt-

Lapin Sotilasläänin
Esikunnan toiminta
Maavoimien johtamis-ja hallintojärjestelmässä Lapin Sotilasläänin Esikunta saa tehtävät ja resurssit Mikkelissä sijaitsevalta Maavoimien
Esikunnalta. Alueellisena johtoesikuntana toimii puolestaan PohjoisSuomen Sotilasläänin Esikunta, joka
johtaa ja koordinoi alueellaan toimivien joukko-osastojen ja esikuntien
toimintaa.
Lapin Sotilasläänin Esikunnan
tehtävät säilyivät rakennemuutoksesta huolimatta lähes ennallaan, huollon tehtäviä lukuun ottamatta. Esikunta vastaa edelleen oman alueensa
puolustamisesta eli laatii operatiiviset suunnitelmat alueelleen, perustaa

LAPSLE 1.1.2008
Vahvuus
10 ups+6 ou +5 siv=21
EP

OPOS
- päällikkö

HENKOS
- päällikkö

Osesiups
Op, Lkp

Osesiups
Op, Tied

Osesiups
Koul, Vmp

Osesiups
Asev

Osesiups
Turv, Jojä

Osesiups
Huolto

Osups
Sij, Vap, Koul

Osups
Asev, Koul

Osups
Varustaminen

Osups
Perustaminen

Osups
Knto Hvj

Tstosiht
Kh, Vap, Yl

Tstosiht
Kh, Trss

Tstosiht
Asev, Siht

Tstosiht
Asev, Kuts

Tstosiht
Ark, Henk

Osups
Turvallisuus

Lisäksi esikunnan kokoonpanoon kuuluu Lapin Aluetoimisto.
September 9,
2008
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sodan ajan joukkoja ja valmistautuu
käyttämään niitä Pohjois-Suomen
Sotilasläänin Esikunnan käskemien
perusteiden ja vaatimusten mukaisesti. Operatiivinen suunnittelu on
työtä, joka ei näy ulospäin. Se antaa kuitenkin perusteet lähes kaikelle muulle toiminnalle. Lapin Sotilasläänin alueesta johtuen operatiivisen
suunnittelun merkitys toiminnassa
on keskeinen.
Kutsunnat ovat usein tulevien
asevelvollisten ensimmäinen todellinen kosketus puolustusvoimiin. Tästä johtuen Lapin Sotilasläänin Esikunta panostaa näihin vuosittaisiin
tilaisuuksiin merkittävästi. Varsinaiset kutsuntatilaisuudet järjestetään
asevelvollisuuslain mukaisesti 15.8
- 15.12 välisenä aikana. Kutsuntoihin osallistuville nuorille lähetetään
kutsut alkuvuoden aikana. Keväällä
julkaistaan kutsuntakuulutus, jossa
näkyvät sen vuoden kutsuntapaikat
ja ajankohdat. Lapin sotilasläänin
alueella järjestetään vuonna 2008
19 kutsuntatilaisuutta 12 kunnassa.
Jokainen kutsuntatilaisuus on pienimuotoinen maanpuolustusjuhla, jonka avaa aina sotilasläänin komentaja
tai esikuntapäällikkö. Tilaisuuksiin
osallistuvat myös veteraanien, kunnan, seurakunnan ja poliisin edustajat. Saadun palautteen mukaan kutsuntatilaisuudet ovat onnistuneet erittäin hyvin. Osallistujat ovat kehuneet
muun muassa kutsuntatilaisuudessa
valinnutta ilmapiiriä.
Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen järjestetään erillinen tilaisuus keväällä. Kuluvana vuonna
tilaisuus järjestettiin Sodankylässä
yhdessä Lapin sotilasläänin ja YläLapin aluetoimiston kanssa. Valintatilaisuuteen osallistui 23 naista.
Lapin alueen asevelvollisten
määrä ei riitä täyttämään Lapin Ilmatorjuntarykmentin, Lapin Lennoston, Jääkäriprikaatin sekä Lapin
Rajavartioston saapumiserien tavoitevahvuuksia. Noin puolet Lapin alueen joukko-osastoissa palvelevista

varusmiehistä tulee Oulun läänin
alueelta Lappilaiset nuoret suorittavat varusmiespalveluksen pääosin
erittäin hyvin. Siviilipalvelusmiesten
määrä on ollut perinteisesti hyvin vähäinen. Nuorten miesten fyysisessä
kunnossa on sen sijaan tapahtunut
pohjoisessakin huolestuttavaa muutosta huonompaan suuntaan. Lapin
Sotilasläänin Esikunta onkin aloittanut kutsunnanikäisille suunnatun
kampanjan, jolla yritetään innostaa
ja motivoida nuoria pitämään huolta
omasta fyysisestä kunnostaan. Toivottavasti edes muutama nuori innostuu asiasta. Tuloksia nähdään toivon
mukaan ensi vuoden aikana.
Eräs Lapin Sotilasläänin Esikuntaa eniten työllistävistä tehtävistä on
reserviläisten käskyttäminen kertausharjoituksiin sekä reserviläisten
vapautushakemusten käsittely. Lapin Sotilasläänin Esikunta käskyttää Lapin Ilmatorjuntarykmentin,
Lapin Lennoston, Tervolan Varikon
sekä omien kertausharjoitustensa
reserviläiset. Varsinkin vapautushakemusten käsittely on aikaa vievää
työtä, koska jokainen tapaus käsitellään yksilöllisesti. Lisäksi osasta
päätöksistä tulee vielä oikaisuvaatimuksia.
Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus ja sen tukeminen kuuluvat
oleellisina tehtävinä Lapin Sotilasläänin esikunnalle. Yhteistyö MPKY:
n kanssa on erittäin tiivistä. Rovaniemellä MPKY:n piiripäällikkönä
toimii aselaji-ihmisillekin tuttu evl
evp Risto Laakso. Vapaaehtoisen
maanpuolustuskoulutuksen painopiste on siirtynyt perustettavan Lapin maakuntakomppanian henkilöstön rekrytointiin ja koulutukseen.
Maakuntajoukothan ovat eräs tärkeimmistä uusista joukoista puolustusvoimissa. Ne ovat vapaaehtoisista,
sitoumuksen tehneistä reserviläisistä koottuja joukkoja, joita suunnitellaan käytettäväksi esimerkiksi kohteen suojaamiseen. Joukkoja tai niiden osia voidaan tarvittaessa käyttää
myös rauhan aikana virka-aputehtä-

viin. Maavoimiin maakuntakomppanioita on suunnitteilla kaiken kaikkiaan 28.
Lapin Sotilasläänin Esikunnan
henkilöstö osallistuu komentajan
johdolla maanpuolustustahdon ylläpitoon Lapin läänin alueella osallistumalla maanpuolustusjuhliin, veteraanijärjestöjen tilaisuuksiin sekä
muiden yhteistyökumppaneiden järjestämiin tapahtumiin. Monivuotinen
yhteistoiminta Lapin lääninhallituksen, paikallisten viranomaisten, veteraanijärjestöjen sekä paikallisten
ihmisten kanssa on jatkunut rakennemuutoksen jälkeenkin. Merkittävin muutos koskee alueellisen maanpuolustuskurssin järjestelyitä. Aikaisemmin Lapin Sotilasläänin Esikunta
järjesti kurssin yhteistoiminnassa Lapin lääninhallituksen kanssa. Uudessa johtamis- ja hallintojärjestelmässä
vastuu kurssin järjestelyistä puolustusvoimien osalta on Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikunnalla. Lapin
Sotilasläänin Esikunnan tehtävänä on
tukea kurssin järjestelyitä joka toinen
vuosi. Vuonna 2009 vastuu tuesta on
Jääkäriprikaatiin kuuluvalla Ylä-Lapin Aluetoimistolla. Lapin Sotilasläänin Esikunnan vuoro on vuonna
2010.

pysty yksin toteuttamaan kaikkia tehtäviään, muun muassa järjestämään
harjoituksia. Tarvittaessa esikunta
saa tukea materiaalin, ajoneuvojen,
tilojen sekä henkilöstön osalta ilmatorjuntarykmentiltä ja joskus myös
lennostolta. Lapin Ilmatorjuntarykmentin kanssa käydään syksyisin
neuvottelut, joissa sovitaan seuraavan vuoden tukitoimet. Rovaniemen
Varuskunnassa joukkojen välinen yhteistoiminta pelaa hyvin. Lapin Lennoston, Lapin Ilmatorjuntarykmentin
sekä Lapin Sotilasläänin komentaja
ovat tiiviissä yhteistyössä keskenään.
Todettakoon, että Rovaniemen Varuskunnan päällikkönä toimii Lapin
Lennoston komentaja.
Lapin Sotilasläänin Esikunnan
sotilashenkilöstöstä osa on taustaltaan ilmatorjuntakoulutettuja. Siirto
Lapin Ilmatorjuntarykmentistä sotilasläänin esikuntaan on hyvä vaihtoehto henkilön pohtiessa uraansa
ja mahdollisia uusia tehtäviä. Tällä
hetkellä esikunnassa palvelee ilmatorjuntakoulutettuja henkilöitä kirjoittajan lisäksi majuri Jukka Soini
(henkilöstöosaston päällikkö), majuri Tero Repo (operatiivinen suunnittelu) sekä yliluutnantti Kari Valkama
(sijoittaja).

Lapin Sotilasläänin
Esikunta Rovaniemen
varuskunnassa

Lopuksi

Lapin Sotilasläänin Esikunnan rooli ja liittymäpisteet ilmapuolustukseen ovat vähäiset. Operatiivisessa
suunnittelussa ilmatorjunta on toki
mukana, mutta perusteet sotilasläänin esikunta saa operatiiviselta sotilaslääniltä Oulusta. Pohjois-Suomen
Sotilasläänin Esikunta vastaa operatiivisesta yhteistoiminnasta Lapin
Lennoston kanssa. Rauhan aikana
merkittävin yhteistoiminnan muoto sekä ilmatorjuntarykmentin että
lennoston kanssa liittyy asevelvollisuusasioiden hoitoon, josta aiemmin
jo kerrottiinkin.
Lapin Sotilasläänin Esikunta ei

Lapin Sotilasläänin Esikunnalla on
oma merkittävä roolinsa osana maavoimia. Vaikka esikunnan tehtävät eivät suoranaisesti liity ilmapuolustukseen, hoitamalla asevelvollisuuslain
mukaiset tehtävänsä esikunta antaa
kuitenkin merkittävää tukea sekä Lapin Ilmatorjuntarykmentille että Lapin Lennostolle.
Ilmapuolustus ja sen merkitys ei
pääse unohtumaan. Siitä pitävät huolen esikunnassa palvelevat ilmatorjuntakoulutetut henkilöt. Ilmatorjunta -lehteä luetaan Lapin Sotilasläänin
Esikunnassakin.
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YHTEISTYÖLLÄ
ETELÄ-SUOMEN TURVAKSI
Etelä-Suomen sotilaslääni
on operatiivinen
sotilaslääni
Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamisen myötä Helsingin ja Uudenmaan sotilasläänit lakkautettiin vuoden 2007 viimeisenä päivänä. Niiden tilalle perustettiin Etelä-Suomen Sotilaslääni
ja Etelä-Suomen Huoltorykmentti,
jotka aloittivat toimintansa 1.1.2008.
Etelä-Suomen Sotilaslääni on operatiivinen sotilaslääni, johon kuuluvat
sotilasläänin esikunta ja Kaartin Jääkärirykmentti. Sotilasläänin esikunnan operatiivinen ja henkilöstöosasto
sekä huoltorykmentin esikunta aloittivat toimintansa Helsingin Sotilasläänin Esikunnan vanhoissa tiloissa
Laivanvarustajankadulla.
Helsingin Aluetoimisto
perustettiin osaksi Kaartin
Jääkärirykmenttiä Santahaminaan. Sotilasläänin esikuntaan kuuluvat aluetoimistot sijoitettiin keskeisille
paikoille Uudellemaalle.
Uudenmaan Aluetoimiston tilat ovat Uudenmaan Prikaatin yhteydessä Tammisaaressa ja Itä-Uudenmaan aluetoimisto on sijoitettu Tuusulaan Maanpuolustuskorkeakoulun hallinnoimiin tiloihin
Taistelukoululle. Itä-Uudenmaan aluetoimistoon kuuluu
Porvooseen sijoittuva palvelupiste. Kaartin Jääkäriryk14 • Ilmatorjunta 3/2008

mentin huoltokeskuksen toiminnot
siirrettiin Etelä-Suomen Huoltorykmentin hoidettavaksi.
Lakkautetun Helsingin Sotilasläänin motto ”yhteistyöllä pääkaupunkiseudun turvaksi” voidaan nyt
vuoden alusta mukauttaa vastaamaan
uutta tilannetta: ”Yhteistyöllä EteläSuomen turvaksi.”

Sotilasläänin ja sen
esikunnan tehtävät
ja vastuut muuttuvat
Etelä-Suomen Sotilaslääni vastaa
alueensa operatiivisesta suunnittelusta ja toimeenpanosta, valmiuden
ylläpidosta, valmiuden säätelystä,
puolustusvalmistelujen yhteensovittamisesta alueen muiden toimijoiden
kanssa sekä käskettyjen joukkojen

perustamisesta. Sotilaslääni toimii
aluehallintoviranomaisena ja vastaa
turvallisuusvalvonnasta sekä virka-avusta alueellaan. Aluetoimistot
vastaavat asevelvollisuusasioiden ja
sodan ajan sotilasalueen tehtävien
valmisteluista ja toteutuksesta alueellaan. Aluehallintoviranomaisena
Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnan yhteistoimintaosapuolina ovat
lääninhallitukset.
Valmiutta kohotettaessa sotilasläänin komentaja johtaa perustettuja
sotilasalueita ja suoraan sotilasläänin
johdossa olevia joukkoja. Sotilaslääni tukee meri- ja ilmavoimia sekä Rajavartiolaitosta perustamalla niiden
joukkoja.
Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja on prikaatikenraali JuhaPekka Liikola. Sotilasläänin esikunta jakaantuu neljään osaan:
operatiiviseen osastoon,
henkilöstöosastoon, Uudenmaan Aluetoimistoon ja
Itä-Uudenmaan aluetoimistoon.
Sotilasläänin esikunta
ohjaa aluetoimistojen asevelvollisuusalan toimintaa ja
reserviläiskoulutusta. Aluetoimistot tekevät pääosan
asevelvollisuusalan hallinnollisista päätöksistä ja
kaikki alueensa kertausharjoituskäskytykseen liittyvät
toimenpiteet. Sotilasläänin
esikunta kouluttaa itse vain
sotilasläänin esikunnan suo-

rassa johdossa olevat sodan ajan joukot. Koska sotilasläänin asevelvollisuustoiminta ja reserviläiskoulutus
toteutetaan pääosin vain aluetoimistoissa, sotilasläänin esikunnan yhteydessä ei enää ole palvelupistettä.
Etelä-Suomen sotilasläänin asiakaspalvelu toteutetaan aluetoimistojen
asiakaspalvelupisteissä sekä Porvoon
palvelupisteessä.

Ilmapuolustus ESSL:ssä
Ilmapuolustus on tärkeässä roolissa
ESSL:ssa. Operatiivisella osastolla
työskentelee ilmapuolustusupseeri, jonka vastuulla on suunnitella ja
johtaa ESSL:n ilmapuolustusjärjestelyitä.
ESSL:n ilmapuolustusjärjestelyt toteutetaan yhteistyössä ilmavoimien, maavoimien esikunnan ja
Panssariprikaatin kanssa. Lisäksi
ESSLE:n ilmapuolustusupseeri tekee yhteistyötä muiden operatiivisten
sotilasläänien ja merivoimien ilmapuolustusupseereiden sekä ilmailuja muiden viranomaisten kanssa.
ESSLE järjestää vuosittain oman
ilmapuolustusharjoituksen, jossa harjoitellaan pääkaupunkiseudun ilmapuolustusta. Harjoituksen teemoina
ovat olleet mm. tulenkäytön johtaminen, ilmatorjunnan viestijärjestelyt ja
erilaiset taistelutekniset toiminnot.
ESSL:n ilmapuolustusharjoituksissa koulutetaan painopisteisesti henkilökuntaa, mutta harjoituksiin
voi osallistua myös reserviläisiä ja
varusmiehiä harjoitusteemasta riippuen. Harjoituksissa hiotaan yhteistoimintaa pääkaupunkiseudulla toimivien muiden joukkojen ja viranomaisten kanssa.
ESSL:n ilmapuolustus on kovassa iskussa ja ”PROCUL ET ALTE”
-henki vallitsee edelleen voimakkaana Helsingin alueen ilmatorjunnasta vastaavassa joukossa, vaikka sen
toteuttavat pääjoukot ovat siirtäneet
majapaikkansa Helsingin lähituntumasta Hyrylästä kauemmaksi Parolaan.

Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Juha-Pekka Liikola
tarkasti HELITR:n harjoituksen syyskuussa 2008. Kuvassa (vas) maj Roi
Helminen, prkenr Liikola, maj Tomi Tuomi ja kapt Janne Kananen.
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ALUETOIMISTO
– MIKÄ SE ON?
Katekismus ei sitä kerro, mutta tämän artikkelin aikana toivon pystyväni aukaisemaan lukijoille otsikon
kysymyksen mahdollisimman hyvin. Tuo sama kysymys on jo usein

esitetty monelle sotilaalle edellisen
selonteon jälkeen. Tulen kertomaan
aluetoimiston toiminnasta Ylä-Lapin
Aluetoimiston näkökulmasta. Painotukset olisivat todennäköisesti erilai-

set jonkin muun aluetoimiston päällikön kertomana.
Muutama virallinen rivi tähän
alkuun. Kenttäohjesäännön yleisen
osan mukaan aluetoimisto on:
”Sotilasalueen perustamisvastuussa
oleviin joukko-osastoihin, esikuntiin
tai laitoksiin
perustettava toimisto, jonka normaaliolojen tehtävissä korostuvat operatiivinen suunnittelu,
maanpuolustuskoulutuksen koordinointi, asevelvollisuusasiat ja asiakaspalvelu sekä osallistuminen kutsuntojen toimeenpanemiseen.”
Määritelmän mukaiset tehtävät
ovat erittäin keskeisiä puolustusvoimien kannalta. Aluetoimistojen
vastuulle on sälytetty laaja vastuukenttä, joka kattaa koko kirjon alkaen
asevelvollisten ensimmäisistä kokemuksista puolustusvoimista päättyen
joukkojen suunnitteluun ja käyttöön
kriisiajan olosuhteissa. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että asevelvolliset ovat aluetoimistojen vastuulla
kaiken muun ajan paitsi varsinaisen
varusmiespalveluksen. Tuolloinhan
he ovat ”lainassa” eri joukko-osastoissa, jotta heille voitaisiin kouluttaa
tarvittavat sotilastaidot- ja tiedot.

MIKÄ MUUTTUI 1.1.2008?

Liikekannallepanojuliste 1930 -luvulta.
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Vuodenvaihteen muutokset 1.1.2008
maavoimissa olivat suurimmat sitten
sotavuosien. Organisaatioita muutettiin lähes jokaisella tasolla. Eräs suurimmista muutoksista oli aluetoimistojen perustaminen.

Muutokseen liittyen perustettiin
myös Ylä-Lapin Aluetoimisto (YLAPALTSTO). Olemme Pohjois-Suomen Sotilasläänin alainen aluehallintoviranomainen ja osa Jääkäriprikaatin esikuntaa. JPR:n esikunnassa
Ylä-Lapin aluetoimisto on osa operatiivista osastoa.
YLAPALTSTO:n päätehtävä on
sotilaallisen maanpuolustuksen valmistelu ja asevelvollisuusasioiden
hoitaminen Suomen yhdeksän pohjoisimman kunnan alueella.
Aluetoimisto vastaa käskettyjen
joukkojen perustamisesta ja käyttöönsä osoitettujen joukkojen johtamisesta. Aluetoimisto osallistuu
joukkojensa koulutusjärjestelyjen
suunnitteluun, vastaa perustamisvastuullaan olevien joukkojen sijoittamisesta sekä osallistuu käyttöönsä
tulevien joukkojen henkilöstön ja
ajoneuvojen sijoittamiseen ja vastaa
käskettyjen harjoitusten toteuttamisesta.
Aluetoimisto vastaa vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja -koulutuksen toteutuksesta ja tuesta sekä yhteydenpidosta Maanpuolustuskoulutusyhdistykseen (MPKY), vastuualueensa maanpuolustusjärjestöihin ja
reserviin sekä osallistuu maanpuolustuskurssien toteutukseen operatiivisen sotilasläänin komentajan käskemällä tavalla.
Aluetoimistojen perustaminen
toi asevelvollisten suuntaan muutoksia kuitenkin varsin vähän. Heidän
suuntaansa teemme edelleen ne samat asiat kuin aikaisemmin sotilasläänien esikunnat ovat tehneet. Kaikki asevelvollisuuteen liittyvät keskeiset päätökset tehdään 1.1.2008
alkaen aluetoimistoissa. Lukumääräisesti aluetoimistoja on kuitenkin
enemmän kuin sotilasläänejä oli, joten on todennäköisempää, että palvelua saa lähempää kuin aiemmin.
Tämä pitää paikkansa ainakin täällä pohjoisessa Ylä-Lapin vastuualueen yhdeksän kunnan asevelvollisten osalta.
Kaikki aluetoimistot ovat ta-

Osia Ylä-Lapin Aluetoimiston kutsuntakuulutuksesta pohjoissaameksi.

valla tai toisella erilaisia. Toisissa
aluetoimistoissa korostuu vahvasti
asevelvollisuusasiat suuren valvonnanalaismäärän takia, kun taas toisaalla toimialueen laajuus tuottaa
omat haasteensa. Toisaalla kuntien
kaksikielisyys tuo oman mausteensa
toimintaan, kun taas toisaalla aluetoimiston vastuualueella saattaa olla
lukuisia puolustusvoimien joukkoosastoja.
Yksi yhteinen seikka löytyy kuitenkin kaikista puolustusvoimien
aluetoimistoista – ne toimivat asevelvollisten suuntaan ”yhden luukun” -periaatteella - kaikki asevelvollisuuspäätökset tehdään aluetoimistossa. Sama periaate pätee myös
yhteistyöhön maanpuolustusjärjestöjen suuntaan sekä toiminta-alueen
viranomaisiin.

VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Viranomaisyhteistyö tulee joukkoosaston yhteyteen perustetun aluetoimiston osalta eräällä tavalla uutena
asiana, sillä aiemmin alueellinen yh-

teistoiminta on sovittu sotilasläänin
toimesta ja paikallinen yhteistoiminta taas joukko-osaston voimin. Vuoden 2008 alusta alkaen käytännön
yhteistoiminta puolustusvoimien ja
eri viranomaisten välillä alueellisella
tasolla toteutetaan aluetoimiston toimesta ylemmän johtoportaan määrittelemällä tavalla.
Yhteistoiminnassa tulee tulevaisuudessakin olemaan haasteita, sillä
myös siviilipuolen organisaatioissa
näyttää olevan muutospaineita niin
kihlakuntien kuin lääninhallituksienkin roolien suhteen. Jäämme
mielenkiinnolla odottamaan tulevia
ratkaisuja ja uusia yhteistoimintakumppaneita.
Alueellisten Maanpuolustuskurssien tukeminen operatiivisen sotilasläänin ohjeistamana on myös yksi
osa-alue, joka lisää yhteistyötä eri
viranomaisten kanssa sekä kohentaa
osallistujien ja heidän organisaatioidensa tuntemusta aluetoimistoista.
››
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...ALUETOIMISTO – MIKÄ SE ON?

MAANPUOLUSTUSKOULUTUKSEN
KOORDINOINTI
Yhteistyö Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPKY) kanssa syveni entisestään vuoden 2008 alusta
alkaen. Tulemme jatkossakin aktiivisesti pyrkimään tilanteeseen, jossa voimme tilata MPKY:ltä kursseja palvelemaan sodan ajan joukkojemme osaamista nousujohteisesti ja
suunnitelmallisesti.
Maanpuolustuskoulutuksen
koordinoinnissa yksi keskeinen työ
on kertausharjoitusten, puolustusvoimien vapaaehtoisten harjoitusten ja
vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen nivouttaminen siten, että
harjoitukset kohdistuisivat oikeisiin
joukkoihin ja olisivat aikataulullisesti oikeassa rytmissä. Suunnitelmat laaditaankin näiltä osin läheisessä yhteistyössä MPKY:n kanssa
normaalin toiminnan ja resurssien
suunnittelun rytmissä.
Tulemme antamaan myös pienet

toimitilat MPKY:lle Ylä-Lapin Aluetoimiston yhteydestä. Näin teemme
yhteistyömme ainakin näiltä osin
helpommaksi.

MILLAINEN ON
YLÄ-LAPIN ALUETOIMISTO
ELI YLAPALTSTO?
Tässä kohtaa pitää tietysti kehua
omaansa, eli kyseessä on suurin ja kaunein. Kaunein ainakin keväthankien ja
ruskan aikaan sekä suurin pinta-alaltaan. Leikki leikkinä menköön, mutta
totta toki toinen puoli. YLAPALTSTO:n vastuualue on pinta-alansa puolesta suurin, mutta valvonnanalaisten
asevelvollisten ja reserviläisten määrä
on taas pienin. Meillä korostuvat pitkien etäisyyksien takia esimerkiksi asevelvollisten asiakaspalvelussa puhelinneuvonta ja internet -kotisivut.
Toimipisteestämme Sodankylästä on matkaa Utsjoelle tai Kilpisjärvelle noin 320 kilometriä linnuntietä.
Matkana se on sama kuin linnuntietä
Turusta Mikkeliin.

Myös kolme eri saamenkieltä
(pohjoissaame, inarinsaame ja koltansaame) tuovat oman mausteensa
toimintaamme. Vielä tällä hetkellä emme pysty tarjoamaan välitöntä asiakaspalvelua saamen kielillä,
mutta pienillä järjestelyillä voimme
palvella myös saamenkielisiä heidän
omalla kielellään.
Kaikki kutsuntaan liittyvät asiakirjat lähetämme saamenkielisille
asevelvollisille käännettynä myös
saamen eri kielille.
Suomen yhdeksän pohjoisinta
kuntaa ovat kotikuntiamme, joissa
asuu 33 600 henkilöä ja kokonaisuudessaan valvonnanalaisia on reilut
11 000 henkilöä. Kutsunnoissamme
käy vuosittain ”vain” 250 kutsunnanalaista, mutta heille me voimmekin
sitten aidosti tarjota henkilökohtaisen palvelun niin kutsuntatilanteessa kuin muutoinkin. Kutsunnat pidetään edelleen jokaisessa kunnassa,
sillä kutsuntatilaisuus on aina myös
paikallinen maanpuolustusjuhla. Tilaisuuden yhteydessä on myös hyvät
mahdollisuudet sopia yhteistyöstä.
Vuonna 2008 kuntien kanssa sovitaan muun muassa henkilöstön varaamisjärjestelyistä ja -vastuista.
Valvonnanalaistemme vähäinen
määrä tuo haasteensa myös Ylä-Lapin Maakuntakomppanian rekrytointiin, mutta olemme onnistuneet siinä
asiassa täysin suunnitelman mukaisesti ja YLAPMAAKK on herättänyt
ansaittua huomiota reserviläistemme
parissa.
Laaja vastuualueemme tuo mukanaan erityispiirteitä. Tällaisina
mainittakoon vaikkapa alueemme
lukuisat matkailukeskukset, uudet
kaivostoimintaan liittyvät hankkeet
ja valtakunnan raja kolmen eri valtion kanssa.

