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

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

Reloading of ASRAD-R with BOLIDE air defence missile
Rheinmetall Defence Electronics GmbH · Brueggeweg 54
28309 Bremen · Germany · Phone + 49 421 457-0
airdefence@rheinmetall-de.com · www.rheinmetall-defence.com
Oy Telva AB · Arentitie 3 · 00410 Helsinki · Finnland
Phone + 358 (0)207 939 360 · Fax + 358 (0)207 939 399
rosenlund.fdps@telva.fi · www.telva.fi
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Rivissä jälleen,
avoimin mielin
Näin voidaan todeta aloittaessani
toiminnan Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen julkaiseman ILMATORJUNTA-lehden päätoimittajana.
Lupautuessani viime keväänä
lehden uudeksi päätoimittajaksi,
tiesin ottavani suuren haasteen
vastaan. Toisaalta näen haastavan päätoimittajan pestin myös
mahdollisuutena. Ennen kaikkea
lehden toimittaminen on jälleen
mahdollisuus olla yhteydessä
oman ammattikunnan ulkopuolelta myös reserviläis- ja evp-ihmisiimme. Tämä mahdollisuus on
konkretisoitunut jo kesän aikana,
jolloin olen saanut paljon yhteydenottoja lukijakunnaltamme, yhdistyksemme jäseniltä sekä myös
jäsenkentän ulkopuolelta. Nämä
yhteydenotot ovat poikineet monta
opetusta, neuvoa ja vinkkiä lehden
kehittämiseen niin ulkoasullisesti
kuin sisällöllisesti. Päätoimittajan
näkökulmasta katsoen on hienoa,
että yhteydenotot ovat myös poikineet artikkeleita julkaistavaksi
– jopa niin paljon, että osa on jouduttu siirtämään tuleviin numeroihinkin. Kiitos kaikille jo saamastani tuesta, sillä yhdessä tekemällä
syntyy paras tulos!
Ilmatorjunta-lehti jatkaa aiempien päätoimittajien viitoittamalla

tiellä, pyrkien olemaan aselajimme
järjestö- ja ammattilehti. Lehden
tarkoituksena on siis jatkaa koko
lukijakuntaa palvelevien artikkelien ja juttujen julkaisemista sekä
toiminnasta tiedottamista. Lehden kehittämisen suunta on monipuolisen sisällön julkaiseminen
jokaisessa lehdessä siten, että jokaisella numerolla on teema, joka
antaa lehden ammattiartikkeleille
suunnan. Teeman lisäksi lehdessä
julkaistaan runsaasti myös kentältä
tulleita juttuja sekä vakiopalstoja
peruslukemien merkeissä.
Tämän lehden teemaksi valistin maavoimien lentojoukot.
Aiheen sisällön muodostavat katsaukset maavoimien uuteen helikopterikalustoon, RANGER
-lennokkeihin sekä ilmatorjunnan
maalilennokkitoimintaan. Lehden
lopussa on myös artikkelit Moskovan ilmailunäyttelystä sekä Helsingin kansainvälisestä ilmailunäytöksestä.
Seuraavassa numerossa teemana on uusi ilmatorjuntajärjestelmämme NASAMS, jonka hanke etenee kovaa vauhtia. Sitä odotellessa toivotan lukijoille hyvää
syksyn jatkoa ja ollaan yhteyksissä!

puheenjohtajalta

Everstiluutnantti Ari Suontlahti
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtaja

Pääkirjoitus

Tervetuloa Mano,
lämpimät kiitokset Jussi
Mitä parhaimmat onnittelut sadan
vuoden iän heinäkuussa saavuttaneelle, mainiossa kunnossa olevalle Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen
kunniajäsenelle reservin majuri Uljas
Marttiselle. Hänet kutsuttiin Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen kunniajäseneksi 22. huhtikuuta 1978.
Uljas tunnetaan aktiivisena suojeluskuntaupseerina, aloitti 15-vuotiaana vuonna 1924, sodan ajan ilmatorjuntaupseerina ja sodan jälkeisen
ajan aktiivisena reserviupseerina.
Hän taisteli ilmatorjuntayksiköiden
kanssa sotien aikana monessa paikassa ja oli usein rauhan aikana opettelemassa sekä kouluttamassa ilmatorjuntaa alkaen kolmekymmentäluvulta. Hänen viimeinen kertausharjoituksensa oli vuonna 1962. Uljas
Marttinen toimi myös monissa tehtävissä ilmatorjuntajärjestöissä pääkaupunkiseudulla ja käy edelleenkin
reserviläiskavereiden kanssa yhteisillä tapaamisilla. Ilmatorjuntaupseeriyhdistys vieraili hänen syntymäpäivävastaanotollaan heinäkuussa
kenraali Antti Simolan johdolla. Elokuun alussa kävimme hänen ja muiden kunniajäsenten kanssa muistelemassa menneitä Suomenlinnassa ja
tutustumassa Ilmatorjuntamuseoon.
Tilaisuuteen osallistui Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen hallitus. Ul-

jas Marttisesta voi käydä lukemassa
mm. everstien Hannu Pohjanpalon
ja Ahti Lapin kirjoitukset Ilmatorjuntaupseerin netissä olevista numeroista.
Elämme syksyä jolloin olisi aika Ilmatorjunnan vuosikirjan
2009 - 2010 putkahtaa postiluukusta. Aineisto on menossa taittoon ja
julkistamistilaisuus on suunniteltu
Ilmatorjuntamuseolle. Kirja taitaa
sittenkin pitkien perinteiden mukaisesti - mutta sisällöltään täysin uutena ja modernina – ilmestyä. Vuosikirjan päätoimittajana on majuri, VTT
Jyri Raitasalo ja teemana kansainvälisyys. Kirja on tarkoitus julkaista
marraskuun 2009 lopussa ja esitellä
pääkaupunkiseudun ilmatorjuntajärjestöjen järjestämässä ilmatorjunnan
vuosipäivän ja talvisodan alkamisen
70-vuotistilaisuudessa Ilmatorjuntamuseolla 29.11. klo 16.00 alkaen. Tilaisuuteen kannattaa osallistua, kutsu
on toisaalla tässä lehdessä.
Tervetuloa Mano Nokelainen
lehtemme uudeksi päätoimittajaksi ja onnittelut valmistumisestasi
yleisesikuntaupseerikurssilta. Lehti näyttää jatkuvan laadukkaana ja
mielenkiintoisena aselajijulkaisuna edelleenkin. Hyvä sisältö vaatii
päätoimittajalta mittavaa ajankäyttöä niin sisällön suunnittelussa kuin

kirjoittajien kanssa yhteydenpidossakin. Uskon, että tämä vaihe elämässä
hyväksytään kotona ja virkapaikalla. Toivotan tervetulleeksi toimituskuntaan myös uudet asiantuntijatoimittajat strategiassa majuri Heikki
Lehtosen ja tekniikassa kapteeni Pasi
Seppälän. Toimituskunnassa jatkaa
mm. everstiluutnantti Antti Arpiainen, joka valmistelee väitöskirjaa
itäisen naapurimme asevoimista.
Lämmin kiitos Jussi Ylimartimo
hienoista lehdistä jäsenistömme luettaviksi. Olet tehnyt hienon työn yhdistyksemme ja aselajimme hyväksi.
Sait myös koottua asiantuntevan toimituskunnan antamaan osaamisensa
lukijoidemme iloksi. Toivotan sinulle mitä parasta onnea ja menestystä
esiupseerikurssilla Maanpuolustuskorkeakoulun hyvässä huomassa.
Ilmatorjunnan vuosipäivää, talvisodan alkamisen 70-vuotispäivää
ja Ilmatorjunnan vuosikirjan ilmestymistä odotellessa toivotan teille lukijat mitä parasta syksyn jatkoa. Syökää myrkyttömiä sieniä, liikkukaa
luonnossa riittävän usein, ampukaa
tarkkoja osumia turvallisesti Lohtajalla ja osallistukaa vuosipäivän sekä
itsenäisyyspäivän tapahtumiin.
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

ILMATORJUNNAN
KEHITYSASKELEITA
Maavoimien Esikunnan Mikkeliin
perustamisen myötä on puolustushaaramme ilmailun ylätason johtaminen ja ohjeistaminen siirtynyt
entistä selkeämmin keskitettyyn
malliin. Tämän kehityksen voidaan
kapeakatseisesti tarkasteltuna nähdä
rajoittavan esimerkiksi ilmatorjunnan lennokkitoiminnan toiminnanvapautta. Voidaan kokea myös byrokratian lisääntyneen. Tämän suuntaiset
näkökannat ovat osiltaan tottakin,
mutta tehty muutos on kuitenkin kokonaisuudessaan ollut tarpeellinen.
Se on selkeyttänyt ja ennen kaikkea
yhdenmukaistanut maavoimien lentotoiminnan ohjeistuksen laatimista
sekä viranomaistoimintoja. Ilmailuahan koskevat omat erityiset määräyksensä, joita tulee noudattaa piiruntarkasti. On myös muistettava,
että lennokkitoiminta on nykyään
ilmatorjunnan koulutukselle aivan
välttämätön resurssi - eikä mikään
marginaalinen sivujuoni. Lisäksi ilmatorjuntajoukkojen yhteistoiminta maavoimien muidenkin lentävien
komponenttien kanssa on nähtävissä
olevassa lähitulevaisuudessa lisääntymässä merkittävästi, mikä on myös
miellettävä aselajimme kaikkien toimijoiden piirissä.
Ilmatorjunnan materiaalisessa
kehittämisessä on viime lehden il6 • Ilmatorjunta 3/2009

mestymisen tienoilla otettu jälleen
yksi merkittävä askel eteenpäin, kun
kaupallinen hankintasopimus uudesta keskipitkän kantaman NASAMS
II-ilmatorjuntaohjusjärjestelmästä on
saatu allekirjoitettua. Tietenkin tulee
muistaa, että uuden järjestelmän hankintasopimuksen allekirjoittaminen
merkitsee vasta kyseisen hankkeen
siirtymistä täysimääräisesti suunnitteluvaiheesta rakentamisvaiheeseen.
Edessä on siis vielä paljon tekemätöntä työtä ja haasteita ennen kuin
uusi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä
on täysimääräisesti koulutuksessa puhumattakaan operatiivisessa käytössä. Tämän jatkotyön käytännön
tekemisestä lankeaa pääosa Panssariprikaatin ja Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan ilmatorjuntahenkilöstön harteille. Toivotan heille tässä yhteydessä sotilaan onnea ja
kestävyyttä vaativassa työssään. Itse
NASAMS II-järjestelmään ja hankkeeseen liittyvät syvällisemmät artikkelit ilmestyvät vasta seuraavassa
Ilmatorjunta 4/09-lehdessä.
Suorituskykyisen ilmatorjunnan
resurssien tarve on nykyään mielletty maassamme varsin laajalti. Tämä
luo hyvän perustan aselajimme rauhan ajan koulutusjärjestelmän ja sodan ajan joukkojen nousujohteiselle
kehittämiselle. Nykyinen maailman-

laajuinen taloudellinen taantuma tosin vähentänee muutaman vuoden
periodilla määrärahojamme. Tähän
sopeutuminen on mahdollista ottamalla mallia ainakin osiltaan niistä
toimintatavoista, joita sovellettiin
vielä muutama vuosi sitten. Niukemmillakin resursseilla saadaan aikaan
hyviä koulutustuloksia keskittymällä
oleelliseen. Tämä tarkoittaa ensisijaisesti yksittäisten harjoitusten kustannustehokkuuden parantamista, eikä
niinkään harjoitusjärjestelmän keskeisten osien karsimista.
Aselajimme kehitystyö etenee
koko ajan pienin askelin - joskus
jopa hieman horjahdellen - mutta
kuitenkin sitkeästi kohti uhkaympäristöön nähden riittävän suorituskykyistä, maamme oloihin soveltuvaa
ja monipuolista ilmatorjuntaa. Ilmatorjunnan tulevaisuus näyttää varsin
lupaavalta.
Terveisin ilmatorjunnan tarkastaja, eversti Rauno Lankila
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Majuri Kari Pajunen
Utin Jääkärirykmentti

Maavoimien helikopteritoiminta
suurten askelten edessä
Eduskunta hyväksyi vuonna 1998
puolustusvoimien uusien kuljetushelikopterien hankinnan. Vuonna
2001 helikopterityypiksi valittiin
yhteiseurooppalainen NH90 (Nato
Helicopter), joka ominaisuuksiensa
puolesta vastasi kuljetushelikopterille asetettuja vaatimuksia. NH90-helikoptereita voidaan käyttää koko valtakunnan alueella kaikkina vuoden
ja vuorokauden aikoina ja kaikissa
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sääolosuhteissa pois lukien kovasti
jäätävät olosuhteet. Helikopterit soveltuvat tekniikaltaan ja varustukseltaan sekä sodan ajan tehtäviin että
rauhan aikana viranomaisten ja muun
yhteiskunnan tukemiseen. Ensimmäinen Helikopteripataljoonan käyttöön tullut NH90-helikopteri koottiin
valmistajan tehtaalla Ranskassa ja se
saapui Uttiin keväällä 2008. Toisesta
helikopterista eteenpäin Uttiin tule-

vat helikopterit kootaan Patrian tehtaalla Jämsän Hallissa.

Koulutus
Tällä hetkellä Utissa on käytössä viisi NH90-helikopteria ja kuudennen
pitäisi saapua Uttiin syyskuun alussa.
Koulutettuja ohjaajia uudelle kalustolle on tällä hetkellä 15, joista viisi
toimii lennonopettajina ja kaksi koe-

lentäjä. Tänä syksynä aloitetaan vielä 8 uuden ohjaajan koulutus NH90helikopterille. Tyyppikoulutus sisältää 5 viikon teoriaopetuksen lisäksi
noin kahden viikon simulaattorikoulutuksen Saksassa. Varsinainen tyyppikoulutus itse helikopterilla sisältää noin 30 tunnin lentokoulutusohjelman. Tällä hetkellä koulutettavat
ohjaajat ovat ns. vanhoja kokeneita
ohjaajia, joilla pääsääntöisesti on jo
kokemusta kaksimoottorisella helikopterilla lentämisestä.
NH90-helikopterin digitaalisen
ympäristön harjoittelua varten hankittiin Uttiin jo vuonna 2006 PTTjärjestelmänharjoittelulaite (Part
Task Trainer). PTT-laite mahdollistaa ohjaus- ja navigointijärjestelmien harjoittelun virtuaalilentämisen
kautta. Laitteeseen on mallinnettu
eteläisen Ranskan ilmatila. Laitteen
käyttöympäristönä on neljä kosketusnäyttöä. IOS (Instructor Operation Station) –näytön avulla saadaan
alustettua haluttu harjoitteluympäristö. Kolmen muun näytön kautta
hallitaan ohjaamon käyttölaitteita
samalla logiikalla kuin oikeassakin
helikopterissa. PTT-laitteen tarkoitus on harjaannuttaa henkilöstö järjestelmien käyttöön ja syventää teoriakurssilla opetettuja asioita ennen
lentokoulutuksen aloittamista sekä
lentokoulutuksen aikana eri kokonaisuuksien välillä. Vaikka PTT:llä voi
käsitteellisellä tasolla ”lentää”, sitä ei
pidä sekoittaa lentämisen harjoitteluun tarkoitettuihin simulaattoreihin.
Simulaattorilentämistä varten
niin tyyppikoulutusvaiheessa kuin
jo valmiiden ohjaajien kertauskoulutusta varten Suomi on tehnyt kolmen vuoden mittaisen sopimuksen
saksalaisen HFTS (Helicopter Flight
Training Services) –simulaattoritarjoajan kanssa. HFTS:n suunnitelmissa on rakentaa viisi NH90-simulaattoria Saksaan, joista ensimmäinen
valmistui loppuvuodesta 2008. Tämän sopimuksen pohjalta Helikopteripataljoonan tyyppi- ja kertauskoulutukseen liittyvät simulaattori-

lennot lennetään Saksassa vuosina
2009 – 2011. Lisäksi sopimukseen
on varattu kahden lisävuoden optio.
Samanaikaisesti tutkitaan mahdollisuutta, että Uttiin saataisiin hankittua
tulevaisuudessa tarvittavilla ominaisuuksilla varustettu simulaattori. Tällöin koulutuksen tarvetta ulkomailla
tulee arvioida uudelleen.
Uusien koulutuksensa aloittavien NH90 ohjaajien valmiuksia totutella lentämiseen lasiohjaamolla
harjoitellaan myös Porissa Suomen
Ilmailuopiston omistamalla EC135–
helikopterin simulaattorilla. Porissa
koulutuksen pääpaino on, lasiohjaamoon totuttautumisen lisäksi, mittarilentämisessä ja ohjaamoyhteistyössä.

Tulevaisuuden helikopteri
Vaikka lentäminen uudella NH90 helikopterilla on Utissa jo jokapäiväistä

NH90 helikopterin
teknisiä tietoja:
Maksimi
lentoonlähtöpaino 11 000 kg
Pituus
19,6 m
Korkeus
5,2 m
Matkustamon
sisäkorkeus
1,58 m
Matkalentonopeus 250 km/h
Maksimilentonopeus 324 km/h
Toimintamatka ilman
lisäsäiliöitä
n. 900 km

NH90 helikopterin varusteita ja ominaisuuksia:
– kaksi turbiinimoottoria
– hiekkasuodattimet
ilmanottoaukoissa
– ripustimet lisäpolttoainetankeille
– estevaroitusjärjestelmä
– säätutka
– kypäränäyttöön liitetty
lämpökamera ja valonvahvistimet
– etsintävalonheittimet
– omasuojajärjestelmä
– pakokaasun lauhduttimet
– ovikonekiväärit
– panssarointimahdollisuus
– pelastusvinssi
– kuormakoukku
– jään esto- ja poistojärjestelmä
– peräramppi
– kaksi liukuovea
– 4-akselinen autopilotti
– Fly-By-Wire -ohjausjärjestelmä
– 16 törmäyksenkestävää
matkustajaistuinta

toimintaa, on uuden koneen käyttöön
otto jatkuvaa uusien asioiden oppimista. Ohjaajat ovat joutuneet sopeutumaan täysin uudenlaiseen työskentely-ympäristöön. Uusi ns. lasiohjaamo on iso harppaus vanhoista
mittarinäytöistä, joissa perinteisesti
yksi mittari tuotti vain yhden- kahdenlaista informaatiota ohjaajalla.
Nyt yhdestä MFD–näytöstä (Multi
››
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Function Display) kyetään saamaan
kaikki informaatio yhdellä vilkaisulla. MFD-näyttöjä Suomen TTH-version ohjaamossa on neljä kappaletta,
joihin kuhunkin ohjaaja kykenee valitsemaan haluamansa näytön. Suurimpana haasteena uudessa koneessa
onkin sen järjestelmien käyttämisen
opetteleminen ja hallinta itse lentämisen sijasta. Suomen NH90 heli-

10 • Ilmatorjunta 3/2009

kopteri on tyyppihyväksytty kahden
ohjaajan helikopteriksi vaikka periaatteessa kone on rakennettu ja suunniteltu yhden ohjaajan helikopteriksi.
Ohjaajien lisäksi koneessa on aina
mukana yksi kuormamestari.
Suorituskyvyltään NH90 helikopteri siirtää Suomen maavoimien
ilmailun uudelle aikakaudelle. NH90
helikopteri on todella nopea ja ket-

terä keskiraskas kuljetushelikopteri,
joka liikehtimiskyvyssään hakkaa
jopa peruskoulutuskäytössä olevan
MD500 helikopterin. Kahden todella tehokkaan moottorinsa ansiosta ei
ohjaajien enää tarvitse olla huolissaan tehon riittävyydestä edes täydessä kuormassa, mihin monesti törmättiin operoitaessa vanhalla MI-8
kalustolla.