MITÄ TULEVAISUUDESSA?

Ylä-Lapin Aluetoimiston kotikunnat.
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Olemme ottaneet haasteen vastaan
ja lähtökohtana pidämme, että Lapin Sotilasläänin Esikunnan vuosia
harjoittama perinteikäs ja laadukas

toiminta asevelvollisuuteen liittyvissä asioissa jatkuu Ylä-Lapin alueella
myös meidän toimestamme. Asevelvollisten suuntaan haluamme osoittaa ammattitaitoa kaikissa asioissa ja
kaikkina aikoina. Pohjoissuomalaiseen tapaan odotamme tietysti myös
reilua palautetta toiminnastamme.
Myös muiden YLAPALTSTO:n
tehtävien osalta haluamme olla meille asetettujen odotuksien arvoisia,
oli kyse sitten reserviläiskoulutuksesta, operatiivisista suunnitelmista
tai vaikkapa Ylä-Lapin Maakuntakomppaniasta.
Haasteitakin on näköpiirissä.
Tällaisia seikkoja ovat mielestäni
viestinnän onnistuminen ”suuren
yleisön” suuntaan, jotta kaikki tietäisivät organisaatiomuutoksen jälkeen, että asevelvollisuusasiat hoidetaan aluetoimistoissa. Henkilöstön
jaksaminen jatkuvan muutoksen aikana huolestuttaa pienen väkimäärän
toimipisteessä.
Uuden luomisessa on mukana

YLAPALTSTO:n asevelvollisuusalan henkilöstöä, kapteeni Tapio Mommo ja
toimistosihteeri Soile Paasilinna-Martin.

aina tiettyä jännitystä, vaikka on ollut mieluisaa rakentaa sellaista organisaatiota, mitä ei aikaisemmin koskaan ole ollut olemassa. Ylä-Lapin
alueella asevelvollisten palvelu halutaan tuoda lähemmäksi asiakasta ja
toivomme, että myös asiakkaamme
sen huomaavat.

Historia ja perinteet pitää tietää
ja nykytilanne tuntea, jotta voimme
rakentaa uutta. Yksin emme siihen
kaikkeen pysty mutta verkostoitumisen kautta me selviämme samalla
tavoin, kuten Lapin ihmiset ovat tehneet läpi vuosituhansien – ennakoimalla ja yhteistyöllä.

www.satel.com

LOHTAJAN
KUNTA
68230 Lohtaja
www.lohtaja.fi
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Kapteeni Mano Nokelainen
Panssariprikaati

Verkostojohtamisen mahdollisuudet
ja haasteet ilmapuolustuksen
tulenkäytön johtamisessa
Artikkelissa tarkastellaan verkostoitumiseen ja verkostokeskeiseen sodankäyntiin liittyvien teoreettisten
käsitteiden kautta verkostojohtamisen aiheuttamia mahdollisuuksia ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisen ympäristössä. Esille tuodaan
myös verkostojohtamisen ongelmat,
joita vielä tässä yhteydessä pidetään
muutoksen haasteina.
Johtamisjärjestelmien kehitystä
on viime vuosina maailmanlaajuisesti ohjannut pyrkimys verkostokeskeisyyteen. Johtava verkostokeskeisen sodankäynnin (Network Centric
Warfare, NCW) hypoteesi on ollut,
että joukko joka kykenee muodostamaan ja jakamaan yksityiskohtaisen
tilannekuvan sekä luomaan ja jakamaan tietoisuuden komentajien päätöksistä, parantaa joukon suorituskykyä taistelukentällä. Puolustusvoimissa siirrytään myös vuoteen 2010
mennessä kaikkien puolustushaarojen yhteiseen integroituun tiedustelu, valvonta- ja johtamisjärjestelmään
(iTVJ). Järjestelmän on tarkoitus
mahdollistaa aivan uuden tasoinen
tilannetietoisuus sekä tiedonvaihto
kaikilla johtamisen tasoilla puolustusvoimien yhteisoperaatioissa kuin
myös eri viranomaisten ja kansainvälisten toimijoiden välillä. Järjestelmän myötä johtamisessa siirrytään
20 • Ilmatorjunta 3/2008

noudattamaan nykyaikaisen verkostojohtamisen periaatteita, jonka ideana on verkottuneessa toimintaympäristössä yhdistää tieto, osaaminen ja
johtamissuoritus lisäarvoa tuottavalla
tavalla. Verkostokeskeinen johtamistapa nähdään puolustusvoimille mahdollisuutena hyödyntää sensoreiden,
tietoverkkojen ja tietojärjestelmien
luoma tilannekuva maksimaalisena
suorituskykynä. Muutoksen odotetaan lisäävän lähivuosina kansallisen
puolustuksemme suorituskykyä merkittävästi. Suorituskyky muodostuu
järjestelmän ja/tai joukon toiminnan
mahdollistamista suunnitelmista ja
eri tehtäviin harjoitelluista käyttöja toimintaperiaatteista, riittävästä
ja osaavasta henkilöstöstä, tehtävään tarvittavasta materiaalista, toimintaan tarvittavasta infrastruktuurista sekä puolustusvoimien omasta
tai yhteiskunnan tarjoamista tukeutumismahdollisuuksista.
Puolustusvoimissa on vuosien
saatossa kehitetty oma johtamisen
toimintatapamalli. Johtamistoimintaa ovat muokanneet puolustusvoimien organisaatiorakenne ja organisaatiokulttuuri, jonka sisällä johtajille on muotoutunut tapa johtaa
alaisiaan ja asioita. Käytännön johtamistoiminta on osittain eronnut
eri puolustushaarojen välillä, johtu-

en johtamiseen käytettävien välineiden ja laitteiden aiheuttamista eroista. Johtamistoiminta on muokannut
myös puolustushaarojen johtamiskulttuureja, joten voidaan todeta eri
puolustushaaroissa olevan hieman
erilainen johtamisen toimintatapa.
Käyttöön otettava integroitu tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa eri
puolustushaarojen ja aselajien välille
rakennettavan verkon, jossa pystytään siirtämään suuriakin tietomääriä paikasta toiseen. Tulevaisuudessa
tekniset ratkaisut mahdollistavat yhteneväiset johtamisvälineet. Teknologian korostamiselle ei ole juuri näkyvissä vaihtoehtoja, sillä vastustaja
tulee hyödyntämään tätä osa-aluetta
tarpeisiinsa parhaan kykynsä mukaan. Verkostojohtamisen tavoitteena on yhdistää tieto kaikkien puolustushaarojen osalta, joka siis tarkoittaa myös sitä, että johtamisvälineet
yhtenäistetään sekä sen myötä myös
toimintatapoja yhtenäistetään.
Verkostojohtamisella ymmärretään verkostoituneen organisaation
johtamista verkon välityksellä. Puolustusvoimissa verkostojohtamisen
ajatuksen taustalla on verkostopuolustuksen ja verkostokeskeisen sodankäynnin periaatteet. Tarkoituksena on
verkottuneen toimintaympäristön pe-

rusteella saavuttaa ja jakaa parempi
tilannekuva, lisätä johtamisprosessin
reagointikykyä ja nopeutta, vaikuttaa
johtamisprosessilla reaaliaikaisemmin sekä päästä johtamisprosessilla
hajautetumpaan johtamiseen.
Kenttäohjesääntö määrittää puolustusjärjestelmän toiminnan perusteet. Kenttäohjesäännössä on määritetty myös johtamisen keskeiset
prosessit, jotka tukevat verkostojohtamisen periaatteita. Johtamisen
keskeisiä prosesseja ovat tilannekuvan muodostaminen, suunnittelu,
toimeenpano sekä vaikuttavuuden
arviointi. Tilannekuvan muodostamiseksi informaatiota hankitaan eri
lähteistä useilla eri menetelmillä ja
se jaetaan tietona tarvitsijoille käyttöoikeuksien mukaisesti. Johtamisen
prosessien ja muun tiedon perusteella muodostuu tilannetietoisuus, joka
mahdollistaa oikea-aikaisen johtamisen. Tämä aiheuttaa verkostojohtamisen keskeisimmän haasteen eli
miten kyetään vaikuttamaan oikeaan
aikaan, oikeassa paikassa. Johtaminen edellyttää ennen kaikkea hyvää
tilannetietoisuutta, jonka jälkeen on
kysymys tilannetiedon oikea-aikaisesta hyödyntämisestä. Saavuttaakseen perusta verkostojohtamiselle
täytyy joukkojen olla vahvasti verkostoituneita toimivilla järjestelmillä. Ydinidea on teknisten järjestelmien mahdollistama mahdollisimman
reaaliaikainen tilannekuva.

Mahdollisuudet
Verkostokeskeinen toiminta mahdollistaa käyttäjien liikkumisen, hajautumisen maantieteellisesti sekä virtuaalisten organisaatioiden toiminnan.
Tiedon/informaation luotettava reaaliaikainen välitys ja käyttö ovat kuitenkin ehdoton edellytys muutokselle myös jatkossa. Verkostoitumisen
tarkoituksena on myös organisaation ja toimijoiden verkottuminen. Sen
ajatuksena on myös edellä mainittu
joukkojen hajauttaminen. On mahdollista siirtyä kiinteistä johtamispai-

koista liikkuviin johtamispaikkoihin
sekä tarvittaessa useisiin johtamispaikkoihin. Verkostoitumisen myötä toiminnan suunnittelussa päästään
rinnakkaiseen suunnitteluprosessiin,
jossa johtamisen eri tasoilla on käytettävissä tieto toisten johtamistasojen suunnittelusta. Samalla saavutetaan verkostokeskeisen sodankäynnin yksi etu, parempi selviytyminen
taistelukentällä, jonka mahdollistaa
yhteisten tietokantojen ja verkostoitumisen lisäksi hajautettu toiminta.
Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisen osalta tämä tarkoittaa johtamispaikkojen hajauttamista ja riippumattomuutta kiinteistä toimipaikoista
sekä ilmapuolustuksen suorituskykyjen keskittämistä koottuun vaikutukseen hajautetuista ryhmityksistä.
Vahvasti verkostoitunut joukko
parantaa tiedon jakamista. Informaation jakaminen ja yhteistyö kehittää
informaation laatua sekä jaettua tilannetietoisuutta. Jaettu tilannetietoisuus mahdollistaa yhteistyön ja
joukkojen itseohjautuvuuden. Kaikki edellä mainitut verkostokeskeisen
sodankäynnin elementit kehittävät
operaatioiden vaikuttavuutta. Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisen
näkökulmasta tämä näkyy tarvittaessa joukkojen toimintana pelkän ilmatilannekuvan perusteella annettujen
uhkamallien ja toimintaohjeiden perusteella. Tieto toiminta-ajatuksesta,
käytettävistä suorituskyvyistä ja tilanteesta on paremmin käytettävissä
toiminnan eri tasoilla, joka edistää
johtamistoimintaa.
Verkostokeskeisen sodankäynnin
perusperiaatteen mukaista on jakaa
tietoa paitsi hierarkian mukaan ylös
ja alas, myös yhteistoimintasuhteissa sivulle ja ohi oman organisaation.
Näin voidaan tietoa jakamalla tehostaa yhteistoimintaa ja kokonaisuuden
toimivuutta. Sotilaallisessa toimintaympäristössä tiedon jakaminen
tarkoittaa esim. seuraavaa: taisteluyksikkö jakaa tietoa aikomuksistaan kuten esimerkiksi maaliksi lukituista vihollisyksiköistä naapureille.

Tämä tieto välittyy kaikille naapureille, eikä niiden tarvitse iskeä turhaan samaan maaliin. Samalla välittyy omien naapureiden tila ja niiden
vihollistilanne. Tietoa ei siis analysoida kootusti vaan sitä jaetaan verkottuneesti. Ilmapuolustuksen tulenkäytön näkökulmasta jokaisella toimintatasalla tulee olla mahdollisuus
reaaliaikaiseen tilannekuvaan, joka
mahdollistaa maalien analysoinnin
ja tulenkäytön jakamisen ampuvilla
yksiköille optimaalisella tasolla. Kokonaisvaltainen, yhtenäinen tilannekuva mahdollistaa myös ilmapuolustuksen suorituskykyjen yhdistämisen
yhteistorjunnassa.
Tiedon käytettävyys johtamisen
eri tasoilla mahdollistaa myös tiedon
rajaamisen johtamistasolle tarvittaviin tietoihin. Jaettu tilannetietoisuus ja kyky johtaa joukkoja nopeasti
mahdollistavat myös asevaikutuksen
täsmäkäytön oikea-aikaisesti vastustajan kriittisiin kohteisiin. Samalla
varmistetaan, ettei samaa maalia
ammuta useammalla järjestelmällä.
Näin pystytään saavuttamaan pienemmällä voimankäytöllä isompi
vaikutus sekä säästämään kustannuksissa. Tämä vastaavasti mahdollistaa
käytettävien joukkojen määrän vähentämisen. Ilmapuolustuksen tulenkäytön näkökulmasta kyetään lukumääräisesti vähistä ilmatorjuntajärjestelmistä saamaan maksimaalinen
teho esimerkiksi maalien tulittamisen
suhteen välttämällä ampumasta usealla järjestelmällä samaan maaliin.
Kyky muuttaa ja hyväksikäyttää
informaatiota on verkostokeskeisen
sodankäynnin avaintekijöitä. Tämä
edellyttää, että kaikkien joukkojen
tulee olla verkostoituneita ja kyetä jakamaan tietoa verkossa toisilleen. Samoin joukkojen tulee olla kykeneviä
löytämään ja ymmärtämään verkossa
liikkuvaa tietoa. Jos nämä ehdot eivät täyty, menetetään merkittävä osa
suorituskyvystä. Verkostoituminen ja
sen myötä parempi tieto mahdollistaa
johtamisen näkökulmasta paremman
››
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suunnittelun, päätöksenteon nopeutumisen ja joustavan sekä innovatiivisen toiminnan, jotka mahdollistavat vähemmällä suorituskyvyllä suuremman vaikutuksen.

Haasteet
Pelkkä ihmisten johtaminen (leadership) ei riitä, vaan sitä on täydennettävä rakenteiden ja prosessien hallinnalla (management). Monimutkaistuvan toimintaympäristön ymmärtäminen ja toiminnan taidokas johtaminen vie intuitiiviset sotilasjohtajat
menestykseen taistelukentällä. Vuorovaikutus johtajan ja johdettavan välillä ei ole poistunut eikä tule poistumaan myöskään verkostojohtamisen
mallissa. Mitä vähemmän on yksilöllisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen hetkiä, niin sitä tärkeämpää on
vuorovaikutushetkien hyväksikäyttö.
Näiden hetkien aikana tulee johtajan
hankkia johdettavien luottamus. Verkostojohtamisessa toiminnan ajatus
ei ole siinä, että yksittäistä aselavettia
johdettaisi komentajakeskisesti, vaan
sensoreiden ja asejärjestelmien verkottuminen toteuttamaan komentajan
toiminta-ajatus.
Verkostomainen toiminta ja sen

Verkostoituneet
joukot

Jaettu
tieto

sähköiset apuvälineet mahdollistavat
paljon mielenkiintoisia ilmiöitä, mutta ne eivät kuitenkaan automaattisesti tarjoa oikotietä informaatiotulvan,
hierarkian, statuksen ja henkilökohtaisten suhteiden ohi. Suurimpana
verkostokeskeisen sodankäynnin aiheuttamana haasteena on riippuvuus
verkostoituneesta tiedosta. Mikäli reaaliaikainen tilannekuva puuttuu, lamautuu myös johtaminen. Voitanee
todeta tiedon hallinnan olevan kriittinen tekijä, mutta myös suuri mahdollisuus..
Tiedon määrä ja sen rajaaminen
oikeille käyttäjillä tulee olemaan
myös haaste. Esimerkiksi ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmässä tulee tieto rajata juuri toimintatasolle sopivaksi, koska muuten
johtamista haittaa tiedon ylitarjonta
ja rajallinen käsittelykyky. Informaation käsittely tuo mukanaan myös ongelman tietoturvasta, joka oleellisesti
voi myös rajoittaa tiedon jakamista
tarvitsijoille.

Lopuksi
Verkostokeskeisen sodankäynnin
pohjana ovat verkostoituneet joukot,
jotka ovat kykeneviä jakamaan tietoa

Parantunut
tilannetietoisuus

Yhteistyö
Itseohjautuvuus

Verkostojohtamisen toiminta-ajatus johtamisessa
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Yhteiset
suorituskyvyt

Tehostunut
toiminta

verkossa toisilleen sekä löytämään ja
käsittelemään verkossa liikkuvaa tietoa. Ilmapuolustuksen tulenkäytön
johtamisen lähtökohtina voidaan selkeästi pitää verkostokeskeisen sodankäynnin tavoitteita. Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisen toiminta
on nopeatempoista ja laaja-alaista.
Johtamisessa tarvitaan reaaliaikaista
tilannetietoisuutta, jonka perusteella tulenkäyttöä kyetään johtamaan.
Torjuntatilanteet syntyvät nopeasti,
jolloin myös reagoinnin on vastattava
haasteeseen. Verkostoituminen ja sen
myötä syntynyt reaaliaikainen tilannekuva on ainoa nopean johtamisen
mahdollistava toimintamalli.
Verkostojohtaminen luo entistä
paremmat mahdollisuudet toimivalle
ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisen kokonaiskonseptille. Verkostojohtamisen myötä saadaan entistä
suurempi hyöty vähäisistä joukoista
ja välineistä hyödyntämällä ilmapuolustuksen suorituskykyjä kokonaisvaltaisesti joko kootusti tai hajautetusti. Tähän luo mahdollisuuden
verkostojohtamisessa parempi tiedon käytettävyys, verkottuneet toimijat, toimijoiden yhteistyö, tiedon
pohjalta nopeutuneen johtamissyklin
mahdollistama parantunut vaikuttavuus sekä joukkojen itseohjautuvuus
komentajan tahdon mukaisesti.
Johtamistoiminnan kriittisimmät
tekijät ovat aika ja tieto. Verkostojohtamisen suurimpia etuja on tiedon
saaminen ja käyttäminen johtamisen
kaikilla tasoilla. Suurimpana riskinä
on tiedon puuttuminen. Tulevaisuuden taistelutilan hallinta edellyttää
entistä parempaa tilannekuvan tarkkuutta, kykyä analysoida tilannekuvaa sekä hallita ja analysoida tietoa.
Johtamistoiminnassa korostuu oikea-aikaisuus, nopeus ja tilannekuva. Ilmapuolustuksen näkökulmasta
avaintekijänä ovat oikean tilannekuvan pohjalta tehdyt johtamisen ratkaisut, jolla kyetään suuntaamaan oikea voima, oikeaan aikaan ja oikeaan
paikkaan.
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Venäjän ilma-aseen
käyttö ja toiminta
Artikkelin tarkoituksena on käsitellä Venäjän ilma-aseen käyttöä
ja toimintaperiaatteita. Tarkastelun
kohteena ovat Tšetšenian toinen
sota ja Georgian sota. Havainnot
Tšetšeniasta perustuvat Maanpuolustuskorkeakoulun Taktiikan laitoksen
toimesta syksyllä 2008 julkaistavaan
tutkimukseen taistelutilan muutoksesta. Tutkimus on laadittu vuosien
2007 ja 2008 aikana. Georgian kriisin osalta lukijan tulee huomioida,
että lähdemateriaali on ollut erittäin
suppeaa ja perustuu lehtiartikkeleihin sekä alueelta julkaistuun videomateriaaliin.

Resurssit
Tšetšenian toisessa sodassa Venäjän
ilmavoimien kiinteäsiipinen kalusto
muodosti ilmatuleen käytetyn komponentin pääosat. Käytössä oli Su24/Su-24M -rynnäkköpommittajia,
Su-25 -lähitulitukikoneita, Su-24MR
ja Mig-25RBK -ilmatiedustelukoneita. Lisäksi taistelutilan tiedusteluun
ja valvontaan käytettiin An-30B (kuvaustiedustelu), A-50 AWACS (ilmatilanvalvonta) ja Il-20 (signaalitiedustelu) -koneita. Su-24 ja Su-25 -koneita käytettiin taistelualueen eristämiseen sekä lähitulitukeen taisteleville
joukoille. Hävittäjäkalustoa, pääosin
Su-27, käytettiin ilmapartioinnissa
ilmateitse suoritettavien huoltokuljetusten estämiseksi. Helikoptereita
oli käytössä yli 110 konetta, joista
noin 50 kappaletta oli Mi-24 kalustoa
ja yli 50 kappaletta Mi-8 kopterei-

ta. Lisäksi käytössä oli Mi-26 kuljetuskoptereita. Käytössä olleissa Mi8 oli aseistuksena konekivääri sekä
kahdesta neljään rakettikasettia. Osa
taisteluhelikoptereista organisoitiin
suoraan alueella toimivien maajoukkojen orgaaniseksi osaksi ja osa pidettiin ylijohdon reservinä.
Georgian sodassa Venäjä on
käyttänyt rynnäkkötoimintaan Su-25
ja Su-24 -koneita. Käytössä on ollut
myös Mi-24 -taisteluhelikoptereita.
Joidenkin lähteiden mukaan Su-27
-kalustolla olisi suoritettu ilmapommituksia. Lisäksi on esitetty epäilyjä
siitä, että myös Su-34 -koneilla olisi
suoritettu taistelutehtäviä Georgian
alueella. Tiedustelulentoja on suoritettu ainakin Tu-22 ja Su-24MR -koneilla. Muusta tukitoimintaan käytetystä kalustosta ei tällä hetkellä ole
tietoa, mutta on epäilty, että esimerkiksi elektronisen häirinnän kalustoa
ei ole ollut käytössä. Toisissa lähteissä taas korostetaan sitä, että Georgian
joukot ovat venäläisiä edellä elektronisen sodankäynnin saralla.
Venäläiset käyttivät alueella ensimmäisen luokan lentäjiään. Pudotetun Tu-22 -tiedustelukoneen lentäjä oli 50-vuotias eversti Igor Zinov,
joka toimii lennonopettajana Akhtubinskin tukikohdassa.

Tiedustelu
Tšetšenian toisessa sodassa käytettiin runsaasti ilmatiedustelusuorituksia muun muassa Su-24MR,
Su-25, Mig-25RB, An-30B ja A-50

-kalustoilla. Stroi-P -järjestelmä, varustettuna kymmenellä Pchela-1T
miehittämättömällä ilma-aluksella,
osoittautui tehokkaaksi taistelutilan tiedustelu- ja valvontavälineeksi. Maajoukkojen komentajat myös
hyödynsivät aiempaa tehokkaammin saamaansa tiedustelutietoa. Venäläiset kiinnittivät huomiota erityisesti taktiseen tiedusteluun. Joukkojen saavutettua tavoitteensa aloitettiin seuraavan hyökkäystehtävän
mukainen tiedustelu. Tiedusteluun
käytettiin helikoptereita, tiedustelukoneita ja -lennokeita sekä tutka- ja
radiotiedustelua. Tiedustelutietojen
perusteella toteutettiin tulenkäyttö
ennen hyökkäämistä alueelle. Grosnyin taisteluiden jälkeinen vaihe oli
tiedustelulle ongelmallista, koska
vastustaja toimi pienissä, liikkuvissa osastoissa hyödyntäen vuoriston
maastoa ja tukikohtia.
Venäläisten Etelä-Ossetiaan ja
Georgiaan suuntautuneen operaation tiedustelun toteutus ei onnistunut
etenkään ilmatorjunnan suorituskyvyn ja ryhmityksen tiedustelun osalta. Alueella on onnistuttu ampumaan
alas kaksi tiedustelukonetta - Tu-22
-koneen tiedusteluversio sekä Su24MR (Su-24MR pudotuksesta ristiriitaista tietoa eri lähteissä). Venäjällä ei ollut käytössään taistelualueen
tiedusteluun ja maalittamiseen lennokkikalustoa. Tässä kohtaa Venäjä
oli Georgiaa jäljessä. Georgialaiset
käyttivät israelilaisia Hermes 450
UAV -koneita ilma-aseen ja tykistön
››
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maalien tiedusteluun. Tiedustelun tehokasta toteuttamista Tshinvalin alueella vaikeutti palavien rakennusten
aiheuttama savu.

Tuli-isku ja taistelutilan
valmistelu
Hyökkäys Tšetšeniaan alkoi viikkoja kestäneellä ilmaoperaatiolla, jolla
pyrittiin vaikuttamaan taistelutilan
taktisiin kohteisiin sekä alueen strategisesti tärkeisiin kohteisiin. Ilmahyökkäysten kohteena olivat Dagestanista irtautuvat joukot sekä muun
muassa viestintään ja sähköntuotantoon liittyvä infrastruktuuri, vesivarastot, pääkaupungin lentokenttä, öljynjalostamo, sotilastukikohdat, sillat, tiestö ja ajoneuvot. Ilma-aseella
vaikutettiin taisteleviin joukkoihin
tuhoamalla ampumatarvikevarastoja, rajoittamalla liikettä tuhoamalla keskeisiä liikenteen solmukohtia
sekä tuhoamalla linnoitettuja asemia.
Iskuja tehtiin muun muassa laserohjautuvilla pommeilla ja ohjuksilla.
Venäläiset perustivat suunnitelmansa Grosnyin (sekä muiden alueen
kaupunkien ja kylien) valtaamiseksi
vaikuttamiseen ilmatulella sekä epäsuoralla tulella. Kaupunki saarrettiin
maajoukoilla ja alueelle käytettiin
tulta massamaisesti. Tulenkäytön
oletettiin ajavan tšetšeenikapinalliset
pakoon kaupungista. Grosnyin alueella (ja myöhemmässä vaiheessa
sotaa myös Komsomolskyen alueella) tšetšeenit kuitenkin tukeutuivat
kaupungissa maanalaiseen tunnelija bunkkeriverkostoon, eivätkä paenneet tulenkäytöstä huolimatta. Massamainen tulenkäyttö, joka toteutettiin vähentääkseen omia tappioita,
johti infrastruktuurin voimakkaaseen
vahingoittumiseen ja siviiliuhreihin.
Ilmatulta ja epäsuoraa tulta käytettiin
tšetšeenijoukkoja vastaan tauotta ennen Grosnyin taisteluita. Tulenkäyt24 • Ilmatorjunta 3/2008

töä jatkettiin myös maahyökkäyksen operatiivisen tauon ajan, jolloin
maajoukot ryhmittyivät ja huolsivat
itsensä ennen hyökkäystä kaupungin
alueelle. Hyvä esimerkki massamaisesta tulenkäytöstä löytyy marraskuulta 1999. Vallattaessa Grosnyin
lähikaupunkeja käytettiin vaikuttamiseen runsaasti epäsuoraa tulta ja
ilmatulta. Lisäksi alueelle käytettiin
tykistöohjuksia. Alueella taistelleisiin vihollisen joukkoihin kohdistettiin marraskuun ajan lähes päivittäin
1-2 rynnäkkörykmentin suoritusta
(pommitukset ja sirotemiinoitteet)
sekä sään salliessa kymmeniä taisteluhelikoptereiden suorituksia.
Georgian ja Etelä-Ossetian alueelle toteutettujen ilmahyökkäysten
ajoitus oli reagointia Georgian joukkojen toimintaan. Georgian joukot
hyökkäsivät Etelä-Ossetian maakuntaan 7. - 8.8.2008 välisenä yönä,
vaikka alueella oli sovittu tulitauosta
7.8.2008. Ilmaiskut aloitettiin välittömästi aamulla 8.8.2008 ja maaoperaatio saman vuorokauden iltana. Tilanteen nopea kehittyminen ei mahdollistanut erillistä tuli-iskuoperaatiota sekä taistelualueen valmistelua
ennen maajoukkojen käyttöä.
Venäjän on katsottu ottaneen oppia Naton pommituksista Kosovon ja
Serbian alueille 1999. Venäjän ensimmäisinä kohteina olivatkin Georgian ilmapuolustuksen sotilaslentokentät sekä tutkajärjestelmät, joiden pommittaminen aloitettiin heti
perjantaina 8.8.2008. Ensimmäisten
kohteiden joukoissa olivat myös Gorin alueella olleet tykistöjoukot, Potin
satama-alue sekä sotilasvaruskunnat
ja niiden lähellä olevat juna-asemat.
Venäjä pommitti lentokonetehdasta,
siltoja ja tiestöä sekä alueen kaupunkeja ja kyliä. Viestintä- ja johtamisjärjestelmiin pyrittiin vaikuttamaan
iskemällä radio- ja tietoliikenneasemia vastaan. Hallinnon kohteita

pommitettiin ainakin Abhasian alueella. Venäjän on väitetty pommittaneen myös kohteita tärkeiden öljyputkien läheisyydessä.
Venäläisten toteuttama hävittäjäpäivystys sekä iskut Georgian ilmavoimia ja lentotukikohtia vastaan
estivät ilma-aseen käytön Georgialta.
Ilmaiskuissa tuhoutui ainakin kolme
Su-25 ja kaksi L-29 -konetta.
Iskujen ajallisen jakautumisen
perusteella ei voida tehdä selkeitä
johtopäätöksiä ilmatoiminnan suunnittelusta tai jaottelusta. Ajoista on
kuitenkin nähtävissä se, että vuorokausittain toteutettiin kolme ”kierrosta” - aamupäivä - ilta - yö -rytmityksellä. Georgia on väittänyt, että
sen ilmatilassa olisi ollut samanaikaisesti yli 50 venäläiskonetta, jotka
toimivat 2 - 12 koneen osastoissa.
Georgian alueelle käytettiin
myös SS-21 Tochka -tykistöohjuksia osana tulenkäyttöä. Ohjuksia on
raportoitu ammutun 15 kappaletta
Georgian sotilaskohteisiin. Tulitauon
solmimisen jälkeen venäläiset ovat
siirtäneet ainakin 12 SS-21 -lavettia
Etelä-Ossetian, josta järjestelmän
kantama riittää Georgian pääkaupunkiin saakka.
Tulitauon sopimisen jälkeen Venäjä on amerikkalaisten lähteiden
mukaan suorittanut Tu-95 Bear-H
-pommikonekalustolla lentotehtäviä, joiden aikana on harjoiteltu risteilyohjusiskuja Georgian kohteita
vastaan.

Ilmatuli maajoukkojen
tukena
Tšetšeniassa venäläisjoukot hyödynsivät systemaattisesti ilmatulta
sekä epäsuoraa tulta myös taktisella ja taisteluteknisellä tasolla. Joukot etenivät hitaasti ja varovaisesti.
Joukoille oli käsketty välttää lähitaistelua (vaikuttaminen suora-ammunnalla) niin pitkään kuin mahdollista.
Tšetšeenien avattua tulen ja paljastettuaan asemansa venäläiset joukot
vetäytyivät turvalliselle etäisyydel-

le. Vihollisen tuhoamiseksi tilattiin
epäsuoraa tulta tai ilmaiskuja. Eteen
työnnettyä tiedustelua käytettiin vihollisen tukikohtien ja laitteiden
maalittamiseen tulivaikutusta varten. Asutuskeskustaisteluun muodostetuille osastoille annettiin käyttöön
tykistön tulenjohtajia sekä ilmatulenjohtajia. Maajoukkojen taistelun
tueksi kiinteäsiipisten ilmatulella pyrittiin vaikuttamaan myös vastustajan
liikkeen vapauteen sekä huoltokuljetuksiin. Su-25 ja Su-24 -kalustolla
tuhottiin siltoja, teitä ja rakennuksia
sekä käytettiin sirotemiinoitteita tieurille ja vastustajalle tärkeille alueille. Grosnyin taisteluiden päätyttyä
hyökkäykset kohdistettiin vuoristoalueella sijainneisiin vastustajan leireihin ja linnoitettuihin suojiin sekä
huoltoreitteihin.
Ilmatulen käytettävyys ja teho
Grosnyin alueella vaihteli paljon.
Vaikka ilmatulen käyttö ja koordinointi maajoukkojen liikkeen kanssa
oli kehittynyt paljon ensimmäiseen
sotaan verrattuna, laskivat asutuskeskusolosuhteet käyttöarvoa huomattavasti. Tšetšeenit käyttivät suojanaan
maanalaisia rakenteita, joita Grosnyistä löytyi runsaasti. Tämä teki vaikuttamisen ilmasta erittäin vaikeaksi. Yhteistoiminnassa ja johtamisessa oli vieläkin ajoittain havaittavissa
puutteita, jotka johtivat ilma-aseen
vaikutuksen kohdistumisen omiin
joukkoihin. Rynnäkkötoiminnan
kohteina olivat tšetšeenien taistelu- ja
suoja-asemat, tukeutumisalueet, ampumatarvikkeiden, polttoaineen sekä
aseiden varastointialueet ja huoltoon
sekä joukkojen siirtoon liittyvä tiestö. Päivittäisten ilmahyökkäysten
taso oli hyvän sään aikana noin 25
- 60 suoritusta vuorokaudessa, nousten parhaimmillaan yli 100 suoritukseen.
Georgian ja Etelä-Ossetian alueella venäläiset pommittivat ainakin
tykistöprikaatin sekä vaunupataljoonien ja muiden sotilasjoukkojen
asemia. Venäläiset pyrkivät estämään
joukkojen siirrot taistelualueelle tu-

Su-25 rynnäköi. (Lähde: http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/war_in:
south_ossetia.html)

hoamalla siltoja ja pommittamalla
tiestöä. Georgian joukkojen taisteluteho saatiin laskemaan ja joukot
vetäytymään estämällä niiden huoltaminen varastoalueisiin kohdistuneilla pommituksilla.

Rynnäkkö- ja lähitulitukikoneiden toimintaperiaatteita
Su-24/Su-24M -rynnäkköpommittajalla toimittiin Tšetšeniassa pääosin
korkealta suojassa ilmatorjuntatulelta. Lentokorkeutena käytettiin yli 3
500 metriä ja koneen aseistuksena
käytettiin myös täsmäaseita. Su-25
-kalustolla toimittiin matalammalla,
noin 1 000 - 3 000 metrin korkeudella, käyttäen pääasiassa perinteisiä ohjautumattomia pommeja sekä
raketteja. Rynnäkkötoiminnassa Su24M -kalusto oli yhä ainoa laajemmin käytössä oleva kone, jolla voitiin
vaikuttaa viholliseen myös pimeällä
tai huonoissa sääolosuhteissa. Päivällä ja hyvissä sääolosuhteissa käytettiin pääsääntöisesti Su-25 -kalustoa.
Joka sään toimintakyvyn ja pimeä
toimintakyvyn omaavaa Su-25T -konetta testattiin Tšetšeniassa taistelutilanteessa. Koneella kyettiin vaikuttamaan rynnäkköohjuksilla pieniin
kohteisiin, muun muassa viestiasemiin.
Ilmatuleen käytetyt ampuma-

tarvikkeet olivat pääosin vapaasti
putoavia pommeja sekä rakettiaseita. Lisäksi käytettiin täsmäaseista
KAB-500 -pommia, rynnäkköohjuksia sekä raskaita KAB-1500 pommeja. Täsmäaseiden osuus käytetyistä pommeista oli suhteellisen
pieni verrattaessa länsimaisiin ilmaoperaatioihin. Joissakin lähteissä
on väitetty, että kaupunkien alueella
pääosa käytetyistä asejärjestelmistä
oli täsmäaseita. Lisäksi käytössä oli
aerosolipommeja (FAE) sekä kasettipommeja (rypälepommi). Aerosolipommeja käytettiin kyliä ja asemia
vastaan hyökkäyksessä Dagestaniin
ja Tšetšeniaan. Grosnyin alueella ilmasta pudotettavia aerosoliaseita ei
käytetty.
Ilmavoimien käytettävyyttä laski kaluston ikä ja kunto (viimeisimmät lentokoneet oli vastaanotettu
käyttöön vuonna 1992) sekä suorituskyvyn puuttuminen pimeällä tai
huonoissa olosuhteissa toteutettaviin
hyökkäyksiin. Täsmäaseita oli käytössä liian vähän ja sekä viestijärjestelmät että suunnistus- ja tähtäysjärjestelmät olivat heikkotasoista teknologiaa. Lisäksi ilmavoimat kärsivät
polttoaineen, varaosien ja huoltojärjestelmien puutteesta. Budjettivajeen
vuoksi myös lentäjien koulutus- ja
harjoittelu oli liian heikolla tasolla.
››
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Vuonna 1999 keskimääräinen lentotuntimäärä lentäjää kohti oli noin
23 - 25 tuntia. Tämä johti sekä suurempiin tappiolukemiin että tehtävien heikkotasoiseen suorittamiseen,
joka ilmeni muun muassa pommien
pudottamisena liian aikaisin ennen
kohdetta. Pääosa ilmatulenkäytöstä
toteutettiin valoisalla ja hyvissä sääolosuhteissa kuten ensimmäisessä
Tšetšenian sodassa. Aluepommituksia kaupunkeihin ja kyliin toteutettiin
myös pimeällä.
Georgiaan ja Etelä-Ossetiaan
suuntautuneiden ilmahyökkäysten
kone- ja suoritusmäärät olivat suhteellisen pieniä ensimmäisen vuorokauden aikana. Su-25 -koneilla tehtiin ilmahyökkäyksiä parin vahvuisilla osastoilla. Toimintatavat ovat olleet
samankaltaisia kuin Tšetšeniassa.
Koneparit ovat suorittaneet rakettirynnäköitä sekä syöksypommituksia
ohjaamattomilla pommeilla. Iskut on
toteutettu matalakorkeuksilta. Su-25
-koneita on käytetty valoisan aikana.
Esimerkiksi hyökkäys Tbilisin lähellä ollutta lentokonetehdasta ja sotilaslentokenttää vastaan tehtiin kolmen
Su-25 -koneen osastolla heti auringonnousun jälkeen. Su-24 -kaluston
käyttöperiaatteista ei ole tarkempia
havaintoja. Koneita on käytetty pommituksiin ainakin Gorin ja Karelskin
alueille tehdyissä iskuissa.
Rynnäkkökoneiden on väitetty
käyttäneen laservalaisuun hakeutuvia KAB-500L -täsmäpommeja.
Pommin osumatarkkuuden väitetään
olleen alle 10 metriä. Osassa lähteissä kuvatut hyökkäyskohteet ja pommien määrät viittaisivat myös täsmäaseiden käyttöön. Sodan on katsottu
kuitenkin osoittaneen, että Venäjän
ilmavoimat kärsii yhä täsmäaseiden
puutteesta ja joutuu käyttämään pääosin ohjaamattomia pommeja sekä
raketteja. Venäläisten on väitetty
käyttäneen myös kasettipomme26 • Ilmatorjunta 3/2008

ja Georgian alueen pommituksissa,
mutta Venäjä on kieltänyt väitteet.
Ilmatoiminta Georgian alueelle
on nostanut taas esille Venäjän ilmavoimien pääkaluston vanhenemisen
ja huonon kunnon sekä alhaisista
lentotuntimääristä johtuvan lentäjien heikon tason. Pommitustarkkuuksista, verrattuna Yhdysvaltojen
ilma-aseeseen, kertoo tapaus, jossa
venäläiskoneet pommittivat asuinrakennusta 200 metrin päässä tykistönasemista.

Helikopteritoiminta
Helikoptereita käytettiin toisessa
Tšetšenian sodassa taistelutehtäviin
enemmän kuin ensimmäisessä sodassa. Melkein puolet ilmahyökkäyksistä toteutettiin helikopterikalustolla.
Helikoptereita käytettiin koko taistelualueella maajoukkojen komentajien alaisuudessa toimivina taktisina osastoina. Osastoihin kuului 2
- 4 Mi-24 -taisteluhelikopteria sekä
1 - 2 Mi-8 -helikopteria. Helikopteriosastot toimivat etutukikohdista
maajoukkojen komentopaikkojen
läheisyydestä. Osastojen tarkoitus
oli taata välitön tulivaikutus moottoroitujen jalkaväkirykmenttien tueksi. Mi-24 -taisteluhelikopteriparit
suorittivat ”etsi ja tuhoa” -tehtäviä ja
vaikuttivat muun muassa tuhoamalla tšetšeenien käytössä olleita tiloja, tuliasemia, tarvikevarastoja sekä
siirtymässä olevia joukkoja. ”Etsi ja
tuhoa” -tehtäviä oli jopa kolmekymmentä prosenttia kaikista helikopterien taistelutehtävistä. Taisteluhelikoptereita käytettiin myös huoltoreittien
miinoittamiseen sekä omien kuljetusten ja marssiosastojen suojaamiseen. Helikoptereilla toteutettiin keskimäärin kolmesta neljään suoritusta,
mutta kiivaimmillaan jopa kahdeksan
lentosuoritusta vuorokaudessa.
Helikopterit toimivat usein erit-

täin matalalla, jotta ne kykenivät
välttämään kannettavien ilmatorjuntaohjusten aiheuttaman uhkan.
Taisteluhelikoptereissa käytettiin
pääaseistuksena AT-6 (9M114 Shturm) komento-ohjattuja panssarintorjuntaohjuksia, S-8 80 mm raketteja sekä 30 mm tykkiä tai 12.7 mm
konekivääriä. Helikopterien tehokasta käyttöä rajoitti kaluston kunto
ja vähäinen määrä. Lisäksi koneista puuttui pimeätoimintakyky sekä
tehokkaat suunnistusjärjestelmät.
Tšetšeniassa käytettiin myös pimeätoimintakykyisiä koptereita, mutta
niiden määrällinen käyttö oli vähäistä. Tšetšeenijoukot saivat suhteellisen vapaasti suorittaa taistelutoimia
pimeän turvin. Testikäyttöön saadulla pimeätoimintakykyisellä Mi8MTKO -kopterilla kyettiin kiistämään tšetšeenien toiminnan vapaus
pimeässä. Helikopterilla kyettiin vaikuttamaan taisteluihin suorittamalla
tiedustelua ja iskuja joukkoja vastaan, epäsuoran tulen johtamisella
sekä erikoisjoukkojen kuljetuksilla.
Koneita oli kuitenkin käytössä vain
muutama kappale. Alueella oli testikäytössä myös Ka-50 -taisteluhelikopteripari, joka osoitti liikehtimiskyvyllään erinomaista suorituskykyä
etenkin vuoristossa. Koptereita käytettiin tiedusteluun ja välittömään
tulitukeen maajoukoille, sekä vapaametsästykseen. Ka-50 -kopterilla vaikutettiin pieniin linnoitettuihin
kohteisiin, kuten ammusvarastoihin,
S-8 -raketeilla. Lisäksi AT-16 -panssarintorjuntaohjuksella (9A4172
Vikhr-M, lasersäteenseuraaja) tuhottiin muun muassa linnoitettuja rakennuksia, jotka olivat vihollisen tukikohtia. Käytännön toimintaetäisyys
oli ohjuksilla noin kolme kilometriä.
Joidenkin lähteiden mukaan alueella
testattiin myös pimeätoimintakykyisiä Mi-24 -koptereita.
Etelä-Ossetiassa Mi-24 -taisteluhelikoptereita on käytetty Tshinvalin alueella etenevien venäläisjoukkojen tukemiseen. Helikoptereiden
toimintatavoista ei ole raportoitu

käytetyissä lähteissä. Helikoptereiden aseistuksena on väitetty käytetyn sytytysvaikutuksella varustettuja
ampumatarvikkeita.

Ilma-aseen tappiot
Tšetšenian toisessa sodassa ilmatorjunta yhdistettynä vuoristoiseen
maastoon ja huonoon säähän vaikeutti ilma-aseen toimintaa ja etenkin helikoptereiden käyttöä. Tšetšeenit pudottivat tiedustelutehtävässä olleen
aseistamattoman Su-25 -koneen ja
Su-24 -koneen, joka oli suorittamassa aiemmin pudotetun koneen etsintää. Lisäksi toukokuun 1999 ja elokuun 2000 välisenä aikana 23 helikopteria tuhoutui ja 72 helikopteria
sai vaurioita taistelutilanteessa.
Georgiassa on pudotettu venäläisten mukaan kolme Su-25 -lähitulitukikonetta ja yksi Tu-22 -koneen
tiedusteluversio. Osa lähteistä kertoo, että yksi koneista olisi ollut Su24MR -tiedustelukone. Georgialaisten mukaan jopa 21 venäläiskonetta
olisi onnistuttu pudottamaan alas.
Su-25-koneet on ammuttu alas
lämpösäteilyyn hakeutuvilla ohjuk-

Mi-24 Etelä-Ossetian alueella. (Lähde: http://www.boston.com/bigpicture/2008/08/war_in:south_ossetia.html)

silla ja/tai BUK M1 -järjestelmien ohjuksilla (tiedot vaihtelevat eri
lähteissä, myös OSA -järjestelmä
on esitetty yhtenä vaihtohtona). Ohjusjärjestelmiä käytettiin suojaisista
asemista sotilaskohteiden läheisyydessä. Tu-22 -kone ammuttiin alas
ilmeisesti BUK -järjestelmällä, tosin
osassa lähteistä on epäilty, että Georgialla olisi ollut käytössään Ukrainasta saatu S-200 -ilmatorjuntaohjusjärjestelmä. Georgian sodasta ei

ole ainakaan toistaiseksi havaintoja
koneosastojen muista suojautumistoimista kuin soihtujen ja silputuksen käytöstä.
Venäjä on raportoinut ampuneensa alas useita georgialaisten Hermes
450 -lennokeita sodan aikana ja sitä
ennen. UAV:t on ammuttu alas hävittäjien ilmataisteluohjuksilla sekä
ilmatorjunnan lämpöhakeutuvilla ohjuksilla ja BUK M1 -ohjuksilla.

MAALILENNOKKEJA VUODESTA 1968
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MILLOG OY ILMATORJUNNAN
MATERIAALIN KUNNOSSAPITÄJÄNÄ
VUODESTA 2009
Millog on osa Patria -konsernia, ja sen muut omistajat ovat Insta Group
Oy, Raskone Oy, Oy Sisu Auto Ab ja Oricopa Oy.
Maavoimat ja Millog Oy allekirjoittivat 19.6.2008 kumppanuussopimuksen maavoimien kunnossapitovastuulla olevan materiaalin kunnossapidon siirtämisestä Millog Oy:lle vuoden 2009 alusta lähtien. Strategista
kumppanuutta koskeva sopimus on kahdeksanvuotinen ja siihen
liittyvien sopimusten perushintainen arvo on noin 484 miljoonaa euroa.
Maavoimien materiaalin kunnossapidon kustannukset ovat tällä hetkellä
vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa.
Strategisen kumppanuuden myötä noin 520 henkilön työnantaja vaihtuu
ns. vanhoina työntekijöinä. Lisäksi noin 100 henkilöä tulee Millog Oy:n
työjohtovastuulle, mutta heidän työsuhteensa Puolustusvoimiin säilyy.
Näitä henkilöitä ovat mm. vuoteen 2013 mennessä eläkkeelle siirtyvät.

Kumppanuuden
tuomat muutokset
pähkinänkuoressa
Kunnossapidon kumppanuuden myötä Maavoimat siirtää päävastuun kunnossapidon käytännön toteutuksesta
Millog Oy:lle vuoden 2009 alusta
alkaen. Käytännössä tämä tarkoittaa
muun muassa, että Elektroniikkalaitos osana Puolustusvoimia lakkautetaan ja sen kunnossapitotoiminnot
siirretään kumppanille. Myös AjoTILAAJA / ASIAKAS
HALLINTOYKSIKKÖ

neuvovarikon, Kuopion Varikon, Lievestuoreen Varikon ja Tervolan Varikon kunnossapitotoiminnot siirretään
Millog Oy:lle 1.1.2009 lähtien. Varikoiden muut toiminnot jäävät edelleen Puolustusvoimille.
Elektroniikkalaitos muodostuu
Riihimäen ja Lylyn toimipisteistä.
Elektroniikkatoimialalla on positiiviset näkymät ja erityisesti Riihimäelle
Millog Oy tulee rekrytoimaan lisää
henkilöstöä. Riihimäki ja Lyly vastaavat myös elektroniikkamateriaalin

Palvelutarve (Tilaus)

JÄRJESTÄJÄ
HUOLTORYKMENTTI

Palvelu/ Materiaali/
Sopimuksen
mukaiset palvelut

HUOLLON
JÄRJESTELYT

SOTLK,
PURU

yksi palvelun
järjestäjä
Palvelu/ Materiaali/
Sopimuksen
mukaiset palvelut

Huoltorykmentti on palveluiden järjestäjä.
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PHRAKL,
Senaatti,
Metsähallitus
Tuki ja
valvonta

Palvelutarve
(Tilaus)

mitä
missä
milloin

TUOTTAJA

Tilaus

teollisuus,
palveluntuottajat,
kumppanit
HR:t, RÄJL, EL,
KOEAL,
joukko-osastot

logistiikasta. Millog Oy:n Elektroniikkatoimialan Riihimäen yksikön
päälliköksi on nimitetty 1.1.2009 alkaen jo pitkään ilmatorjuntajärjestelmien kunnossapidon parissa toiminut
insmaj Pertti Tenhunen. Hän toimii
tällä hetkellä Maavoimien Materiaalilaitoksen Elektroniikkalaitoksella
jaoston johtajana.
Lievestuoreen Varikolla on erikoisaloihin, kuten optroniikkaan ja
suojeluun liittyvä huippuosaamista,
jota on tarkoitus hyödyntää myös
muille asiakkaille. Lievestuore on
myös materiaalitoimintojen osalta
merkittävä solmupiste.
Strateginen kumppanuus kattaa
maavoimien kunnossapitovastuulla
olevan materiaalin räjähteitä sekä vaatetus- ja lääkintämateriaaleja lukuun
ottamatta. Sopimus kattaa aiemminkin maavoimien kunnossapitovastuulle kuuluneita ilma- ja merivoimien
järjestelmiä. Millog Oy alihankkijoineen kykenee tasaamaan maavoimien koulutusjaksottelusta ja suurten
harjoitusten ryhmittelystä aiheutuvat
kuormitushuiput sekä palvelemaan
joukko-osastojen jokapäiväistä koulutusta kustannustehokkaasti.
Millog Oy kasvaa merkittäväksi
puolustusteollisuusyritykseksi. Sen
vuotuinen liikevaihto on noin 70 miljoonaa euroa. Millog Oy hyödyntää
toimipisteiden erikoisosaamista ja
muodostaa osaamiskeskuksia tukemaan erityisesti Puolustusvoimien materiaalin elinkaaren hallintaa
sekä etsii osaamiskeskuksille uusia
asiakkaita.

Huoltorykmentti
- mikä se on?
Huoltorykmentti -”konseptia” esitellään tarkemmin lehtemme numerossa 4/2008, mutta jo tässä kohtaa
on muutama sana huoltorykmenteistä paikallaan. Vuoden 2008 alusta aloittivat kunnossapidon kentässä
toimintansa myös huoltorykmentit.
Niiden tehtävänä on toimia alueellisina huollon palveluiden järjestäjinä.
Osa niistä toimii ns. järjestelmävastuullisina, jolloin niiden tehtävänä
on lisäksi järjestää vastuunsa mukaisesti myös valtakunnalliset palvelut. Viimeksi mainittu tarkoittaa,
että ne muun muassa suunnittelevat
ja ohjeistavat materiaalin elinjaksonhallinnan yhdessä MAAVMATLE:n
- jolla on vastuu huollon järjestelyistä - kanssa. Alla oleva kuva selventää huoltorykmentin esikunnan roolia kunnossapitopalveluiden tilaaja
- tuottaja -mallissa.
Huoltorykmentin esikunta laatii
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”Call the maintainer!”

tilaajien kanssa vuosittain palvelusopimuksen, jossa esimerkiksi sovitaan huollon palvelut ja materiaalin
käyttö. Pidemmän aikavälin suunnittelu kootaan tarvittaessa kokonaissuunnitelmaksi tilaajan ja tuottajan
välillä. Tätä suunnitelmaa ylläpitää
huoltorykmentin esikunta. Huoltorykmentin esikunta laatii alueelliset

STRATEGIAsta

sopimukset puolustusvoimien ulkopuolisten tuottajien ja toimittajien
kanssa.
Huoltorykmentti toteuttaa lisäksi
oman huoltonsa ja hallussaan olevan
materiaalin kunnossapidon joko omin
toimenpitein, tukeutumalla muihin
huoltorykmentteihin ja laitoksiin tai
toimittajiin ja teollisuuteen.