NH90 Helikopterin
omasuojajärjestelmä
Helikopterin selviytymiskyky voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen,
alttiuteen ja haavoittuvuuteen. Alttiudella tarkoitetaan helikopterin
kyvyttömyyttä välttää toiminta-alueella esiintyviä uhkia. Toisin sanoen
mitä helpommin ase osuu tai sensori
saa havainnon maalista sitä alttiimpi maali on. Haavoittuvuudella puolestaan tarkoitetaan kohteen kyvyttömyyttä kestää saamiaan osumia. Iskun kestäminen voi tarkoittaa paitsi
sitä, että helikopteri ja sen miehistö
sekä kuljetettavat selviytyvät iskusta
hengissä, myös sitä, että ne kykenevät jatkamaan tehtäväänsä suunnitellulla tavalla. Osuakseen maaliinsa asejärjestelmän on kuljettava niin
sanottu ”tappoketju”. Tarkasteltaessa
yksi vastaan yksi -tilannetta ketjun
vaiheisiin kuuluvat etsintä, havainto,
seuranta, laukaus, ohjautus, osuma ja
tappo. Maalin onnistuessa katkaisemaan ketjun missä tahansa vaiheessa
on se selviytynyt tilanteesta. Hyvällä ja oikean tiedon sisältävällä tehtävänsuunnittelulla kyetään ennalta
tarkastelemaan sensoreille otollisia
hetkiä ja paikkoja havaita lentävä
helikopteri. Analyysin jälkeen reitti
pyritään suunnittelemaan siten, että
helikopterilla kyetään lentämään matalalla maastonsuojassa jopa tarpeen
vaatiessa myös pimeällä. Suunnittelulla kyetään siis vaikuttamaan ketjun kolmeen ensimmäiseen lenkkiin.
NH90 helikopteriin on asennettu
elektronisiin sensoreihin ja harhauttamiseen perustuva omasuojajärjes-

telmä. Järjestelmä sisältää passiivisia
sensoreita, joita ovat tutkavaroitin,
laservaroitin ja ohjuksenlaukaisuvaroitin. Passiivisuudella tarkoitetaan
sitä, että sensorit ovat vastustajan
elektronisen tiedustelun ulottumattomissa, eivätkä näin ollen paljasta
helikopteria.
Tutkavaroitin aistii erilaisille tutkille tyypillisiä taajuuksia ja antaa
havaituista tutkasignaaleista varoituksen, joka ilmaistaan sekä ohjaajan
näytöllä että kuulokkeissa. Varoitus
sisältää uhkaavan tutkan suunnan
aluksesta, uhan vaarallisuusasteen
sekä saapuneen signaalin voimakkuuden.
Laservaroittimet ilmaisevat helikopteria valaisevan laserosoittimen
ja ilmaisevat helikopteria lähestyvän
ohjuksen. NH90 helikopterin laservaroittimet perustuvat sensoreihin,
jotka havaitsevat ohjuksen sen lähettämän lämpösäteilyn tai UV-säteilyn
perusteella.
Näiden tutka- tai laservaroittimien saaman uhkahavainnonhavainnon jälkeen NH90 helikopterin
omasuojajärjestelmä joko käynnistää
vastatoimet itsenäisesti tai ehdottaa
ohjaajalle mahdollista toimenpidettä. Vastatoimina NH90 helikopterissa ovat silppu, soihtu tai väistöliike
sekä näiden yhdistelmiä. NH90-helikopteriin on asennettu soihdun ja
silpun heittimet. Silppu on erittäin
ohutta ja kevyttä lankaa, joka on katkaistu sopivan mittaisiksi nauhoiksi
uhan käyttämään taajuuteen nähden.
Nämä miljoonat nauhat muodostavat
suunnitellulla tutkataajuusalueella
heijastepilven, joka peittää todellisen maalin. Oikein ajoitettuna silppu
aiheuttaa tutkan lukituksen irtoamisen todellisesta maalista. Soihduilla
puolestaan pyritään uhkaavan infrapunahakuisten ohjusten hakeutumisjärjestelmän harhauttamiseen.
NH90 helikopterin omasuojajärjestelmän sensorit tunnistavat uhan
sekä käynnistävät vastatoimet ennalta syötetyn uhkakirjaston avulla.
Uhkakirjastoa voitaisiinkin nimittää

Helikopterin selviytymiskyvyn kenttä

Selviytymiskyky on kokonaisuus, joka muodostuu tilannetietoisuudesta, varoitinjärjestelmistä, häirintäjärjestelmistä, suojasta ja toimintakyvyn palauttavasta
ensiavusta.

omasuojajärjestelmän aivoiksi. Uhkakirjasto sisältää teknistä tiedustelutietoa, jonka perusteella järjestelmä
toimii kutakin uhkaa vastaan. Kirjasto laaditaan yhteistyössä elektronisen sodankäynnin keskuksen kanssa
ja sen perusta on operaatioalueesta
tehty uhka-arvio. Toimivan uhkakirjaston luominen vaatii tiedustelutiedon lisäksi hyvää ja yksityiskohtaista
analyysiä alueella toimivista uhkista,
niiden sisältämästä tekniikasta, taktiikasta sekä taistelutekniikasta.
NH90 helikopterin selviytymiskyvyn kehittämistä jatketaan Maavoimien esikunnan johtamalla HESKY-hankkeella, joka jakautuu neljään erityyppiseen toisiaan tukevaan
alaprojektiin. Niitä ovat ballistisen
suojan parantaminen, omasuoja-ase,
ohjelmiston tuki ja testausjärjestelmän parantaminen sekä omasuojajärjestelmän tutkimus ja kehittäminen.
Hankkeessa tullaan hyödyntämään
useiden eri toimijoiden osaamista
niin maa- ja ilmavoimista kuin teollisuudestakin. Utin Jääkärirykmentti osallistuu hankkeeseen käyttäjän
edustajana tarjoamalla asiantuntijaapua NH90-helikopteriin ja sen operatiiviseen käyttöön liittyen.

Kohti operatiivista toimintaa
NH90 helikopterin käyttöön otto ja
koneella operointi ovat vasta alussa
vaikka hieman yli reilussa vuodessa on Utissa lennetty NH:lla jo melkein 1000 lentotuntia. Henkilöstö on
erittäin motivoitunutta koneen operatiivisen kyvyn kehittämiseen sekä
koulutuksen tuomiin uusiin haasteisiin. Tavoitteena on saada koneen
operatiivinen kyky sille tasolle, että
vuoden 2010 aikana NH90 helikopterilla kyetään ottamaan päivystys
vastuu MI-8 kalustolta. Samalla se
tarkoittaa MI-8 kalustosta luopumista ja niiden siirtämistä reserviin hyvin palvelleena. Vuoden 2010 aikana on suunnitelmissa aloittaa myös
muiden puolustushaarojen joukkojen
koulutus NH90 helikopterin kanssa
toimimiseen.
Kirjoittaja toimii Utin Jääkärirykmentin Helikopteripataljoonan
pataljoonaupseerina.
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Majuri Pasi Saarikoski
Maavoimien esikunta

Ranger -lentotiedustelujärjestelmä
osana maavoimien lentotoimintaa

Ranger UAV valmisteltuna tehtävään katapultilla

Käsitteet ja määritelmät
Tässä artikkelissa käytetään seuraavia peruskäsitteitä:
Miehittämätön ilma-alus (UAV)
on moottoroitu lentokone, joka ei
kuljeta mukanaan ohjaajaa ja jonka
nostovoima saadaan aikaan aerodynaamisin keinoin. UAV pystyy lentämään joko täysin itsenäisesti, tai
ihmisen kauko-ohjaamana, on uudelleen käytettävissä mutta on tarvittaessa operaation aikana uhrattavissa.
Se voi kantaa mukanaan aseistusta tai
muuta hyötykuormaa, mutta taistelulataus ei ole kiinteä osa ilma-alusta
tai sen runkoa. UAV on myös suunniteltu palaamaan takaisin tehtävänsä jälkeen. Edellä mainitusta johtuen
12 • Ilmatorjunta 3/2009

esim. ballistisia ilma-aluksia, tai risteilyohjuksia ei voida pitää miehittämättöminä ilma-aluksina. Miehittämättömien ilma-alusten termissä voi
olla etuliite kuvaamassa sen tyyppiä,
esim. Ranger -UAV.
UAV -järjestelmä on yleisnimitys yleensä tiedusteluun, valvontaan
ja maalittamisen tukeen käytettävästä järjestelmäkokonaisuudesta, joka
käyttää sensorien kuljetuslavettina miehittämättömiä ilma-aluksia.
Kansainvälisesti yleistyvä termi
UAS (Unmanned Aircraft System),
tarkoittaa samaa.
Ranger UAV -järjestelmä on
sveitsiläis-israelilaista valmistetta
oleva lentotiedustelujärjestelmä, joka
käyttää lentotoimintaan miehittämä-

töntä ilma-alusta (UAV). Suomeen
ensimmäinen järjestelmä on hankittu
vuonna 2001 ja toinen vuonna 2005.
Lentotiedustelupatteri on organisaatio joka käyttää Ranger -lentotiedustelujärjestelmää. Yksikkö koostuu organisaatiosta, hankitusta UAV
-järjestelmästä ja kotimaasta hankitusta tukimateriaalista. Patteri käyttää järjestelmää käsketyissä tehtävissä normien ja säännösten mukaan.
Suomessa Ranger -lentotiedustelujärjestelmä koostuu lentotiedustelupattereista, jotka ovat osa puolustusvoimien yhteisiä suorituskykyjä.
Artikkelissa käytetään samasta asiasta myös termiä lentotiedustelujärjestelmä. Lentotiedustelujärjestelmän käyttöön laaditaan kansallisia
normeja, ohjeita sekä määräyksiä,
jotka perustuvat kansainvälisiin ohjeistuksiin.
Suomessa vuonna 2001 vastaanotettu Ranger -lentotiedustelujärjestelmä on ollut operatiivisessa käytössä Tykistöprikaatissa vastaanotto- ja
koulutusvaiheen jälkeen yli 7 vuotta.
Kuluneiden vuosien aikana on tehty merkittävä määrä pioneerityötä
uuden järjestelmän käyttöönottamiseksi ja suorituskyvyn käyttämiseksi
mahdollisimman tehokkaasti. Kuljettu tie ei ole aina ollut helppo, mutta
haastaviinkin ongelmiin ja tilanteisiin on löydetty ratkaisut, pääosin ilman aiempaa kansallista kokemusta. Toinen Ranger UAV -järjestelmä
hankittiin ja varusteltiin osin vuon-

na 2005, mahdollistaen järjestelmien
samanaikaisen käytön kahdella eri
suunnalla, esim. eri puolustushaarojen harjoituksissa. Samanaikaisen
käytön lisäksi kahdella lentotiedustelupatterilla voidaan myös saavuttaa
laajempi toiminta-alue luovuttamalla
ilma-alus ilmassa toiselle ohjausasemalle ja näin hyödyntää ilma-aluksen maksimi toiminta-aika. Lentotiedustelujärjestelmää käytettäessä on
todettu sen suoritusarvot suomalaisessa toimintaympäristössä sekä joko
puutteet hankitun järjestelmän suorituskyvyssä tai hankinnan jälkeen täsmentyneet suorituskykyvaatimukset.
Tykistöprikaatin Tiedustelupatteristossa tehtävät on jaettu siten, että
komentajan alaisuudessa toimii sekä
Lentotiedusteluosasto että Lentotiedustelupatteri. Tiedustelupatteristo
vastaa valtakunnallisesta lentotiedustelujärjestelmän koulutuksesta ja
operatiivisesta toimintavalmiudesta.
Lentotiedusteluosaston tehtävät liittyvät kehittämiseen, ohjeistukseen
sekä yhteistoimintaan järjestelmätoimittajan ja muiden yhteistoimintatahojen välillä. Lentotiedustelupatteri vastaa järjestelmien käytöstä ja
siihen liittyvästä koulutuksesta, operatiivisen valmiuden ylläpitämisestä, käyttöperiaatteiden kehittämisestä
sekä henkilöstön kelpuutusten ylläpitämisestä ja jatkokoulutuksesta. Henkilöstö jakaantuu tehtäviensä mukaan operaattoreihin, lentotekniseen
henkilöstöön sekä tukihenkilöstöön.
Operaattoreihin kuuluvat operaatio-,
lennätys-, sensori- ja kuvaustiedustelu-upseerit. Lentotekninen henkilöstö jakaantuu elektroniikka- sekä
mekaniikkahenkilöstöön.
Kansainvälisesti UAV -järjestelmien käyttö on lisääntynyt merkittävästi teknologian kehittymisen
myötä. Lähtökohtana riskeille alttiilla sotatoimialueilla on tehtävän
toteuttaminen, jossa tavoitteena on
kuitenkin välttää henkilöstötappioita.
Näissä UAV:ita on käytetty tehtäviin,
joita lähinnä kuvataan kansainvälisellä termillä DDD (Dull, Dangero-

Esimerkki järjestelmän ryhmityksestä.

us, Dirty) eli tylsiin, vaarallisiin sekä
likaisiin töihin.

Järjestelmän kokoonpano
Hankintapäätöksen mukainen ensimmäisen järjestelmän tilaus muodosti seuraavat kokonaisuudet: Kuusi
miehittämätöntä ilma-alusta (UAV),
kuusi hyötykuormaa, ohjausasema
(GCS), erillinen antenniyksikkö
(RCT), katapultti, kaksi automaattisen laskeutumisen sensoria (RAPS),
kaksi siirrettävää kuvavastaanotinta
(MRU), A ja B -tason huoltojärjestelmä, koulutussimulaattori (OPT)
sekä järjestelmäkoulutus. Näiden lisäksi hankittiin kotimaisin hankinnoin mm. tukikohdan maakalustoa.
Ohjausasemalla ohjataan ja valvotaan koko järjestelmän toimintaa,
esim. ilma-aluksen paikkatieto näkyy
valitulla kartta-aineistolla, järjestelmän tila eri mittareilla sekä näytöillä ja reaaliaikainen kuvainformaatio
on käyttäjän haluamassa muodossa.
Reaaliaikaisen tiedonsiirron mahdollistamiseksi tulee antenniyksikön ja
ilma-aluksen välillä olla optinen yhteys, nk. radiohorisontti.
Maajärjestelmän antenniyksikkö
välittää ohjauskomennot ohjausasemalta ilma-alukselle datalinkillä. Samoin ilma-aluksen lähettämät telemetriatiedot ja hyötykuorman kuvainformaatio välittyvät antenniyk-

sikön avulla ohjausaseman työasemille. Tehtävän aikana tukikohdassa
tehdään reaaliaikaisesta tiedustelukuvasta tulkinta, johtopäätökset sekä
välitetään tiedot tehtävän antajalle
käytössä olevalla johtamisjärjestelmällä.
Ilma-alukseen on sijoitettu lisäksi videonauhuri, jolla on mahdollista
tallentaa ilman reaaliaikaista komento- ja tiedonsiirtoyhteyttä. Nauhurilla
voidaan tallentaa hyötykuorman kuvaa 2 tuntia etukäteen ohjelmoiduista
maalipisteistä, jolloin myös kohteiden paikkatieto tallentuu.
Hyötykuormina on käytössä
MOSP 770, joka tuottaa päiväkameran 770 mm polttovälin optiikalla värillisen kuvan. Lämpökameran
optiikka on maksimissaan 600 mm.
Ilma-aluksen ja siihen asennettujen
sensorien reaaliaikaisen ohjaamisen
lisäksi ohjausaseman työasemista
voidaan lukea esimerkiksi hyötykuorman suunta- ja kulmatiedot, tähystysetäisyys kohteeseen, kohteen
koordinaatit sekä määrittää kohteen
koko.
Ilma-aluksen lentoonlähtö tapahtuu katapultin muodostaman alkukiihtyvyyden avulla. Ilma-alus on
kiinnitettynä katapultin lähtörampilla liukuvaan alustaan, josta se irtoaa
ja jatkaa oman moottorinsa voimalla noin 100 km/h alkunopeuden saa››
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vutettuaan. Järjestelmään hankittiin
kansallisen hankinnan menettelyin
kotimaisen Robonic Oy:n valmistamat katapultit.
Laskeutumissensori mahdollistaa ilma-aluksen automaattisen
laskeutumisen valitulla liukupolulla laskeutumisalueen kosketuskohtaan. Sensori mittaa lasertutkalla
ilma-aluksen akselimuutokset ja välittää ne loppulähestymisen aikana
ohjausasemalle. Automaattisessa
laskeutumisessa järjestelmän ohjelmisto ohjausasemalla laskee ilmaalukselle menevät ohjauskomennot,
jotka lähetetään antenniyksiköllä lähestyvälle ilma-alukselle.
Siirrettävää kuvavastaanotinta
voidaan käyttää reaaliaikaisen kuvan välittämiseen esimerkiksi tuettavaan esikuntaan. Kuvavastaanottimella saadaan reaaliaikaisen kuvan
lisäksi hyötykuorman informaatiotiedot sekä karttanäyttö, mutta se ei
mahdollista ohjauskomentojen välittämistä hyötykuormalle tai ilmaalukselle.
Järjestelmään kuuluva liikkuvalla huoltojärjestelmällä toteutetaan lentotekninen 1-2 tason huolto,
joista lentoteknisissä huoltokirjallisuudessa käytetään termejä A ja B
-taso. Huoltoihin sisältyvät lentoa
edeltävät, lennonaikaiset sekä -jälkeiset tekniset tarkastukset, ylläpito-, korjaus- ja huoltotoimenpiteet.
Huoltojärjestelmä sisältää valtaosin
erikoismateriaalia (F -materiaalia),
joten sen tukeutumisedellytykset on
järjestetty Lentotekniikkalaitoksen
kautta.

sekä tuhovaikutuksen arviointi,
– viranomaisten tukeminen sekä
– tutkimus - ja kokeilutehtäviin
osallistuminen.
Lentotiedustelujärjestelmän käyttö
on osa yhteisiä suorituskykyjä, joita
käytetään keskitetysti halutun tiedon
hankkimiseen. Järjestelmä on liitettynä osaksi tiedustelu-, valvonta- ja
johtamisjärjestelmää, jolla täydennetään tilannekuvaa.
Nykyisin lentotiedustelujärjestelmän käyttö jakaantuu operatiiviseen lentotoimintaan, harjoitustoimintaan sekä koulutustoimintaan.
– Operatiivisessa lentotoiminnassa tuotetaan tunnistettua tiedustelukuvaa osana alueellista aluevalvontaa sekä tuetaan eri viranomaistahoja.
– Harjoitustoiminnassa lentotiedustelujärjestelmää käytetään
yhteistoimintaharjoituksissa eri
puolustushaarojen sekä aselajien kanssa. Usein harjoitustoimintaan liittyy kaksipuoliset harjoitukset, kuten esim. ilmapuolustusharjoituksissa Lohtajalla.
Vuosittaiseen toimintakalenteriin sisältyvät harjoitukset suun-

Tehtävät ja käyttöperiaate
Lentotiedustelujärjestelmän tehtävinä ovat yleensä:
– tiedustelu ja aluevalvonta maa- ja
merialueilla,
– maalitiedustelu, tulenjohtaminen
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Lentoonlähtö maantietukikohdasta

nitellaan normaalin toiminnan ja
resurssien suunnittelun rytmissä.
– Koulutuslentotoiminnassa annetaan nimensä mukaisesti tyyppikoulutusta sekä kertaus- ja lisäkoulutusta yksikköön sijoitetuille
henkilöille. Pääosa koulutuslentotoiminnasta tapahtuu virka-aikana Niinisalon varuskunnassa
sijaitsevalla lentopaikalla, mutta
koulutusta annetaan myös lentokoulutusohjelmien mukaisesti muillakin lentopaikoilla sekä
maantietukikohdassa. Koska tavoitteena on käyttää lentotiedustelujärjestelmää eri puolilla valtakuntaa ja eri ilmatilaluokissa,
sisältyy koulutukseen myös toimintaa valvotuilla lentopaikoilla,
kuten esim. Kruunupyyssä.
Lentotiedustelujärjestelmä on sotilasilmailuviranomaisen kattavassa lentokelpoisuustarkastuksen tyyppihyväksynnässä todettu UAV luokkaan
III. Tämä tarkoittaa että ilma-aluksen
käyttämä ilmatila tulee olla suljettu,
mutta alapuolista maa- tai ilmatilaa
ei tarvitse sulkea. Lentokelpoisuuden
ylläpitäminen asettaa luonnollisesti
vaatimuksia henkilöstön tyyppikoulutukselle sekä operaattorien että lentoteknisen henkilöstön osalta. Koulutusohjelmat ovat sotilasilmailuviranomaisen hyväksymiä ja valvomia.

Samoin huolto-organisaatiolle annettu lentoteknillisen huoltotoiminnan
hyväksyntätodistus asettaa vaatimuksia kaluston ylläpidon osalle.
Kansainvälisesti UAV -toiminnan haasteena on ilmatilan käyttö,
koska ilma-aluksen päälliköltä puuttuu tosiasiallinen näe ja väistä -kyky
muuhun ilmaliikenteeseen nähden.
Nykyisen ohjeistuksen mukaisesti Rangerin lentotoiminta edellyttää joko suljettua ilmatilaa, tai
suljetun ilmatilan ulkopuolella toimittaessa valvotussa sekä valvomattomassa ilmatilassa saattokonetta.
Rangerin toiminta-alueen rajoittaminen perustuu ilmailulain hengessä
olevaan ”näe ja väistä - kyvyn” (see
and avoid) puuttumiseen, johon viime kädessä perustuu kaikkien lentojen turvallinen suorittaminen. Suljetun ilmatilan käyttäminen edellyttää
joko olemassa olevan vaara-alueen
käyttämistä tai uuden aluevarauksen
laatimista supplement -menettelyllä. Suljetun ilmatilan tarkoituksena
on lentoturvallisuuden ylläpitäminen estämällä siviili-ilma-alusten ja
Rangerin yhteentörmäys. Sotilasilma-alukset voivat toimia suljetussa
ilmatilassa Rangerin kanssa edellyttäen että yhteistoiminta on etukäteen
koordinoitu.
Saattokoneen (joko HH tai RG)
käytöllä voidaan toimia sekä valvotussa että valvomattomassa ilmatilassa huomattavasti nopeammalla aikajänteellä. Saattokonetta käytettäessä
miehitetyn ilma-aluksen ohjaaja toimii osastolennossa osaston johtajana
ja vastaa ilmatilan tarkkailusta, sekä
yhteentörmäysten estämisestä. Tehtävän toteuttaminen tai Rangerin navigointi eivät edellytä saattokonetta.
Saattokone ja Ranger lentävät toisistaan noin 50 - 100 m:n etäisyydellä siten, että ne mielletään ilmassa
osastoksi.
Lentotiedustelujärjestelmän suorituskyvyn numeerisia arvoja ovat:
– datalinkin suorituskyky noin 150
km tukikohdasta, jota voidaan

Esimerkki hyötykuorman tuottamasta kuvasta (rajoitettu informaatio).