Majuri, VTT Jyri Raitasalo
STRATL/MPKK

IMPERIUMIN VASTAISKU
Sota Georgiassa on nostanut perinteisen suurvaltapolitiikan näkökulman
selkeästi esille kansainvälisessä politiikassa. Monet kylmän sodan jälkeen
uusien uhkien nimiin vannoneiden
asiantuntijoiden arviot kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän luonteesta ovat osoittautumassa vääriksi
- ja jopa vaarallisiksi. Vaikka turvallisuusympäristön analyysiä tehtäessä on turhaa provosointia ja vastakkainasettelun lietsontaa vältettävä, on
tämän päivän sotilaallisesta voimankäytöstä maailmalla kuitenkin vedettävissä muutamia johtopäätöksiä. Il-

mastonmuutos, terrorismi, epidemiat
sekä talous- ja teknologiariskit eivät
kuvaa turvallisuusympäristömme uhkatekijöitä riittävästi.
Yksi merkittävimmistä turvallisuusympäristömme trendeistä liittyy
asevoiman käytön yleistymiseen globalisoituvassa maailmassa. Kehittyneet länsimaat ovat kantaneet kortensa kekoon viimeiset kaksi vuosikymmentä kehittämällä sotilaallisen
kriisinhallinnan näkökulmaa ja voimavaroja. Vielä kylmän sodan aikana
valtiosuvereenisuusperiaate ja voimankäytön kielto olivat kohtuullisen

vahvasti kunnioitettuja kansainvälisiä normeja.
Humanitaariset interventiot ja
sotilaallinen kriisinhallinta ovat löysentäneet näiden normien vaikutusta 1990-luvun alusta lähtien. Vaikka laajamittaisen inhimillisen kärsimyksen estäminen on eettisesti perusteltua, on syytä mieltää lisääntyneen asevoiman käytön aiheuttamat
seurausvaikutukset. Kun asevoimaa
käytetään useita kertoja peräkkäin
”uudella” tavalla, on jatkossa aina
vain helpompaa ryhtyä asevoiman
››
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käyttöön uusissa tilanteissa. Tässä
mielessä sotilaallisesta voimasta on
kylmän sodan jälkeen tullut valtiomiesten aktiivisessa käytössä oleva
instrumentti.
Siinä missä kriisinhallintatradition kehittyminen arkipäiväisti asevoiman käyttöä globalisoituvassa maailmassa erityisesti 1990-luvulla, on
terrorismin vastainen sota toiminut
samoin 2000-luvulla. Yhdessä sotilaallinen kriisinhallinta ja terrorismin vastainen sotilaallinen toiminta ovatkin länsimaisessa kehyksessä
muokanneet näkemyksiä turvallisuusympäristön luonteesta ja ”oikeista”
menetelmistä kesyttää tuota ympäristöä.
Neuvostoliiton luhistuessa kylmä
sota oli juuri päättymässä. Neuvostoliiton perillisenä Venäjä oli 1990-luvun maailmassa ”vain” yksi suurvalta
muiden joukossa. Sen taloudellinen
ja yhteiskunnallinen alennustila esti
sitä merkittävällä tavalla puuttumasta kansainvälisen turvallisuusjärjestelmän keskeisiin tekijöihin. 1990luvun lopulta alkaen, ja erityisesti
2000-luvulla, Venäjä on kuitenkin vähitellen vahvistanut asemaansa kansainvälisesti. Sen talous on kasvanut,
poliittinen järjestelmä on uudistettu
(ei tosin länsimaisen demokraattisen

ideaalin mukaisesti) ja asevoimien
suorituskyky on saatu kasvu-uralle. Venäjän 1990-luvun alennustila
toimiikin tänä päivänä eräänlaisena
rakennusaineksena ”uudelle” suurvalta-Venäjälle. Uutta Venäjää rakennetaan vahvuuden nimiin - olipa
tämä vahvuus luonteeltaan poliittista,
taloudellista tai sotilaallista.
Toinen keskeinen Venäjän suurvalta-aseman kehittämiseen liittyvä
tekijä liittyy Yhdysvaltojen johtoaseman kiistämiseen. Yksinapaista maailmaa arvioidaan Venäjällä
kriittisin silmin samalla kun omaa
voimaa pyritään lisäämään moninapaisen maailman rakentamiseksi. Venäjä ja Yhdysvaltojen johtama länsi
ovatkin asettuneet törmäyskurssille
monissa tärkeissä kansainvälisissä
kysymyksissä. Naton laajeneminen,
Yhdysvaltojen ohjuspuolustushanke
Euroopassa, Irakin sota ja Kosovon
itsenäistyminen ovat kaikki tekijöitä, jotka voidaan paikantaa Georgian
sodan taustalta.
Georgiassa Venäjä on pyrkinyt
hyödyntämään länsimaiden 1990luvulta lähtien lisääntynyttä sotilaallista voimankäyttöä. Erityisesti Kosovon (1999) ja Irakin (2003-) sodat
ovat toimineet eräänlaisina ennakkotapauksina, joihin nojaten Venäjä

J. HAARLA OY
Pyhäjärvenkatu 10 A
33200 Tampere
Puh. (03) 3399 1300

on pyrkinyt osoittamaan sotilaallisen hyökkäyksensä tarpeellisuuden
ja hyväksyttävän luonteen. Ja vaikka
Venäjän sotatoimet Georgiassa eivät
olekaan suoraan verrannollisia laajaan liittokuntaan perustuneisiin sotilasoperaatioihin Kosovossa ja Irakissa, on YK-järjestelmän sivuuttamisen
hinta nyt saatettu länsimaisten poliittisten päätöksentekijöiden tietoisuuteen. Mikäli jo kaksi vuosikymmentä
kehitteillä ollut aktiivisemman sotilaallisen voimankäytön traditio jatkaa voimistumistaan, voitaneen erityisesti suurvaltojen odottaa käyttävän voimaansa aktiivisemmin.
Georgiassa ei siis ole sodittu pelkästään Abhasian ja Etelä-Ossetian
kohtaloista. Sota Georgiassa onkin
uusin - ja toistaiseksi huolestuttavin
- oire Venäjän ja Yhdysvaltojen johtaman lännen välisestä kamppailusta
ja näkökulmaerosta kansainvälisessä
järjestelmässä. On tosin huomattava, että tänä päivänä länsi on aikaisempaa jakautuneempi kokonaisuus.
Puheet uudesta ja vanhasta Euroopasta yksinkertaistavat todellisuutta
merkittävästi, mutta osoittavat kuitenkin erilaisten läntisten näkökulmien olemassaolon suhteessa Venäjään. Nämä toisistaan poikkeavat
länsimaiset näkökulmat muodostavat
Venäjälle strategisen tason mahdollisuuden, johon voi kohdistaa poliittisia, taloudellisia ja sotilaallisiakin
toimia.

MUUTTOPALVELU
J. PULJULA OY
www.puljula.com
Puh. 0400 391 843,
fax (016) 311 468
ROVANIEMI – OULU – HELSINKI
PALVELEMME KAIKKIALLE
KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA
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SOTILASLENNOKKIEN
JA TÄSMÄASEIDEN ESIHISTORIAA
Miehittämättömät lentokoneet (RPV,
UAV, ym.) ovat korvanneet miehitetyt koneet 3D-tehtävissä (Dangerous, Dirty, Dull) eli vaarallisissa, likaisissa ja tylsissä tehtävissä, kuten
jenkit sanovat. Samalla on kehitetty täsmäaseita. Lennokkien historia
ulottuu yli 100 vuoden taakse.
Tohtori Samuel Langley rakensi USA:ssa höyrykäyttöisen miehittämättömän lentokoneen jo vuonna
1896. Se sai nimen Aerodrome No. 1.
Koneella tehtiin yli minuutin kestänyt lento Potomac-joella. Carl Jatho
rakensi Saksassa vuonna 1903 miehittämättömän lentokoneen, joka oli
vajaat neljä metriä pitkä ja varustettu 9,5 hv:n petroolimoottorilla. Kone
suoritti 63 metrin pituisen lennon 3,4
metrin korkeudella. Se ei kuitenkaan
tullut käyttöön.

Täsmäaseiden esi-isiä
Siemens-Schuckertin tehtailla Saksassa suunniteltiin vuosina 19071911 ilmalaivasta laukaistavia miehittämättömiä lentolaitteita, eräänlaisia ”ohjuksia”. Wilhelm von
Siemens ehdotti vuonna 1914 kauko-ohjattavien liitokoneiden varustamista räjähdysainelatauksella. Niitä
ryhdyttiin rakentamaan ja kokeilemaan. Radio- ja lankaohjattavia lennokkeja syntyi useita erilaisia ja niitä
kokeiltiin vv. 1915-17. Pienempien
mallien (Eindecker 1a ja 1b) ulottuvuus oli kolme kilometriä ja taistelu-

lataus 14-28 kg. Suurempien liitokonemallien paino oli 500-1 000 kg ja
ulottuvuus 8 km. Niitä rakennettiin
yli 100 kpl, mutta taistelukäytöstä ei
ole tietoja.
Britanniassa professori A.M.
Low ja H.P. Folland suunnittelivat vuonna 1916 pienen kauko-oh
jattavan lentokoneen, joka sai peitenimen ”Aerial Target” (ilmamaali).
Koneen rakentamiseen osallistuivat
Royal Aircraft Establishment (RAE,
Farnborough) ja de Havilland. Ilmalaivojen torjuntaan suunniteltu kone
oli varustettu taistelulatauksella. Ensilento tapahtui 21.3.1917. Konetta ei
tiettävästi ehditty käyttää tosi toimiin
ennen sodan päättymistä. Sitä voidaan kuitenkin pitää kaikkien ilmatorjuntaohjusten esi-isänä!
Ratkaiseva teknillinen keksintö
oli automaattinen gyroskooppi, jonka
suunnittelivat amerikkalaiset tohtorit
Peter Cooper ja Elmer A. Sperry.
He suorittivat ensimmäiset käytännön lentokokeet radio-ohjattavilla
”ilmatorpedoilla” Long Islandilla
joulukuussa 1917. Koekoneina käytettiin US Navyn Curtiss N-9 -koulukoneita, joilla voitiin suorittaa 80 km
lento 135 kg:n pommikuormalla.
Amerikkalaisen Delco-yhtiön (myöhemmin General Motors)
Charles A. Kettering suunnitteli
Fordin 40 hv:n moottorilla varustetun puurakenteisen miehittämättömän lentokoneen, jonka siipiväli oli
vajaa neljä metriä ja joka kykeni kan-

tamaan 135 kg:n pommikuorman.
Kone sai nimen ”Kettering Bug”.
Kone voitiin laukaista ilmaan pyörälavetilta ja se ohjelmoitiin ennen
lähtöä kääntämään siivet suppuun
lasketun lentomatkan kuluttua, jolloin kone syöksyi pommi mukanaan
maahan; menetelmä ei varmasti ollut
kovin tarkka. Bug oli ensimmäinen
sarjavalmisteinen ja hyökkäystarkoitukseen suunniteltu ”taistelulennokki”. Sitä voitaisiin pitää myöhempien
risteilyohjusten alkeellisena esi-isänä. Bug maksoi 400 dollaria kappale. Sarjavalmistus oli käynnissä ensimmäisen maailmansodan lopussa,
mutta kone ei ehtinyt mukaan sotatoimiin.
Siemensin tehtailla rakennettiin
vuonna 1918 kaksitasokoneista radio-ohjattavia ”Fledermaus”-lentolaitteita pommitus- ja ilmakuvaustehtäviin. Laskeutumista varten koneet
oli varustettu laskuvarjoilla. Kysymyksessä oli selvästi nykyisten tiedustelulennokkien esi-isä.

Ensimmäisiä
maalilennokkeja
Brittien lentokonetehdas RAE suunnitteli vuonna 1924 täysikokoisen
Rolls Roycen moottorilla varustetun
miehittämättömän lentokoneen, joka
sai nimen Larynx. Tarkoituksena oli
käyttää sitä torjuntahävittäjänä (”longrange gun”). Vuonna 1931 muutettiin
››
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kolme Fairey IIIF -vesikonetta radioohjattaviksi maalikoneiksi, jotka saivat nimen Fairey Queen. Nämä olivat
brittien ensimmäiset maalilennokit.
Niitä kokeiltiin laivaston ilma-ammunnoissa Gibraltarissa, mutta merimiehet eivät saaneet niihin yhtään
osumaa. Myös RAF:n Tiger Moth koulukoneesta rakennettiin maalilen
nokkeja. Se sai nimen D.H.82B
Queen Bee ja suoritti ensilentonsa
tammikuussa 1935. 130 hv:n moottorilla varustettu kone kykeni lentämään 160 km tuntinopeudella lähes
500 km matkan lakikorkeuden ollessa
5 400 metriä. Koneita valmistettiin
kaikkiaan 380 kpl, ja se oli käytössä
vuoteen 1947 saakka.
Queen Bee oli tarkoitus korvata
paremmalla mallilla Airspeed Queen
Wasp, joka suoritti ensi lentonsa
vuonna 1937. Se saavutti nopeuden
274 km/h ja 6 400 metrin lakikorkeuden, mutta koneen valmistus ja käyttö oli hyvin kallista. Niitä rakennettiin vain viisi kappaletta, jotka olivat
käytössä vuosina 1940-43.
USA:ssa aloitettiin vuonna 1936
US Navyn projekti ”Dog” , jonka tarkoituksena oli kauko-ohjattavien lentokoneiden kehittäminen. Ensimmäinen versio tehtiin muuntamalla Stearman Hammond JR-1 -kone radiolla
kauko-ohjattavaksi. Toinen versio oli

Kettering Bug (1918) oli maailman
ensimmäinen ”tappajalennokki”.
(kuvalähde: www.daviddarling.info/
images/Kettering_Bug.jpg)
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radio-ohjattava Curtiss N2C-2, jonka
ensi lento tapahtui vuonna 1937. Samalta pohjalta suunniteltiin miehittämätön kone hyökkäystarkoituksiin.
Kokeiluissa syyskuussa 1938 laivaston ilmatorjunta ampui radio-ohjatun koneen (Curtiss N2C-2) ennen
aikojaan alas, kun tarkoituksena oli
kokeilla laivan syöksypommitusta.
Sodan syttyminen Euroopassa kiihdytti lennokkien kehitystyötä.

Täsmäaseita sodassa
Vuonna 1939 USA:ssa perustettiin oma laivue (VJ-3) kokeilemaan
ja käyttämään maali- ja rynnäk
kölennokkeja. Huhtikuussa 1941
saatiin torpedolla varustetulla TG2 -lennokilla kokeiluissa täysosuma
liikkuvaan laivaan. Ohjaaminen tapahtui 32 km päässä olleesta lentokoneesta. Vuonna 1942 amerikkalaiset tilasivat 500 rynnäkkölennokkia
ja 170 emokonetta (Project Option).
Tätä varten suunniteltiin kaksimoottorinen kone TND-1, joka kykeni
kuljettamaan 900 kg painoisen torpedon 280 km tuntinopeudella. Niitä valmistettiin 164 kpl. Sen seuraajaa TDR-1:ä käytettiin ensimmäisen
kerran tositoimiin heinäkuussa 1944
Salomonin saarten taisteluissa. Lennokkien käyttöä varten oli perustettu

erikoisosasto STAG-1 (Special Task
Air Group One). Maalina oli japanilainen kauppalaiva Yamazuki Maru,
jota kohti laukaistiin neljä torpedolennokkia - niistä kaksi osui. STAG1 laukaisi Banikan saarelta syys-lokakuussa 1944 kaikkiaan 46 TDR-1
-lennokkia, joilla saavutettiin 50 %
osumia.
Toisen maailmansodan aikana
suunniteltiin, valmistettiin ja käytettiin useita muitakin miehittämättömiä koneita täsmäaseina hyökkäystehtäviin. Saksalaisilla oli vuodesta
1943 alkaen lentorykmentti KG 100:
n käytössä Mistel, jossa hävittäjäkone kauko-ohjasi miehittämättömän
pommikoneen (Ju-88A) räjähdysainelastissa (3 500 kg) maaliinsa.
Amerikkalaisilla oli samantapainen
järjestelmä (”Project Aphrodite”),
jossa B-17 -pommikone lastattiin 9
000 kg:n kuormalla ja ohjattiin toisesta koneesta maaliin. Tätä käytettiin vuonna 1944 vahvasti ilmatorjuttuja saksalaisia kohteita vastaan,
mutta tulokset olivat huonoja.
Edistyneen tekniikan puuttuessa
japanilaiset korvasivat miehittämättömät rynnäkkökoneet itsemurhalentäjillä; rakettimoottorilla ja 1 800 kg:
n taistelulatauksella varustettu itsemurhakone Ohka oli tästä ääriesimerkki. Myös saksalaiset suunnittelivat V 1:stä miehitetyn rynnäkkömallin (Fi 103 Reichenberg), joka oli
itsemurhakone. Pilottejakin ehdittiin
jo värvätä…

Amerikkalainen rynnäkkölennokki TDR-1 oli käytössä Tyynenmeren taisteluissa
vuonna 1944. (kuvalähde: www.aviastar.org/pictures/usa/interstate_tdr-1.jpg)

Täsmäpommeja suunniteltiin ja
käytettiinkin sotatoimissa. Niistä
voidaan mainita saksalaiset Fritz X,
FX 1400, BV 246 liitopommi ja BV
950 torpedoliitopommi, joilla saatiin
tuloksiakin, sekä amerikkalaisten
ohjattavat pommit GB-1 (900 kg),

GB-4 (1 170 kg, tv + radio-ohjaus),
GB-8 ja VB-1 Azon (450 kg). Näitä
voidaan pitää ensimmäisinä standoff -aseina, joiden tarkoituksena oli
välttää ilmatorjuntaa.
Nykyaikaisen ilma- ja 3D-sodan
juuret ovat siis kaukana menneisyy-

dessä. Saksalaisten hyökkäysaseet,
ensimmäinen risteilyohjus V 1, ensimmäinen ballistinen ohjus V 2 ja
ensimmäinen pitkän kantaman tykistöraketti Rheinbote (Rheinmetall-Borsig) olivat tässä edelläkävijöitä.

Saksalaisten ohjattava pommi PC 1400 FX ”Fritz X” oli ensimmäisiä täsmäpommeja toisen maailmansodan aikana.
(kuvalähde: www.warbirdsresourcegroup.org/LRG/images/lrg0386.jpg)
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Everstiluutnantti Antti Arpiainen
TAKTL/MPKK

HAJAHAVAINTOJA
GEORGIAN SODASTA
Nämä artikkelit kuvastavat venäläistä näkökulmaa kriisiin ja osin sen
syntyyn. Venäläisissä artikkeleissa on kritiikkiä omien asevoimien
valmistautumista kohtaan, vaikka
Kaukasuksen alueella pidettiin asevoimien pääsotaharjoitus Kaukasus2008 kesä-heinäkuussa, mikä näkyi
Venäjän joukkojen sangen ripeässä
toiminnassa.
Venäjän epäonneksi hyökkäykseen osallistui Georgian valvomalle
alueelle myös etelä-osseetteja, joiden
koulutus, kurinalaisuus ja johdetta-

vuus eivät edusta Venäjän nykyisten
asevoimien tasoa, mutta joita ulkopuolisen on vaikeaa tai jopa mahdotonta erottaa asepukujen perusteella
venäläisistä joukoista, koska venäläisten omakin pukeutuminen on kirjavaa, johtuen joukkojen varustuksen
uudistamisen asteesta ja jaetun varustuksen alueellisesta värityksestä
sekä vielä toistaiseksi eri ministeriöiden (puolustus-, sisä- ja hätätilaministeriöt) ja puolustushaarojen
(maavoimat, maahanlaskujoukot, ilmavoimat jne) hankintamenettelyjen

kirjavuudesta. Osseettien kuriton ja
rikollinen käytös Georgian puolella
johtuu osin Georgian joukkojen vastaavasta käytöksestä Etelä-Ossetiassa, mutta myös Venäjän asevoimien
yhdestä ongelmasta, eli sotilaspoliisiyksiköiden puutteesta, mitä ollaan
jo poistamassa.
Artikkelin lähteet ovat
kirjoittajan hallussa
››
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KRIISIN SYYT JA
GEORGIAN JOUKOT
Lähde: Moskovsky Komsomolets, 8.
Elokuuta 2008 s 3 (Artikkeli ilmestyi
Georgian hyökkäys päivänä, eli se oli
kirjoitettu jo aiemmin)
Izvestia (Moskovan painos), 8. Elokuuta 2008 s 5,
Izvestia. 13. Elokuuta 2008 ss.1, 4,
Vzglyad; 11. Heinäkuuta 2008
Aloitteen taisteluihin ovat tehneet ossetialaiset, jotka ovat provosoineet
koko kesän yhteenottoja kaikin mahdollisin keinoin. Georgia ei tarvinnut
tätä kriisiä tänä vuonna, sillä se tiesi
olevansa paljon vahvempi ensi vuonna. Georgian onkin vakuutettava kansainvälinen yhteisö, ettei se aloittanut
tätä kriisiä. Jopa venäläiset rauhanturvajoukot ovat sanoneet, että ossetialaiset valehtelevat, alueella ei ole
ollut taisteluita meneillään. Toisaalta
myös Georgiassa oli liipaisinhulluja
kuumapäitä, jolloin kriisin syntyminen on mahdollista. Etelä-Ossetian
presidentti Eduard Kokoity oli luultavasti oikeassa arvioidessaan syyskuun lopun tai lokakuun alun olevan
äärimmäisen vaarallinen ajanjakso,
jolloin vihollisuudet saattaisivat puhjeta. (Kokoity arvioi pahasti väärin
georgialaisten ärsytyskynnyksen)
Georgian asevoimat ovat yhdet
parhaista jälki-neuvostoliiton alueella. Asevoimat koostuvat kuudesta prikaatista, joista neljä on erillisiä joukkoja, jokaisessa niistä 3 300 miestä.
Jokainen prikaati koostuu kolmesta
591 miehen jalkaväkipataljoonasta,
panssaripataljoonasta ja tykistöpatteristosta sekä erillisistä komppanioista (viesti, pioneeri, huolto). Suuri
osa Georgian joukoista on osallistunut taisteluihin Irakissa. Georgian
joukot on lisäksi harjoitettu hyvin
vuoristosodankäyntiin. Erityistehtä34 • Ilmatorjunta 3/2008

väprikaati sisältää kaikki Georgian
erikoisjoukot. Ilmavoimat koostuvat
kuudesta laivueesta, joiden kalustona
on Mi-8, UH-1H, Mi-17 ja Mi-24 helikoptereita, Su-25 ja L-39 -lentokoneita sekä tiedustelulennokkeja.
Georgian puolustusministeriön
oletetaan komentavan myös sisäisen
turvallisuuden joukkoja, joiden määrä on noin 15 000 miestä sekä lisäksi
erityispataljoonia, jotka on sijoitettu
Abkhazian ja Etelä-Ossetian kriisialueille, joiden alueella vakinaisen
armeijan joukot on kielletty tulitaukosopimuksella. Näiden lisäksi Georgialla vapaaehtoinen taisteluvalmis
30 000 miehen joukko (suojeluskunta) sekä 100 000 miehen reservi, joka
on järjestetty USA:n kansalliskaartin tapaan. Kaiken kaikkiaan Georgia voi koota riveihinsä lisää 80 000
ja jopa 100 000 miestä kriisin kärjistyessä.
Tilanne Abkhasiassa ja EteläOssetiassa muuttui erilaiseksi, kun
alueiden väestöt saivat Venäjän kansalaisuuden ja passin, jolloin väestö
alkoi muuttaa Venäjälle sekä Turkkiin etsiessään työtä ja turvallisuutta. ETYJ:n ja YK:n tarkkailijoiden
mukaan nykyisin Etelä-Ossetiassa on
vähemmän kuin 30 000 ossetialaista. Abkhaziassa abkhaasit muodostavat noin 30 % koko 140 000 hengen arvioidusta asukasjoukosta, josta suurimman etnisen ryhmän muodostavat armenialaiset. Alueilla asuu
myös etnisiä venäläisiä sekä Galin
kaupungin alueella, Etelä-Ossetian
rajalla 50 000 georgialaista paluumuuttajaa.
Pääosa Georgian asevoimien upseereista ja sotilaista on koulutettu
joko USA:ssa ja Turkissa tai ovat
näiden maiden neuvonantajien kouluttamia Georgiassa. Yli 8 000 georgialaista on läpäissyt koulutuksen
USA:n koulutusohjelmien puitteissa.

Georgian sotilaskulut ovat kasvaneet
lähes 2 900 % viimeisten neljän vuoden aikana, eli ovat nyt noin miljardi
dollaria, joka vastaa 9 - 10 % maan
BKT:stä. Summa on suuri valtiolle,
joka vastaanottaa suuren osan sotilastekniikastaan korvauksetta. Georgiaa ovat avustaneet mm. USA,
Turkki, Bulgaria, Tsekin tasavalta,
Israel, Bosnia - Herzegovina, Serbia
ja Ukraina. USA on antanut mm.
40,6 miljoonan dollarin edestä sotilasmateriaalia korvauksetta Georgialle. Kaikkiaan NATO-valtiot ovat
toimittaneet Georgialle 175 panssarivaunua, 126 panssaroitua ajoneuvoa,
67 tykistöasetta, neljä lentokonetta
12 helikopteria ja kahdeksan laivaa
tai venettä.
Israelin puolustusministeriö on
luopunut (12.8.2008) muun kuin
puolustuksellisen välineistön toimittamisesta Georgian - Ossetian
kriisialueelle, vaikka yhteistoiminta
Georgian kanssa tuleekin jatkumaan.
Aiemmin Israel on toimittanut Georgialle erilaista varustusta, kuten räjähdyspanoksia miinojen tuhoamiseksi sekä lennokkeja. Tbilisi onkin
käyttänyt Hermes-450 ja Skylarklennokkeja tiedusteluun.
Moskovan tunnustettua venäläisten lentokoneiden lennot EteläOssetian yllä uhkasi Tbilisi ampua
alas Venäjän sotilaskoneet tällaisten
tapausten toistuessa Georgian ilmatilassa. Georgian parlamentin puolustus- ja kansallisen turvallisuuskomitean puheenjohtaja Nika Rurua julisti, että mikäli Venäjän sotilaskoneet
tunkeutuvat luvatta taas Georgian
ilmatilaan, niin ihmiset saavat poimia niiden palasia. Hän lisäsi, että
Georgia tulisi vastaamaan Venäjän
hyökkäykseen ääneti, mutta rajusti.
Hänen mukaansa Georgian asevoimat ovat hyvin koulutetut ja ne kykenevät vastaamaan kaikkiin provokaatioihin.