–
–

–

–

tarvittaessa lisätä toimimalla radiohorisontin ulkopuolella sekä
luovuttamalla UAV ilmassa toiselle järjestelmälle (Hand-over),
tehtäviä noin 3-4 kpl vrk:ssa,
perusvarustuksella tehtävän kesto
on noin 4h, reaaliaikainen tiedonsiirto sekä tilannetiedon välitys
tehtävän ajan,
hyötykuorman suorituskyky riittää yleistunnistuksiin jopa yli 50
km tähystysetäisyydeltä UAV:sta
sekä
UAV:n suurin lentokorkeus on 15
000 FT, nopeusalue 70-110 KTS.

Yhteenveto
Lentotiedustelujärjestelmän käyttöönottaminen toi maavoimien lentotoiminnalle uuden toimijan. Kuten
ilmailussa yleensä on järjestelmän
käytössä mm. säästä johtuvia rajoitteita, jotka heikentävät suorituskykyä. Lentotiedustelujärjestelmä täydentää muiden järjestelmien tuottamaa tietoja ja lisää oikein käytettynä
yhteisiä suorituskykyjä.

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.ﬁ

Ilmatorjunta 3/2009 • 15

TEEMANA

MAAVOIMIEN LENTOJOUKOT

Luutnantti Mikko Mäkinen
Ilmasotakoulu

Katsaus ilmatorjunnan
maalilennokkitoimintaan
Ilmatorjunnan maalilaitteet muodostuvat pääasiassa maalilennokeista.
Vuonna 2001 käynnistettiin aselajissa ilmamaalihanke, jonka tavoitteena oli uusia kaikki ilmatorjunnan
maalilaitteet. Hankkeen päätuotteina hankituista AT 04- ja Banshee
500-maalilennokeista kerrottiin Ilmatorjuntaupseerilehdessä 3/2006.
Nyt kalusto on saatu käyttöön ja kehitystäkin ominaisuuksien saralla on
ollut havaittavissa. Tämän artikkelin
tarkoituksena on luoda katsaus koko
ilmatorjunnan lennokkikalustoon.
Maalilennokki 97 on ollut joukko-osastojen peruslennokki lähes 10
vuoden ajan. Lennokkia käytetään
edelleenkin lähes kaikkien ilmamaalipalveluiden tuottamiseen Ilmatorjuntajoukoissa.

Male 97 lentoon lähdössä.
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Radio-ohjauslaitteet ja moottori ovat peräisin harrastelennokeista
jonka johdosta kustannukset pysy-

Snipe MK 15. Snipe MK 15 matkalla
ohjuksen maaliksi. Vasemmassa siivenkärjessä näkyy savupatruuna.

vät kohtuullisina. Male 97-lennokkien valmistus on päättynyt, mutta
2000-luvun alussa hankituilla lenno-

keilla selvitään vielä muutama vuosi.
Englantilainen Snipe MK 15
hankittiin 1990-luvun alussa ja se oli
ensimmäinen laskuvarjolla varustettu maalilennokki. Lisäksi siihen kehitettiin itse infrapunasoihdun sytytysjärjestelmä, joka mahdollisti sen
käytön ITO 78/86- ohjusammuntojen
maalina. Myöhemmin soihdun sytytysominaisuus tuli vakiovarusteeksi. Muhkeaääninen 62 cm3 :n bensamoottori ilman äänenvaimenninta
sai Snipen tuntumaan jotenkin muita
paremmalta koneelta. Vielä nykyäänkin 90-luvun varusmieslennättäjien
keskuudessa Snipe-lennättäjät tuntevat oman arvonsa silloisiin Male
87-lennättäjiin verrattuna. Nopeutensa ja lentoaikansa puolesta Snipe vastasi sen aikaista Maalilennokki 87:a.
Male 97:n käyttöönoton myötä Snipe oli täyttänyt tehtävänsä, Male 97
oli varustettu laskuvarjolla ja sillä
oli pidempi lentoaika. Viimeisiä lennokkeja käytettiin ohjusammuntojen
maaleina, mm merivoimat ampuivat
viimeisiä Mistral-ammuntoja Snipeen. Tällä hetkellä jäljellä on kaksi
lentävää yksilöä, jotka tullaan museoimaan käyttötarpeen päättyessä.
Kotimainen AT 04-maalilennokki tulee korvaamaan Male 97:n
lähivuosina. Lapin Ilmatorjuntarykmentti on ensimmäinen joukko-osasto, joka siirtyy käyttämään vain AT
04-maalilennokkia. Karjalan Prikaati
sai omat lennokkinsa vuosi sitten ja
Panssariprikaati tänä keväänä.

AT 04 laskussa. AT 04 tykkiammunnan
perusvarustuksessa. Siivenkärjessä on
osumailmaisimen mikrofoni ja rungon
etuosassa osumailmaisimen lähettimen
antenni. Rungossa ja siivissä on laserheijastimet.

AT 04 savuttaa. Savua pursuaa savupodista. Viiden sekunnin savutuksen
jälkeen lennokki (tai ennemminkin
savuvana)on visuaalisesti havaittavissa
usean kilometrin päästä.

Banshee Hot Nose. Vanhemman
mallin Banshee MC 93-katapultilla.
Nokassa lämpöominaisuuden tuottava
butaanipoltin Hot Nose. Rungossa on
laserheijastimet.

Tykkiammunnoissa AT 04 on
varustettu laserheijastimilla ja osumailmasimella. Uusimpana varusteena ollaan ottamassa käyttöön savutusominaisuutta. Kahteen säiliöön
on mahdollista asentaa yhteensä kahdeksan savupatruunaa, jotka voidaan
laukaista radio-ohjauksella. Yksi
savu palaa kerrallaan n. 30 sekuntia.
Savutus on tarkoitettu pääasiassa autopilottiversio AT 04mp:lle,
jota käytetään mm. 35ITK88:n ja
ITPSV90:n maalina. AT 04mp:n
lentoreitti suunnitellaan tietokonepohjaiselle kartalle ennen lentoa.
Lennokki voidaan ohjata taivaalle
perinteisellä radio-ohjauksella mutta myös automaattinen lentoonlähtö on mahdollinen. Lennon aikana
ohjaus tapahtuu tarvittaessa reittipisteitä siirtelemällä sekä nopeutta
ja korkeutta muuttamalla. Laskeutuminen on mahdollista perinteisellä
radio-ohjauksella tai laskuvarjolla.
Ominaisuudet mahdollistavat lentotoiminnan myös pimeässä.
Ammuntojen tulokset saadaan
ranskalaisen Secapem- osumailmaisinjärjestelmän avulla. Lennokissa
on siivenkärkeen asennettu mikrofoni, joka rekisteröi läheltä menneet
kranaatit. Tieto osumista tuotetaan
maahan erilliselle vastaanottimelle, jonka jälkeen osumatiedot ovat
kaikkien niitä tarvitsevien käytössä
vaikka tietokoneverkossa. Samanaikaisesti voidaan käyttää neljää osumailmaisinta. Ilmavoimien Lear Je-

tin hinaamassa hihassa on tekniikaltaan vastaava osumailmaisin, joten
sama vastaanotin käy nykyisin kaikkiin käytettäviin osumailmaisimiin.
Banshee 500 – kalusto otettiin
käyttöön vuonna 2005, jonka jälkeen
valmistaja on modifioinut lennokkia
voimakkaasti. Hankinnan jälkeen
itse lentävässä koneessa ei ole juuri mitään alkuperäisestä lennokista,
runko, siipi, moottori ja avioniikka
on uusittu. Modifikaatiot ovat tuoneet lennokille lisää luotettavuutta,
nopeutta ja lentoaikaa. Ohjausjärjestelmä on kokenut ainakin kaksi eri
tasoista ohjelmistopäivitystä sekä antennijärjestelmää on parannettu omin
toimenpitein. Lennokkia on lennätetty yli 50 kilometrin etäisyydelle
ja korkeutta on parhaillaan ollut yli

5000 metriä. Lennokki paikantaa itsensä GPS:n avulla ja maa-asemalle
saadaan nopeus- korkeus- sekä muita tarvittavia tietoja. Erillistä tutkaa
vanhan Male 82-järjestelmän tapaan
ei enää tarvita.
Lennokkiin voidaan asentaa erilaisia tutka- ja laserheijastimia, visuaalista näkyvyyttä parantamaan 16
kpl savupatruunoita sekä nokkaan
Hot Nose, butaanipoltin lämpöominaisuuden parantamiseksi. Lennokilla on rajoitettu maalipussin hinauskyky, hinausnarua on 150 metriä ja vielä toistaiseksi meillä on kyky hinata
vain maalihihaa ilman osumailmaisinta. Lisäksi on mahdollista lennättää kahta lennokkia samanaikaisesti.
Järjestelmään kuuluu lennokkien lisäksi ohjaus- ja seurantajärjestelmä
››

Bansheen lentoon lähtö
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sekä katapultit lentoonlähtöä varten.
Ohjaus- ja seurantajärjestelmä on sijoitettu SRV 2000- vaunuun mutta on
tarvittaessa siirrettävissä myös irrallisena. Tosin laitteiston sijoittelua on
kotimaassa modifioitu käytettävyyden parantamiseksi. INS Aki Anttila
on kehittänyt lennättämistä avustavia
ohjelmia järjestelmään, mm. lentoparametrien mittaristo on nyt helpommin luettavissa.
Järjestelmä saapuessa maahan
vuonna 2005 modifioitiin toinen Male
82:n käytössä olleista katapulteista
Bansheelle. Pienempi lentoonlähtöpaino, erilainen kiinnitys katapulttiin
sekä työntömoottori erottivat vanhan
ja uuden lennokin toisistaan. Vanhan
Robonic MC 93-katapultin rinnalle
hankittiin vuonna 2008 saman valmistajan uusin tuote, Robonic 2225LLRkatapultti. Uudella katapultilla saavutetaan suurempi heittonopeus, se on
käytännössä täysin itsenäinen oman
voimakoneen ja kompressorin ansiosta sekä sitä voidaan säilyttää ja kuljettaa 20”:n merikontissa.

Male 97
Käyttö:
- Lennätyskoulutus
- Maalilennot
- Apuaseammunnat
Ominaisuudet:
- Moottori O.S. 108 BX-1 18
cm³/ O.S. 120 AX 20 cm³
- Kärkiväli 185 cm
- Nopeus 30-50 m/s
- Lentoaika 25-50 min
- Runko lasikuitua
- Siipi styroksi-lasikuitu
- Laskuvarjo
- Vesitiivis
- Radiolaitteet Futaba 8 UAP
Futaba 9 CAP
- Valmistaja Avartek Ky, Suomi
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Tulevaisuuteen tähdätään tutkimalla nopeampia ja korkeammalle
lentäviä maalilennokkeja. Käytössä
olevat maalilennokit sopivat erinomaisesti perusampumakoulutukseen, mutta asejärjestelmien todellista suorituskykyä ammunnoissa nykyisillä maalitilanteilla ei voida todentaa. Tavoitteena on saavuttaa yli
200 m/s nopeus ja yli 10 000 metrin
korkeus. Aika näyttää, hankitaanko
meille nopea kalusto vai siirrytäänkö
ostopalveluiden käyttöön.

AT 04
Käyttö:
- Maalilennot
- Tykkiammunnat
- Ohjusammunnat
Ominaisuudet:
- Kärkiväli 200 cm
- Moottori O.S. BGX 35 cm3
- Lentopaino 8-15 kg
- Lasikuiturunko
- Siipi styroksi+lasikuitu
- Laskuvarjo
- Siivekkeet toimivat laippoina
- Vesitiivis
- Osumailmaisin
- Valmistaja Avartek Ky, Suomi

AT 04mp maa-asema
- Kannettava tietokone
- Modeemi
- Antenni
Ominaisuudet
- Ohjelmoitavat reittipisteet
- ”Ohjaus” reittipisteitä siirtämällä
- Fly-home – ominaisuus
- 20 km lennätysetäisyys
- Mahdollisuus manuaaliohjaukseen

Katapultti MC01515L
- Valmistaja Robonic LTD
- Toimii paineilmalla
- Heittonopeus 15 m/s
- Maks paino 15 kg
- Heittää AT 04:n kaikissa tuuliolosuhteissa

Snipe MK 15
Moottori Zenoah 62 cm3
- Kärkiväli 220 cm
- Nopeus 30-55 m/s
- Lentoaika 20-30 min
- Runko lasikuitua
- Siipi styroksi-vaneri-kontaktimuovi
- Laskuvarjo
- Vesitiivis
- Lisävarusteena savut ja IPsoihdut
- Valmistaja
- Meggit Defence Systems LTD,
Englanti

Banshee 500
- Kärkiväli 249 cm
- Pinta-ala 2,42 m2
- Nopeus maks 100 m/s
- Lentoaika 30-60 min
- Maks. lentokorkeus yli 5000 m
- Moottori 520 cm3 52 hv/
- Wankel 294 cm3 40 hv /
- 342 294 cm3 25 hv
- Lennätysetäisyys 50-70 km
- Runsaasti lisävarusteita
- Käytössä n. 40 eri maassa
- Valmistaja Meggit Defence
Systems, Englanti
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Yliluutnantti Jukka Markki ja
ylikersantti Jere Selonen
- Panssariprikaati

Varusmies
maalilennokkitehtävissä
Varusmiespalvelus voidaan yhdistää
harrastukseen. Maalilennokkimiehen
tehtävät tarjoavat ennen varusmiespalvelusta siviilissä lennokkeja, radio-ohjattavia autoja tai rc-veneitä
harrastaneelle nuorelle miehelle tai
naiselle toimintaa tiukassa mutta reilussa ohjauksessa ammattimaisin ottein. Maalilennokkiryhmässä on lennättäjiä sekä huoltajia maalilennokkien ylläpitoon ja korjaustoimintaan.
Henkilökuntavetoinen, pääasiassa varusmiesvoimin toimiva lennokkiryhmä käyttää ilmatorjunnan pieniä maalilennokkeja ( Male97/AT04)
tuottaessaan ilmamaalipalveluja eri
joukko-osastoille ampumaleireillä
ja taisteluharjoituksissa ympäri valtakunnan. Valtakunnallisesti Parolan
Panssariprikaati toimii pientenmaalilennokkien pääkoulutuspaikkana.
Maalilennokkikurssit järjestetään
saapumiserittäin kahdesti vuodessa
Parolassa. Kurssiin kuuluu teoria ja
tekninen osuus, jonka jälkeen kurssi
siirtyy lennätysharjoitukseen Kokkolan pohjoispuolelle Lohtajan Vattajanniemelle. Lohtaja tarjoaa erinomaiset olosuhteet kurssin järjestämiselle aidossa ympäristössä ajatellen valtakunnallisia ilmatorjuntaharjoituksia sekä turvallista harjoitteluympäristöä riittävän etäällä tiheästä
asutuksesta.
Lennokkiryhmiä toimii Parolan
lisäksi Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä, sekä Lapin Ilmatorjuntarykmentissä Rovaniemellä.
Saapumiserää kohden lennokkitehtäviin erikoistuvia varusmiehiä tarvitaan valtakunnallisesti noin

10-14 henkilöä. Lennokkitehtävissä
on myös mahdollisuus johtajakoulutukseen, jolloin palvelusaika muuttuu kuudesta kahteentoista kuukauteen. RC-harrastustaustaisten nuorten rekrytointi tuottaa nykypäivänä
haasteita. Lennokkiryhmät käyvät
aktiivisen sotaharjoituskauden ulkopuolella ilmailualan messuilla ja
tapahtumissa esittelemässä kalusto-

aan ja toimintaansa, sekä rekrytoimassa uutta varusmiesainesta. Lennokkiryhmien näkyvyys ja tunnettavuus sekä yhteistyö ilmailukerhojen kanssa lisää lennokkitehtävistä
kiinnostuneiden määrää ja on tärkeä
osa ilmamaalipalveluiden tuottamista jatkossakin.
Kuvat: © Pyry Leppälä
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Venäjän lennokkiase
Georgian viiden päivän sota
vuosi sitten palautti tehokkaasti
Venäjän julkiseen keskusteluun ja kollektiiviseen muistiin tiedustelun merkityksen.
Lennokkien käytön täydellinen
epäonnistuminen oli yksi tiedustelun epäonnistumisen syistä.
Neuvostoliitto oli ollut aikanaan
lennokkien kehittämisen ja tuotannon kärkivaltioita, mutta taloudellinen ja poliittinen pysähtyneisyys johti elektroniikassa ja
tietotekniikassa jälkeenjääneisyyteen johtaviin lennokkiteknologiavaltoihin Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Lopullinen rappio
tapahtui Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, kun länsivallat
siirtyivät tiedustelulennokeista,
Jugoslavian kriisin kuluessa,
taistelualueen valvontaan ja
tosiaikaiseen vaikuttamiseen.

misti lähes 1 000 suihkumoottorilla
varustettua Tu-143 Reis tiedustelulennokkia sekä omien asevoimien
tarpeisiin että vientiin. 20 vuodessa
tilanne muuttui radikaalisti, sillä 21.
vuosisadan alussa Venäjän asevoimilla on käytössään vain vanhentuneita tai vanhanaikaisia järjestelmiä.
Näitä ovat vanhat Strizh ja Reis sekä
hieman uudemmat Reis-D, Stroi-P ja
Pchela lennokit, joiden tehokkuus ei
ole edeltäjiään paljoa parempi. Modernisoidut lennokit Stroy-PD ja
Pchela-1K, jotka läpäisivät kokeet
vuonna 2007, eivät ole muuttaneet
olennaisesti kokonaistilannetta. Käytössä olevista lennokeista Tupolevin
suunnittelutoimisto suunnitteli 1970
-luvulla Strizh ja Reis lennokit ja Jakolev 1980 -luvulla Pchela-1.
Uusinta lennokkiteknologiaa Venäjällä edustaa Tipchak, joka on ke-

Tässä artikkelissa kaikista miehittämättömistä ilma-aluksista käytetään
yksinkertaistavaa lennokkitermiä.

Venäjän lennokkitoiminnan
lähtökohta ja nykytila
Neuvostoliitto oli 30- 35 vuotta sitten noussut johtavaan asemaan maailmassa tiedustelulennokkien kehittäjänä ja tuottajana. Esimerkiksi vuosien 1972 ja 1989 välillä Neuvostoliiton sotilasteollinen kompleksi val20 • Ilmatorjunta 3/2009

Tu-143 Reis (Kuva: wikipedia)

hitetty järjestelmänä tykistötiedusteluun ja -tulenjohtamiseen. Tipchakin
kantama on vain 40 km, joka vastaa
juuri ja juuri nykyaikaisen taistelun
vaatimuksia. Tipchak on suunniteltu vain yhteen erittäin suppeaan
tehtävään ja Venäjän Asevoimilla
on käytössään vain yksi Tipchak
järjestelmän, jota on käytetty tiedusteluun ja maalin osoittamiseen.
Suunnittelutoimisto Luch:n edustaja Alexei Kuznetsov kertoi Venäjän
Puolustusministeriön vastaanottavan
vuoden 2009 kuluessa kaksi Tipchak
tiedustelulennokin parannettua versiota. Parannuksilla on lentoaikaa
pidennetty aiemmasta kolmesta tunnista kahdeksaan tuntiin sekä lentokorkeutta nostettu 3 000 metristä
4 500 metriin. Lennokin melutasoa
on pienennetty samalla merkittävästi.
Uudistukset on kehittänyt suunnitte-

lutoimisto Luch, jonka on osa Vega
yhtymää. Kuznetsov kertoi myös,
että suunnittelutoimisto Luch työskentelee nyt vielä salaisen rynnäkkölennokin kanssa.