VENÄJÄN JOUKKOJEN
MÄÄRÄT
Lähde: Komsomolskaja Pravda. 12.
Elokuuta 2008 s.5,
Trud, 11. Elokuuta 2008 s 4,
Lähde: RBK Daily, 12. Elokuuta
2008 ss 1 -2,
Venäjän asevoimat Etelä-Ossetian
alueella koostuvat lähinnä 58. Armeijan joukoista, jonka esikunta sijaitsee Pohjois-Ossetian pääkaupungissa Vladikavkazissa. 58. Armeijan
päävoiman muodostavat 19. Moottoroitu Jalkaväkidivisioona sekä neljä
erillistä moottoroitua jalkaväkiprikaatia ja tykistö- sekä pioneerirykmentit. Etelä-Ossetian alueella on
käytetty hieman yli 10 000 miestä,
joista arviolta 60 - 65 % on sopimussotilaita (värvättyjä). Venäläisiä
rauhanturvaajia alueella on noin 350
henkeä jäljellä alunpitäen noin 500
hengen osastosta, josta 18 on kaatunut ja noin 150 haavoittunut. Venäläisten käytössä Etelä-Ossetiassa olevaan asevoimaan kuuluu myös 5 000
laskuvarjomiestä, jotka kaikki ovat
värvättyjä. Osapuolet Etelä-Ossetiassa ovat suurenpiirtein tasavahvoja, molempien puolien vahvuus on
noin 12 000 - 15 000 miestä. Georgian hyökkäyksen alkaessa heillä oli
alueella 15:1 ylivoima.
Abkhazian alueella Venäjän asevoima koostuu noin 9 000 laskuvarjomiehestä ja 1 500 rauhanturvaajasta, jotka kaikki ovat värvättyjä joukkoja. Georgian vakituisen armeijan
ja poliisin joukkoja on alueella noin
12 000 ja noin 2 000 lisää Kodor
Gorge -solan alueella.
Etelä-Ossetian taisteluihin ei ole
osallistunut venäläisiä asevelvollisia,
minkä myös Sotilaiden Äidit -yhdistys vahvistaa. 58. Armeijan vahvuus
on 70 000 miestä, 609 panssarivaunua, 2 000 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua tai jalkaväen taisteluajoneuvoa, 125 tykkiä ja 190 Grad
tai Urgan raketinheitintä sekä 450 ilmatorjuntatykkiä. 58. Armeijalla on

myös käytössään 120 Su-25 rynnäkkökonetta ja Su-24 pommikonetta
sekä 70 helikopteria. Pohjois-Kaukasian Sotilaspiirillä on käytössään
kaikkiaan noin 45 700 sopimussotilasta.
Pääesikunnan päällikön ensimmäinen sijainen kenraalieversti Anatoli Nogovitsin totesi Venäjän käyttävän alueella tarpeellisen määrän
voimaa ja kalustoa. Lehden saaman
tiedon mukaan tällä hetkellä käytössä on noin 15 000 miestä ja noin
150 panssarivaunua tai raskasta telatykkiä. Asiantuntijoiden mukaan
laskuvarjojoukkojen ilmestyminen
alueelle on merkki tarkoituksesta
siirtää taistelut Georgian selustaan.
Moskovalaisen 45. Maahanlaskurykmentin erikoisjoukoilla on kokemusta vihollisen linjojen takana toimimisesta. Joukko muodostaa Maahanlaskujoukkojen komentajan reservin ja
ne tuodaan taistelualueelle vain poikkeustapauksissa.
Abkhazian alueelle on tuotu meritse Novorossiiskista ainakin kolme
maahanlaskukomppaniaa, noin 360
miestä. Heidän tehtävänään on sulkea Kodor Gorge -sola ja estää Georgian asevoimien pääsy Abkhaziaan
solan kautta.
Asejärjestelmien puolesta Venäjällä on Georgian tasoiset välineet,
mutta mitä muihin välineisiin tulee,
Venäjä on auttamattomasti jäljessä.
Yönäkövälineet, tarkoituksenmukaiset radiot ja niin edelleen - Venäjältä puuttuu kaikkea tätä materiaalia,
tunnustaa yleisesikunnan lähde. Su24 on kaikki mitä Venäjällä on yötoimintaan, muut lentokoneet ovat
sokeita kuin lepakot. Tehokkaat tiedustelulennokit taas pysyvät edelleen
vain toiveina.
Nämä puutteet ovat maksaneet
Venäjälle ainakin yhden lentokoneen epäilevät asiantuntijat. Tu-22:
n, joka on suunniteltu kuljettamaan
ydinaseita, jotka pudotetaan korkealta niin, että hajonta voi olla 1,5 km.
Tehdäkseen perinteisten pommien
käytön maksimaalisen tehokkaak-

si, lentokoneet tulisi aseistaa täsmäaseilla, joita Venäjän asevoimilta valitettavasti puuttuu, tai muutoin
ne joutuvat lentämään vaarallisella
tavalla suoraan ilmatorjutulle alueelle. Näin todennäköisesti tapahtui
Georgiassa.
Tosiasiassa jopa Georgian asevoimien T-72 -panssarivaunut, neuvostoajan jäänteet, ovat tuntuvasti
parempia aseita kuin niiden vastineet Venäjän asevoimissa. Georgia
on menestyksellisesti modernisoinut
165 panssarivaunuaan, lisäämällä
niihin paikannuslaitteen, tunnistusjärjestelmän, tulenjohtojärjestelmän
ja nykyaikaisen Falcon -viestijärjestelmän. Georgian T-72SIM-1 panssarivaunujen kyky taistella yöllä ja
huonossa säässä on parempi kuin venäläisillä vastineillaan.
Taistelut osoittavat, että Venäjän
asevoimien uudelleen aseistaminen
on pakollista, mutta huolimatta sodan
mahdollisista lisätarpeista 11.8.2008
valtionvarainministeri Alexander
Kudrin torjui turvallisuuselinten sodan lisärahoitustarpeet toteamalla,
että mitä tahansa lisäohjelmia turvallisuuselimet esittävätkään sotateollisen kompleksin vuosien 2007
- 2015 kehitysohjelman lisäksi, tulee valtionvarainministeriö torjumaan
ne. Aseistusohjelman oletetaan olevan 4 939 miljardia ruplaa, jolla lähes
200 yhtymää tai joukkoa tullaan uudelleen aseistamaan, yli 3 000 uutta
taisteluvälinettä tullaan hankkimaan
ja lähes 5 000 modernisoimaan. Vuoteen 2015 mennessä 45 panssaripataljoonaa (1 400 psv), 173 mekanisoitua
jalkaväki- ja maahanlaskupataljoonaa
(4 109 jalkaväen taisteluajoneuvoa ja
3 008 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua), 5 ohjusprikaatia (60
Iskander-lavettia), 9 ilmatorjuntarykmenttiä (18 kpl S-400 -patteristoa) tulevat saamaan uuden kaluston.
Asemäärä on riittävä vapauttamaan
Etelä-Ossetian ja Abkhazian, mutta
tuskin riittävä puolustamaan Venäjän
kansallisia etuja kaikkialla.
››
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VALMISTELUT - RAUTATIEJOUKOT ETULINJASSA
Lähde: Nezavisimaja Gazeta, 10.
Kesäkuuta 2008 s.12,
APN news agency, 7. Kesäkuuta
2008
Moskovsky Komsomolets, 21. Kesäkuuta 2008 s.5,
Vremja Novostei, 23. Heinäkuuta
2008 s. 2,
Vremja Novostei, 29. Heinäkuuta
2008 s. 1
76. Rautatiearmeijakunnan joukot
saivat toukokuun lopussa käskyn korjata rautatieyhteys Abkhaziaan. Kesäkuun viidentenä päivänä oli Abkhaziassa jo 400 volgogradilaista rautatien rakennusasiantuntijaa. Saatujen
tietojen mukaan pääosa henkilöstöstä
oli värvättyjä 37. Erillisestä Rautatieprikaatista, joka on 76. Rautatiearmeijakunnan pysyvän valmiuden
joukko. Vuoden 2008 alusta alkaen
prikaati on ollut kokonaan miehitetty
värvätyillä sopimussotilailla ja se on
Volgogradin rautatiearmeijakunnan
korkeimmassa taisteluvalmiudessa
oleva joukko. Abkhaziaan lähetetty
joukko tulee täyttämään tehtävänsä. Mikäli ensimmäinen 400 miehen
joukko ei onnistu täyttämään tehtäväänsä määräaikaan mennessä, joukko tullaan korvaamaan toisella, joka
saa Abkhazian projektin valmiiksi.

76. Rautatiearmeijakunnan upseerit korostavat, että heiden tehtävänsä on puhtaasti rauhanomainen.
Joukko tekee vain asennustöitä,
päinvastoin kuin Tsetseniassa toisen sodan aikana, asennushenkilöstön miehistö eivätkä upseerit ole nyt
aseistettuja. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että tilanteen heiketessä rautatiejoukot jäisivät ilman puolustusta.
Saatavissa olevien tietojen mukaan,
huomattava osa 76. Rautatiearmeijakunnasta on muodostettu säännön
mukaisesta mekanisoidusta jalkaväkiyksiköstä ja niin kutsutut rautatie- erikoisjoukot puolustavat rautatierakennushenkilöstöä tarvittaessa.
Asiantuntijat korostavat, että Volgogradin rautatieyksiköllä on armeijakunnan status, mikä merkitsee sitä,
että mikä tahansa uusi sotilasjoukko
mukaan lukien panssari-, mekanisoitujalkaväki tai tykistö voidaan liittää
siihen tarvittaessa.
76. Rautatiearmeijakunta Volgogradissa on ainoa rautatieyhtymä
Etelä-Venäjällä. Sen sotilaat ja upseerit suoriutuivat erinomaisesti toisen Tsetsenian sodan aikana, vuonna
2001 armeijakunta muodosti kahdeksan rautatieprikaatia Tsetseniaan.
Ongelman Georgian ja Venäjän suhteille muodostaa radankorjausjoukkojen toiminta Georgian
alueella, koska ne ovat venäläisiä
sotilasjoukkoja, jotka toimivat Ge-

orgian valtioalueella ilman isäntävaltion kutsua tai hyväksyntää. Venäjän puolustusministeri Anatoly
Serdyukov kertoi rautatiejoukkojen
pysyvän Abkhaziassa kahden kuukauden ajan. Abkhazian ulkoministeri Sergei Shamba totesi, että heillä on
erilainen käsitys ajasta, joukot ovat
täällä korjaamassa rataa Sukhumin ja
Ochamchira välillä. He voivat saada
työnsä valmiiksi 2-4 kuukaudessa.
Venäjän puolustusministeri toivoi
heidän voivan poistua silloin, mutta
täällä on muitakin korjattavia radan
osia ja muutakin sanokaamme vaikka
tie Sochiin.
Turvallisuuselimet epäilevät, että
jotkin abkhazialaiset taksinkuljettajat ovat sekaantuneet äskettäiseen
sabotaasiin venäläisiä radankorjausjoukkoa vastaan, jotka korjaavat
rataa Sukhumin ja Ochamchiran välillä. Taksinkuljettajia epäillään varakiskojen räjäytyksestä, koska kilpailu ei ole heille tervetullutta, sillä
nyt he laskuttavat 6 000 - 8 000 laria
(2,5 - 3 €) matkasta Sukhumista Adlerin lentokentälle. Toimiva rautatie
on viimeinen asia mitä he tarvitsevat
kilpailemaan monopolinsa kanssa.
Rautatierakennusjoukon edustaja majuri Aleksei Lemenhov arvio,
että heillä on korjattavana vielä 54
kilometriä rataa, mikä ei ole helppoa,
koska matkalla on kaikenlaisia kohteita silloista tunneleihin kaikkiaan
55 kpl. Abkhazian rautateiden johtaja Guram Gubaz kertoi osan silloista
tulleen räjäytetyksi 1992 -1993 vihollisuuksien aikana. Tämän rataosan korjaaminen mahdollistaa kul-
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jetukset alueilta, joilla on toimivaa
rakennusteollisuutta, kuten sementti- ja sepelitehdas. Radan ollessa taas
käytössä tullaan rakennusmateriaalia
viemään Sochin rakennustöihin.
Venäläisten rautatiejoukkojen
vetäminen pois Abkhaziasta on diplomaattinen voitto Georgialle. Sodassa 1992 - 1993 vaurioitunut rata
alkaa olla valmis, 54 kilometriä on
korjattu Sukhumin ja Ochamchiran
välillä, korjausjoukot vaihtoivat lähes
10 000 ratapölkkyä, korjasivat yhden
tunnelin ja 44 pienempää siltaa ja ylikulkua, kahdeksan vesiputkea, lähes
50 kaapelinnostinta ja 14 kilometriä
sähkökaapelia. Joukoilla ei ole enää
käyttöä Abkhaziassa. 55 kilometrin rautatien korjaaminen Sukhumin ja Ochamchiran välillä vei 400:
lta rautatien rakentajalta lähes kaksi
kuukautta. Abkhazian ulkoministeri
Sergei Samba sanoi, että rata Venäjän rajalle asti tulisi korjata, koska
se olisi kätevää kuljetuksien hoitamiseksi Abkhaziasta olympialaisten
rakennustöihin.

KAUKASUS -2008
-HARJOITUS
Lähde: RosBusinessConsilting
news agency, 23. Heinäkuuta 2008,
Tvoy Den, 17. Heinäkuuta 2008, s.2,
Kommersant, 17. Heinäkuuta 2008,
s.6,
Moskovsky Komsomolets, 17. Heinäkuuta 2008, s.3
Kaukasus -2008 -harjoitus alkoi Venäjän eteläisillä alueilla 15.heinäkuuta 2008. Harjoitukseen osallistui yli
8 000 henkilöä, noin 700 panssaroitua-ajoneuvoa (panssarivaunua, taisteluajoneuvoa ja telatykkiä), yli 30
lentokonetta ja helikopteria, myös
Mustanmeren Laivaston alukset osallistuivat harjoitukseen.
Harjoitus on järjestetty PohjoisKaukasuksen Sotilaspiirin harjoituskeskuksissa ja -alueilla. Harjoitus tulee päättymään 2.8.2008.
Dagestaniin Botlikhiin sijoitetun

33. ja Karachai-Cherkessiaan Zelenchukskayaan sijoitetun 34. Erillisen
Mekanisoitujalkaväkiprikaatin (vuoristo) joukot osallistuivat nyt ensimmäistä kertaa laajamittaiseen sotaharjoitukseen. Prikaatien henkilöstö
harjoitteli ja toimi yhteistoiminnassa sisäministeriön ja rajavartioston
joukkojen kanssa harjoitellen tiedustelu- ja etsintämenetelmiä ja niihin
liittyviä roistojoukkojen eristämis- ja
tuhoamismenetelmiä vuoristoisilla ja
metsäisillä alueilla sekä valtion rajanturvaamismenetelmiä.
20.7.2008 liittyivät Kaartin 76.
Ilmarynnäkködivisioonan (Pihkova)
ja Kaartin 7. Ilmarynnäkködivisioonan (Novorossiysk) joukot terrorisminvastaiseen Kaukasus -2008 -harjoitukseen. Viimeaikaisten tapahtumien vuoksi Georgian ja Abkhazian
sekä Georgian ja Etelä-Ossetian välillä, joukot tulevat harjoittelemaan
myös mahdollista rauhanturvajoukkojen avustamista.
Venäjä harjoitteli Kaukasus-2008
harjoituksessa vihollisuuksien rauhoittamista Abkhaziassa ja Etelä-Ossetiassa. Harjoitus tapahtui strategisten Rok- ja Mamison solien alueella,
jotka yhdistävät Etelä-Ossetian Venäjään. Georgia ja Yhdysvallat harjoittelevat toisaalla Immediate Response
2008 -harjoituksessa, johon osallistuu lähes 1 000 georgialaista ja 600
yhdysvaltalaista sotilasta. Georgian
puolustusministeriö kertoo, että harjoitus on ennalta suunniteltu, eikä se
liity mitenkään tapahtumiin konfliktialueella.
Igor Konashenko maavoimien
esikunnasta toteaa Kaukasus -2008
-harjoituksen sisältävän ennen kaikkea terrorismin torjuntaa, mutta tilanne Georgian - Abkhazian ja Georgian
- Ossetian alueilla edellyttää myös
joidenkin rauhanturvaamistehtävien harjoittelua. Sotilaat myöntävät,
harjoittelevansa strategisesti tärkeillä
alueilla hallitakseen tilannetta konfliktialueilla. Kaukasus-2008 -harjoitus on saanut huomiota Georgiassa,
jossa harjoituksen on todettu olevan

näyte Venäjän kyvystä ryhmittää asevoimaa.
Pohjois-Kaukasuksen Sotilaspiirissä alkoi etukäteen suunniteltu,
mutta epätavallinen Kaukasus -2008
-harjoitus. Harjoitus on kiinnostava,
koska sen tilanne on salainen. Lähes
8 000 miestä, laskuvarjojoukoista,
maahanlaskujoukoista, sisäministeriöstä, ilmapuolustusjoukoista, rajavartiostosta sekä 700 panssariajoneuvoa, rynnäkkö-, hävittäjä- ja kuljetuskoneita sekä taisteluhelikoptereita
osallistuu harjoitukseen. .
Maavoimien lehdistöpalvelun
tiedotteessa kerrotaan Kaukasus 2008 -harjoitukseen osallistuvilla
Pihkovan ja Novorossiyskin maahanlaskujoukoilla olevan joitakin taktisia harjoituksia Pohjois-Kaukasuksen Sotilaspiirin Sernovodskyn ja
Daryalin harjoitusalueilla Rokskyn
ja Mamisonskyn solien läheisyydessä. Sotilaat tulevat harjoittelemaan
taistelutehtävien täyttämistä kovapanosammunnoin maastossa, joka
yltää 2 500 metrin korkeuteen.
Georgiaa on vielä enemmän varoitettu toisessa tiedotteen lauseessa, missä todetaan, että Volgogradin mekanisoidun divisioonan (20.
KaMtJvD) ilmarynnäkkörykmentti
(56. RynnR) tullaan siirtämään rautateitse kalustonsa kanssa Krasnodarin alueelle. Harjoituksen alueesta ei
ole kerrottu muuta kuin, että se tapahtuu Pohjois-Kaukasuksen Sotilaspiirin alueella 11 kohteessa lounaisella alueella. Joukkoja on mahdotonta viedä lähemmäs Georgiaa,
koska Krasnodarin alueelta voi kävellä Abkhaziaan. Sotilaat eivät ole
vastanneet suoraan kuinka pitkään
he aikovat viipyä alueella. Vastaus
kuuluu, että heillä on riittävät reservit voitelu- ja polttoaineita, ruokaa
ja ampumatarvikkeita.
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In Memoriam

Pentti Parvio - In Memoriam

Vasemmalta Pentti ja Hilkka Parvio sekä Hannu Pohjanpalo Senaatintorilla
26.2.2008. Taustalla keskellä Heikki A. Reenpää.

Sotaveteraani, kapteeni ja sotakamreeri Pentti Olavi Parvio menehtyi
yllättäen Helsingin yliopistollisessa
keskussairaalassa 27.6.2008. Hän oli
syntynyt 23.1.1928 Helsingissä.
Hän toimi sodan aikana vuosina
1943 - 1944 saksalaisten joukkojen
kuriirina Helsingin ja Itä-Karjalan
sekä Kannaksen välillä. Näistä ansioista hänet palkittiin 4. luokan Rautaristillä. Pentti osallistui Helsingin
ilmatorjuntavoittoon helmikuussa
1944 sotilaspoikana Taivaskallion
patterissa.
Pentti tuli ylioppilaaksi vuonna 1946 Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta. Varusmies
palveluksensa Pentti suoritti Ilmatorjuntarykmentti 1:ssä Santahaminassa ja hänet ylennettiin vänrikiksi
vuonna 1952. Ylennys kapteeniksi
tuli vuonna 1986.
Työvuosinaan hän toimi muun
muassa matematiikan opettajana
Käpylän ja Mäkelänrinteen Yhteiskouluissa sekä SYP:n Kotkankadun
konttorin johtajana. Toimittuaan run38 • Ilmatorjunta 3/2008

saat pari vuosikymmentä Helsingin
Väestönsuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana Pentti siirtyi täysinpalvelleena eläkkeelle.
Eläkeaikansa Pentti käytti pääasiassa sotaveteraanityöhön ja asekeräilyyn. Hän toimi myös luennoitsijana maanpuolustusjärjestöissä ja
matkanjohtajana Keski-Helsingin
Sotaveteraanien matkoilla Keski- ja
Etelä-Euroopassa. Hän ei kuitenkaan
koskaan laiminlyönyt perhettään tai
ystäviään. Pentti teki huumorillaan
kuivistakin luennoista nautittavia ja
hänen bassonsa kantautui ilman teknisiä laitteita peräpenkille asti.
Pentti Parvio oli mukana maanpuolustustyössä toimien Helsingin
Seudun Sotaveteraanien ja KeskiHelsingin Sotaveteraanien hallituksien jäsenenä. Pentti osallistui myös
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen ja
Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon toimintaan. Näiden
lisäksi hän toimi Helsingin Asehistoriallisen seuran puheenjohtajana
v. 1983 - 1986 ja Suomen Sotahisto

riallisen Seuran hallituksen jäsenenä
v. 1986 - 1993.
Pentti keräsi rouvansa Hilkan
myötävaikutuksella hienon ilmatorjunta- sekä panssarintorjuntamuseon
Nuuksioon ja laajan käsiasekokoelman kaupunkikotiinsa Helsinkiin.
Nuuksion museoon on vuosittain
tutustunut runsas joukko veteraaneja ja nuorisoa.
Tasavallan presidentti Martti
Ahtisaari nimitti Pentti Parvion sotakamreeriksi 31.5.1996 ansioista
maanpuolustuksen hyväksi tehdyssä työssä. Lisäksi hänet on palkittu
muun muassa Helsingin kaupungin
kultaisella väestönsuojeluplaketilla,
Suomen Leijonan Ritarimerkillä, Ilmatorjunnan ansioristillä ja 4.luokan
Vapaudenristillä. Vuonna 1996 Pentti
Parvio valittiin vuoden ilmatorjuntaupseeriksi.
Pentissä menetimme sinivalkoisen suomalaisen ja hyvän ystävän.
Hannu Pohjanpalo
Läheinen ystävä

K.H PENTTI 90 VUOTTA

Ilmatorjuntaveteraanin mittava elämä
Antti Tuuri: Kaarle Henrik
Pentti – suomalainen. Karisto
Oy Kirjapaino, Hämeenlinna,
2008. 176 sivua, kuvitettu.
Tammenlehväveteraani, everstiluutnantti, diplomi-insinööri, ekonomi
Kaarle Henrik Pentti vietti 90-vuotispäiväänsä 14.6.2008 Villa Johannan
hienossa jugend-miljöössä runsaan
vierasjoukon ympäröimänä sotilassoittokunnan viihdyttäessä korkeatasoista juhlaa. Päivänsankari otti vastaan onnitteluja tuttuun tapaansa henkevästi ja reippaana. Kesäkuussa julkistettiin myös kirjailija Antti Tuurin
elämäkertakirja K. H. Pentistä, jonka
monet tuntevat myös ”koodilla” K.
H. (Koo Hoo). Kuin sattumalta puolustusvoimat viettivät samaan aikaan
90-vuotisjuhlaansa. K. H. Pentin ja
puolustusvoimien tiet ovatkin olleet
yhteiset oikeastaan koko ajan.

Isänmaallisuus
kodin perintönä
Pentin perheen historia on samalla
kuin kertausta itsenäisen Suomen
alkuhistoriaan, tuttuja nimiä tulee
vastaan tämän tästä. Kaarle Pentin
isä, S. J. Pentti oli itsenäisyysmies,
aktivisti, innokas suojeluskuntalainen ja ansioitunut teollisuusmies,
joten geeniperintöä löytyy. Suojeluskuntatyöstä tulikin isän ja pojan
yhteinen, rakas harrastus. Myös äiti,
Helmi Arneberg-Pentti oli isänmaallinen ihminen, Lotta Svärd -järjestön
keskeinen vaikuttaja ja kehittäjä sekä
myös sotilaskotisisar. Kaarle Pentti
oli jo pikkupoikana äitinsä mukana
Lotta Svärd -järjestön kursseilla Suojeluskuntain Päällystökoululla Tuu-

Everstiluutnantti Kaarle Henrik Pentin 90-vuotispäivänä 14.6.2008 päivänsankaria (oik) onnittelemassa kenraalimajuri Rauli Helminen seurueineen.

sulassa. Kaarle Pentti liittyi suojeluskuntapoikiin vuonna 1928, joten hän
on nyt ollut mukana maanpuolustustyössä 80 vuotta!
Kaarle Pentin nuoruusvuodet olivat aktiivisen toiminnan täyttämiä.
Suojeluskunnassa harjoiteltiin sotilaallisia taitoja, urheilu oli keskeisellä sijalla, mutta aikaa jäi myös musiikkiharrastuksille. Hän oli mukana
koulupoikien perustamassa hienossa
tanssiorkesterissa ”White Dandies”.
Pianon ja rumpujen jälkeen löytyi
soittimeksi ensin pasuuna, myöhemmin käyrätorvi, jonka soittamisesta tuli elinikäinen harrastus, jopa
enemmänkin.

Teekkarista kadetiksi
K. H. Pentti pääsi 17-vuotiaana ylioppilaaksi vuonna 1935 ja aloitti
opinnot Teknillisessä korkeakoulussa. Samalla hän liittyi Polyteknikkojen orkesteriin ja vähän myöhemmin
myös Ylioppilaskunnan soittajiin.
Kesällä 1937 alkoi varusmiespalvelus Suomenlinnassa. Toukokuussa

1938 Kaarle Pentti aloitti palveluksensa upseerikokelaana juuri organisoidussa Ilmatorjuntapatteristossa,
jossa järjestettiin elokuussa kertausharjoitukset. K. H. osallistui harjoituksiin ja vapaaehtoisesti palvelukseen vielä niiden jälkeenkin pariksi
viikoksi. Sitten jatkuivat taas opinnot. Suunnitelmissa oli pikkudiplomin saavuttaminen vuonna 1940,
lähtö Kadettikouluun ja insinööriupseerin ura. Toisin kävi.
Pentti osallistui kesällä 1939 ilmatorjunnan kertausharjoituksiin
Suomenlinnassa. Lokakuussa 1939
tuli kutsu palvelukseen (YH), jolloin
K. H. sijoitettiin Helsingin torjuntakeskuksen viestiupseeriksi. 30.11. alkoi talvisota. 21-vuotiaan vänrikin
vastuulla oli ilmapuolustusjoukkojen viestiyhteyksistä huolehtiminen.
Helsingin ilmapuolustus toimi eikä
kaupunki kärsinyt talvisodassa suuria vaurioita.
K. H. jäi armeijan palvelukseen
sodan jälkeen. Hän oli jo pyrkinyt
Kadettikouluun ja hyväksyttiin sin››
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K.H PENTTI 90 VUOTTA
ne. Työpaikkana oli valonheitinkorjaamo, missä K. H. opetteli valonheitintekniikkaa. Korkeakouluopinnoista oli nyt hyötyä. Tässä vaiheessa Pentti arveli, että valonheittimet
olisivat hänelle sopiva erikoisala ilmatorjunnassa. Ei ollut huono arvio:
kuten tiedetään, hänestä tuli jatkosodassa ilmatorjuntajoukkojen johtava
valonheitinasiantuntija.
K. H. Pentin opiskelu 24.kadettikurssilla alkoi toukokuussa 1940
ja kesti poikkeuksellisesti vain vuoden. Talvisodan katsottiin vastanneen
yhden vuoden opiskelua. Koulu oli
aluksi Munkkiniemessä, mutta siirtyi tammikuussa 1941 uusiin tiloihin
Santahaminaan. Opiskelu oli tiivistä,
mutta K. H. ehti kuitenkin osallistua
urheilurientoihin ja kadettiorkesterin
toimintaan. K. H. oli jo ennen sotia
voittanut koripallon Suomen mestaruuden ja oli sotienkin aikana voittamassa sen kolme eri kertaa. Kadetti
Pentti oli kunniavartiossa Helsingin
rautatieasemalla, kun presidentti
Kyösti Kallio oli lähdössä kotiinsa
Nivalaan ja kaatui kuolleena adjutanttinsa käsivarsille. Kadetit olivat
sitten K. H:n johdolla kunniavartiossa koko yön edesmenneen presidentin ruumiin äärellä. Kurssi päättyi

16.5.1941 juhlalliseen tilaisuuteen,
jossa olivat läsnä presidentti Risto
Ryti ja sotamarsalkka Mannerheim.
Kaarle Pentti valmistui aktiiviupseeriksi kurssinsa priimuksena.