Tulevaisuuden haasteet
ovat nyt
Venäjän Asevoimien tarve on 50
- 100 eri kokoluokkiin sijoittuvaa
tiedustelulennokkijärjestelmää ja
vähintään tusinan niitä johtavia johtamisjärjestelmiä. Useat venäläiset
yhtiöt, kuten Vega, MiG, Russian
Helicopters, Irkut, Tranzas ja Enix,
ovat yrittäneet suunnitella luotet-

tavaa lennokkia, mutta toistaiseksi
epäonnistuneet. Vuoden 2008 lopussa Puolustusministeriö ilmoitti ostavansa kuusi lennokkia, mutta Kolmas
Moskovan miehittämättömien monikäyttöisten järjestelmien foorumi ja
näyttely osoittivat, ette olisi vaikeaa ostaa edes tätä määrää toimivia
lennokkeja. Puolustusministeriö ja
rajavartiolaitos suorittivat alustavat
koelennot lennokkien prototyypeillä
vuonna 2008. Koelennoilla havaittiin, että kaikki suunnittelijoidensa ja valmistajiensa suuria toiveita
edustaneet lennokit epäonnistuivat.
Samalla kävi ilmi, ettei yksikään
Venäjällä kehitetty lennokki kyen-

Tu-141 Strizh (Kuva;www.airliners.net)

Stroi/Pchela (Kuva;www.armchairgeneral.com)

nyt suoriutumaan tehtävistä, mihin
ne oli suunniteltu. Koelentojen jälkeen Venäjän Puolustusministeriö
totesi, ettei venäläisillä valmistajilla ole vielä tarjota myyntiin toimivaa tiedustelulennokkia. Venäläisten
kyvyttömyydestä valmistaa toimivaa
lennokkia, totesi Voenno-Promyshlenny Kurier lehti, että tämä ikävä tosiasia ei ole saanut Venäjällä sellaista
julkisuutta, kuin Venäjän asevoimien
sotilaiden vaatetuksen uusien varusteiden, kuten mekaanisten kellojen
julkistaminen.
5. päivänä maaliskuuta 2009
Apulaispuolustusministeri, Asevoimien aseistuspäällikkö, armeijan
kenraali Vladimir Popovkin kertoi,
että Puolustusministeriö on sijoittanut miljardi ruplaa vuonna 2009
(22 miljoonaa€ ja 100 miljoonaa$
vuoden 1991 jälkeen), kotimaisen
lennokin kehittämiseen, mutta kuitenkaan, vielä ei ole olemassa toimivaa Venäjällä valmistettua tiedustelulennokkia, joka täyttäisi asetetut
vaatimukset. Miljardin ruplan kohdentamisesta tarkoittaa käytännössä sitä, että raha siirrettiin tammi
kuussa suunnittelijoille, mutta jo
maaliskuussa oli selvää ja kenraalit
ilmoittavat, että raha on käytetty eikä
sillä saatu mitään valmista. Tuloksen käsittämiseksi on ymmärrettävä,
että miljardi ruplaa lennokin kehittämiseksi on tosiasiassa naurettava
summa. Tällä hetkellä uuden lennokin luominen ulkomailla vaihtelee 2
– 4,5 miljardiin$ (64 – 143 miljardia
ruplaa). Tästä johtuen olikin ilmeistä,
että ajatus luoda miljardilla ruplalla
venäläinen lennokki oli tuomittu epäonnistumaan jo alun alkaen.
Puolustusministeriö oli jo aiemmin kertonut, että Yleisesikunta
on tilannut venäläisiltä valmistajilta
uuden taktisen tiedustelunlennokin,
jonka olisi pitänyt valmistua kesäksi 2009. Venäläisten suunnittelijoiden ja teollisuuden olisi pitänyt luoda lennokki, johon voidaan asentaa
vähäisen valon televisio- ja infrapu
››
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Tipchak (Kuva; www.militaryphotos.net)

nakamerat, radiolähettimet ja suunnistusjärjestelmät. Samalla heidän
tulisi kehittää kauko-ohjaus-, tiedonkäsittely- ja tiedonsiirtojärjestelmät, joiden on oltava yhteensopivia ominaisuuksiltaan tulevaisuuden taktisen tason johtamisjärjestelmä Sozvezdie kanssa. Yleisesikunta

Bird Eye 400 (Kuva; www.iai.co.il)
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kutsui kokoukseen helmikuun puolessa välissä 2009 sotilasteollisen
kompleksin edustajat nykyaikaisen
tiedustelulennokin rakentamiseksi.
Tilaisuuteen osallistui 16 suunnittelutoimiston edustajia, jotka ovat
erikoistuneet lennokkeihin ja niiden
osiin. Yleisesikunnan määräyksestä

muodostettiin kokouksessa yhteistoimintaneuvottelukunnan, jonka
tehtävänä on muotoilla vaatimukset
taktiselle lennokki-ilmailulle. Neuvottelukunta koostuu sotilasteollisen
kompleksin, suunnittelutoimistojen
sekä maa- ja merivoimien tutkimuskeskuksien edustajista, taistelukoulutuksen päähallinnon upseerit,
Maavoimien komentaja ja Maahanlaskujoukkojen komentaja edustavat
sotilaita neuvostossa. Tämä on, ensimmäinen kerta vuosiin, kun lennokkien suunnittelijat ja kenraalit
tapaavat toisensa saman pöydän äärellä – eli ihmiset, jotka suunnittelevat lennokkeja ja ihmiset, jotka käyttävät niitä tapaavat toisensa. Kokous
totesi, että Venäjällä käytössä olevat
lennokit ovat paljon ulkomaisia lennokkeja teknisesti jäljessä.
Yhdistyneen lentokoneen rakennusyhtymän puheenjohtaja Alexei Fedorov totesi, etteivät sotilaat
kykene laatimaan lennokkien kehittämisvaatimuksia Venäjän teollisuudelle nykyisin, koska sotilailla
on vain vähän kokemusta lennokkien käytöstä käytännössä ja niiden
ongelmista. Saman asian toi esille
kenraali Vladimir Shamanov, joka
tunnusti jokin aika sitten, että venäläiset sotilaat eivät yksinkertaisesti tiedä kuinka käyttää lennokkeja.
Taito puuttuu, koska Venäjä ei ole
valmistanut ainuttakaan nykyaikaista lennokkia, jonka vuoksi ulkomaisten lennokkien hankinta on
välttämätöntä harjoitteluun ja koulutukseen. Venäjän Asevoimille Etelä-Ossetian konflikti paljasti useita
suuria aukkoja taisteluvalmiudesta,
tehokkuudesta ja taktiikasta. Voitosta huolimatta ja sen tähden, sotilaat
saivat rohkeutta myöntää virheensä
ja tehdä johtopäätöksiä tapahtuneesta. Nämä johtopäätökset pitävät sisällään periaatteen siitä, että sotilaan
elämä on arvokkaampi kuin lennokin. Venäjällä on jo käytössä useita
nykyaikaisia asejärjestelmiä, kuten
Iskander, joita ei voida käyttää tehokkaasti ilman jonkinlaisia tosi-

aikaiseen tiedonsiirtoon kykeneviä
tiedustelulennokkeja.

Maahanlaskujoukot ovat
valmiina
Maahanlaskujoukot tulevat olemaan
uuden lennokin ensimmäinen asiakas. Erillinen Tiedustelurykmentti
on muodostettu Maahanlaskujoukkoihin tätä tarkoitusta varten. Puolustusministeriön mukaan maahanlaskujoukot tarvitsevat ensimmäisinä
lennokkeja. Maahanlaskujoukkojen
Erillisen Tiedustelurykmentti olisi vienyt läpi kesäkuussa 2009 venäläisten lennokkien kenttäkokeet,
mikäli tällainen lennokki olisi kyetty
tuottamaan.
Kenraali Vladimir Shamanov,
nykyinen maahanlaskujoukkojen komentaja, totesi että, kun useimmilla
ilmatorjuntajärjestelmillä on hankala
torjua maaleja erittäin matalalta, sinne muodostuu rako, jossa lennokkeja
voidaan käyttää. Asevoimien uudistuksen myötä Maahanlaskujoukoilla
tullaan muodostamaan tiedustelupataljoonat nykyisten tiedustelukomppanioiden sijasta. Nämä pataljoonat
tulevat käyttämään uusia taktisia tiedustelulennokkeja divisioonien tukena. Niitä tullaan käyttämään aluevalvontaan ja maalin osoittamiseen.
Kenraalin mukaan suunnitelmissa on
parin kolmen vuoden kuluessa luoda rynnäkkökykyinen lennokki tuhoamaan kohteita vihollisen alueella
aina 25 km syvyyteen asti.

Hankinta Israelista
Duuman puolustuskomitean jäsen
Mikhail Musatov toi ensimmäisenä
julkisuuteen mahdollisuuden ostaa
lennokkeja Israelista. Tämä tapahtui
marraskuun 13. päivänä 2008 lainsäätäjien kertoessa puolustuskomitean kokouksesta ja Yleisesikunnan
päällikön Nikolai Makarovin puheesta tilaisuudessa. Venäjän Puolustusministeriön komitea vieraili marraskuun lopussa 2008 Israelissa. Vierai-

luosastoa johti apulaispuolustusministeri Vladimir Popovkin ja siihen
kuului mm. Alexander Gorbunov,
joka vastaa puolustusteollisuudesta.
Matkan aikana käytiin neuvotteluja lennokkihankinnoista. Vladimir
Putilin, Sotilasteollisen komission
puheenjohtajan vanhempi avustaja,
vahvisti mahdollisuuden hankintaan
kuukausi myöhemmin joulukuussa
2008. Kenraali Makarov kieltäytyi
vielä 22. helmikuuta 2009 vahvistamasta valmistajaa tai myyjää ja sanoi
ainoastaan, että vain pieni erä lennokkeja tullaan hankkimaan. Painopiste tullaan luomaan, hänen lupauksensa mukaan, kuitenkin Venäjällä
valmistetuilla lennokeilla. Sopimus
Israelin kanssa on lisäksi herätys
venäläiselle aseteollisuudelle. Venäläisille lennokeille on todellakin
olemassa kysyntää, mikäli tuote vastaa laadultaan kansainvälistä tasoa.
Venäläisten asiantuntijoiden mukaan maailmalla on olemassa kaksi
yksinoikeuden haltijaa tällä alalla eli
Israel ja Yhdysvallat. Lennokit, joita tuotetaan muualla, tehdään joko
Israelin tai USA:n tuella. USA:n ollessa ulkona hankinnasta useista eri
syistä jää toimittajaksi vain Israel,
totesi sotilasasiantuntija Vladimir
Scherbakov. Hänen mukaansa muutama lennokki ei merkitse mitään
verrattuna Venäjän Asevoimien kokonaistarpeeseen. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta lähihistoriassa, jolloin Venäjän Asevoimat on
ostanut ulkomaista teknologiaa kokonaisina järjestelminä. Popovkin ei
ole yrittänyt kiistää sitä, että Venäjän
on pakko turvautua lennokkien ostamiseen Israelista. Hän totesi, Venäjän tilanneen ja allekirjoittaneen
Israelilaisen yhtiön kanssa lennokkien toimitussopimuksen. Lennokit
on hankittu niiden käyttöperiaatteiden, suoritus- ja lentoarvojen sekä
järjestelmäkokonaisuuden rakenteen
tutkimista, eikä taistelukäyttöä varten. Popovkin painotti, että venäläiset tulevat taistelemaan omilla aseillaan, mutta samalla pilaili, että mitä

I-View MK150 (Kuva; www.iai.co.il)

Israelilaisiin lennokkeihin tulee he
tulevat toimimaan kuten kiinalaiset.
Tässä lienee osa vakavaa totuutta,
kiinalaiset ovat kopioineet Su-27
hävittäjän, niin mikseivät venäläiset
kykenisi kopioimaan lennokkia. Ongelmia tulee kuitenkin olemaan ainakin sensori- ja tietokonejärjestelmien
rakentamisessa Venäjällä. Venäjä onkin erityisen kiinnostunut lennokkien
laitteistoista, jotka ovat valovuosia
edellä kaikkea Venäjällä tuotettua.
Venäläiset lennokit kuvaavat edelleen tiedot filmille. Tämä takaa, että
tieto saadaan häiriöttä maahan, mutta
tiedon saattaminen käyttöön filmiltä
on äärimmäisen vaikeaa ja hidasta
erityisesti taistelukentällä.
Kevään 2009 kuluessa eri lähteet varmistivat, että suunnitelmat
lennokkihankinnoista Israelista,
tullaan toteuttamaan. Valtion sotilasyhteistoimintapalvelun varajohtaja
Vjacheslav Dzirkaln kertoi, että Venäjän Puolustusministeriö on ostanut
12 lennokkia hankinta-arvoltaan 53
milj.$ Israelista. Lennokeista 2 on
isompaa ja 10 pienempää. Venäjän
Puolustusministeriön puhemiehen
mukaan Venäjä tulee ostamaan kolme lyhyen- ja keskikantaman järjestelmää, jotka on valmistanut Israel
Aerospace Industries (IAI). Ensimmäinen näistä on lyhyen kantaman
Bird Eye 400, joka painaa 5,6 kg,
››
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MAAVOIMIEN
LENTOJOUKOT
...Venäjän lennokkiase

Proriv perhe; yllä vasemmalla tiedustelulennokki Proriv-R, yllä oikealla tutkavalvontalennokki Proriv-RLD ja alla rynnäkkölennokki Proriv-U (Kuva;
www.missiles.ru)

toimintaetäisyys on 10 km, lentokorkeus 300 metriä, toiminta-aika on
60 minuuttia ja hyötykuorma 1,2 kg.
Toinen on I-View MK150, joka painaa 160 kg, toimintaetäisyys on 100
km, lentokorkeus noin 5 000 metriä,
toiminta-aika on 7 tuntia ja hyötykuorma 20 kg. Kolmas on Searcher
Mk II painaa 426 kg, sen toimintaetäisyys on 300 km, lentokorkeus
noin 7 000 metriä, toiminta-aika on
20 tuntia, ja hyötykuorma 120 kg.
Sotilaat toivovat, että vastaavat lennokit tulevat peittämään aukon taktisen taistelualueen tiedustelussa ja
takaavat tiedustelutiedon taisteluissa, kuten elokuussa 2008 Etelä-Ossetiassa.

Israelin turvallisuus ja
poliittinen osa hankintaa
Israel laskuttaa Venäjältä lennokeista
hinnan, josta asiantuntija totesi, ettei
se olisi voinut olla edullisempi. Lennokit tullaan rakentamaan siviiliyhteishankkeen osana. Tämä temppu
on tarkoitettu vähentämään painetta
USA:n suunnalta, joka on jo ilmaissut huolensa Israelille mahdollisesti turvallisuus-kriittisen teknologian
siirrosta. Vastaavaa järjestelyä on
aiemmin käytetty ranskalaisen Thalesin kanssa. Thales on äskettäin
avannut yhteisyrityksen Vologdaan
tuottaakseen lämpökameroita Venäjän panssaroituihin ajoneuvoihin.

Searcher Mk II (Kuva; www.israeli-weapons.com)
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Odottamatta lennokkisopimukseen
on kehitetty poliittinen ulottuvuus,
sillä israelilaisten tiedotusvälineiden
mukaan, Venäjälle hankittavien lennokkien toimitus on yritys kompensoida S-300 järjestelmien toimitus
Iranille. Israelia ovat tyydyttäneet
Venäjän lupaukset olla myymättä
S-300 ilmatorjuntaohjusjärjestel
mää Iranille ja se on päättänyt myydä lennokkijärjestelmiä tutkittavaksi
Venäjälle. Maaliskuussa esiin tulleen
kaupan ovat hyväksyneet sekä Israelin että Venäjän Puolustusministeriöt
sekä Yhdysvaltojen Puolustusministeriö. Moskova olisi myös halunnut
hankkia Heron – tyyppisiä pitkänkantaman lennokkijärjestelmiä, mutta Israel kieltäytyi myymästä niitä,
koska pelkää Venäjän ja sellaisten
valtioiden kuten Syyria läheistä sotilaallista yhteistyötä. Mikäli Moskova
möisi Israelilaista teknologiaa Syyrialle, se voisi käyttää sitä Israelia
vastaan. Heron on keskikorkeudella
toimiva pitkän lentoajan tiedusteluja valvontalennokki, jonka lentoaika
20 - 45 tuntia, lentokorkeus yli 9 000
metriä ja toimintasäde yli 300 km.
Israelin Puolustusministeriö totesi, että Israel ei suunnittele myyvänsä
kaikkein uusimpia lennokkijärjestelmiään Venäjälle, kuten Heron -lennokin myyntipäätös osoittaa. Solmittu maiden välinen sopimus ei tule
johtamaan olennaisen tärkeän teknologian vuotoihin. Israelin Puolustusministeriön edustaja painotti, että

Heron (Kuva; www.israeli-weapons.com)

he kantavat vastuunsa kaikkein nykyaikaisimman teknologian suojaamisesta. Toisaalta Israel on myynyt
Heron – lennokkeja Turkille, josta
teknologia vuoto on myös mahdollinen, mutta todennäköisyys laittomaan kopiotuotantoon on pienempi.

Vaatimukset ja suuret
suunnitelmat
Epäonnistuttuaan kotimaisen lennokin hankinnassa Puolustusministeriö päätti ostaa lennokkeja Israelista
tutkimuskäyttöön. Israelilaisten lennokkien hankinta ei suuressa määrin
ole Venäjälle toimiva ratkaisu. Israelilaisten lennokkien laajamittainen
käyttöönotto Venäjällä johtaisi huomattaviin kustannuksiin huollossa,
koulutuksessa ja operoinnissa. Lisäksi se johtaisi asejärjestelmien suoraan
liitäntään kaupalliseen GPS satelliittinavigointiin ja venäläisten pelkäämään tilanteeseen, missä ulkovaltio
eli Israel voisi sijoittaa Venäjälle
kriittiseen järjestelmään erityisiä ohjelmia tai osakokonaisuuksia, joilla
se voisi halutessaan katkaista tiedon
siirron tai lukita koko järjestelmän.
Venäjälle saattaa olla tarkoituksen
mukaisempaa ostaa välttämätöntä
teknologiaa tai vähintään saavuttaa
sopimus lennokkien lisenssituotannosta Venäjällä. Hallitus yrittääkin
löytää hyväksyttävää tietä ulos tästä
kansallisesti vaikeasta, jopa häpeällisestä, tilanteesta muodostamalla uusia yhtymiä ja yhtiöitä. Niinpä toukokuussa 2009 pääministeri Vladimir
Putin allekirjoitti päätöksen muodostaa uusi yhtymä lennokkituotantoon yhdistämällä 20 radioteknistä
yritystä, joihin kuuluu radioteknisten
järjestelmien tutkimuskeskuksia ja
tuotantolaitoksia. Venäjällä on tarve
löytää osakkeenomistajia ja yhtiökumppaneita ulkomailta, joilla on
nykyaikaisen tiedusteluvälineistön
ja lennokeiden luomiseen tarvittavaa tietoa ja teknologiaa sekä rahaa
käytettäväksi Popovkin tarkoittaman
venäläisen lennokin luomiseen.