Valonheitinkomentajan
tehtävistä siviilielämään
K. H. Pentin ansiokas toiminta ilmatorjuntajoukkojen valonheitintoiminnan johtavana upseerina on
ilmatorjuntamiehille tuttua asiaa.
Jatkosodan alussa hän ehti kuitenkin toimia ensin I Armeijakunnan
ilmatorjuntatoimiston päällikkönä
ja sitten 143. Kevyen Ilmatorjuntapatterin päällikkönä Kiviniemessä ja
Lempaalassa. Keväällä 1942 Pentti
määrättiin valonheitinkoulutuksen
johtajaksi Viipuriin, mistä hän siirtyi Helsinkiin vuoden alusta 1943.
Loppu onkin historiaa: Ilmatorjuntarykmentti 1 saavutti helmikuussa
1944 torjuntavoiton everstiluutnantti
Pekka Jokipaltion johdolla. K. H. piti
elämänsä suurimpana pettymyksenä
sitä, että hän oli juuri suurtaistelujen
aikana Berliinissä ja Wienissä patteristonkomentajakurssilla. Tällä matkalla hän kuitenkin sai omakohtaisia
kokemuksia Saksan pommituksista

Soittokunta esiintyi merkkipäivän vastaanotolla.
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– läheltä-piti -tilannekin sattui. [Kirjassa on tässä kohdassa pieni asiavirhe: amerikkalaiset suorittivat päivällä
”tarkkuuspommituksia”, britit öisin
aluepommituksia – ei päinvastoin.]
Kapteeni K. H. Pentti suunnitteli
suorittavansa sodan päätyttyä opintonsa loppuun Teknillisessä korkeakoulussa ja anoi sitä varten virkavapautta. Eversti Pekka Jokipaltio puolsi
anomusta, mutta It.R 1:n uusi komentaja, eversti Eino Tuompo ei. Tämän
johdosta K. H. jätti eroanomuksensa
joulukuussa 1944 ja siirtyi siviiliin
tammikuussa 1945. Puolustusvoimat
menettivät pätevän upseerin esimiesten kapea-alaisen näkemyksen takia.
Opiskelu jatkui nyt tehokkaasti
ja K. H. valmistui ensin diplomi-insinööriksi (1947) ja sitten myös ekonomiksi (1948). Vahva perusta uralle
teollisuuden ja talouselämän piirissä
oli luotu.

Teollisuus- ja talousmies
K. H. Pentti
K. H:n ura siviilisektorilla on pitkä
ja ansiokas. Hän toimi useissa isoissa yrityksissä eri tasoisissa johtajatehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Näistä mainittakoon Yhtyneet Paperitehtaat (Juuso Waldenin
komennossa), Converta, Finnpap,
Shell ja Neste. K. H. sai pari mittavaa ulkomaan projektiakin, kun hänet
määrättiin johtamaan paperisäkkitehtaan rakentamista Israeliin (1952) ja
myöhemmin (1958) käynnistämään
paperisäkkien tuotantoa Italiassa.
Muistelukset näistä ajoista ovat mielenkiintoisia ja värikkäitä. Israelissa
K. H. ehti soittamaan käyrätorveakin
Haifan sinfoniaorkesterissa! Kansainvälisiä kontakteja tuli kaiken aikaa,
erityisesti Neste Oy:n kehitystyössä
Uolevi Raaden alaisena.
K. H. Pentti tunnetaan Lemminkäisen johtohenkilönä pitkältä ajalta.

K.H PENTTI 90 VUOTTA
Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen
oli K. H:n appiukon Oskari Vilamon
omistama ja johtama. K. H. Pentti
valittiin yhtiön hallitukseen jäseneksi
vuonna 1956 ja myöhemmin (1959)
hallituksen puheenjohtajaksi, jossa
tehtävässä hän toimi vuoteen 1966
saakka. Hän palasi hallitukseen uudelleen vuonna 1977 ja valittiin puheenjohtajaksi 1978. K. H. toimi tässä tehtävässä vuoteen 1993 saakka,
jolloin Heikki Pentti otti johdon käsiinsä. Suomessa Lemminkäinen on
alansa johtava yritys, jolla on ollut
toimintaa kaikilla muilla mantereilla
paitsi Australiassa.

Uran tärkein tehtävä
isänmaan parhaaksi
K. H. Pentti itse pitää uransa tärkeimpänä tehtävänä toimintaansa Puolus-

tustaloudellisen suunnittelukunnan
(PTS) toimistopäällikkönä (1977–
1984). Tämän näkemyksen voi kyllä allekirjoittaa, vaikka K. H:n ansiot
ovat muutenkin mittavat. Kirjassa on
erinomainen kuvaus PTS:n kehittämisestä K. H:n aikana – itse asiassa
voisi väittää, että koko homma pantiin ihan uusiin puihin! Samalla PTS:
n status parani. K. H:n upseeritaustasta ja pitkästä talouselämän kokemuksesta oli nyt hyötyä: näkemystä
oli. PTS:n työ oli kriisiaikoja ajatellen elintärkeää.
K. H. Pentin elämäkerta on täynnä itsenäisen Suomen historiaa: sotahistoriaa, kulttuurihistoriaa ja taloushistoriaa. Hän itse kuuluu niihin
merkkimiehiin, joiden ansiosta Suomi on sellainen maa kuin se nyt on:
itsenäinen ja hyvinvoiva kansallisvaltio. Antti Tuuri on tyylinsä mukaises-

ti kirjoittanut lyhyttä, tiivistä tekstiä
ja vältellyt turhia adjektiiveja – niitä
ei ole tarvittu, kun teot puhuvat puolestaan. Kaikkia ansioita ja kunnianimityksiä ei ole edes mainittu. Me
ilmatorjuntamiehet tunnemme K. H:
n ansiot ilmatorjunta-aselajin piirissä
ja sen eri järjestöissä. Erityisesti Ilmatorjuntasäätiö ja Ilmatorjuntamuseosäätiö ovat kiitollisia K. H. Pentin
konkreettisesta tuesta.
K. H. antoi kerran hyvän neuvon
eräälle nuoremmalle ystävälleen:
”Kaikkea kolmea et voi hoitaa hyvin, työtä, avioliittoa ja käyrätorven
soittamista. Yhdestä sinun on luovuttava. Ja se sinun on itse valittava.”
K. H. itse ei luopunut käyrätorven
soittamisesta…
-AHTI LAPPI-
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Nastakurssi - jälleen!
28.ITUK kokoontui kesäkuun kolmantena päivänä kurssin vanhimman
Olli Miettisen ohjeen mukaisesti kello 12.00 Mannerheimin ratsastajapatsaalla selkä Kiasmaan päin. Tiedossa
olevista 30 kurssilaisesta tuli tilaisuuteen 25, kaukaisin heistä Kuhmosta
asti. Yli 80-prosenttinen osallistuminen 54 vuoden mentyä on erinomainen tulos. Pääkouluttajien Reima Koskisen ja Urpo Ryönänkosken
estyneinä ollessa osallistuin kurssin
apukouluttajana tilaisuuteen.
Päiväretken kohteena oli vanha
Ilmatorjuntakoulu Santahaminassa.
Kapteeni Marko Maaluoto selvitti
erinomaisesti Santahaminan menneisyyttä, nykyisyyttä ja saareen

kohdistuvia paineita. Varmasti Santahamina-seura pystyy vaikuttamaan
saaren säilyttämiseksi nykyisessä
käytössä.
Saimme tutustua yksityiskohtaisesti Museoviraston hyväksymän saneerauksen läpikäyneeseen Ilmatorjuntakoulun entiseen rakennukseen.
Siinä toimivalla Kaartin Jääkärirykmentin Aliupseerikoululla on käytössään nykyaikaiset opetus- ja majoitustilat. Tosin tilojen väljyys, jonka niin hyvin muistamme, puuttuu.
Erityisesti kaipasimme yläkerran valoisaa käytävää suurine ikkunoineen.
Nykyinen on keskellä rakennusta, ja
alakuloisen kapea sekä pimeä.
Ilta vietettiin yhdessä Svenska

Klubbenilla monipuolisen illallisen
ja seurustelun merkeissä. Kurssiveli
Matti Palperi piti Suomen metallurgiaa käsittelevän ansiokkaan esitelmän, ja allekirjoittanut valotti ilmatorjunnan nykytilaa ja lähivuosien
näkymiä. Toin esille pelkoni siitä,
että jos uumoiltu sulautuminen ilmavoimiin toteutuu, niin se syleilee ilmatorjunta-aselajin kuoliaaksi.
Päätettiin, että 28. ITUK kokoontuu perinteisesti kahden vuoden kuluttua, tottakai.
Hannu Pohjanpalo
Apukouluttaja sekä
ilmatorjuntaihminen
Ilmatorjunta 3/2008 • 41

yhdistys

osastot tiedottavat

Hämeen ohjusseminaari
”Hämeessä on voimaa ja Parolassa panssareita.” Panssarimuseon
mainoslauseen alkuosa tuli todistettua, kun maakunnallisen ilmatorjuntaseminaarin osallistujamäärä
ylitti selvästi puolivaltakunnallisten
it-seminaarien lukemat. Hämeen
osaston ja HELITR:n yhteisvoimin
toteuttamaan seminaariin tuli huhtikuisena lauantaina noin 100 osallis-

tujaa. Mikä oli vetovoiman salaisuus? Ei ainakaan ilmainen lounas, sillä osallistumismaksut tuottivat jopa
hieman ylijäämää. Olennainen tekijä
olikin seminaarin aihepiiri; annettiin
takuu, että pysytään nykyhetkessä,
historiaa vältellään.
Rykmentin komentaja evl Jyrki
Heinonen selvitti, miten pääkaupungin ilmapuolustus tänään hoidetaan. Kuulijoiden usko vahvistui,
ettei asian hoitaminen Hattulaan sijoitetulle joukolle ole sen vaikeampaa
kuin Hyrylässä olleelle joukolle.
Ilmatorjuntaohjus 2005 käytiin
lävitse kalustoon tutustumalla ja luennoilla. 3./SALPITPSTON päällikkö maj Juha Korkeala toi Vekaranjärveltä kaluston molemmat versiot: MANPAD ja CMAD (Man

Portable Air Defence ja Container
Mounted AD). Korkealan auditorioesityksen jälkeen Rheinmetal Defence Electronics´in edustaja DI Oliver Mittelsdorf selvitti englanninkielisessä osuudessa mm. kaluston
kehitysnäkymiä.
BUK:in seuraajaa ei vielä ollut päätetty, joten seminaari-isäntä
maj Tomi Tuomi esitteli, millaisia
vaihtoehtoja toimittajilla on tarjolla.
Erinomaisen hyvä seminaari-isäntä
tämä Hyrylän ohjuspatterin päällikkö
muutenkin oli!
Lopuksi oli lyhyt katsaus olkapääohjuksiin ja ohjusten väistämismahdollisuuksiin. Vaikka ohjuksen
kaartosäde on huomattavasti suurempi
kuin lentokoneen kaartosäde, ei maali
silti pääse kaartamalla karkuun.

Juha Korkeala selostaa ohjusyksikön
käyttöperiaatteita

Hämeen osaston puheenjohtaja res
maj Olavi Leino kiitti seminaariväkeä
aktiivisesta osanotosta ja hyvistä
kysymyksistä.
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ItUY:n valtuuskunnan puheenjohtaja Juha Palmujoki lämmittelykierroksella
eli Muurilan Mukin piirukiikarirastilla. Juhan poika Joonas selvitti muten
rastin paljon nopeammin.
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Pari hajahavaintoa:
- osallistujissa oli yksi veteraani: Kalle Väänänen Lahdesta, yksi kenraali:
kenrm Kari Siiki
- Hämeen osasto saa nuorempiakin
jäseniä hyvin liikkeelle, osasto on
hyvissä voimissa
- muutamat panssarimiehet pitivät
osallistumismaksua (10 e) liian pienenä, mutta osaston tarkoitus olikin
järjestää maanpuolustus- eikä rahankeräystapahtuma
- historiaa ei pystytty 100 %:sesti
välttämään, kun viimeinen esittäjä
käytti ns. piirtokuvanheitintä eikä
Power Pointia.
Teksti: PTho

Seminaariyleisöä oli Vaakunasalissa jo 10 minuuttia ennen alkua. Eturivissä
sotilasläänin komentaja Kari Siiki ja tammenlehväveteraani Kalle Väänänen

ILMATORJUNTAILTA
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen Päijät-Hämeen osasto järjestää ilmatorjuntaillan tiistaina 14.10.2008 klo 18.00 teemalla Ilmatorjunta tänään.
Tilaisuus pidetään Lahden Yhteiskoulun tiloissa, osoitteessa Kirkkokatu
2, Lahti (Ristinkirkon vieressä).

Illan ohjelma on seuraava:
Avauspuheenvuoro:
Katsaus osaston taustoihin ja historiaan
sekä silmäys tulevaisuuteen

Mikko Saarinen /
järjestelytoimikunta

Ilmatorjuntamme nykytila ja näkymät

Yhdistyksen pj tai vpj

Katsaus tulevaisuuteen ja messuterveiset

Kapteeni Mikko Henriksson

Lopuksi tilaisuus keskusteluun viimeaikaisista tapahtumista ja mahdollisesti saamme kuulla ammattilaisten kommentointia tapahtumien uutisoinnista.

Ilmatorjunnan
ansioristit
2008
Osastoja pyydetään
tekemään ja lähettämään
perustellut esitykset
Ilmatorjunnan ansioristien
saajiksi yhdistyksen puheenjohtajalle 13.10.2008 mennessä. Pyydetään käyttämään
asiaan kuuluvaa esityskaavaketta. Ansioristit myöntää
Ilmatorjunnan tarkastaja
vuosipäivänä 30.11.2008.

Tervetuloa
Päijät-Hämeen osasto
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SALPITPSTO

Ilmapuolustustervehdys Kymenlaaksosta

Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentajien ketju
alkaa Suomen ilmatorjunnan perustajasta Åke Törnroosista
ja Liikkuvasta Ilmatorjuntapatterista 1.4.1928 Viipurissa.
Valitettavasti Åke Törnroosin kuva on jäänyt piiloon valaisimen taakse.

Otin vastaan Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentajan tehtävän
everstiluutnantti Jukka Hautalalta
elokuun alussa. Jukka luovutti tehtävän minulle 30. päivänä heinäkuuta perinteisin juhlallisuuksin paraatikatselmuksen, ohimarssin ja kahvitilaisuuden merkeissä. Tilaisuutta oli
saapunut juhlistamaan tärkeimmät
yhteistyökumppanit. Paraatimarssia vastaanottaessani totesin, että
esikunnissa ja sotakouluissa reilun
kymmenen vuoden aikana kehittynyt
virhesilmäni ei oikein löytänyt marssista suuria virheitä. Kaikki marssivat samaan tahtiin, ruodut suorina
ja ryhdikkäinä. Valaparaatista tullut hyvä palaute sitten todisti, että
hyvältähän se – MEIDÄN – patteriston marssi sujui prikaatin ja sotilasläänin komentajienkin mielestä.
Henkilökohtaisesti tunnen suurta
ylpeyttä saadessani palata kasvattijoukko-osastoni komentajaksi. Astuin palvelukseen alokkaaksi SAL44 • Ilmatorjunta 3/2008

Paikalla olleet Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston
komentajat kokoontuneena ryhmäkuvaan. Vasemmalta
Ari Grönroos, Jukka Hautala, Pentti Toivonen, Ilkka
Tynys ja Ari Suontlahti.

PITPSTOON kesäkuussa 1985 Kouvolassa. Kevään 1986 vietin santsarina RUK:ssa, sieltä kesävänrikiksi
jälleen Kouvolaan ja kadettikouluun
syksyllä 1986.
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo on maavoimien valmiusyhtymän Karjalan Prikaatin yksi joukkoyksikkö niin rauhan kuin sodankin
aikana. Valmiusyhtymän iskuvoima
perustuu aselajien saumattomaan
yhteistoimintaan. Tämä edellyttää
jatkuvaa yhteistoiminnan kehittämistä ja harjoittelua rauhan aikana
harjoituksissa ja jokapäiväisessä palveluksessa Karjalan Prikaatin sisällä. Kuukauden kokemuksella täytyy
todeta, että yhteistyö täällä joukkoyksiköiden välillä kuin prikaatin
johdonkin suuntaan toimii hienosti.
Kaikki pyrkivät avoimesti toimimaan
sodan ajan yhtymän iskuvoiman kehittämiseksi.
Korvaamaton yhteistyökumppani
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristol-

le on myös ilmavoimien valmiusyhtymä Karjalan Lennosto. Ilmatorjuntayksikön kouluttaminen edellyttää
ilmamaalitoimintaa jossa yksiköt
ja johtoportaat pääsevät harjoittelemaan oikeiden ilmamaalien kanssa
oikeassa maastossa suojaamistehtävää. Ilmatilannekuva hälytysten ja
torjunnan perustaksi tuotetaan yhdessä. Kriisiaikana ilmapuolustuksessa on onnistuttava kaikissa kolmessa osa-alueessa ilmatorjunnassa,
hävittäjätorjunnassa ja ilmasuojelussa. Karjalan Lennoston komentajaa
ja avainhenkilöstöä en ole vielä ehtinyt käydä tapaamassa yhteisen ilmapuolustusalueen merkeissä, mutta syksyn aikana tapaaminen tullaan
toteuttamaan.
Tänään päätimme juhlallisesti
peruskoulutuskautta ja palkitsimme
parhaan peruskoulutuskauden jaoksen taistelijan maljalla sekä jaoksen
kouluttajan stipendillä. Maljan olivat lahjoittaneet Salpausselän Ilma-

SALPITPSTO
torjuntapatteriston 80-vuotisjuhlissa viime keväänä Kymen Ilmatorjuntaupseerit ja Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston Kilta. Ilmatorjuntaupseerien puheenjohtaja Seppo
Rantalainen kävi luovuttamassa maljan ja kunniakirjat kolmannen patterin ensimmäiselle jaokselle. Minulla
oli kunnia olla mukana em. järjestöjen perinteisellä risteilyllä Haminassa muutama viikko sitten. Yhteistyö
patteriston ja alueen ilmatorjuntajärjestöjen sekä ilmatorjunnan evp-henkilöstön ja reserviläisten kesken tulee
jatkumaan tiiviinä. Painopisteenä on
Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston
perinteiden sijoittaminen arvokkaalle
paikalle tänne Vekaranjärvelle.
Tuosta hyvästä paraatimarssista
kuten muustakin menestyksestä on
kiittäminen sitä ilmatorjuntatiimiä,
jota Vekaranjärvellä oli johtamassa
Jukka Hautala. Jukan kaudella patteriston koulutusolosuhteet kehittyivät
merkittävästi uuden koulutushallin
ja simulaattoreiden myötä. Ilmatorjuntapatteristo osallistui kuluneena
kesänä Elite-harjoitukseen usean
palkatusta henkilöstöstä muodostetun ryhmän voimin ja otti näin
merkittävän askeleen ilmatorjunnan kansainvälisessä yhteistoiminnassa taktisella ja taisteluteknisellä
tasolla. Jonain päivänä ilmatorjuntajoukko saatetaan nähdä osana Euroopan Unionin taisteluosastoa tai
muuta vastaavaa jotain sotilaallista
tehtävää varten perustettua organisaatiota. Jukan kaudella patteristo on
siirtynyt tykkikaudesta ohjuskauteen
sekä aloittanut menestyksellisesti ja
näkyvästikin ITO-05 järjestelmän sodan ajan joukkojen kouluttamisen.
Jukka, olet ollut alaistesi, esimiestesi
ja yhteistyökumppaneittesi mielestä
pidetty ja arvostettu komentaja. Toivotan sinulle onnea uuteen hienoon
ja haastavaan tehtävään ilmatorjun-

taopettajana Maanpuolustuskorkeakoululla sekä sinulle ja perheellesi
mitä parhainta menestystä tulevaisuudessa.
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristossa jatketaan minunkin kaudellani ihmisläheistä johtamiskulttuuria, jossa kaikilla patteristolaisilla
niin palkatulla henkilöstöllä kuin
asevelvollisilla on hyvä ja turvallinen olla. Koulutus tulee kuitenkin
olemaan päämäärätietoista, tavoitteellista ja tiukkaakin. Maavoimien
valmiusyhtymän ilmatorjunnan kehittäminen jatkuu osaltamme myös
tulevina vuosina. Otamme vastaan
ilmatorjuntaohjus 2005 M ohjuskaluston sekä ilmatorjuntapatteriston johtoportaan johtamiskaluston
ja aloitamme niiden koulutuksen.
Samalla kirjoitamme ohjusyksiköille ohjesääntöjä ja päivitämme koulutussuunnitelmia. Roolimme suomalaisen ilmatorjunnan kentässä on
olla valmiusyhtymän ilmatorjunnan
huippuosaajia. Tulevat vuoden edellyttävät meiltä kaikilta jatkuvaa itsemme kehittämistä niin tietojen, taitojen sekä fyysisen kunnon osalta.
Johtajakoulutuksen osalta tulemme
tarkastelemaan muutostarpeet aliupseerikurssien, reserviupseerikurssin
sekä palkatun henkilöstön sotilasammatillisten opintojen sisältöjen
suhteen. Tavoitteena on että koulutusjärjestelmämme tuottaa tarvittavaa osaamista ja tarvittavia osaajia
uusien ohjusyksiköiden ja johtoportaiden henkilöstöön.
Tämän päivän varusmiehet ovat
mielestäni paljon paljon mainettaan
parempia. Olen erittäin tyytyväinen
patteristomme koulutustuloksiin peruskoulutuskaudella. Varusmiehet
olivat sisäistäneet erinomaisesti sotilaskurin ja kokivat sen positiivisena. Rynnäkkökiväärillä osuttiin ihan
hyvin, potero oli opittu kaivamaan ja

suojautumaan muutenkin vihollisen
asevaikutukselta. Teltassa majoittuminen sujui myöskin ilman suurempia murheita. Marssikin sujuu kiitettävästi. Cooperin testin keskiarvo oli
noussut kahdeksassa viikossa kaksi
sataa metriä ollen melkein 2600 metriä. Tästä kun vielä parannetaan, niin
ollaan takavuosien nuorten miesten
kunnossa ja siltä osin sotakelpoisia.
Poistuma oli laskenut viime vuosista
ja pääosan poistumasta muodostavat
sairaat henkilöt, jotka joudutaan vapauttamaan rauhan aikana asepalveluksesta. Tämän vapauttamisen voisi
tehdä jo kutsunnoissa, mutta valitettavasti vaivat tulevat esiin vasta täällä
sotaväessä fyysisen ja ehkä psyykkisenkin rasituksen alaisena. Tämän kappaleen teksti saattaa sinusta
tuntua ihmeelliseltä, mutta pääkaupunkiseudun tämän päivän nuorille
maastossa liikkuminen ei siviilissä
ole jokapäiväistä touhua.
Joukkoyksikkömme on ilmatorjunnan kokenein. Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston perinteet ulottuvat yli 80 vuoden päähän liikkuvan
ilmatorjuntapatterin perustamiseen
Viipurissa 1. huhtikuuta 1928. Patteristomme on siis vanhin ilmatorjuntajoukkomme, joka osoitti jo
talvisodassa suorituskykynsä ilmapuolustuksen osana. Eniten viholliskoneita kaikista puolustusvoimiemme ilmatorjuntayksiköistä ampui
alas varkautelaisen luutnantti Kyösti
Pulliaisen 2. Kevyt Ilmatorjuntapatteri - 34 tuhottua ja 14 vaurioitettua
konetta. Luutnantti Aki Marten 1.
Kevyt Ilmatorjuntapatteri oli hyvänä valtakunnallisena kakkosena lukemillaan 32 tuhottua ja 11 vaurioitettua konetta. Tässäpä esimerkkiä
ja velvoitetta meille tämän päivän
patteristolaisille.
				
Evl Ari Suontlahti
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Ilmatorjuntaa 71 vuotta Pirkanmaalla
Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit ja Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta viettivät ilmatorjuntaa
Pirkanmaalla 71 vuotta -juhlaa
26.7.2008. Ilmatorjuntaperinteiden Tampereella voidaan
katsoa alkaneen 1937, kun
Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirin päällikkö everstiluutnantti
Aaro Pajari käski aloittamaan
ilmatorjuntakoulutuksen Tampereen suojeluskunnassa. 71vuotisjuhla järjestettiin perinteitä
kunnioittaen vanhalla Tampereen Ilmatorjuntapatteriston
kasarmialueella Vatialassa.
Juhlan koordinaattorina toimi
Juhani Nikkanen. Entinen patteriston komentaja evl evp Auvo
Villanen juhlien päävieraana
luovutti vanhan kasarmirakennuksen nykyiselle omistajalle
Pikotec Oy:lle virkaurallaan
saamiaan muistoesineitä.
Päivä aloitettiin paljastamalla uusittu Sulkavuoren ilmatorjunnan muistomerkki. Muistomerkin uusinta oli
tullut ajankohtaiseksi, koska vanha
vuonna 1999 paljastettu muistomerkki oli rikottu ilkivallan seurauksena.
Muistomerkin paljasti Pirkanmaan
it-upseerien puheenjohtaja Reijo
Alanne.
Vatialassa vietettyyn juhlatilaisuuteen oli saapunut kaikkiaan 48
henkeä. Säiden haltija oli tällä kertaa armollinen. Kesän normaalisäästä poiketen tilaisuutta vietettiin hellesäässä jopa niin, että osallistujat
hakeutuivat varjoon auringolta. Tilaisuus aloitettiin seppeleen laskulla
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kiertopalkinnoksi 40 ItK Boforsin
pienoismallin. Palkinnon jakosäännöt it-upseerit ja it-kilta määrittävät myöhemmin. Kiertopalkinnon
vastaanottivat Reijo Alanne ja Kari
Turpeinen.
It-upseerien puheenjohtaja Reijo
Alanne luovutti 8.2.2008 Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen vuosikokouksessa myönnetyt huomionosoitukset
Juhani Nikkaselle (kultainen levyke)
ja Kari Turpeiselle (ansiomitali soljella).

Tampereen ilmatorjunnan
historiaa
Evl evp Auvo Villanen ja luovutetut
muistoesineet.