MiG Skat (Kuva: www.geocities.com)

Aiemmin venäläiset sotilaat totesivat, että venäläiset lennokkimallit
ovat jääneet jälkeen vastaavista ulkomaisista, vaikka jotkut yhtiöt ovat
jo tekemässä työtä luodakseen nykyaikaisia lennokkeja Venäjän Asevoimien tarpeisiin. Venäjän Asevoimien
aseistuspäällikkö ja apulaispuolustusministeri Vladimir Popovkin on
tuonut puheessaan esille, että vuodesta 2008 alkaen Venäjä on keskittynyt kehittämään lennokkeja kolmeen eri luokkaan. Ensimmäiseen
luokkaan hän määrittelee lennokit,
jotka on tarkoitettu suorittamaan
taktisia tehtäviä erikoisjoukoille ja
muille taktisille joukoille. Hän toivoo
Asevoimien vastaanottavan tällaisia
lennokkeja lähiaikoina. Toisen luokan lennokit vastaavat tiedustelusta
operatiivis-strategisella tasolla. Ne
voivat lentää joitakin tuhansia kilometriä vuorokaudessa. Kolmanteen
luokkaan Popovkin nimesi tappajalennokit. Venäjä tarvitsee erityisesti
kahta viimeistä luokkaa ja on tilannut
niitä teollisuudelta. Lennokki-ilmailun parissa Venäjällä työskentelee
muutama tusina yhtiöitä, joista suurimpia ovat Radiotekninen Yhtymä
Vega, RSK MiG, Venäjän Helikopterit, Irkut, Tranzas ja Eniks.
Yhteis- tai lisenssituotannon järjestäminen johtavien ulkomaisten
lennokkituottajien kanssa on kaikkein realistisen vaihtoehto Venäjälle,

jotta se nopeasti kykenisi luomaan
tiedustelulennokit taktiselle ja taktisoperatiiviselle tasolle. Ulkomaiset
valmistajat eivät vielä näytä kiirehtivän yhteistoimintaan venäläisten
suunnittelijoiden kanssa. Viimevuosien aikana Venäjän sotilasteollinen
kompleksille on kertynyt melko kilpailukykyisiä lennokkihankkeita,
mukaan lukien lennokkimalleja,
jotka on suunniteltu kaasu- ja öljyyhtiöille, rajavartiointiin ja erikoisjoukoille. Esimerkiksi Venäjällä on
jo olemassa 300 gramman painoinen tiedustelulennokki, jonka kantama on 44 kilometriä, käytännön
lentokorkeus 1 500 metriä ja nopeus noin 200 km/h. Muita lupaavia
malleja, mukaan lukien pienoistiedustelu välineet, jotka on sijoitettu
rypäleaseisiin, valaisuraketteihin ja
muihin jakeluvälineisiin ovat Proriv
ja Skat, joiden molempien lentoonlähtöpaino on 10 000 kg ja hyötykuorma 1 000 – 3 000 (Proriv) tai
2 000 kg (Skat). Suunnitelmana on
ollut suunnitella kokonainen sarja
lennokkeja, tiedustelulennokki Proriv-R, tutkavalvontalennokki ProrivRLD ja rynnäkkölennokki Proriv-U.
Venäläisten suunnittelukyky on huomattava, mutta puutteita on edelleen
toteuttamisessa sekä ennen kaikkea
sensori- ja tiedonsiirtoteknologiassa
sekä kaikkeen edelliseen liittyvässä
mikropiirien tuotannossa.
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Taktiikasta

Kapteeni Janne Tähtinen
Taktiikan laitos
Maanpuolustuskorkeakoulu

Maahanlaskut ja niiden
suoritusperiaatteet afganistanin sodassa
osa 2
Peruslukemia taktiikasta -palstalla
käsitellään tässä kolmiosaisessa artikkelisarjassa Neuvostoliiton joukkojen Afganistanin sodan aikana toteuttamien maahanlaskujen operatiivisia ja taktisia käyttöperiaatteita
sekä helikopterimaahanlaskujen käytännön suoritusperiaatteita taisteluteknisellä tasalla. Artikkelit perustuvat kirjaan The Soviet-Afghan War How a Superpower Fought and Lost
(The Russian General Staff. Translated and edited by Lester W. Grau and
Michael A. Gress, 2002).
Artikkelisarjan ensimmäisessä
kirjoituksessa käsiteltiin maahanlaskujoukkojen keskittämistä Afganistaniin sekä joukkojen organisaatiota, kalustoa ja koulutusta. Tässä
toisessa kirjoituksessa lukijalle pyritään avaamaan helikoptereilla toteutetun maahanlaskun suoritusperiaatteita vaiheittain. Kolmannessa
osassa paneudutaan maahanlaskujoukkojen suorittamiin tehtäviin ja
niiden toteuttamiseen.

Operaatioiden suunnittelu
ja valmistelu
Operaatiot suunniteltiin hyödyntäen
alueen karttoja sekä ilmatiedustelun
tuottamia valokuvia. Yksiköiden
tehtävät käskettiin ja yhteistoiminta
suunniteltiin ryhmitysalueella karttaa
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tai maastomallia käyttäen. Suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin huomiota tulevan operaation ja sen ajoituksen salaamiseen sekä harhauttamistoimenpiteisiin. Viholliselle annettiin väärää
tietoa, ja operaation toteutus sisälsi
yleensä harhauttavan elementin (esimerkiksi tiedustelun suuntaamisen
usealle alueelle). Yllätysmomentin
saavuttamiseksi operaatiot pyrittiin
usein toteuttamaan pienellä voimalla, joka saatiin keskitettyä kerralla
toiminta-alueelle.
Tehtävän suunnittelu perustui komentajan toiminta-ajatukseen. Tietoturvasyistä varsinaisen operaation
suunnitteluun osallistui ainoastaan
komentaja, esikuntapäällikkö, operaatiopäällikkö sekä operatiivisen
alan upseeri. Tämä ydinryhmä laati komentajan toiminta-ajatuksesta
taistelukäskyn ja tarvittavat toimintaohjeet. Esikunnan upseerit laativat
joukkojen, ajoneuvojen, aseistuksen
ja muun materiaalin kuormaus- ja
siirtosuunnitelman sekä suunnitelman maahanlaskun rakenteesta ja
aikaporrastuksista. Lisäksi esikunta suunnitteli joukkojen taistelujaotuksen, valmistautumistehtävät ja
niiden toteutuksen, operaation vaiheistuksen ja aikataulun sekä viestiperusteet.
Tiedustelun järjestelyt olivat
oleellinen osa maahanlaskun ja sii-

hen liittyvän taistelutehtävän valmisteluita. Tiedustelua suoritettiin
varsinaisten maahanlaskujoukkojen
lisäksi alueella toimineen 40. armeijan toimesta. Suunnittelussa hyödynnettiin myös muiden toimijoiden - kuten paikallisten asukkaiden
tai Afganistanin armeijan yksiköiden
- tuottamaa informaatiota. Tiedustelutietojen perusteella muokattiin ja
päivitettiin komentajan toiminta-ajatusta, taistelusuunnitelmaa, joukkojen tehtäviä ja taisteluajatuksia sekä
tarkasteltiin joukkojen ja resurssien
riittävyyttä tehtävän täyttämiseksi.
Joskus suunnittelun aikana lähetettiin vihollisen selustaan maahanlaskujoukon omia tiedustelupartioita,
jotta saataisiin luotettavampaa tietoa
vihollisen ryhmityksestä ja toiminnasta laskualueella tai tulevan tehtävän määrittämällä toiminta-alueella.
Tiedustelupartiot siirtyivät vihollisen
selustaan helikoptereilla tai kävellen.
Maahanlaskujoukon viimeiset
valmistelut suoritettiin tukikohdassa tai kuljetuksen aikana siirryttäessä
kuormausalueena toimivalle kentälle.
Valmisteluiden jälkeen joukot kuormattiin helikoptereihin. Maahanlasku vuoristoalueella vaati usein lähes
tuplamäärän kopterikalustoa, koska
toiminta-alueen korkeus merenpinnasta ja ilmanlämpötilat vaikuttivat moottoreiden suorituskykyyn ja

alensivat koptereiden kuljetuskapasiteettia. Esimerkiksi MI-8 -helikopteri
voi kuljettaa normaalisti 24 sotilasta
kaikkine varusteineen, mutta vuoristossa kuljetuskyky oli maksimissaan
12 sotilasta.
Operaatioiden asettamat vaatimukset ja joukkojen kaluston suorituskyky oli huomioitava maahanlaskujen ajoituksessa ja liikkeen
suuntaamisessa. Neuvostoliittolaisen konventionaalisen sodankäynnin taktiikan mukaan maahanlasku
vihollisen selustaan suoritetaan siinä vaiheessa, kun vihollisen puolustus on murrettu ja maahyökkäyksen
menestys on varmistettu. Yllätyksen
saavuttamiseksi Afganistanissa maahanlaskut toteutettiin kuitenkin usein
ennen maajoukkojen hyökkäyksen
aloittamista. Laskualueen salaamiseksi lentoreitit kohteille suunnattiin
usein valelaskupaikan kautta, jonka
päällä tehtiin jyrkkä kaarros kohti todellista laskupaikkaa. Valelaskupaikan tuli olla realistinen alue maastollisesti sekä sijaita riittävän lähellä
todellista laskupaikkaa.

usein vahvennettu kranaatinheitin
joukkueilla, kranaattikonekivääriryhmillä tai -joukkueilla, liekinheitintaistelijoilla sekä pioneereilla.
Taistelevat joukot siirrettiin alueelle
kuljetuskoptereilla (MI-8/MI-6) sekä
taistelukoptereilla (MI-24). Joukkojen tukemiseen käytettiin taistelukoptereiden lisäksi rynnäkkökoneiden suorituksia. Toiminnan suojaamiseksi ja johtamiseksi maahanlaskuosasto oli jaettu toiminnallisiin
osastoihin:

Suoritusperiaatteet

1. vaiheessa järjestettiin tarvittava
tiedustelu sekä suunniteltiin ja
valmisteltiin maahanlaskuoperaatio
2. vaiheessa toteutettiin ilmatorjunnan lamauttaminen (SEAD) ja
tulivalmistelu maahanlaskualueella (kuva 1)
3. vaiheessa suojaava joukko valtasi
maahanlaskualueen (kuva 2)
4. vaiheessa siirrettiin pääjoukko
maahanlaskualueelle taisteluhelikoptereiden suojaamana (kuva
3)
5. vaiheessa tuettiin maahan laskettua joukkoa lähitulitukisuorituksilla

Maahanlaskuihin käytetyt osastot
vaihtelivat tehtävästä riippuen joukkueesta pataljoonaan. Joukkoja oli

Varsinainen maahanlaskuoperaatio aloitettiin suuntaamalla alueelle

SEAD ja tulivalmistelu, alueen suojaaminen

MI-24 -taisteluhelikoptereista sekä
rynnäkkö- tai lähitulitukikoneista
muodostettu SEAD- ja tulivalmisteluosasto. Osaston tehtävinä oli vaikuttaa alueen ilmatorjuntaan sekä
laskualueella tai sen läheisyydessä
oleviin vihollisjoukkoihin pommituksilla sekä raketti- ja tykkirynnäköillä.
Ilmahyökkäysten jälkeen alueelle suunnattiin aseistetuilla MI-8MT
koptereilla suojaava osasto, jonka
tehtävänä oli maahanlaskualueen
valtaaminen. Osaston mukana tuotiin alueelle myös ensimmäiset maasijoitteiset ilmatulenjohtajat. Suojaavan osaston laskeuduttua se tuhosi
alueella olleen vihollisen taistelukoptereiden tukemana, valtasi keskeiset maastonkohdat ja linnoittautui
puolustukseen. Taistelupioneerit tiedustelivat alueen miinoitteet ja aloittivat niiden raivaamisen välittömästi.
Tiedustelijat paikansivat vihollisen
ja selvittivät sen toiminnan. Tietoja
käytettiin perusteena operaation komentajan johtamistoiminnalle sekä
tykistön tulenjohtajien ja ilmatulenjohtajien tulenkäytölle.
Maahanlaskuosaston pääjoukko seurasi suojaavaa osastoa lentomuodostelmassaan. MI-6 ja MI-8
-kuljetuskopterit lensivät pareittain
säilyttäen koko ajan käsketyn aikaporrastuksen ja etäisyyden muiden
kopteriparien kanssa. Porrastettu lentomuodostelma lisäsi osaston suojaa
mahdollistamalla liikkeen vapauden
ja taistelunjohtotoiminnan yllättävissä tilanteissa. Pääjoukon koptereiden
määrä riippui saatavilla olevasta kalustosta sekä maahanlaskujoukon
koosta. Jos pääjoukon siirtoon yhdellä suorituskerralla ei ollut riittävästi kalustoa, siirrettiin joukko kahdella - tai jopa useammalla - lentosuorituksella. Joukon siirto yhdellä
suorituksella oli optimaalista, koska
se mahdollisti yllätyksellisyyden, samanaikaisen toiminnan eri kohteilla
sekä voiman nopean kasvattamisen
taistelualueella.
››
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Taktiset maahanlaskut toteutettiin yleensä laskeutumalla samanaikaisesti useammalle laskualueelle.
Jos toiminta-alueella ei ollut laskupaikkoja, kuljetuskopterit kaartelivat
1 - 2 metrin korkeudessa miehistön
hypätessä koptereista. Tällaisissa
tilanteissa koptereita kevennettiin
poistamalla valmisteluvaiheessa sivuovet ja aseistus.
Vuoristoalueella oli harvoin laskupaikkoja, jotka mahdollistivat
kerralla komppanian tai pataljoonan
siirron alueelle. Neuvostojoukot joutuivat tukeutumaan useisiin pienempiin laskupaikkoihin ja pienempiin
joukkoihin tehtävän täyttämiseksi.
Hajalleen lasketut joukot siirtyivät
nopeasti kokoontumisalueelle, jossa
operaation johtaja kokosi joukkonsa
taas yhdeksi osastoksi. Välillä joukot
sitoutuivat taisteluun epäsuotuisissa
olosuhteissa ollessaan yhä hajallaan
toisistaan. Maasto oli ajoittain niin
haastava, että esimerkiksi marraskuussa 1981 maahanlaskurykmentin
komppania joutui toteuttamaan tehtävänsä tukeutuen kuuteen eri laskupaikkaan, mitkä sijaitsivat 1 - 3 kilometrin päässä toisistaan. Laskupaikat
olivat vielä niin huonoja, että niihin
pystyi laskeutumaan yhdellä kopterilla kerrallaan, jolloin parin toinen
kopteri joutui kaartelemaan alueella
kuorman purkamisen ajan. Alueen
hajanaisuus ja aikaviiveet aiheuttivat sen, että joukko myöhästyi tehtävänsä suorituksesta.
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Suojaavat osat maahanlaskualueelle

Pääosat maahanlaskualueelle taisteluhelikoptereiden suojaamina

Pääjoukon yläpuolella lensi tulitukiosasto, joka antoi tarvittaessa
maahanlaskujoukolle lähitulitukea.
Osastoon kuului 2 - 4 MI-24 -taisteluhelikopteria, jotka toimivat maahanlaskualueella ilmapäivystyksessä. Kopterit olivat radioyhteydessä
maahanlaskujoukon ilmatulenjohtajiin ja toimivat laskualueelta havaittuja, tulivalmistelusta selvinneitä, vihollisen asepesäkkeitä tai joukkoja
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vastaan. Pääjoukon perässä seurasi
tarvittava määrä lähitulitukiosastoja,
jotta maahanlaskujoukon tulenkäyttö
saatiin järjestettyä lähes jatkuvaksi.
Kopteriosastot kiertelivät laskualuetta matalalennossa. Toimintaa johdettiin maassa toimineiden ilmatulenjohtajien lisäksi taistelunjohtoryhmän toimesta, joka toimi alueella MI-9VZPU -johtamispaikkahelikopterissa.
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Päätöksenteon
tietotekninen tukeminen
Evl Matti Toivettula on Peruslukemia
tekniikasta-palstan pitkäaikaisena
toimittajana onnistunut ansiokkaasti
valottamaan lukijoille ilmatorjunnan
teknistä nykytilaa ja herättämään ajatuksia tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä haasteista. Hänen esimerkkinsä innoittamana aloitan palstan toimittamisen artikkelilla, joka
liittyy menneenä talvena esiupseerikurssilla laatimaani opinnäytetyöhön ”Ilmatorjunnan suunnittelun ja
päätöksenteon tukeminen”.
Toivettula toteaa edellisessä lehdessä julkaistussa artikkelissaan, että
hankittavien asejärjestelmien on kyettävä liittymään johtamisjärjestelmään, eikä päinvastoin. Olen hänen
kanssaan tässä järjestelmien järjestelmä ajattelussa samoilla linjoilla. Jatkankin ajatuskulkua lisäämällä, että
johtamisjärjestelmän on saumattomasti palveltava sodanajan johtajien
johtamistoimintaa ja erityisesti päätöksentekoa, eikä päinvastoin. Tarkoituksenani ei ole vähätellä johtamisjärjestelmän roolia yhtenäisen tilannekuvan muodostamisessa tai esimerkiksi johtamisyhteyksien luomisessa,
vaan korostaa sen korostuvaa merkitystä tilannetietoisuuden tuottamisessa ja päätöksenteon tukena.

Kohti päätöksentekoylivoimaa
Informaatio- ja verkkokeskeisen
sodankäynnin kehittyminen ja sen

mukanaan tuomat tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmät kasvattavat jatkuvasti sodanajan johtajien saatavilla olevaa informaatiota.
Viimeaikaisten sotateorioiden mukaan taistelun voittaminen edellyttää vastustajaa nopeampaa tilanteen
arviointia, päätöksentekoa ja vaikuttamista. Taistelun voittamisen
kannalta yhä merkittävämmiksi tekijöiksi muodostuvat kyky hankkia,
fuusioida, esittää sekä analysoida
informaatiota nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Taistelutempon nopeutuessa päätöksenteon aikaikkuna
kaventuu. Samalla taistelun suunnittelun ja taistelun johtamisen välinen
rajapintaa hämärtyy, mikä asettaa
lisävaatimuksia johtamiselle ja sitä
tukeville järjestelmille. Tämän kaltainen ajattelu välittyi voimakkaana
esimerkiksi Yhdysvaltojen asevoimien vuonna 2000 julkaisemassa
tulevaisuusasiakirjassa Joint Vision
2020 – America´s Military Preparing
for Tomorrow.
“ The joint force must be able to
take advantage of superior information converted to superior knowledge
to achieve “decision superiority”—
better decisions arrived at and implemented faster than an opponent can
react or, in a noncombat situation, at
a tempo that allows the force to shape
the situation or react to changes and
accomplish its mission.”
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että tietovarantojen ja informaatio-

virran kasvaessa teknisten sovellusten on kyettävä käsittelemään informaatiota taktista suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tukevalla tavalla
sekä esittämään se päätöksentekijälle
ymmärrettävästi ja havainnollisesti.
Johtamisjärjestelmän on siis autettava sotilasta löytämään se tieto, mikä
on kyseisessä tilanteessa olennaista
sekä kyettävä tuottamaan siitä päätöksen teon kannalta olennaisia analyysejä ja synteesejä. Suunnittelun
ja päätöksenteon tietotekninen tuki
voi sisältää esimerkiksi tilannetietoisuutta tukevia tiedon analysointi- ja
tilannekuvan visualisointisovelluksia
sekä päätöksentekoa tukevan taistelun mallintamis- ja simulointiympäristön.
Päätöksentekijänä ihmistä ei
voida korvata, koska kaikkia päätöksen teossa huomioitavia tekijöitä
tai niiden merkityssuhteita ei kyetä
ennakolta määrittelemään tai mallintamaan. Ihminen kykenee informaation konstruointiin ja tätä kautta
luomaan tiedolle merkityksen. Silti
ihmisen tiedonkäsittelykyvyllä on
omat rajoitteensa. Pelkkä informaatioylivoima ei riitä, ellei olemassa
olevaa tietoa kyetä hyödyntämään
päätöksenteossa. Tämä tarkoittaa
nimenomaisesti paremman tilannetietoisuuden ja päätöksentekokyvyn kautta syntyvää mahdollisuutta
pakottaa vastustaja reagoivaan asemaan.
››
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Mitä päätöksentekoa
tukevien sovellusten
voitaisiin odottaa tekevän?
Osa päätöksenteon tietotekniselle tuelle annettavista tehtävistä on ratkaistavissa yksinkertaisin analyyttisin
menetelmin, mutta usein tukipalvelujen tehokas toteutus edellyttää taistelun matemaattista mallintamista ja
simulointia. Simulointiteknologia ja
etenkin avoimeen komponenttiarkkitehtuuriin perustuvat sovellukset
mahdollistavat mukautuvan tavan
käyttää erilaisia taistelumalleja samassa sovellusympäristössä.
Päätöksenteon tukijärjestelmä
voi sisältää erityyppisiä sovelluksia

ja toiminnallisuuksia, jotka tukevat
kukin omalla tavallaan päätöksentekijöitä suunnittelu- ja johtamisprosessin eri vaiheissa. Jokin sovellus
voi koskea esimerkiksi taistelukentän
olosuhde- ja toimintaympäristöanalyysiä, tavoitteena ennen taistelua tapahtuvan päätöksenteon tukeminen.
Päätöksenteon ilmatorjunnallisten
tukisovellusten voitaisiin odottaa
ratkaisevan esimerkiksi seuraavia
toimintaympäristöanalyysiin liittyviä ongelmia:
– Mikä on vastustajan ilma-aluksen
toimintaetäisyys tai toiminta-aika operaatioalueella määritellyllä
hyötykuormalla, lentoprofiililla
ja nopeudella?