”Ilmatorjuntapuistossa” olevalle 76
ItK muistotykille ilmatorjunnan kunniamarssin soidessa. Seppeleen laski
Reijo Alanne seurassaan ilmatorjuntakillan puheenjohtaja Kari Turpeinen sekä ”Vatialan vanaatikkojen”
edustajana Hannu Antikainen.
Ennen muistoesineiden luovutusta evl evp Auvo Villanen kertoi virkaurastaan ja erityisesti Tampereen
Ilmatorjuntapatteriston komentajaajastaan. Vanhat patteriston henkilökuntaan kuuluneet varmaan kokivat
puheen mieluisana entiseltä esimieheltään. Muistoesineiden valtaosan
muodostivat eri urheilukilpailuista saadut palkinnot. Muistoesineet
vastaanotti Pikotec:n puolesta johtaja Kalle Myllärniemi. Esineet ovat
hyvin esillä omassa vitriinissään yrityksen neuvotteluhuoneessa kaikkien vieraiden nähtävänä. Pirkanmaan
ilmatorjunnalle Villanen luovutti

Killan puheenjohtaja Kari Turpeinen
loi katsauksen Tampereen ilmatorjunnan historiaan. Kun vuonna 1937
oli käsketty aloittamaan Tampereella
it-koulutus, reservin vänrikki Paavo
Tiitola lähetettiin Helsinkiin saamaan ilmatorjunnan peruskoulutusta. Tampereelle perustettiin tällöin
ilmatorjuntakomppania. Koulutuskalustona Tampereen suojeluskunnalla oli Maxim m.09-konekiväärit,
jotka olivat varustettu itse tehdyillä
rengassuuntaintähtäimillä. Samanaikaisesti aloitettiin myös ilmavalvontakoulutus ja luotiin ilmavalvontaverkko Tampereen seudulle, joka
muodosti pohjan Talvisodan aisti-ilmavalvontaverkkoa rakennettaessa.
Sodanuhan kasvaessa Tampella Oy
teki sarjan 20 mm konetykkiä, joista kaksi sijoitettiin Tampellan teollisuusalueelle tehtaiden suojaksi. Tykkien käyttäjäksi koulutettiin Tampella Oy:n henkilöstön suojeluskuntalaiset. Talvisodan aikana sotaväen
päällikkö kenraaliluutnantti Österman käski ilmapuolustusjoukot yli-
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määräisiin harjoituksiin (YH). Pohjois-Hämeen suojeluskuntapiirin perustamissuunnitelman mukaan Tampereella piti perustaa suojeluskunnan
joukoista kolme ilmatorjuntapatteria
ja kaksi kevyttä ilmatorjuntakonekiväärikomppaniaa. 1. ItPtrista muodostettiin 59. RsItPtri sijoituspaikkana Kalevankangas. Aseet 3 kpl
76 mm:n Vickers- tykkejä yksikkö
sai Helsingistä. 2. ItPtrin muodosti
Tampellan suojeluskunnan henkilöstö, aseinaan kaksi kappaletta 20 mm
Tampella it-tykkejä. 3. ItPtrista piti
muodostaa Epilän harjulle 60. RsPtri.
Yksikön aseet 3 kpl Italiasta saatua
76mm Breda tykkiä saatiin kuitenkin
vasta Talvisodan päättyessä. Em. yksiköiden lisäksi suunnitelmiin kuului perustaa myös ilmatorjuntajaos
Valtion Lentokonetehtaan suojaksi.
Aseet jaos sai vasta Talvisodan päätyttyä. Välirauhan aikana Tampereelle perustettiin Ilmatorjuntapatteristo
13, joka sijaitsi Kalevankankaalla.
Patteristoon kuului yksi Raskas- ja
Kevyt ItPtri.
Jatkosodassa Tampereen ilmatorjuntaan kuului kolme raskasta ilmatorjuntapatteria; 2. RsItPtri Sulkavuorella aseinaan 4 kpl 76 ItK/35Brk,
31.RsItPtri Epilänharjulla aseinaan 4
kpl 76 ItK/35Brk ja 34.RsItPtri
Kalevankankaalla aseinaan 3 kpl
76ItK/16Vik. Joulukuussa 1942 yksiköistä muodostettiin 2. Erillinen Ilmatorjuntapatteristo.
Epilän alueella koulutettiin sotilaspoikia Tampereen ilmatorjunnalle
1942 - 44 välisenä aikana. Jokainen
koulutettu sotilaspoika mahdollisti
yhden miehen siirron kenttäarmeijan
ilmatorjuntaan.
Joulukuussa 1944 perustettiin
Ilmatorjuntarykmentti 1:n III Patteristo Tampereen Sulkavuoreen. Yksikkö siirrettiin myöhemmin Kangasalan Vatialan kylään Ilmavoimien

Seppeleen laskivat Kari Turpeinen (vas), Reijo Alanne ja Hannu Antikainen

varikolta vapaaksi jääneisiin tiloihin.
Vuonna 1952 patteriston nimi muuttui 4.ErItPsto:ksi ja se liitettiin Panssariprikaatiin ja seuraavana vuonna
patteristossa aloitettiin koulutus II
Anti Landverk ilmatorjuntapanssarivaunulla. Vuonna 1956 4. ErItPsto:n nimi muuttui Tampereen Ilmatorjuntapatteristoksi. Tampereen Ilmatorjuntapatteristo sai oman lipun
vuonna 1958. TamItPsto:n alistus
Panssariprikaatiin lakkasi vuonna
1965 ja siitä tuli itsenäinen ilmatorjuntapatteristo. Samalla it-panssarivaunut siirrettiin Parolaan.
Ilmatorjunnan vuosipäivänä
vuonna 1978 evl Matti Lumme ilmoitti Tampereen Ilmatorjuntapatteriston siirrosta Ouluun. Se oli shokki
henkilökunnalle, joka oli odottanut
siirtoa Pirkkalaan tulevan uuden lentokentän läheisyyteen. 1980 elokuussa paljastettiin TamItPston muistotykki Vatialan pääportille ja elokuun
viimeisenä päivänä patteriston muuttojuna lähti kohti Oulua. 1. syyskuuta
1980 Tampereen Ilmatorjuntapatte-

riston nimi muuttui Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi. Kun kesällä 1998
myös Oulun Ilmatorjuntapatteristo
lakkautettiin Lapin Ilmatorjuntarykmentin yhtenä patteristona Tampereen ja Oulun Ilmatorjuntapatteristojen perinteet jäivät historiaan.
Tämän jälkeen Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerit ja Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry aloittivat Tampereen
seudun ilmatorjunnan perinteiden
vaalimisen Pirkanmaalla majuri Juhani Nikkasen johtamana.
Vuosien tauon jälkeen aloitettiin
ilmatorjuntakoulutus Tampereella
ilmavoimien toimesta. Satakunnan
Lennosto koulutti 1992 - 2004 välisenä aikana jokaisesta saapumiserästä
yhden ilmatorjuntajaoksen 23 ItK 61
-kalustolle.
Kari Turpeinen päätti puheensa
toteamalla, että Vatialan Vanaatikkojen henki elää yhä voimakkaana
Pirkanmaalla, josta osoituksena oli
nyt järjestetty juhlatilaisuus Vatialan
perinteisellä kasarmialueella.
››
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Sulkavuoren uusi muistolaatta

Ilmatorjunnan tulevaisuus
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
komentaja everstiluutnantti Jyrki
Heinonen piti puheen ilmatorjunnan nykypäivästä ja tulevaisuudesta.
Evl Heinonen korosti ilmatorjunnan
suorituskyvyn kannalta tärkeimpänä
tekijänä henkilöstöä ja sen ammattitaitoa. Tekninen ja nykyaikainen
ilmatorjuntakalusto ei voi saavuttaa
suorituskykyään ilman osaavaa henkilöstöä.
Ilmatorjunnan tulevaisuus näyttää hyvältä. Kalusto on uusiutumassa
niin johtamisjärjestelmien, kuin tuliyksiköiden osalta. Yhteistyö muiden joukko-osastojen, siviiliyhteiskunnan ja eri maanpuolustusjärjestöjen kanssa on kokonaistoiminnan
kannalta merkittävää.

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen lippu tilaisuudessa

reen Ilmatorjuntapatteriston aikoja
ja parhaita kommelluksia mitä henkilöstölle aikoinaan tapahtui. Saunan
seinään kiinnitettiin vanhan kiltasaunan pystytyslaatta muistona tuleville
sukupolville. Laatta pelastettiin aiemmin jo nyt varsin ränsistyneestä
rakennuksesta.
Tilaisuus osoitti, että ilmatorjuntahenki voi hyvin Pirkanmaalla.
Perinteet ovat alueella tärkeitä ja

niitä halutaan vaalia. Juhani Nikkasen alulle panema tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut, josta kiitos on
vähintä mitä voi antaa. Tilaisuudesta on valokuvia www.ilmatorjunta.
fi -internetsivuilla Pirkanmaa -linkin
takana.
Maj Reijo Alanne
Pirkanmaan Ilmatorjuntaupseerien puheenjohtaja

Ilmatorjunnan muistoja
Tilaisuuden virallisen osuuden jälkeen oli aika tukeutua perinteisiin
Sotilaskodin tarjoiluihin Kotkien veteraanisoittokunnan musiikin
kera. Vatialan vanhalla rantasaunalla muisteltiin vanhoja hyviä Tampe48 • Ilmatorjunta 3/2008

Evl evp Auvo Villanen (oik) luovuttaa muistoesineet Pikotec Oy:lle.
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markkinat

Markkinat verkossa
Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Kapteeni Mikko Henriksson
2. OITPTRI/HELITR/PSPR
c/o PVKVK
PL 1 , 04301 TUUSULA
Puh 044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi

Katso postimyyntituotteiden uudet markkinointikuvat kotisivultamme/markkinat:

MERKKIPÄIVÄT
80 vuotta
Ylil
Martti Tommola

29.11.1928

75 vuotta
Kapt
Teknkapt
Ltn
Ltn
Kapt

3.10.1933
8.10.1933
12.10.1933
10.11.1933
5.12.1933

Veikko Joki
Kalevi Kylänpää
Risto Korhonen
Matti Palperi
Heikki Sytelä

ITUY:n
markkinointiasiamies
Kapt Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh (työ) 014-181 3856
ahti.piikki@mil.fi

70 vuotta
Ltn
Leif Lundström
Maj
Reijo Jääskeläinen

4.11.1938
16.11.1938

60 vuotta
Evl
Erik Werner
Ltn
Aimo Siitonen
Ltn
Jukka Suominen

15.10.1948
29.11.1948
11.12.1948

50 vuotta
Ltn
Pasi Heinaro

26.12.1958

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

40 ITK:N HYLSY
keräilyharvinaisuuksia sotavuosilta
HIEKKAPUHALLETTU,
MAALATTU JA LAKATTU
7e

UUSIIN TEHTÄVIIN
Kapteeni Pasi Kautiala Panssariprikaatista Satakunnan Lennostoon 1.9.2008 lukien.
Luutnantti Tuomas Markkinen Karjalan Prikaatista Satakunnan Lennostoon 1.9.2008 lukien.
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91. Kadettikurssin ilmatorjuntalinjan
maisterivaiheen opinnot
Sellainen ajatus, että Suomen puolustusvoimat olisi muuttumaton ja
jähmeästi nykypäivän vaatimuksiin
sopeutuva, suorastaan vanhanaikainen instituutio, ei pidä alkuunkaan
paikkaansa. Ainakin kurssimme
maisterivaiheen opinnot todistavat
aivan muuta. Kurssimme saapui
4.10.2007 Tikkakoskelle Ilmasotakoululle, jonne Ilmatorjuntakoulu oli
osiltaan äskettäin siirtynyt, ja jonka
osaksi se myöhemmin 1.1.2008 liitettiin. Opiskeluympäristön muutos
Tuusulan ”lintukodosta” asetti omat
haasteensa, mutta ilmavoimat tuntuivat ottavan mielellään vastaan harmaat veljensä ja sisarensa. Asumisja opiskeluolot vaikuttivat alusta alkaen lupaavilta, eikä huomauttamista
keksitty myöhemminkään. Organisaatiokulttuurin muutoksesta pääsi
kurssillamme nauttimaan kymmenen
kadettia. Tätä kirjoittaessa näyttäisi
myös siltä, että kaikki kymmenen nimitetään 18.4.2008 nuoremman upseerin virkoihin ja siirtyvät työelämän palvelukseen kaikkine vuosien
varrella kerättyine oppeineen.
Maisterivaiheen opinnot olivat
tiivis ja matkailupainotteinen paketti. Ja kaiken ilmatorjunta-aiheisen opiskelun takana vaani tietenkin
jatkuvasti Pro gradu -tutkielman,
jos ei uhkaava, niin vähintään huolta herättävä varjo. Tutkielman teon
vaatimukset oli toki huomioitu opetussuunnitelmassa ja maisterijakso
alkoi ja päättyi tutkimustyövapaaseen. Ensimmäinen kosketuksemme
Ilmasotakoulun opetustarjontaan oli
Ilmapuolustusseminaari, johon kuului luentojen lisäksi ryhmätöitä ja op50 • Ilmatorjunta 3/2008

pimispäiväkirjan laadintaa. Tällöin
huomasimme, että vaikka Maanpuolustuskorkeakoululla olikin ollut mahdollisuus tutustua laajaan
valikoimaan opetusmenetelmiä, on
Ilmasotakoululla selkeästi otettu vakavasti kadettien ja kantahenkilökunnan koulutukseen sovellettavat uudet metodit. Nähtäväksi jää, miten
nämä konstruktivistiset menetelmät
soveltuvat aikanaan varusmieskoulutukseen.
Tiiviin seminaarin jälkeen perehdyimme tukikohdan taisteluun
luentojen ja karttaharjoitusten kautta.
Tukikohdan tarkastelun jälkeen lähdimme Lentosotakoululle Kauhavalle tutustumaan lennoston toimintaan
osana ilmatorjunnan taistelua käsittelevää opintojaksoa. Opintomatkan
ehdoton kohokohta olivat HAWK lennot, joille kurssimme pääsi osal-

listumaan. Pari taistelijaa olisi varmaan vieläkin taivaalla, mikäli ei
olisi tullut aika jatkaa matkaa. Lähes suoraan Kauhavalta suuntasimme Ivaloon tutustumaan PohjoisSuomen erityisolosuhteisiin sekä
tarkastelemaan uuden operatiivisen
johtamisprosessin (FINGOP) soveltuvuutta ilmatorjunnan tarpeisiin.
Ryhmätyöskentely, tiedustelulennot
ja tutustumismatkat avasivat silmiä
molempien tavoitteiden osalta ja lisäksi pääsimme tutustumaan paikalliskulttuurin, jonka mielenkiintoisin
tarjonta (heti loistavan muonituksen
jälkeen) oli norsupallo -peli.
Ivalon jälkeen oli aika siirtyä sotilaan töihin eli Lohtajalle ilmatorjuntaharjoitus 2/07:ään. Sen kehyksessä
suoritettiin tuliaseman valvojakurssi
sekä osallistuttiin ilmapuolustusharjoitukseen toimimalla JOKE 2006 -
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ympäristössä hyökkäävän valmiusprikaatin ilmatorjuntapatteriston esikuntana. Osallistuminen ampuvien
yksiköiden toimintaan oli hyvä muistutus niistä käytännön töistä, jotka
akateemisen opiskelun jälkeen ovat
odottamassa. Kokemukset uudesta johtokeskusjärjestelmästä olivat
pääosin myönteisiä. Koska emme
nähneet koko järjestelmää toiminnassa, rajoittui palautteemme lähinnä
ulkoteltan lämmitykseen ja heikkoihin kahvinkeittimen sijoittelumah-

dollisuuksiin. Kadetti on kuitenkin
mukavuudenhaluinen olento.
Lohtajan jälkeen maisterivaiheen
opinnot olivat päätöksessään. Lyhyessä ajassa kertyi paljon oppia ja kokemuksia, joita on pohdiskeltu myös
jälkikäteen. Läpi jakson oli niin kadettien, kouluttajien kuin organisaationkin toiminnassa havaittavissa
innostus asiaan sekä halu kokeilla,
tutkia ja soveltaa. Ilmassa oli selkeää
murroksen ja positiivisen kehityksen
tuntua. Suurin kiitos tämän hyvän

hengen luomisesta kuuluu kurssimme johtajalle kapteeni Pasi Seppälälle. Kaikista kiireistään huolimatta
hän jaksoi toimia kurssillemme niin
johtajana, opettajana kuin huoltajanakin. On ollut ilo kasvaa hänen alaisenaan ilmatorjuntaupseeriksi.
91. Kadettikurssin
ilmatorjuntalinja
Kadettikersantti Juha Kukkola

Yllä oleva ”ilmatorjuntakuva” on SALPITPSTO/KARPR:ssa palvelleen reservin vänrikki Ilmari Tammisen piirtämä. Hän
suoritti Reserviupseerikurssin 228 ilmatorjuntapatterin tykkilinjalla. Palvelusaikanaan Tamminen palkittiin varusmiesten Innoint-kilpailussa kunniamaininnalla ja stipendillä keksinnöstään Puolustusvoimien autoihin asennettavasta puheputkesta, joka
parantaa marssiosastojen sisäistä kommunikointia ja vähentää näin haavoittuvuutta.
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RU-kurssi 231 Routa
ILMATORJUNNAN JOHTOPORTAILLA
Reserviupseerikurssilta 231
- Routa valmistui 49 upseerikokelasta kaikkiaan kuuteen eri
joukko-osastoon: Lapin Ilmatorjuntarykmenttiin, Salpausselän Ilmatorjuntapatteristoon
Karjalan Prikaatissa, Helsingin
Ilmatorjuntarykmenttiin Parolan Panssariprikaatissa sekä
Karjalan, Lapin ja Satakunnan
lennoston pääjohtokeskuksiin.
Vaikka kokelaskauden tehtävät
ja sodan ajan sijoitukset vaihtelevat laidasta laitaan, kaikki tulevat IT-upseerit saivat pääpiirteittäin saman peruskoulutuksen
Haminan RU-kurssilla.
Jo heinäkuussa palvelukseen astuessamme suurimmalle osalle meistä
oli selvää, että meistä tultaisiin kouluttamaan ilmatorjunnan ammattilaisia. Peruskoulutuskauden metkut
olivat luonnollisesti hyvin samanlaiset kuin kaikilla muillakin joukoilla,
mutta kahdeksan viikon palveluksen
jälkeen alkoi perehtyminen ilmatorjunta-aselajin saloihin. AUK I:n loppupuolella saimme kuulla RUK:hon
pääsystä. Haminasta kerrottiin hurjia huhuja, peloteltiin Kirkkojärven
marssilla, johtamisharjoituksella ja
todella vaativalla koulutuksella.

Alkupäivät
Saavuimme Haminaan tuulisena lokakuun aamuna. Kahdeksasta rivistä
poimittiin kirjava joukko taistelijoita
Tykistökasarmin, hotelli Hiltonin, li52 • Ilmatorjunta 3/2008

Pehmeän laskun jälkeen alkoi
varsinainen koulutus. Neljätoistaviikkoisen kurssin alkutaival vietettiin suureksi osaksi sisätiloissa
Ilmatorjuntapatteri 61:n kokoonpanoa, kalustoa ja tehtävätaktiikkaa
ynnä muuta opetellessa. Kun kevyt
lumisade ensimmäisen kerran leijaili
taivaalta, oli aika lähteä harjoittelemaan opittua maastoon. Kymin lentokentän tienoille pystytettiin leiri,
jossa harjoiteltiin tulenjohtopaikan
ja komentopaikan perustamista sekä
muita patterin asemaanajon kannalta
oleellisia taitoja.
pan alle: oli vihreää, sinistä ja mustaa
barettia, uutta ja vanhaa lomapukua,
herra ja rouva upseerioppilasta. Ensimmäisten päivien aikana saimme
toden teolla huomata, kuinka Ilmatorjuntapatterin käytännöt ja koko
reserviupseerikoulutus oli hiottu aikojen saatossa toimivaksi kokonaisuudeksi. Perinteitä tuntui riittävän,
ja asioita vietiin eteenpäin hyväksi
havaituin metodein.
Heti ensi hetkistä alkaen Hamina tuntui jollain merkityksellisellä
tavalla erilaiselta kuin aiemmat palveluspaikat. Vaikka olimme edelleen
sotilasarvoltamme varuskunnan nuorimpia, meitä kohdeltiin eri tavalla
verrattuna aikaisempaan. Tuntui
jopa, että meitä arvostettiin - olimmehan päässeet varusmiesevoluution
huipulle johtavaan uraputkeen. Myös
kasarmialueen sijainti keskellä kaupunkia tuntui ensi alkuun erikoiselta, mutta myöhemmin tuvan ikkunan
ohi kulkeviin siviileihin tottui.

Patterin kaksi puolta
Reserviupseerikoulun Ilmatorjuntapatteri oli jaettu kurssillamme
kahtia tulenjohto- ja tykkilinjaan.
Tulenjohtajat perehtyivät viestiverkon ja monimutkaisen ennakkovaroitusjärjestelmän koukeroihin, kun
taas tykkilinjalaiset kevyen patterin
pääaseeseen, 23 ItK 61:een eli tuttavallisemmin Sergeihin. Kasarmiolosuhteissa linjat toimivat yhdessä
ja saivat saman koulutuksen, mutta
maastoharjoituksissa kumpikin linja
viihtyi omissa oloissaan ja harjoitteli
oman toiminnan kannalta oleellisia
taitoja.
Koulutettavina oli käytännössä
koko ilmatorjunnan tarvitsema upseeristo pääjohtokeskuksesta aina
tykille saakka. Tulenjohtolinjalla oli
muutama lennostosta lähtöisin oleva
taistelija, jotka koulutettiin johtokeskusupseerin tehtävään. Pirkkalassa,
Rissalassa ja Rovaniemellä sijaitsevista pääjohtokeskuksista johdetaan
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käytännössä koko valtakunnan ilmatorjuntaa. Sieltä välitetään mm. ilmatilannekuvaa ja maalinsuosituksia
alemmille johtoportaille joko sähköisessä muodossa torjuntaselosteena tai
sitten perinteisemmin puheella. Johtokeskuksesta tieto välittyy patteriin
joko liittymäpisteen kautta tai vaihtoehtoisesti radioaaltoja pitkin. Siellä
se vastaanotetaan maalinosoituskeskuksessa, joka avaa torjuntaselosteen
ymmärrettävään muotoon ja jakaa
ilmatilannekuvaa edelleen alaspäin
patterin tulenjohtopaikalle, jonka toimintaan suurin osa linjasta perehtyi.
Tuliasemapäätteineen ja radioineen
tulenjohtopaikka on varsin monimutkainen rakentaa, mutta sitä harjoiteltiin kurssin aikana riittämiin.
Tykkilinjan taistelijat paneutuivat antaumuksella ilmatorjuntakanuunan toimintaan, sillä on hyvä
tietää, millaisen välineen toimintaa
omille alaisilleen aikanaan opettaa.
Tykkiryhmän toiminta ja jaoksen
tulenjohtopaikan perustaminen tuli
juuriaan myöten tutuksi jokaiselle,
vaikka ryhmien kokoa jouduttiinkin
olosuhteiden pakosta supistamaan ja
patterin kokoonpanoa soveltamaan
linjan vahvuutta vastaavaksi.

Leirielämää ja
johtajakoulutusta
98:sta kunnian päivästä vajaa kolmekymmentä vietettiin erilaisissa maas-

toharjoituksissa. Kahden perusharjoituksen jälkeen opittua lähdettiin
testaamaan kovin panoksin Lohtajan
hiekkadyyneille. Ehkä hienoisena
yllätyksenä Sergei paljastui iästään
huolimatta todella tulivoimaiseksi
aseeksi, kuten myös 12,7 mm ilmatorjuntakonekivääri, jota tulenjohtolinja pääsi kokeilemaan.
Aselajiopin ohessa saimme luonnollisesti koulutusta myös johtajana
toimimiseen. Oppilasjohtajavuorot
vaihtuivat viikoittain, ja loppuajasta myös leirit pyörivät käytännössä
varusmiesjohtoisesti henkilökunnan
seuratessa toimintaa. Vastuuta annettiin enemmän kuin ennen, ja päivien edetessä jokainen oli valmis sen
kantamaan. Kaikki kouluttajat olivat

mukana koko persoonallaan ja osaamisellaan, joten opiskeluilmapiiri tai
ohjaus olivat todella asiallisella tasolla läpi kurssin.
Eräs kotimainen kulttibändi laulaa, miten routa ei lopu milloinkaan.
Vaikka kappaleella oli vielä lokakuussa varsin negatiivinen sävy, näin
jälkikäteen Roudan jo loputtua samat
sanat pätevät yhä edelleen. Mahtava porukka ja lukemattomat muistot pitävät kurssin koossa tulevaisuudessakin, kuten kaikki reservin
upseerit varmasti omalta kohdaltaan
tietävät.
Teksti: Upskok Joonas Marjanen/
KARLSTO
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ILMATORJUNTASÄÄTIÖ

Ilmatorjuntasäätiö tukee
ilmatorjunnan kehittämistä
Ilmatorjuntasäätiön tehtävänä on
vuonna 2003 hyväksyttyjen sääntöjen mukaan ilmatorjunnan kehityksen edistäminen ja sen historiallisten
perinteiden säilyttäminen tukemalla
niihin liittyvää tutkimus- ja valistustoimintaa sekä opiskelu- ja virkistystyötä puolustusvoimien ilmatorjuntamuodostelmissa sekä vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tekevissä ilmatorjuntajärjestöissä. Tehtävä on perinteikäs ja säilynyt hyvin samanlaisena
läpi Ilmatorjuntasäätiön 50-vuotisen
taipaleen, jota juhlittiin Säätytalolla
16.11.2007. Artikkeli juhlista löytyy
Ilmatorjuntaupseerista 4/07.

Stipendejä ja plaketteja
Säätiö sijoittaa kuluneen 50-vuoden
aikana eri tavoin hankittua pääomaa,
jotta sääntöjen mukainen toiminnan
jatkuminen olisi mahdollista tulevaisuudessakin. Sääntöjen mukaan
säätiön varat on sijoitettava varmalla
ja tuloa tuottavalla tavalla. Sijoitustoiminnan kannalta kuluva ja viime
vuosi ovat olleet haastavia. Omaisuusarvojen vuosia jatkunut nousu
on hiipunut ja kääntyi viime vuoden
loppupuolella jopa laskuun. Tällä
hetkellä näyttäisi valoa näkyvän jo
tunnelin päässä. Sijoitusmarkkinoiden turbulenssista huolimatta säätiön varallisuus on karttunut kohtuullisesti.
Ilmatorjuntasäätiö tukee aselajimme julkaisutoimintaa jakamalla
kirjoittajastipendejä ilmatorjunnan
vuosikirjan ja Ilmatorjuntalehden
kirjoittajille sekä muille julkaisutoiminnassa erityisesti kunnostautu54 • Ilmatorjunta 3/2008

neille. Kuluneena vuonna säätiö on
tukenut mm. Helsingin Ilmatorjuntarykmentin ja Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston perinnepäivän juhlallisuuksia.
Säätiöllä on palkitsemisesineenä kultainen, hopeinen ja kuparinen
plaketti; niitä jaetaan pääosin valtuuskunnan kokousten yhteydessä.
Ilmatorjuntakoulun ja Reserviupseerikoulun Ilmatorjuntapatterin menestyneille oppilaille myönnetään
pronssisia plaketteja kurssien päättäjäisissä. Varusmiehille myönnetään
kotiuttamistilaisuuksissa säätiön pienoislevykkeitä ”Ansioista sotilaallisessa koulutuksessa”.