Minne sen lavetin veisi? Maaston- ja Suomessa erityisesti puustonkorkeusmallien
perusteella voidaan suorituskykyvaatimuksen kuvaamisen jälkeen etsiä aineistosta alueet joista vaatimus toteutuu. Ko. kuvaa laskettaessa on vaatimukseksi
asetettu ”näytä paikat, joista kyetään 5 m maanpinnasta sijoittuvalla sensorilla
havaitsemaan sektorista 70° - 140° 500 m maanpinnan yläpuolella lentävät
kohteet 10 km etäisyydeltä”. Kun aineisto esitetään esim. taktisen kartan päällä,
voidaan tarkempi tiedustelu suunnata näin rajatuille alueille. Esimerkkikuvat 1
ja 2 on tuotettu Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen Tutkimus- ja kehittämisosastolla palvelevan yliluutnantti Aaro Malilan havainnollistamis-, demonstrointi- ja
tutkimuskäyttöön kehittämällä Valvontatilanne-sovelluksella.
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– Miten vallitseva ja ennustettu sää
vaikuttaa ilmatiedusteluun ja asejärjestelmien käyttöön?
– Mitkä alueet paikkatietoaineiston perusteella soveltuvat ilmatorjunnan tuliasema-alueiksi tai
valvontasensorien mittausasemaalueiksi?
Tilanteen arvioinnin pohjalta laaditaan yleensä useampia toimintavaihtoehtoja, joita analysoidaan ja
vertaillaan. Vaihtoehtojen vertailun
tekninen avustaminen edellyttää
oman ja vastustajan suorituskyvyn
analysointia tilanne- ja olosuhdetekijät huomioiden. Tällainen vertailu ja suorituskyvyn optimointi voisi
tapahtua esimerkiksi mallintamalla
vastustajan ilmaoperaatiovaihtoehdot ja pelaamalla ne osittain tai kokonaan simuloituna sotapelinä omia
toimintavaihtoehtoja vastaan taistelukentän olosuhteet ja muut merkittävät vaikuttimet huomioiden. Tällöin
ilmatorjunnallisten tukisovellusten
ratkaistavaksi voitaisiin antaa esimerkiksi seuraavia ongelmia:
– Missä toiminta- tai ryhmitysvaihtoehdossa ilmatorjunnan taktinen
tehtävä toteutuu laskennallisesti
parhaiten?
– Missä toiminta- tai ryhmitysvaihtoehdossa omille joukoille syntyvät tappiot jäävät laskennallisesti
pienimmiksi?
– Missä toiminta- tai ryhmitysvaihtoehdoissa vastustajalle aiheutuvat tappiot ovat laskennallisesti
suurimmat?
Siirryttäessä suunnittelusta taistelun
tilanteenmukaiseen johtamiseen lisääntyy tilannetietoisuuden ja päätöksenteon aikakriittisyys entisestään. Tästä johtuen johtamisjärjestelmän olisi ajantasaisen tilannekuvan
tuottamisen ja tiedonsiirron lisäksi
edistettävä päätöksentekijän tietoisuutta vallitsevasta tilanteesta ja tilanteen kehittymisestä. Tällöin päätöksenteon tukijärjestelmän tehtäviin
liittyy reaaliaikaiseen tilannekuvaan

perustuva uhkalaskenta, torjuntatehtävien jakaminen asejärjestelmille ja
siten sekuntiluokan torjuntapäätösten tukeminen. Uhkalaskennan tavoitteina voisivat olla esimerkiksi
valvonta- ja torjuntatoimenpiteiden
optimointi tai automatisointi sekä
ennakoivaa päätöksentekoa edistävät toiminnallisuudet. Päätöksenteon tukijärjestelmän ilmatorjunnallisten sovellusten voitaisiin siis odottaa
vastaavan esimerkiksi seuraavanlaisiin tietotarpeisiin:
– Mikä on tilannekuvassa olevien maalien painotettu uhka-arvo
maalityypin, paikan ja liiketilan,
sekä suojattavien kohteiden sijainnin ja kriittisyyden suhteen?
– Milloin ennakkovaroitus-, valmiuden kohottamis- ja torjuntatoimet on aloitettava, jotta joukoille
jäisi riittävä aika tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiselle?

– Milloin valvontasensorien käyttö on aloitettava, jotta tuliyksiköt
saavat maalin tarkan paikkatiedon riittävän ajoissa torjuntatoimien käynnistämiseksi?
– Milloin mittaus- tai torjuntapäätös on tehtävä, jotta vastustajan
ilma-alukseen ehditään vaikuttaa ennen kuin se ehtii laukaista
oman asejärjestelmänsä tai jotta
tuliyksiköille jää riittävä aikaa
valmistautua tulitoimintaan?
– Millä tuliyksiköllä on tai on muodostumassa paras osumis- tai tuhoamistodennäköisyys määriteltyyn vihollisen maaliin?
Tämän kaltaisia ongelmia ratkaisemaan pyrkiviä nk. TEWA-toiminnallisuuksia (Threat Evaluation and
Weapon Assignment) on jo käytössä
monissa asejärjestelmissä. Useita erityyppisiä asejärjestelmiä yhdistävän

ja liikkuvan johtamisjärjestelmän tapauksessa uhkalaskenta ja optimointitehtävien ratkaiseminen on huomattavasti haastavampaa, koska se edellyttää ase- ja valvontajärjestelmien
lähes saumatonta integraatiota johtamisjärjestelmään sekä asettaa suuria
vaatimuksia viestijärjestelmälle.
Mikäli valvontasensoreilta ja tuliyksiköiltä voidaan kerätä taistelusta kattava historiatallenne, voidaan
päätöksenteon tukijärjestelmälle antaa myös taistelun jälkeen suoritettavia torjunta-analyysitehtäviä. Tällöin
tarkoituksena on tuottaa tietoa torjunnan onnistumiseen tai siinä epäonnistumiseen johtaneista tekijöistä ja tämän avulla tukea oman suorituskyvyn kehittämistä. Vihollisen
ja omien tilatietojen yhdistelemisen
tarkoituksena on mahdollistaa torjunnan kannalta merkittävien ajanhetkien tarkempi analysointi. Tällä
tavoin voidaan esimerkiksi erotella
toisistaan inhimillisiä virheitä ja järjestelmäteknisiä ongelmia.

Päätöksenteon tuki osana
johtamisjärjestelmien
kehittämistä

Joko voisi ampua? Kuvaan on laskettu ennakkopiste tilanteeseen jossa SAM
A1 laukaisee ohjuksen. Syötteenä on ohjuksen lentoaikatieto ja maalin nopeus.
Käyttämällä tuliyksikön mittaamaa tai maastomallin perusteella laskettavaa
katveprofiilia saatetaan havaita, että tilanne on arveltua mutkikkaampi.

Käytössä olevat johtamisjärjestelmät
sisältävät jo nykyisellään monia taistelun suunnittelua ja päätöksentekoa
tukevia toiminnallisuuksia. Esimerkkinä mainittakoon nopeasti kehittyneet paikkatietosovellukset, joiden
avulla voidaan analysoida ja visualisoida maaston topografiaa, generoida
näkemäanalyysejä tai vaikkapa etsiä
halutut kriteerit täyttäviä maastonkohtia. Tällaiset toiminnallisuudet
helpottavat esimerkiksi ilmatorjunnan taistelun suunnittelua ja tuliyksiköiden tuliasemien karttatiedustelua. Johtamisjärjestelmät sisältävät
nykyisellään myös varsin tehokkaita työkaluja tilannekuvan koostamiseen ja visualisointiin. Ajantasainen
ja luotettava tilannekuva on luonnollisesti erittäin tärkeä elementti luo››
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Päätöksenteon tukijärjestelmän järjestelmäarkkitehtuurinen rakenne voisi olla
esimerkiksi oheisen piirroksen mukainen (Dietmar Kunde & Andreas Tolk 2001).

taessa päätöksenteon edellytyksenä
olevaa tilannetietoisuutta. Päätöksenteon tuki on siis jo nyt luonnollinen
osa johtamisjärjestelmää ja erityisesti sen toiminnallisuutta.
Laaditun opinnäytetyön yhtenä
johtopäätöksenä on, että päätöksenteon tietoteknisten tukisovelluksille
on löydettävissä useita ilmatorjunnan
taistelun suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa, taistelun reaaliaikaista johtamista sekä taistelun
jälkeistä torjunta-analyysiä tukevia
tehtäviä. Entistä tehokkaampien sodanajan johtajia tukevien työkalujen
kehittäminen on teknologisesti mahdollista, mutta niiden toteuttamiseen
liittyy myös monia haasteita. Toteuttamismahdollisuudet ovat voimakkaasti riippuvaisia tulevaisuudessa
saavutettavasta järjestelmäintegraation tasosta ja taktisten johtamis- ja
viestijärjestelmien kyvystä verkottaa
ilmatorjunnan sensorit ja asejärjestelmät keskenään. Järjestelmäintegraatiossa olevat tai siihen muodostuvat puutteet saattavat siis omalta
osaltaan asettaa hidasteita päätöksenteon tukijärjestelmien kehittämiselle. Järjestelmäintegraation parantamisen merkitys on kuitenkin alettu
ymmärtämään laajasti ja sitä koroste32 • Ilmatorjunta 3/2009

taan mm. Valtioneuvoston tuoreessa
Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevassa selonteossa
(VNS09).
Päätöksenteon tukijärjestelmän
tulisi palvella saumattomasti sekä
taistelun suunnittelu-, että johtamisvaiheita. Järjestelmä saattaa käytännössä koostua useista erityyppisistä
ja eritasoista sovelluksista, joiden
tulisi integroitua osaksi johtamisjärjestelmää. Johtamisjärjestelmien teknisestä kehitysnopeudesta ja edellä
mainituista integraatiovaatimuksista johtuen päätöksenteon tukijärjestelmän tulisi käyttää standardoitua
avointa ja skaalautuvaa arkkitehtuuria, mikä mahdollistaa uusien sovellusten lisäämisen ja päivittämisen
sekä joustavan rajapinnan muihin
johtamis- ja viestijärjestelmän osiin.
Päätöksenteon tukisovellusten
tuottamat tulokset ovat voimakkaasti
riippuvaisia käytettävissä olevan tilanne-, sensori- tai parametritiedon
saatavuudesta ja tarkkuudesta. Ratkaisuissa ollaankin lähes aina pakotettuja tekemään jonkinasteisia perusteltuja yksinkertaistuksia. Lisäksi
liikkuvassa taktisessa johtamisjärjestelmäympäristössä on tiedon saatavuudessa kohdattaviin ongelmiin

aina varauduttava. Tukisovellusten
algoritmit tulisi tästä johtuen suunnitella siten, että ne kykenevät toimimaan ainakin rajoitetusti, vaikka
jokin tietoelementti puuttuu tai sen
päivitysnopeus hidastuu.
Edellä mainitut haasteet huomioiden ei ole mielekästä pyrkiä kehittämään kaikenkattavaa päätöksenteon tukisovellusta. Perusteltua olisi
ennemminkin hankkia valikoima tarveperusteisesti ja käyttäjälähtöisesti
toteutettuja ja johtamisjärjestelmäkokonaisuuteen integroitavissa olevia
sovelluksia. Näiden työkalujen yhteisinä vaatimuksina on, että ne tuottavat halutut tulokset luotettavasti sekä
käyttäjän näkökulmasta riittävän nopeasti ja helposti. Odotamme mielenkiinnolla miten tekniikka voi palvella
tulevaisuuden päätöksentekijää yhä
paremmin.
***
Heitän lopuksi haasteen lehden lukijoille. Peruslukemia tekniikasta palstalle etsitään mielenkiintoisia ilmatorjunnan ja myös yleisemmin ilmasodankäynnin tekniikkaa käsitteleviä
artikkeleita ja aiheita. Jos sinulla sattuu olemaan tällainen takataskussasi,
niin napsauta rohkeasti sähköpostia
osoitteeseeni
mailpasiseppala@gmail.com.
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Venäjän sotilasreformi
Venäjän asevoimia on reformoitu
useaan otteeseen, tai ainakin on tehty
toimenpiteitä, joita on kutsuttu reformiksi. Yleisesikunnan kansainvälisen sotilasyhteistyöpäähallinnon entinen päällikkö, kenraalieversti evp.
Ivašov onkin todennut, että Venäjällä
on asevoimia reformoitu koko ajan
Gorbatšovin ajoista lähtien, mutta tosiasiassa näissä jatkuvissa reformeissa on onnistuttu ainoastaan
henkilöstön vähentämisessä. Hänen
mukaansa Venäjän ja Neuvostoliiton
asevoimissa on ollut kaksi todellista
reformia, toinen oli 1920-1930-luvuilla tapahtunut joukkojen moottorointi, ja toinen tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun strategiset
ydinohjukset otettiin asevoimien
varustukseen. Ivašov määritteleekin
reformiin kuuluvaksi kolme kokonaisuutta: 1) Henkilöstön vähentämisen,
2) modernisoinnin ja 3) näihin liittyvien sosiaalisten ongelmien ratkaisemisen. Kenraalieversti Ivašov onkin varsin tyytymätön Venäjän asevoimien reformeihin ja on julkisesti
ilmoittanut, että siinä ei onnistuta.
Erityistä huolta hän kantaa Venäjän
puolustusteollisen kompleksin (aiemmin sotateollinen kompleksi) tilasta; Venäjällä puolustusteolliseen
kompleksiin kuuluvat sotavarusteita
tuottavat tuotantolaitokset sekä suunnittelu- ja tutkimuslaitokset. Ivašov
onkin ihmetellyt miten tämä kompleksi pystyy uusimaan lähes koko
kaluston vuoteen 2020 mennessä,
jos presidentti Putinin kahdeksan
vuoden aikana se pystyi tuottamaan

käytännössä vain kaksi uutta hävittäjää ja kymmenen modernisoitua
lentokonetta.

Georgian sodan vaikutukset
Venäjän elokuussa 2008 Georgiaa
vastaan käymä viiden päivän sota,
jota Venäjällä nykyään kutsuvat rauhaanpakottamisoperaatioksi, antoi
uutta pontta asevoimien reformille.
Tosin nykyään reformia ei enää kutsuta reformiksi, vaan sekin on saanut
uuden nimen - ”Uuden ulkomuodon
asevoimat”, todennäköisesti siksi,
että asevoimien reformi on jatkunut
vuosia ilman näkyviä tuloksia. Lyhyt sota Georgiaa vastaan oli Venäjän asevoimille erittäin hyödyllinen,
koska nyt asevoimien johto pystyi
avoimesti kertomaan asevoimien
puutteita ja perustelemaan rahoituksensa todeten, että heikkoa ja pientä
Georgiaa vastaan havaittiin tällaisia
ongelmia, mitä tapahtuukaan, jos
vastassa on vahvempi vihollinen.
On selvää, että sekä asevoimien johto
että valtiojohto olivat tietoisia asevoimien puutteista, mutta sodan avulla pystyttiin kansalle perustelemaan
miksi taloudellisen lamankin aikana
Venäjän asevoimat tarvitsee rahoitusta, ja puolustusbudjetti on ainoa,
jota ei leikata.
Georgian sodan seurauksena
Venäjän asevoimien johto ilmoitti
useista toimenpiteistä, joilla asevoimat saatetaan kuntoon. Venäjä onkin päättänyt nopeuttaa raketinheittimien, MiG-29- ja Su-25-koneiden

sekä Mi-28N-helikoptereiden modernisointia, nopeuttaa uuden suuren maihinnousualuksen ja Bal-Mmeritorjuntaohjusjärjestelmän kehittämistä, hankkia uusia Lada-luokan
sukellusveneitä sekä maavoimille
strategisen tiedustelujärjestelmän,
hankkia lisää MiG-29-, Su-27SMja Su-30MK2-koneita, Ka-52-, Mi28N-, Mi-24M- ja Mi-8MTV5-helikoptereita ja Pantsir-S-ilmatorjunta
ohjusjärjestelmiä. Lisäksi Venäjä
hankkii ulkomailta lennokkeja ja
lämpötähtäimiä panssarivaunuihin.
Erityisesti tämä ulkomailta hankittava materiaali on johtanut jotkut väärään arvioon siitä, että Venäjä olisi
siirtymässä määrästä laatuun. Asia
on kuitenkin korjattu venäläisessä
mediassa, jossa johtavat asiantuntijat
ovat ilmoittaneet, että Venäjä hankkii ulkomailta ainoastaan sellaista
sotamateriaalia, jossa se on selvästi
jäljessä länsimaita, ja että materiaalia hankitaan ainoastaan tutkimusta
varten. Venäjä ei siis ole missään tapauksessa luopumassa omavaraisuudestaan sotamateriaalin osalta. Suureksi puutteeksi havaittiin myös viesti- ja johtamisjärjestelmien ongelmat,
erityisesti taktisella tasolla.

Reformin tavoitteet
Venäjä aikoo jatkossakin säilyttää
kolme puolustushaaraa - maavoimat, ilma- ja ilmapuolustusjoukot ja
merivoimat - sekä kolme itsenäistä
aselajia - avaruusjoukot, maahanlas››
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kujoukot ja strategiset ydinasejoukot.
Johtamisjärjestelmä sen sijaan kohtaa uudistuksia, sillä nykyisestä raskaahkosta divisioonakokoonpanosta
ollaan siirtymässä kevyempään prikaatikokoonpanoon ja kolmiportaiseen johtamisjärjestelmään - sotilaspiiri → operatiivinen johtoporras
→ prikaati. Tavoitteena on, että jokaiseen strategiseen suuntaan luodaan
joukkoryhmittymä, joka pystyy rauhan ajan kokoonpanolla ja varustuksella rajoittamaan ja neutralisoimaan
mahdolliset sotatoimet. Tähän liittyy
myös se, että asevoimien kokoonpanossa pitäisi olla ainoastaan pysyvän
valmiuden joukkoja, jotka ovat määrävahvuisia.
Asevoimien uusi tavoitevahvuus
on miljoona henkeä, joista upseereiden osuus on 15 %. Jo viime vuonna
tehtiin esitys supistaa 200 000 upseerin virkaa, mutta esitystä ei ole vieläkään toteutettu. Ongelmana on se,
että jos asevoimat haluaa säästää, sen
pitää käyttää siihen rahaa! Suunnitelmaan kuului muun muassa 15 000
everstin ja kenraalin (vast) sekä
70 000 everstiluutnantin ja majurin
(vast) viran lakkauttaminen, mutta
rahaa tähän ei ollut budjetoitu. Everstin ja kenraalin erottaminen maksaa
5 500 € hengeltä, mutta jos henkilö
on palkittu kunniamerkein, jokaisesta kunniamerkistä tulee lisäksi taso-
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korotus erorahaan. Omalta osaltaan
jo ennalta päätetty 15 % upseerivahvuus muodostaa suuren ongelman,
sillä Venäjän asevoimat on ollut hyvin upseerijohtoinen. Maavoimissa
ja maahanlaskujoukoissa supistukseen saatetaan pystyä, mutta muiden
puolustushaarojen ja itsenäisten aselajien osalta tilanne on huomattavan
vaikea, sillä upseerien tehtävät muodostavat suurimman osan kokoonpanosta.
Varusmiesten osalta tilanne on
ongelmallinen, ainakin tutkijan kannalta, sillä Venäjä ei ole suunnittelemassa varusmiehistä luopumista reservin muodostamisen vuoksi, mutta
samalla kun varusmiespalvelusaikaa
on lyhennetty vuoteen venäläiset katsovat, että tässä ajassa ei varusmiestä
saada koulutetuksi kelvolliseksi sotatehtäviin. Kaksi kertaa vuodessa
tapahtuvien kutsuntojen tavoitteena on 305 000 henkeä saapumiserää
kohden, mutta suurena ongelmana on
varusmiesten taso. Lähes kaikki koulutetut tai varakkaat henkilöt välttävät asepalveluksen lahjonnan avulla
tai muilla keinoilla, mikä johtaa siihen, että yhteiskunnan huonoin aines
joutuu varusmiespalvelukseen, mikä
ainoastaan lisää simputusta ja väärinkäytöksiä, joka puolestaan synnyttää syöksykierteen, koska varusmiespalveluksen maine laskee entistä

huonommaksi. Venäjän ilmavoimien
komentaja totesi eräässä haastattelussa, että ilmavoimissa ainoastaan
joka neljännelle varusmiehelle uskaltaa antaa aseen käyttöön, mutta ilmavoimissa tilanne on huomattavasti
parempi kuin muualla, koska varusmiesten kriteerit ovat tiukemmat.

Uudelleenvarustelu
Venäjän johto on ilmoittanut, että
budjettileikkaukset eivät vaikuta asevoimien rahoitukseen, minkä vuoksi uudelleenvarusteluohjelma jatkuu
suunnitellulla tavalla käynnistyen
laajamittaisesti vuonna 2011. Arvioiden mukaan Venäjän asevoimien
varustelutaso joukosta riippuen on
60 - 100 %, mutta jopa 90 % kalustosta on vanhentunutta. Uudelleenvarusteluohjelman kunnianhimoisena
tavoitteena on, että vuonna 2015 30
% kalustosta olisi modernia, ja vuonna 2020 vastaava luku olisi 70 %.
Tämä asettaa suuren haasteen Venäjän puolustusteolliselle kompleksille,
etenkin kun ottaa huomioon, kuinka
vaikeaa esimerkiksi Borej-luokan sukellusveneen ja siihen sijoitettavan
Bulava-ohjuksen kehittäminen on ollut. Kuluvan vuoden puolustustarviketilauksesta neljännes onkin varattu
strategisille ohjusjoukoille; nämä varat kuluvat suurimmaksi osaksi Bulavan kehittämiseen, triadin maakomponentin varustamiseen Topol-M-ohjusjärjestelmillä sekä taistelunjohtojärjestelmän ja Tu-160-koneiden modernisointiin. Ilmavoimille on luvattu
50 uutta helikopteria ja lentokonetta
sekä lisää ilmasta-ilmaan- ja ilmastamaahan-ohjuksia, maavoimille uusia
Iskander-ohjusjärjestelmiä ja panssarivaunuja ja maahanlaskujoukoille uuden sukupolven BMD-vaunuja.
Merivoimien noin 5 %:n osuus menee aluskorjauksiin.
Venäjä on ilmoittanut julkistavansa uuden sotilasdoktriinin vielä
vuoden 2009 kuluessa. Sen jälkeen
nämäkin asiat selkiytynevät tarkemmiksi.
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Pikku-uutisia Venäjältä
IA interfaks, 3. Kesäkuuta 2009

Venäjälle luodaan Strateginen Ilma- ja Avaruuspuolustuksen johtoporras.
Venäjän Yleisesikunta julkisti uuden Yhdistetyn Strategisen Ilma- ja
Avaruuspuolustuksen johtoportaan
muodostamisen. Uusi johtoporras
perustettiin entisen Erityisjohtoportaan (KSpN) perustalle, joka aina
heinäkuun 1. päivään asti vastasi
Moskovan ilmapuolustuksesta. Uuteen johtoportaaseen liitettiin useista
muita joukkoja mukaan lukien osa
Avaruusjoukoista. Uusi johtoporras
tulee muotoutumaan lopullisesti vuoden 2009 loppuun mennessä. Johtoporras tullaan sijoittamaan Balashikhaan lähelle Moskovaa, missä on sijainnut tähän asti 1.Ilmapuolustusarmeijakunnan esikunta (1.KPVO).
Johtoporras tulee raportoimaan suoraan Yleisesikunnalle.
Johtoporras on ottanut kaikkien
ilma- ja avaruuspuolustukseen osallistuvien joukkojen ja voimien johtovastuun. Näihin joukkoihin kuuluvat
sekä ilmatorjunta että ohjustorjunta vastuualueena sekä ilmatila että
avaruus. Ilma- ja avaruusvalvonta
ja torjuntarakenteen torjuntavoiman
muodostavat Ilmavoimien ilmatorjuntayksiköt sekä Avaruusjoukkojen
ohjustorjuntayksiköt. Johtoportaan
päätoimena on ilma- ja avaruusmaalien valvonnan, maalinosoittamisen
ja torjunnan yhdistetty järjestelmä,
jolla on tarkoitus torjua kaikki maalit
mukaan lukien ballistiset -, erittäin
nopeat - ja risteilyohjukset.

Kommersant, 08.
Toukokuuta 2009 s. 3

Vuonna 2008 toteutuneet
asehankinnat.
Pääministeri Vladimir Putinin ja apulaispääministeri Sergei Ivanovin tapaamiseen liittyen, julkaistiin vuonna
2008 Venäjän Asevoimille toimitettu
uusi aseistus. Ilmoituksen mukaan
Asevoimat vastaanottivat 17 mannertenvälistä ohjusta, neljä taistelualueen
Iskander – ohjuslavettia, 34 ohjusta
uudelle S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmälle, 62 kappaletta T-90 panssarivaunua, 210 BTR-80 panssaroitua
miehistönkuljetusajoneuvoa, 41 BMP3 jalkaväen taisteluajoneuvoa, 152 tykkiä ja kranaatinheitintä sekä 4 500 autoa. Kuusi strategista Tu-95MS pommikonetta ja 82 muuta lentokonetta, 31
helikopteria sekä 210 panssarivaunua
korjattiin ja modernisoitiin.
NEWSru.com, 17.Kesäkuuta 2009

PAK-FA lentää tänä vuonna.
Apulaispuolustusministeri, aseistuspäällikkö Vladimir Popovkin lupasi, että viidennen sukupolven taistelukone (PAK-FA) tulee nousemaan
ilmaan vuoden loppuun mennessä.
Popovkin painotti sitä, että lentorunko tulee olemaan viidennen sukupolven hävittäjän, mutta moottori tulee
olemaan 4 +++ sukupolven moottori. Viidennen sukupolven moottorin
tulee antamaan koneelle erinomaisen
ketteryyden sekä kyvyn lentää yliäänen nopeudella käyttämättä jälkipolttoa. Tällaista moottoria ei vielä ole
saatavilla Venäjällä.

Varapääministeri Sergei Ivanov
lupasi, että uusimman hävittäjän koelennot alkavat ennen vuoden 2009
loppua. Aiemmin Ivanov puhui mahdollisuudesta ottaa viidennen sukupolven hävittäjä Venäjän käyttöön
Venäjän Ilmavoimissa vuonna 2015.
Venäjän viidennen sukupolven hävittäjän kehitystyötä on tehnyt Ilmailu Omistusyhtiö Sukhoi sekä Tutkimus- ja Tuotantoyhtymä Saturn. Juri
Gagarinin mukaan nimetyn Komsomolsk-on-Amurin Ilmailutuotantoyhtymän (KnAAPO) edustajat totesivat, että edes henkilöstön massa
irtisanomiset tehtaalla eivät tule estämään projektin kehittymistä.
Kommersant, 28. Huhtikuuta 2009,
Trud, 28. Huhtikuuta 2009, s.3,
Gazeta, 8. Heinäkuuta 2009 s.12

Su-35:n koelennolla
ensimmäinen tappio,
kone käyttöön vuonna 2015
Su-35 suoritti ensimmäiset koelentoohjelmaan kuuluvat koelentonsa helmikuussa 2008 Zhukovskissa Moskovan alueella, toinen kone nousi ilmaan ensilennolleen Komsomolskon-Amurissa lokakuussa 2008 ja
kolmas kone liittyi edellisten seuraan
27. huhtikuuta 2009. Su-35 suoritti sadannen lentonsa mukaan lukien
lennon hallintajärjestelmän loppukokeet, jonka kaikki järjestelmät toimivat normaalilla tavalla maaliskuussa
2009. Huhtikuun alkuun mennessä
suoritetut 100 koelentoa ovat vähemmän, kuin mitä oli suunniteltu.
Kolmannen koneen liityttyä mukaan
››
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koelentoihin on niiden määrää suunniteltu lisättäväksi 150 – 160 lentoon
toisella vuosi neljänneksellä. Vuonna
2009 oli suunniteltu toteuttaa vakio
lennot ja siirtyä tutkimaan koneen
ketteryys ominaisuuksia.
Su-35 hävittäjä tuhoutui Komsomolsk-on-Amurin ilmailutuotantoyhtymän lentokentällä. Tuhoutumisen syy tullaan selvittämään, mutta
joka tapauksessa hävittäjän tuhoutuminen tulee vaikeuttamaan uuden
hävittäjän kehitysohjelmaa. Tehtaalla
on koelentoihin käytettävissään ainoastaan kolme tämän tyypin konetta. Niinpä, jo ennen onnettomuutta
lehdistö epäili olevan tarpeen lykätä
Su-35 toimitusten alkua Venäjän Ilmavoimille vuodesta 2011 vuoteen
2015 ja nyt lehdistö epäilee tämäkin
aikataulun toteutumista. Toisaalta
Su-35 koneiden toimitukset saattavat alkaa jo 2011 ja kaikki koneet
saattavat olla laivue palveluksessa
2015 suunnitelman mukaisesti. Koneiden tuotantolaitoksen, Juri Gagarinille omistetun Komsomolsk-onAmurin Ilmailutuotantoyhtymän,
toimitusjohtaja Alexander Pekarsh
kertoi ensimmäisten sarjatuotettujen
Su-35 koneiden toimitusten alkavan
vuonna 2011. Su-35 toimitukset on
suunniteltu valtion asehankintaohjelmassa vuoteen 2015 mennessä. Ilmavoimien komentaja Alexander Zelin
kertoi Puolustusministeriön suunnittelevan kahden tai kolmen rykmentin
varustamista tällä konetyypillä.
Politiikan- ja Sotilasanalyysi Instituutin ennustuskeskuksen mukaan
Venäjän Ilmavoimilla on noin 1 400
lentokonetta, joista 700- 800 hävittäjää. Ilmavoimat eivät ole vastaanottaneet ainuttakaan uutta lentokonetta
14 vuoteen. Viimeinen uusi hävittäjä,
Su-37 luovutettiin vuonna 1993. Seuraava uutuus oli vuonna 2007 luovutettu Su-34 hävittäjä-pommittaja.
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Su-24 lentää taas.

Su-35 koneita on suunniteltu vietävän vuoden 2015 jälkeen KaakkoisAasian, Afrikan, Lähi-idän ja EteläAmerikan valtioille.
Vzglyad, 5.Elokuuta 2009, EV

Uusi tiedustelukone Venäjällä.
Venäjän Puolustusministeriö on
suunnittelemassa uutta tiedustelukoneiden perhettä, johon kuuluisi
myös stratosfäärissä toimiva lentokone, joka on haavoittumaton vihollisen ilmapuolustukselle, kertoi Ilmavoimien komentaja kenraali Alexander Zelin. Hänen mukaansa Venäjän
Ilmavoimissa palveluksessa on nyt
kahta tiedustelukonetyyppiä eli Su24MR ja MiG-25RB, joita on määrällisesti riittävästi. Nykyaikainen sodankäynti vaatii kuitenkin parempaa
tietoa vihollisesta, kuin mihin nykyisillä koneilla kyetään, niinpä Ilmavoimat näkee tarpeelliseksi uudistaa
täydellisesti tiedustelulennostonsa.
IA Interfaks, 31.Heinäkuuta 2009

MiG-35 laivuepalvelukseen
2015?
Venäjän Puolustusministeriön hankintaosaston suunnitelman mukaan
tullaan hankkimaan ainakin 24 uutta MiG-35 monitoimihävittäjää
vuoteen 2015 mennessä. Sopimusta
hankinnasta ollaan laatimassa ja se
tullaan todennäköisesti allekirjoittamaan vuoden loppuun mennessä.
MiG-35 hankinta on osa pitkän tähtäimen puolustusmateriaalin hankintaohjelmaa. Yhdistyneen Lentokoneen Rakennusyhtymän toimitusjohtaja johtaja Alexei Fedorov kertoi
aiemmin, että Yhtymä käy neuvotteluja Puolustusministeriön kanssa,
joiden asialistalla on 20 - 30 MiG35 konetta.

Venäjän Ilmavoimien lentoturvallisuuspäällikkö Sergei Bainetov
kertoi kahden erillisen kesäkuussa
tapahtuneen Su-24 koneen putoamisen syistä. Maahansyöksy Monchegorskissa aiheutui ohjaajan virheestä laskuliu’un ja sitä seuranneen
laskeutumisyrityksen aikana. Maahansyöksy Rostovissa, Morozovskissa, aiheutui siipihydrauliikan viasta.
Ilmavoimat on palauttanut tarkastuksen jälkeen kaikki Su-24 lentopalvelukseen. Kaikkiaan 1 200 kappaletta Su-24 konetta rakennettiin,
niistä vuonna 2000 oli kolmena eri
versiona Venäjän Ilmavoimissa palveluksessa 672 kappaletta.
Krasnaja Zvezda,
4.Elokuuta 2009 s.2

Uusia ilmatorjuntajärjestelmiä käyttöön Venäjän
Maavoimissa.
Kenraalimajuri Mikhail Krush kertoi, että uuden sukupolven Tor ja Buk
ilmatorjuntajärjestelmät on esitelty
Maavoimien komentajalle. Uusien
järjestelmien koeammunnat on suoritettu loppuun ja ne ovat valmiina
käyttöönotettaviksi.
Tor järjestelmän kokeet suoritettiin Kapustin Yarin alueella. Neljä
kanavainen Tor todisti koeammunnoissa, että se kykenee torjumaan
neljä erillistä maalia 12 sekunnin
kuluessa. Tor järjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vuoden 2009 loppuun mennessä.
Hyödylliseksi osoittautunutta
ilmatorjuntatykistöäkin on kehitetty. Yksi uutuuksista on uusi 57 mm
tutkaohjattu tykki, jonka laukaukset
pystyvät tuhoamaan pienen tutkaheijastuspinta-alan maaleja.

Kommersant, 29.Heinäkuuta 2009

Uusi ohjustyyppi on
vihdoin hankittu S-400
Triumfille.
Almaz-Antein kertoman mukaan yhtiö valmisti vuonna 2008 erän 40N6
ohjuksia (34 kpl) valtiolle S-400 -järjestelmän koeammuntoihin. 40N6 on
S-400 -järjestelmän pitkänkantaman
ohjus. Venäjä on jo aloittanut S-400
-järjestelmien käyttöönoton. Uusia
S-400 -järjestelmän ohjuksia ei vielä
ole esitelty luvatusti messuilla, vaan
järjestelmä on ollut esillä varustettuna vanhoilla S-300PMU:n ohjuksilla. 40N6 -ohjuksen oletetaan kykenevän, kuten jo aiemmin on julistettu, aikaisemmin saavuttamattomaan
400 km kantamaan. Raportit kertovat, että koeammunnat, joista on kerrottu jo vuodesta 2001 näyttävät nyt
tapahtuvan lähiaikoina.
Argumenti nedeli, n:o 27 10.-16.Heinäkuuta 2009 s.2

Maahanlaskujoukkojen
vahvistaminen vaatii
kuljetuskoneita.
Maahanlaskujoukkojen uusi komentaja kenraali Shamanov kertoi, että
puolustushaaraa tullaan vahventamaan. Mutta onko maahanlaskujoukkojen vahventaminen mahdollista
ratkaisematta ilmakuljetusjoukkojen
ongelmia? Argumenti nedeli -lehden
mukaan Kuljetusilmavoimilla olisi
käytössään vain 210 Il-76 kuljetuskonetta. Maahanlaskujoukkojen lehdistöpalvelun päällikön eversti Alexander Cherednikin mukaan Il-76
kuljetuskone voi kuljettaa joko kolme BMD taisteluajoneuvoa miehistöineen tai 124 laskuvarjomiestä tai
225 jalkaväkitaistelijaa.
Maahanlaskujoukkoihin kuuluu nykyisin 35 000 henkeä, tämän,
Venäjän Asevoimien liikkuvin osa,
siirtämiseen tarvitaan kaikki kuljetuskoneet. Tällöinkin siirretään vain
joukot, ei niiden varustusta. Nykyisin
jopa viralliset raportit kertovat, että

vain noin 80 % kuljetusilmavoimien
lentokoneista on lentokunnossa. Sitä
paitsi muutkin joukot tarvitsevat kuljetuskoneita. Puolustusministeriö on
aktiivisesti myymässä pois kuljetuskoneita. Yhdellä ilmailuhuutokaupalla on luettelossaan 11 kpl Il-76
koneita, jotka pian huudetaan pois,
samoin kuin monia muita kuljetuskoneita ja helikoptereita.
Asiat eivät ole sen paremmin
helikopteri-ilmailussa. Ilmavoimien
esikunta kertoo, että Venäjällä on
käytössään noin 160 Mi-8 helikopteria, jotka muodostavat taktisten
ilmarynnäkköjoukkojen kuljetuskaluston selkärangan. Käytössä niistä
on 60 – 70 %. Itse asiassa uusia helikoptereita ei ole tulossa hetimiten.
Kaikkiaan Ilmavoimille on luvattu
100 erityyppistä helikopteria ennen
vuotta 2015. Ilmarynnäkköprikaatilla 1980 -luvulla oli kokoonpanossaan
vähintään 120 helikopteria.
Interfax news agency, 29. Toukokuuta 2009, RBK Daily, 10. Heinäkuuta
2009 s.4, IA Interfaks-AVN, 17. Heinäkuuta 2009,

Uusien kuljetuskoneiden
toimitukset alkavat 2012.
Kuljetusilmavoimien komentaja
kenraalimajuri Victor Kachalkin,
kertoi, että Kuljetusilmavoimien
uudelleenaseistaminen alkaa 2012,
jolloin uuden materiaalin toimitukset
alkavat valtion aseistamisohjelman
mukaisesti. Kachalkin lisäsi, että kuljetusilmavoimilla käytössä olevat Il76 sotilaskuljetuskoneet ovat hyvässä
kunnossa. Kenraalin mukaan lentokoneet, jotka ovat nyt Kuljetusilmavoimien käytössä tulevat pysymään
palveluksessa ainakin 20 – 30 vuotta,
mutta ne tarvitsevat tänä aikana modernisoinnin.
Uudistetun Il-476 sotilaskuljetuskoneen koelennot tulevat alkamaan vuonna 2011, kertoi Yhdistyneen Lentokoneen Rakennusyhtymän Sotilaskuljetuslentodivisioonan (AOK-TS) johtaja Viktor Liva-

nov. Il-76MD koottiin Tashkentissa,
mutta Il-476 kootaan Uljanovskissa.
Nimi Il-476 on tarkoitettu uudistetulle Il-76 koneen versiolle, jonka siipirakenne on suunniteltu uudelleen ja
lentoelektroniikka on uudistettu. Il476 tullaan varustamaan PS-90 A-60
suihkuturbiineilla, jotka rakennetaan
Permissä. Päätös siirtää tuotanto Uljanovskiin tehtiin sen jälkeen, kun
Tashkentin tehdas epäonnistui neljänkymmenen Il-76 koneen toimittamisessa sopimuksen mukaisesti
Kiinalle. Puolustusministeriö suunnittelee hankkivansa 38 kappaletta
Il-476 konetta tankkaus ja kuljetusversiona valtion sotilasmateriaalin
hankintasuunnitelman mukaisesti
vuosina 2011 - 2020.
Yhdistyneen Lentokoneen Rakennusyhtymän (OAK) johtokunnan jäsen Viktor Livanov kertoi,
että OAK on vastaanottanut Venäjän Presidentiltä vaatimuksen valmistella An-124 kuljetuskoneen sarjatuotannon aloittamista. Työryhmä
on perustettu OAK-TS, kehittäjien
edustajien sekä ukrainalaisten Antonovin ja Motor Sich edustajien kanssa. Työryhmä tekee käyttökelpoisuus
tutkimuksen ja määrittää aikataulun
ja rahoitustarpeen heinäkuun puoliväliin mennessä. Nyt on meneillään
liiketoimintasuunnitelman valmistelu. Tuotannon uudelleen aloittamiseen tarvitaan 10 - 11 miljardia ruplaa (22,15 milj.€), jonka on valtion
maksettava, sillä liikemaailma ei kykene rahoittamaan hanketta Livanovin mukaan.
Uljanovskin alueen kuvernööri
Sergei Morozov kertoi tapaamisessa Aviastarin tehtaalla, että An-124100 täydellinen dokumentaatio tullaan valmistamaan ja jättämään hallitukselle pian rahoituksen järjestyttyä vuonna 2010. OAK:n mukaan sen
jälkeen, kun tuotanto on uudelleen
aloitettu, lentokoneen suunnittelua
tullaan modernisoimaan ja uudistamaan NATO:n vaatimusten mukaiseksi. Koneen pääasiallinen ostaja
››
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Volga-Dnepr lentoyhtiö lentää liiketoiminnastaan enemmän kuin 90 %
NATO:n kanssa. Volga-Dnepr totesi
tarvitsevansa yli 40 Ruslan kuljetuskonetta vuosien 2011 ja 2017 välillä.
Uuden An-124 kuljetuskoneen hinta
on nykyisin 150 -160 miljoonaa $.
Muutkin lentoyhtiöt ovat osoittaneet
kiinnosta konetta kohtaan. Avialinii
Antonova saattaa hankkia kaksi Ruslania ja option kolmeen muuhun, venäläinen Polyot on sanonut, että se
saattaa hankkia 10 ja option toiseen
kymmeneen koneeseen. Puolustusministeriö saattaa hankkia joitakin,
se tutkii asiaa juuri nyt.