Valtuuskunta valvoo,
ohjaa ja tukee
Ilmatorjuntasäätiön johtaminen on
jaettu kahteen organisaatioon, hallitukseen ja valtuuskuntaan. Valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi
kerrallaan. Valtuuskunnan puheenjohtajaa kutsutaan Ilmatorjuntasäätiön puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaa Ilmatorjuntasäätiön varapuheenjohtajaksi. Valtuuskunnan
puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Raimo Piironen ja varapuheenjohtajana eversti Ahti Lappi.
Valtuuskunta valvoo, ohjaa ja tukee säätiön toimintaa. Siihen kuuluu
vähintään 9 ja enintään 15 jäsentä.
Kullakin valtuuskunnan jäsenellä on henkilökohtainen varamies.
Valtuuskunnan jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
ja jäsenistä on vuosittain yksi kol-

masosa (1/3) erovuorossa. Valtuuskunta kokoontuu keväällä ja syksyllä. Valtuuskunnassa istuvat tällä
hetkellä Kari Jordan varalla Juha
Hammarén, Aapo Cederberg varalla
Rauli Korpela, Lasse Kurkilahti varalla Heikki Lehmusto, Ahti Lappi
varalla Markku Arola, Matti Lepistö
varalla Jorma Lahtinen, Juhani Leppänen varalla Heikki Aarnio, Raimo
Piironen varalla Visa Pekkarinen,
Seppo Riitamaa varalla Matti Kulmala, Ukko Kiviharju varalla Erkki
Artama, Jukka Rantala varalla Mikko Suotsalo, Janne Timonen varalla
Antti Ahlström sekä Jyrki Heinonen
varalla Jari Niemi.
Valtuuskunta voi yksimielisellä
päätöksellään kutsua säätiön kunniajäseneksi säätiön tarkoitusperiä merkittävällä tavalla edistäneen henkilön.
Ilmatorjuntasäätiöllä on viisi kunniajäsentä, vuorineuvos Aarne Aarnio,
teollisuusneuvos Kaarle H. Pentti,
teollisuusneuvos Yrjö M. Lehtonen
sekä everstit Mikko Virrankoski ja
Ahti Lappi.
Ilmatorjuntasäätiön varsinaisina tilintarkastajina toimivat Christer
Antson ja Mauri Eskelinen sekä varalla Kaarlo Hirvikoski ja Juha Palmujoki.

Hallitus johtaa
Ilmatorjuntasäätiön hallituksen valitsee valtuuskunta. Hallitus toteuttaa
käytännössä säätiön toiminnan tarkoitusta, hoitaa säätiön rahavaroja
ja muuta omaisuutta sekä huolehtii
varojen luotettavasta ja tuottavasta
sijoittamisesta, valmistelee valtuus-

kunnan käsiteltäväksi tulevat asiat,
laatii ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä
määrää toimihenkilöiden palkkioista ja kulukorvauksista. Hallituksen
kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5 jäsentä. Hallituksen jäsenet eivät saa kuulua valtuuskuntaan. Hallituksessa puhetta johtaa
eversti Risto Häkkinen ja varapuheenjohtaja toimii Matti Marjosalo.
Hallituksen jäseninä toimivat Ari
Suontlahti, Matti Heinänen, JukkaPekka Koskinen, Timo Hämäläinen
ja Arto Ikonen.
Hallitus kutsuu säätiölle asiamiehen ja sihteerin sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. Säätiön asiamiehen tehtävää on jo usean vuoden ajan
hoitanut ansiokkaasti ja tunnollisesti
varatuomari Mauno von Fieandt. Hänen toimenkuvanaan on valmistella
hallituksen kokouksissa käsiteltävät
asiat, panna ne täytäntöön ja hoitaa
säätiön lakimääräiset velvoitteet. Lisäksi hän toimi valtuuskunnan ja hallituksen kokousten sihteerinä ja hoitaa säätiön ja sen erillisten rahastojen
taloussuunnittelun, maksuliikenteen,
kirjanpidot ja tilinpäätökset.
Hallitus voi valita pysyviä ja tilapäisiä valiokuntia juoksevien asioiden hoitoa varten hallituksen vastuun
ja valvonnan alaisena. Talousvaliokunnan muodostavat Matti Heinänen
ja Jukka-Pekka Koskinen. Olavi ja
Elli Rahelan rahaston hoitokuntaan
kuuluvat edellisten lisäksi Helsingin
Re-serviupseerien Ilmatorjuntakerho
ry:n edustajana Antti Lilleberg sekä
everstiluutnantti K.H.Pentin rahaston hoitokuntaan Ilmasotakoulun
apulaisjohtajana evl Timo Hämäläinen. Plakettien oikeidenmukaista jakoa ohjaa plakettivaliokunta, johon
kuuluvat Matti Marjosalo, Antti Ahlström ja Esa Nivala.
Teksti: Ari Suontlahti
Kuvat: Raimo Lahtiperä

Ilmatorjuntasäätiön valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Kuva valtuuskunnan syyskokouksesta Säätytalolta ennen Ilmatorjuntasäätiön 50-vuotisjuhlallisuuksia.

Vasemmalla Ilmatorjuntasäätiön puheenjohtaja, toimitusjohtaja Raimo Piironen ja oikealla Ilmatorjuntasäätiön hallituksen puheenjohtaja eversti Risto
Häkkinen.
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YHDISTYKSEN JÄSENMATKA
MATKAN
JÄRJESTELYISTÄ
Yhdistyksen messumatkan järjestelyt
käynnistyivät jo useita vuosia ennen
matkaa, ja olivat hyvässä vauhdissa
keväällä 2007 astuessani tehtävään
matkan järjestelijänä. Tehtävässä minua edeltänyt Laura Nyman oli tehnyt
erittäin hyvän pohjustuksen kartoittamalla erilaisia toteutusvaihtoja, joten minun vastuulleni jäi vain helppo
osuus, valitun vaihtoehdon toteutus.
Päätimme matkustaa lentäen
ja majoittua hotelliin Pariisissa.
Matkamme ajoittui juhannusviikolle
2008 kestäen sunnuntaista torstaihin.

Pyysin tarjoukset muutamalta matkatoimistolta keväällä 2007 ja jatkoa
lähdettiin työstämään valitun toimittajan kanssa syksyllä 2007. Pidimme
auki lentomatkustuksen toteutustavan, kunnes keväällä 2008 selvisi,
että emme voi saada ilmavoimilta kuljetusapua koneiden huoltoohjelmien vuoksi.
Majoituksen hankimme matkatoimiston kautta, mikä olikin helppo
tapa kokemattomalle, vaikka tässä olisi voinut säästää pitkän pennin, koska
lopulta emme hankkineet muita palveluita matkatoimiston kautta. Valitsemamme majoitus, hotelli Brebant,
oli normaalia eurooppalaista tasoa,

huoneen lattiassa oli korkeuseroa
vähintäänkin 10cm kun ovelta käveli
kylpyhuoneeseen eikä hissi jaksanut
nostaa edes nimelliskuormansa verran suomalaisia sotilaita. Toisaalta
hotellin valitsemisessa tärkeässä asemassa ollut keskeinen sijainti palkitsi
hyvällä valikoimalla palveluita heti
hotellin oven edessä.
Lentojen kanssa lähdimme siitä,
että jokainen järjestää omat lippunsa. Tähän oli syynä se, että monilla
oli omia toiveita lippujen suhteen ja
tosiasia että yksittäin ostettuna liput
olivat halvempia kuin ryhmäalennuksella, jopa suoraan lentoyhtiöltä
ostettuna.

ESRI Finland
Paikkatietojärjestelmä on kriittinen
päätöksenteon väline. Tarjoamme
kokonaisvaltaiset paikkatietoratkaisut
johtamisjärjestelmiin, tiedusteluun,
viestintään, operaatioiden suunnitteluun ja
seurantaan sekä erilaisiin tukitoimintoihin.
• Johtamisjärjestelmät
• Operaatioiden suunnittelu
• Näkemäanalyysi
• Joukkojen liikkuvuuden analysointi maastossa
• Kaupunkiympäristöjen mallinnus
• Maaston visualisointi
• Onnettomuuksien vaikutusten mallintaminen
• Kaukokartoitusmenetelmät tiedustelussa

ESRI Finland Oy

Piispanportti 10 • 02200 ESPOO
puh. 0207 435 435 • myynti@esri-ﬁnland.com
www.esri-ﬁnland.com • www.esri.com/defense
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Liput messuille saimme Finnish
Defence Power Systems Oy:n kautta
Rheinmetallilta jo kotimaassa, mikä
olikin pakollista, koska messuille ei
ole asiaa ilman asianmukaista kutsua. Messuille siirtyminen toteutettiin
matkan hintaan kuuluvalla metrolipulla. Junahenkilökunta osoitti perinteistä
ranskalaista mielenlaatua lakkoilemalla juuri matkamme aikana, ja kulkevat junat olivat täpötäysiä ja helteisiä,
mikä tummat puvut päällä liikkuneita
messuvieraita hieman rasitti.

OPITTUA
Tämän kaltaisen matkan suunnittelu
ja tietojen kerääminen tulee aloittaa

jo vähintäänkin vuosi ennen matkan
toteutumista, jotta kaikki tieto ehditään saada ja käsitellä ajoissa.
Matkatoimiston hintapreemioita
ei olisi tarvinnut maksaa, koska saman hotellivarauksen olisimme saaneet suoraan hotellistakin, hieman
vain etukäteen hirvitti tehdä noin
merkittäviä sitoumuksia suoraan
paikallisten kanssa.
Lentojen organisointi kannattaa
tehdä yksitellen, jos matkapäivät voi
lyödä lukkoon 5-3 viikkoa ennen lentoja, jonka jälkeen yksittäin ostettujen lippujen hinnat alkavat nousta.
Messukävijöiden rekisteröinti
kannattaa tehdä ajoissa, koska messuorganisaatio sulki rekisteröinnin jo

ennen messujen alkua, mikä hieman
lisäsi joidenkin kävijöiden työtä sisään tullessa, varsinkin kun yhteistä
kieltä rekisteröintihenkilökunnan
kanssa ei löytynyt.
Pariisin lentokenttä Charles
De Gaulle on todellakin maineensa veroinen, eikä tarjoa mitenkään
selkeästi opastettuja palveluita tai
siirtymisiä, matkailijan ja erityisesti ryhmän vetäjän tulee etukäteen
selvittää, miten kentällä liikutaan
ja minne tulee pyrkiä, jottei
tarvitse joukon kärjessä aloittaa arpomista joka risteyksessä.
Antti Lilleberg

TÄHYSTYSHAVAINTOJA
Messujen aluksi jakauduimme taistelijapareihin ja lähdimme katselemaan
mitä messuilta löytyy. Maanantai-aamuna kaikki ei messuilla ollut vielä
valmista, mutta aika tuntuikin olevan
Ranskassa hieman erilainen käsite
kuin Suomessa. Näin maallikkokin
löysi heti tuttuja. Patria, MBDA,
Thales, Rheinmetall vain tutuimmat
mainitakseni, olivat näyttelyalueella.
Saimmekin sovittua tarkempia esit-

Messuilla oli esitteillä tuttu Crotale-ohjusvaunu. Tarkka katsoja
huomaa, ettei ohjusvaunu ole
suomalainen, koska tästä versiosta
on infrapunasieppain poistettu.

telyajankohtia meille suomalaisille
tuttujen yritysten kanssa. Messualueella näkyi myös yllättävän paljon
suomalaisia. Suiomalaisesta kalustosta oli esillä ITO 2005 -järjestelmä,
sekä Lohtajan kevätleirillä paljon
huomiota saanut nostolava. Molemmilla kohteilla oli myös suomalaiset
esittelijät.
Messuilla oli yllättävän paljon
henkilökohtaista suojautumismateri-

Vaikka messut tarjosivat paljon suojavälineitä, niin myös vanhaa ja tuttua messumateriaalia oli esillä, kuvassa helikopterin
rakettiaseistusta.

aalia esitteleviä yrityksiä. Muutenkin
tuntui, että kaikenlainen ”protection” oli messuilla trendikkäämpää
kuin hyökkääminen tai tuhoaminen.
Monet esittelijät painottivat ennemmin oman järjestelmänsä kykyä suojautua tai torjua uhkia kuin uhkien
suoranaista tuhoamista. Taistelijoiden henkilökohtaisen suojautumisen lisäksi messuilta löytyi myös eri
panssaroituihin ajoneuvoihin asennettuja suojavälineitä.
Messuilta löysin myös jalkaväen
aseisiin suunnitellun patruunan, jonka kantama ja näin ollen vaarallinen alue on huomattavasti pienempi
kuin normaalin patruunalaukauksen.
Patruuna on suunniteltu juuri nykyajan kriisitilanteisiin, missä tilanne on
hyvinkin epäselvä ja taistelualueella
saattaa olla sivullisia; pyrkimyksenä
on sivullisille aiheutuvan vaaran
minimointi.
				
Petri Ruotsalainen
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NÄKÖKULMANA LENNOKIT
Reserviläiselle EUROSATORY 2008
-messut olivat ainutlaatuinen tilaisuus
päästä tutustumaan alan kehitykseen
ja uusimpaan kalustoon. Näytteilleasettajat suhtautuivat erittäin hyvin myös reserviläiseen, joka kyseli
tietoja laitteista. Itselläni huomio kiinnittyi erityisesti UAV-alan nopeaan

kehitykseen. Lennokkeja oli monen
tyyppisiä; perinteisiä tiedustelu- ja
maalilennokkeja, helikopterityyppisiä sekä erikoisempia leijuntaratkaisuja. Lennokkien ja lennokkijärjestelmien koko vaihteli pienistä,
yhden miehen repussa kuljetettavista laitteista suuriin, lentokentän ja

Tecknisolar Seni Drone Coccinelle, siipiväli 0,5m, paino 400g, sähköpulssimoottori jonka äänenvoimakkuus 10dB 5m päästä mitattuna, toimintasäde 1,5km.

Aeronautics Orbiter Mini UAV, siipiväli 2,2m, 3 lennokkia hallintalaitteineen pakattuna 2 reppuun, toimintasäde 15-40km, lentoaika 2,5-3h, sähkömoottori.
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ajoneuvoja vaativiin järjestelmiin.
Pienimmät, yhden miehen operoitavissa olevat lennokit ovat usein
tyypiltään erilaisia ”lentäviä siipiä”
(kuvat 1 ja 2). Tyypillinen toimintaaika on 0,5 - 2 h. Varustuksena on lähes aina radiolinkillä live-kuvaa lähettävä videokamera ja ohjaus on toteutettu gps-paikannukseen perustuvana
reitin ennakko-ohjelmointina. Reittiohjelmointia voidaan yleensä muuttaa
lennon aikana radioyhteydellä.
Hieman suuremmat laitteet (kuva
3) soveltuvat esim. yhtymän alueella tapahtuvaan tiedusteluun. Näiden
lennokkien siipien kärkiväli vaihtelee
1 - 4 m ja tarvittava laitteisto painaa
50 - 500 kg eli tarvitsee kuljetukseen ajoneuvon. Hyötykuormana on
tyypillisesti kamera, infrapunakamera ja/tai lämpökamera.
Suurimmissa järjestelmissä sensorien määrä ja tyypit ovat runsaita.
Tyypillisesti valikoimiin kuuluu
erilaisia kameroita ja antureita. Varustuksena saattaa olla myös lasermaalinosoitusjärjestelmä. Helikopterityyppisiä ratkaisuja löytyy esim.
laivoilta operoitavaksi suunniteltu
SAAB Skeldar (kuva 4). Pienempiä kohtisuoraan nousevia ja laskevia laitteita löytyi myös muutamia
(kuva 5).
Järjestelmissä on selvästi havaittavissa 2 trendiä. Toisaalta pyritään
pienikokoisiin, helposti joukkojen
mukana liikuteltaviin järjestelmiin
ja toisaalta suuriin, pitkän toimintasäteen omaaviin, korkealla lentäviin järjestelmiin, jotka voidaan myös
aseistaa kuten esim. Predator. Jopa
taistelukonepuolella on kiinnostusta miehittämättömiin koneisiin,
koska lentäjän fyysinen kestokyky

eurosatory 2008
alkaa rajoittaa taistelukoneiden
toimintakykyä.
Yhteistä näille kaikille järjestelmille on kuitenkin niiden vaikea
havaittavuus ja hankala torjuttavuus. Erilaisia äänisuuntimalaitteita
oli messuilla runsaasti esillä, mutta
lähes kaikki on kehitetty erityisesti
laukausten suunnan havaitsemiseksi viimeaikaisten sotien kokemusten perusteella. Tämän tyyppiset
laitteistot lienevät kuitenkin modifioitavissa myös lennokkien äänten

suuntimiseen sopiviksi, tosin pienimpien, sähkömoottorilla toimivien
lennokkien havaitseminen on lähes
mahdotonta ennen kuin se on kohdalla. Tästä syystä joukkojen omasuojelu; maastoutus, naamiointi,
valelaitteiden käyttö yms. korostuvat
entisestään. Erilaisia torjuntakeinoja
mietittäessä heitettiin esiin myös ajatus pienien, matalalla lentävien lennokkien torjunnasta omakohtaisella
ilmatorjunnalla käyttäen haulikkoa,
joita Suomessa on runsaasti.

SAAB Skeldar, pituus 4,1m, paino 200kg, hyötykuorma
30kg (EO/IR, SAR, EW), toimintasäde yli 100km, lentoaika
4-5h.

Bertin Technologies HoverEye, korkeus 1,1m, paino 10kg, hyötykuorma
1kg, toimintasäde 5km, lentoaika
20min, osa Sagem Defence Securite
Phoenix 2007 järjestelmää.

Tämän tyyppisiä matkoja voin
suositella kaikille alan kehityksestä
kiinnostuneille. Mielenkiintoa herättivät myös muiden aselajien kalusto
ja erilaiset siviilipuolen sovellutukset, kuten esimerkiksi maataloustraktoriin asennettavat telapaketit (kuva
6). Tällaiset kun asentaa nelivetoValmetin pyörien tilalle niin ei pitäisi
maaston haitata kulkua!
Jarmo Koskimaa

UAS Shadow 200 (RQ-7), siipiväli 3,9m, paino tyhjänä
77kg, hyötykuorma 27kg, toimintasäde 50km, lentoaika 6h,
28kW wankel-moottori. Järjestelmään kuuluu 4 lennokkia,
2 maa-asemaa, laukaisutraileri ja ajoneuvo.

Telapaketti maataloustraktoriin
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ROBONICILTA UUSI KATAPULTTI
PUOLUSTUSVOIMILLE

PV:n katapultti valmiina lähettämään Meggitt DS:n Banshee ilmamaalia.

Tampereella toimiva Robonic Ltd Oy
luovuttaa maaliskuussa uuden miehittämättömien ilma-alusten lähettämiseen
tarkoitetun katapultin Suomen puolustusvoimille. Puolustusvoimat hyödyntää
ensimmäisenä maailmassa Robonicin
MC2555LLR katapultin monikäyttöominaisuuksia, joilla mahdollistetaan
niin lentotiedustelu- kuin maali-ilmaalusten lähettäminen.
Alan kansainvälinen ongelma on ollut
se, että miehittämättömien ilma-alusten
valmistajat ovat tehneet lähetyslaitteensa
itse. Niinpä ne ovat sopineet vain yhdelle ilma-alustyypille. Meidän katapulttimme lähettää taivaalle useamman kokoisia
ilma-aluksia niiden vaatimilla nopeuksilla, toimitusjohtaja Juha Moisio kehaisee.
Robonicin katapulteilla on tehty tähän
mennessä noin 3 000 eri miehittämättömien ilma-alusten ja maalien lähetystä.
Robonic on toimittanut kaikki Suomen
puolustusvoimien käyttämät katapultit.
Ranskalaisen Sagem-konsernin
omistukseen viime vuonna siirtynyt
suomalaiskeksintö on pystynyt avaamaan
maailmanmarkkinat. Robonic Ltd Oy:n
katapultteja on myyty merkittävimmille alan järjestelmätoimittajille. Lähetyslaitteita on mennyt EADS:n välityksellä
Saksaan, Meggitt DS:n kautta Iso-Britanniaan ja Sagem DS:n toimin Kanadan
asevoimille. Myös Hollannin puolustusvoimat on käyttänyt Robonicin katapultteja maalitoiminnassaan.
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Paitsi että Robonic valmistaa ja myy
miehittämättömien ilma-alusten lähetyskatapultteja se vuokraa niitä voimakkaasti laajenevalla alalla. Lisäksi se tukee ilma-alusten lähetystoimintaa, tekee
alan selvityksiä ja kouluttaa lähetystoiminnan osaajia. Yhteistoimintaa on ollut
Sagem DS:n ja muun muassa italialaisen
Galileo Avionican, kreikkalaisen EADS3 Sigman ja brittiläisen BAE Systemsin
kanssa. Kaikkiaan Robonic on tehnyt lähetystoiminnan selvitykset ja kartoitukset kaikkiaan noin 15 eri miehittämättömälle ilma-alukselle pienistä noin 20 kg:
n maaleista aina lähes 500 kg:n taktisiin
tiedusteluvälineisiin.

Jatkuva toimintakyky
vaativissa oloissa
Robonicin katapultissa paineilmalla lyhyellä matkalla saavutettava suuri kiihtyvyys on teknisiltä ratkaisuiltaan osoittautumassa alan parhaaksi. Se on voittamassa rakettimoottoreihin tai kuminauhaperiaatteeseen perustuvat kilpailijansa.
Robonicin katapultti on useita kilpailijoita varmemmin käytettävissä myös vaativissa oloissa, esimerkiksi kylmässä.
Hyvinä ominaisuuksina nähdään
myös laitteen kuljetettavuus kontissa ja
C-130 kuljetuskoneessa, jotka mahdollistavat katapultin nopean siirrettävyyden
uuteen tehtävään. Lisäksi sen ympäristöystävällisyys on etu, sillä se ei tuota

myrkyllisiä ruutikaasuja eikä juurikaan
melua.
Miehittämättömien ilma-alusten sektori on aikaisemmin rajoittunut sotilasja valtiokäyttöön, mutta nähtävissä on,
että kaupalliset käyttömahdollisuudet
lisääntyvät.
Alan voimakasta kehitystä toimitusjohtaja Juha Moisio kuvaa luvuilla.
Kun miehittämättömien ilma-alusten kokonaismarkkinoihin arvioidaan vuonna
2012 käytettävän 2,7 miljardia dollaria,
on summa vuonna 2015 jo kolminkertainen eli 8,3 miljardia dollaria.

Kemijärvestä tärkeä
testikeskus
Robonic on käynnistänyt pari vuonna
sitten miehittämättömien ilma-alusten
testilentotoiminnan Kemijärvellä. Paikasta onkin kasvavassa lähetystoiminnan arktinen erikoiskeskus, toimitusjohtaja Juha Moisio toteaa tyytyväisenä.
Jatkossa miehittämättömien ilma-alusten suunnittelijat ja valmistajat pystyvät
jatkamaan kehitystoimintaansa ja uusien
innovaatioiden testausta tällä Lapin alueella, joka esimerkiksi vastaa noin puolta
Belgian ilmatilasta.
Testaustoiminnan toteuttajaksi perustettu Robonic Arctic Test UAV Flight
Centre (RATUFC Ltd Oy) järjestää asiakkailleen palvelut avaimet käteen periaatteella. Yritys hoitaa tarvittavat viranomaisluvat sekä järjestää asiakkaan käyttöön lentokentän, ilmatilan ja huolehtii
paikallisista järjestelyistä.
Juha Moisio uskoo, että Kemijärven
alue osoittautuu erityisesti houkuttelevaksi yrityksille, jotka haluavat tutkia ja
kokeilla miehittämättömien ilma-alusten
tekniikoita siviilisektorilla.
Järjestelmien kehittäminen etenee
siihen suuntaan, että miehittämättömät
ilma-alukset pystyvät operoimaan julkisessa ilmatilassa, jolloin niitä voidaan
käyttää vaikkapa liikennevalvonnassa,
metsä-, maa- ja karjataloudessa, onnettomuustutkinnassa, ympäristötyöskentelyssä ja rajavalvonnassa.

Toisesta maailman sodasta alkaen on todettu, ettei pelkkä
visuaalinen naamiointi riitä sotilaille ja aseille.
Häivetekniikka, joka tekee koneet ja ajoneuvot tutkassa
näkymättömiksi, esiteltiin 1980-luvulla.
Lämpötiedustelu havaitsee lämmön lähteet, kuten ihmiskehon.
Lämpökuvaus on suurin uhka sotilaille ja aseistukselle.
Naamiointi on tehokas apu hyökkäyksessä ja puolustuksessa.

SCANTARP edustaa
MULTISPEKTRAALISIA NAAMIOTUOTTEITA

Sääsuoja ja naamiointi

Naamioasut

Suoraan valmistajalta
- Sääsuojat, hallit, teltat, ilmakaariteltat
- Cooler/HTR suojat ajoneuvoille
- Naamioverkot ja maastouttamisjärjestelmät
- Öljypuomit, säiliöt ja altaat
- Biokaasu, lietelanta ja maataloustuotteet
- Peitteet, oviverhot, tuuliverhot ja aitaverkot
- Mainoskankaat, banderollit
- Tuuletusletkut, putket, liittimet ja muotokankaat
- Kotelot, suojapussit, laukut ja ompelutuotteet
- Palosuojakankaat, EMC- ja häiriöpäästösuojat
- Suunnittelu ja dokumentointipalvelu

Jäähdytys HTR
Oy Scantarp Ab PL1766 70421 Kuopio Puhelin (017) 2881188 www.scantarp.fi
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Missio
”We make
the world
safer by
securing our
customers’
business”

Asiakkaamme turvallisuutta toteuttaessamme pyrimme varmistamaan heidän päivittäisten toimintojensa häiriöttömän jatkuvuuden ja ratkaisujemme
toimivuuden pitkälle tulevaisuudessa.
Asiakkaan turvallisuuskumppanina toimiessamme uskomme yhdessä pystyvämme rakentamaan turvallisempaa maailmaa.
Aikaisemmin meidät tunnettiin nimellä Securitas Systems.
www.niscayah.fi