Reus kertoi, että ensimmäinen erittäin nopea venäläinen helikopteri tullaan luomaan valtiollisen ohjelman
puitteissa, jonka tarkoituksena on
kehittää kansallista helikopterituotantoa. Aikaa tähän tulee kulumaan
viidestä kahdeksaan vuoteen. Valtio
tulee tukemaan tätä hanketta. Aiemmin vastaavilla messuilla venäläiset
suunnittelijat esittelivät kolme mallia tulevaisuuden nopeiksi helikoptereiksi, jotka olivat Mi-X1, Ka-92
ja Ka-90. Ka-90 voi saavuttaa 800
km/h nopeuden kaksois-ohivirtausmoottoreidensa ansiosta.
Kommersant, 7.Heinäkuuta 2009 s.4

Tatar-inform news agency (Kazan);
18.Toukokuuta 2009

Mi-38:n tuotanto on suunniteltu aloitettavaksi.
Kazanin helikopteritehtaan (KVZ)
apulaisjohtaja Valeri Pashko kertoi,
että Mi-38 helikopterien tuotanto on
suunniteltu alkavan KVZ:n tehtaalla
vuonna 2014. Ensimmäinen Kazanissa koottu helikopteri on parhaillaan läpikäymässä sarjakokeita Moskovassa ja tehdas valmistaa parhaillaan kahta seuraavaa prototyyppiä.
KVZ suunnittelee varustavansa vientiin menevät Mi-38 helikopterit Pratt
& Whitney PW-127 moottoreilla,
joiden tuotanto tullaan aloittamaan
Venäjällä. Mi-38 tulee korvaamaan
Mi-8/17 helikopterit siviiliyhtiöillä
sekä Asevoimissa.
Lenta.Ru, 14.Toukokuuta 2009

Uusi nopea helikopteri tullaan luomaan Venäjällä.
Heli-Russia-2009 kansainväliseen
messutapahtumaan liittyen pidettiin 22. toukokuuta venäläisen nopean helikopteriprojektin ensiesittely. Oboronpromin pääjohtaja Andrei
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Mi-28N tuhoutui koeammunnoissa.
Venäjän Puolustusministeriö on määrännyt tutkimuksen aloitettavaksi uusimman Mi-28N taisteluhelikopterin
maahansyöksystä taktisessa harjoituksessa Gorokhovetsissa. Epäillyt
syyt tapahtumaan ovat joko inhimillinen virhe tai aseiden hallintajärjestelmän virhetoiminto. Helikopteri syöksyi maahan 19. kesäkuuta. Kommersantin mukaan helikopterilla lentänyt miehistö oli Torzokista, Tverin
alueelta toimivan 344.Maavoimien
Ilmailun Taistelukoulutuskeskuksen
henkilöstöä. Helikopteri ampui leijunnassa, tuntemattomasta syystä,
raketteja, jolloin raketin pakokaasu
ohjautui moottorien ilmanottoon aiheuttaen moottorien sammumisen,
tämän jälkeen helikopteri putosi
autorotaatiossa noin 40 m maahan.
Maakosketuksessa helikopteri pyörähti sivuttain toisen laskutelineensä varassa toisen upotessa ojaan, jolloin helikopteri kaatui. Pääroottori
ja pyrstöpuomi tuhoutuivat täysin.
Kumpikaan miehistön jäsen ei loukkaantunut onnettomuudessa. Mi-28
helikopterin valmistajan Rosverto-

lin pääinsinööri Andrei Varfolomeiev
kertoi, että helikopteri oli laskeutunut autorotaatiossa ja osin tuhoutunut. Hän kieltäytyi lisäkommenteista. Toinen lähde Rosvertolista kertoi, ettei maahansyöksy aiheutunut
laiteviasta.
Asiantuntevan Puolustusministeriön lähteen mukaan helikopterin
automaattitoiminnot toimivat virheellisesti koeammunnan aikana,
mikä aiheutti rakettiammunnan tykkiammunnan sijasta. Helikopteri oli
tykkiammuntaa varten leijunnassa,
jolloin virhetoiminta aiheutti jatkotapahtumat. Helikopteri on tutkittavana
Rosvertolilla, korjauksen toivossa.
Puolustusministeriö kertoi Mi-28N
olevan päätaisteluhelikopteri. Se oli
otettu palvelukseen onnistuneiden
koelentojen jälkeen loppuvuodesta 2008. Kaikkiaan 47 Mi-28N helikopteria on tilattu. Ensimmäinen
erä on toimitettu Rosvertolilta 487.
Erilliselle Ilmarynnäkkörykmentille
Budennovskiin Stavropolin alueelle
huhtikuussa 2009. Kaksi uutta helikopteria on valmiina tehtaalla.
RIA Novosti; 23.Huhtikuuta 2009

Valmiusharjoitus Kaukoidässä.
Puolustusministeriön tarkastajat hälyttivät tarkastukseen liittyen Kaukoidässä 11.Ilma- ja Ilmapuolustusarmeijaan kuuluvan Rynnäkkölentorykmentin rynnäkkötehtävään. Yli
20 Su-25S rynnäkkökonetta nousi
porrastettuina lyhyin välein lentoon
täyttämään taisteluammuntatehtä
vänsä ampuma-alueella. Tarkastajien
mukaan Su-25S koneiden tulitus eri
asejärjestelmillä osui tarkasti osoitettuihin maaleihin.
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Ilmauhka ja ilmatorjunta
talvisodan kynnyksellä
Suomalaisilla ei ollut vuonna 1939
mitään epäselvää, mistä suunnasta
maata uhattiin – eikä taida olla vieläkään. Kansakunnan historiallinen
muisti on pitkä – eikä maantieteellekään voi mitään. Ennen talvisotaa
julkaistuista väestönsuojelun käsikirjoista (Väestönsuojelun käsikirja
I: Ilmahyökkäykset ja niiden torjuminen. Porvoo 1939) käy selvästi
ilmi, miten ilma-pommituksia pelättiin ja niihin varauduttiin. Kaasuhyökkäysten pelko oli myös suuri,
olihan niitä käytetty maailmansodassa. Neuvostoliitolla oli maailman suurimmat ilmavoimat, joiden
ulottuvuus riitti koko maan pommittamiseen. Mielenkiintoista oli, että
Baltian maiden mahdollinen joutuminen Neuvostoliiton ilmavoimien
tukialueeksi otettiin arvioinneissa
huomioon (kuten kuvasta näkyy).
Niinhän siinä kävikin, että Suomen
etelä- ja länsirannikon kaupunkeja
aina Vaasaa myöten pommitettiin
Baltian tukikohdista. Pelko ei ollut
aiheeton.
Suomi oli valmistautunut huonosti suursotaan, mutta niin olivat
useimmat muutkin Euroopan pienet
valtiot – jos se nyt mikään puolustus
on. Tilanne näkyy seuraavasta taulukosta:

VALTIO RASKAAT
It.TYKIT (kpl)
Ruotsi
76
Sveitsi
8
Norja
75 mm tykkejä
Tanska
36
Suomi
28

KEVYET
IT.TYKIT (kpl)
154
44
20 mm tykkejä
20 mm Madsen
13

Kaikki pienet maat olivat hoitaneet ilmapuolustuksensa likimain
yhtä huonosti. Hämmästyttävää oli,
että Ruotsi ja Sveitsi olivat näin heikoilla, vaikka kummassakin maassa
valmistettiin ilmatorjuntatykkejä. Ne
myytiin ulkomaille! Sama tilanne oli
lentojoukoissa, useimmilla mailla oli
liian vähän lentokoneita ja erityisesti hävittäjiä. Suurvaltojen ”panssarilaivoja ja pommikoneita” –doktriini
oli omaksuttu pienissäkin maissa – ja
se kostautui sodassa. Ilmapuolustuksessa ei päde periaate ”hyökkäys on
paras puolustus”! Heikko ilmapuolustus antoi suurvalloille, kuten Saksalle ja Neuvostoliitolle, hyvät mahdollisuudet sotatoimiin ilmavoimien
tuella. Talvisodassa se ei nyt ihan toiminut…
Ilmapuolustuksen todellinen
tarve Suomessa havaittiin (?) vasta
syksyllä 1939, kun oli jo liian myöhäistä. Yhdysvalloille tehtiin ”toivomuslista” tarvittavasta lisäkalustosta: 606 ilmatorjuntatykkiä, 509
it.konekivääriä ja 450 lentokonetta,

IT.KK:T HUOM.
Alle 100
oli
yht. 20 ptria
120

joista 230 olisi ollut hävittäjiä. Pyydetty ilmatorjuntakaluston määrä
oli 7,5 kertaa suurempi kuin oleva
kalustomäärä, lentokoneiden määrä
3,7 kertaa suurempi. Joku oli tehnyt
tosi pahan virhearvion aikaisemmin?
Tällaista kalustomäärää ei ollut mitenkään mahdollista saada hankituksi nopeasti, kuten havaittiinkin.
Suomessa ei ilmeisesti tiedetty, että
amerikkalaisilla oli tuolloin melkein
yhtä huono tilanne, joten sopivaa kalustoa ei olisi ollut saatavissakaan.
Kun Saksa ja Neuvostoliitto tekivät
keskenään sopimuksen, aseita ei ollut saatavissa juuri mistään muualtakaan.
Perustamistehtävien (PTL)
mukaan olisi pitänyt muodostaa
18 raskasta ja 13 kevyttä ilmatorjuntapatteria, 5 kevyttä jaosta, 8
it.konekiväärikomppaniaa, 28 ras
kasta (20 mm) ja 6 kevyttä (7,62
mm) it.konekiväärijoukkuetta. Ylimääräisiin harjoituksiin 6.10.1939
kutsutuista ilmatorjuntayksiköistä
››
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jouduttiin kaluston puuttuessa lomauttamaan 40 %, jolloin 34 yk
sikköä jäi perustamatta. Varsinaisten ilmatorjuntajoukkojen käytössä
oli kalustoa seuraavasti: 28 kpl 76
mm ilmatorjuntatykkejä, 9 kpl 40
mm tykkejä, 24 kpl 20 mm tykkejä,
10 kpl keskuslaskimia, 18 kpl 2–4
m etäisyydenmittareita, 31 kpl valonheittimiä, 5 kpl kuulosuuntimia
ja 125 kpl konekiväärejä.
Kalustoa oli vähän ja osa siitä oli
teknillisesti vanhentunutta, kuten 76
ItK/14 Breda ja 76 ItK/16 Vickers.
Raskaita ilmatorjuntatykkejä oli
kuutta eri mallia. Ilmatorjuntakonekivääreistä yli puolet oli korvattava
40 • Ilmatorjunta 3/2009

tavallisella konekiväärillä (7,62 Maxim/09). Lentojoukoilla oli kenttien
suojana vain 20 ilmatorjuntakonekivääriä. Merivoimilla oli ilmatorjuntaaseita aluksillaan ja rannikkolinnakkeilla (25 kpl 75–76 mm, 29 kpl 40
mm, 30 kpl 7,62 mm).
Näillä eväillä jouduttiin sotaan
suurvaltaa vastaan. Torjuntavoiton
saavuttaminen on harvinainen tapaus sotahistoriassa – vastaavia on
vaikea löytää. Sotavarustuksen puute
jouduttiin kuitenkin maksamaan sotilaiden verellä, talvisodan miestappiot olivat hirveät. Armeija kuitenkin
teki sen, mitä varten se oli olemassa:
pelasti maan miehitykseltä ja suojeli

siviiliväestöä suurilta menetyksiltä.
Monessa muussa maassa kävi huonommin. Kuten tiedämme. Siperia
opettaa!
”Suojellakseen vapauttamme
täytyy armeijamme seistä valmiina.
Linnoitukset, tykit ja vieras apu eivät
auta, jos joka mies ei tiedä, että juuri
hän seisoo maansa vartijana. Muistakoot Suomen miehet, että ilman yksimielisyyttä ei luoda vahvaa armeijaa,
ja ainoastaan voimakas kansa voi turvallisena käydä kohti tulevaisuutta.”
–Mannerheim 1918-
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Vänrikkinä Pikiruukin patteristossa
Antti Isotalus, entinen upseerioppilaani RUK:sta, kirjoitti tässä lehdessämme faktoja johtamastaan Kokkolan kaupungista ja samaan syssyyn
oli aiheesta ryhtynyt kynälle myös
Ahti Lappi, entinen kurssi- ja palvelustoverini.
Kirjoitukset suorastaan pakottivat alle merkinneenkin tarttumaan
kynään.
--Albumissani on valokuva, jota tulee silloin tällöin katsottua. Kuva on
otettu Pikiruukin Ilmatorjuntapatteriston tuolloin uudehkon kasarmirakennuksen pihamaalla juhannuksen
alla vuonna 1960 eli liki puoli vuosisataa sitten; istu ja pala!
Kuvassa on alokaspatterin henkilökunta, kiireistä yksikönvääpeliä
lukuunottamatta. Keskellä seisoo
kapteeni Armas Iisakki Lusa, patterin päällikkö ja molempiin sotiimme
osallistunut, alunperin viestiaselajissa koulutuksensa saanut kadettiupseeri. Aselajiimme tultuaan hän oli
ensin toiminut patteriston viestiupseerina ja määrätty sitten patterin
päälliköksi, josta tehtävästä siirtyi
1961 PorPr:iin viimeisiksi palvelusvuosikseen. Kun valokuvaa katsoo
tarkasti, niin ei jää epäilystäkään siitä, etteikö kapteeni Lusa ollut herra
talossaan, suvereeni perusyksikkömme päällikkö. Ilmatorjuntatykeistä ja
niiden "viistoista sulkuunnostopinnoista" hän ei ollut kovin tarkasti perillä, eikä kait välittänytkään, mutta hänen auktoriteettinsa oli selvä.
Sotilasmestari Antti Kojon mielestä
Lusalla oli kuitenkin perin kiusallinen tapa saapua aamuisin työmaalle
useimmiten niin myöhään, että kel-

po vääpelimme joutui silloin tällöin
pyytämään jonkun vänrikeistä laittamaan yksikön vahvuusilmoituksiin
päällikön puumerkit. Niistä väärennöksistä ei kiipeliin jääty ja moisista
pikkuasioista huolimatta alle merkinneelle on vuonna 1979 edesmenneestä kapteenista jäänyt hyvä muisto.
Kuvassa on kolme "nuorta leijonaa", vänrikit kesäpuseroissaan kuten päällikkönsäkin. Tottakai! Mutta
tosiasia on, ettei vänrikeillä mitään
muuta asua ollutkaan.
Vasemmalla seisoo kesävänrikki
Heikki Happonen, tietoviisas nuorimies ja kirjoittajan palveluskumppani usealtakin kurssilta. Asuimme
Tolvasten omakotitalossa Kokkolan
Halkokarilla, josta polkupyöräilimme
aamuisin - vain kerran pommiin nukuttuamme - ansiotyöhömme. Heikki
Juhanista tuli sittemmin everstiluutnantti ja TurItPston komentaja.Hän
palveli useaan otteeseen ulkomaiden
kriisialueillakin, joista on nyttemmin
kotiutunut ja asuu tätä nykyä Hämeenlinnan kaupungissa ausser Dienst.

Keskimmäinen nappiherra on
Pekka Mäkelä Kannuksesta. Hän
oli RUK:n kurssilta 101 kuten mekin, mutta oli palvellut jalkaväessä ja
osasikin heti alkuunsa ainakin tämän
kirjoittajaa sujuvammin pitää varusmiehille sulkeisjärjestyksen harjoituksia. Pekalla oli jo tuolloin garderobissaan jopa "koppalakki", mutta ei
silti lähtenyt upseerin uralle, vaikka
palveli vänrikkinä vielä seuraavankin
kesän. Hän valmistui Oulusta kansakoulunopettajaksi ja omisti myöhemmin ison ratsuhevostallin Oulussa,
jossa piti 80-luvulla pari ratsastuksen
kertaustuntia tämän kirjoittajallekin.
Kolmas vänrikki on tämän kirjoittaja, joka hienon vänrikkikesän
loputtua päätyi Kadettikouluun ja
palveli kaikkiaan toistakymmentä vuotta opettajana RUK:ssa ja
IlmaSK:ssa sekä OulItPston ja Golanilla toimineen YK-pataljoonamme
komentajana ja siirtyi reserviin 1987.
Miehen paras anti ilmatorjunta-aselajille on kuitenkin kaksi poikaa, jot››
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ka ovat isänsä tavoin suorittaneet Haminassa it-upseerikurssinsa.
Meitä jotenkin vastuullisempina kouluttajina toimivat kuvan kantaaliupseerit. Vasemmalla on kersantti Jouko Mäkinen, joviaali persoona
ja isoääninen kouluttaja, joka siirtyi
Ilmasotakouluun työskennellen siellä pääosan palvelusajastaan ja toimi
sittemmin Kauhavalla yrittäjänä. Ylikersantti Markus Nurila oli mukava
ihminen, jonka aitoa keskipohjalaismurretta ei väsynyt kuuntelemasta.

Hän oli myös erittäin lahjakas muusikko ja siirtyi aikanaan Rovaniemelle patteristonsa mukana. Nämä
molemmat miehet ovat jo siirtyneet
tuonpuoleiseen.
Kersantti Jorma Heinsuo on seuraava. Hänkin siirtyi Kokkolasta Someroharjuun, josta sittemmin LapLston ja LR:n kautta reserviin ja asustaa
nykyisin osan vuotta Espanjan auringon alla. Kersantti Reino Viertola oli kuvan oton aikaan va-kersantti
ja aliupseerikurssikaverini Ilmator-

juntakoulusta, rauhallinen ja osaava
mies, joka kouluttautui tutka-alalle ja
palveli Rovaniemellä, jossa eläköityi
ja nykyisinkin asustaa. Lyhyehkön
ajan patterissamme palveli myös kersantti Kosti Olli, mestariampuja, joka
myös siirtyi Ilmasotakouluun ja toimi Kauhavalla vuosikaudet liikenneopettajana sekä asuu alle merkinneen
naapurustossa.
--Patteriston komentajana oli everstiluutantti Erkki Tarvainen, ahkera
ihminen ja urheilumies. Patteristoupseerina toimi majuri Arnold Airakorpi, joka oli kesävänrikin näkökulmasta katsoen jotenkin etäinen
herrasmies. Uuden kasarmiraken-

”It-kenraalit” Latvian presidentin
ooppera-aitiossa

La Boheme käsiohjelma
42 • Ilmatorjunta 3/2009

Toisen maailmansodan jatkuessa Suomen armeijan ja Saksan Wehrmachtin kesken tehtiin sopimus, että suomalaiset
saavat Saksalta uusia aseita eli tutkia. Sopimuksen mukaan
suomalaiset lähettivät Saksaan komennuskunnan, jota johti silloinen kapteeni Aake Pesonen ja hänen avustajanaan
luutnantti Veikko Rantalainen. Herrat upseerit lensivät saksalaisella Junkers-sotilaskoneella Helsingistä Tallinnaan.
Tallinnasta jatkettiin junalla kohti Berliiniä. Ensimmäinen
yö vietettiin kuitenkin Riiassa, Latvian pääkaupungissa.
Kultturelleina herrasmiehinä Aake Pesonen ja Veikko
Rantalainen halusivat mennä Riian oopperaan. Lippuja ei
ollut myynnissä. Herrat keksivät mennä paikalliseen Saksan komendatuuriin. Saksalainen komendantti huomasi
suomalaisten upseerien punaiset kauluslaatat ja reväärit.
Saksan armeijassa nämä olivat kenraalien tunnusmerkit.
Isälleni Veikko Rantalaiselle ja Aake Pesoselle annettiin Riian oopperassa entinen Latvian presidentin, Riian
silloisen saksalaisen gauleiterin aitio. Oopperassa esitettiin ooppera La Boheme, jonka alkuperäisestä ohjelmalehtisestä on kuva oheisena.
Toisena kuvana on mukana suomalaisista sotilaita
ja saksalaisista kouluttajia Berliinissä Flackartillerieschule 3. edessä. Tutkien saaminen Suomeen edesauttoi Helsingin pelastamisessa ja Stalinin ”nyrkin”,
kaukotorjuntailmavoimien(ADN) suurpommitusten tuhojen minimoimisessa helmikuussa 1944. Isäni Veikko
Rantalainen sai vielä 1943 lisäkoulutusta tutkista Petsa-

nuksen takana oli Ankkalampi, jonka
pohjasta me vänrikit iltapuhteinamme nostelimme komentajan johdolla kiviä, joilla reunustimme lammen
rantapenkereitä, ja komeata jälkeä
siitä syntyikin!
Kaunis kesä kului patteriston satapäisen saapumiserän tulevia maanpuolustajia kouluttaen. Muistan useita
alokkaita vielä sukunimiltäänkin, mutta hyviksi tuttaviksi jälkeenpäin tulivat
Manu Mikael Jaakonaho, palvelustoverini RUK:sta ja sittemmin everstiluutnantti sekä Markku Niku, josta tuli
teologi ja on nykyisin kunnianarvoisa
Limingan emerituskirkkoherra.
Alokkaille ja sittemmin tykkimiehille opetettiin talon tapoja,

mossa saksalaisissa joukoissa, josta
kolmas kuva.
Jutussa mainitut kaksi herrat olivat tärkeissä tehtävissä Helsingin ilmapuolustuksessa suurpommitusten
aikana 1944. Majuri Aake Pesonen
oli eversti Pekka Jokipaltion nimittämä torjuntakeskuksen päällikkö ja
Veikko Rantalainen torjuntapäällikön apulainen. Torjuntakeskus sijaitsi Korkeavuorenkadulla pääpaloaseman alla noin 10 metrin syvyydessä
Suomen peruskalliossa. Isäni tehtävänä oli komentaa, mihin kohtiin
hyökkäävien venäläisten pommikoneiden eteen sulut ammuttiin, mitkä
patterit osallistuivat ammuntaan ja
ammuttiinko koko vai puolisulkuja.
Minulla oli henkilökohtaisesti
mahdollisuus tutustua kaksi kertaa
torjuntakeskuksen tiloihin. Ensimmäisen oli helmikuussa 1944. Silloin
oli meneillään yksi suurpommituksista ja äitini Heta Rantalainen työnteli puolivuotiasta minua Helsingin
keskustassa. Hälytyssireenien soidessa hän vei minut Erottajan pommisuojaan. Se oli niin täynnä ihmisiä, että äitini Heta joutui pitelemään
minua käsillään päänsä yläpuolella.
Vanhempieni kertoman mukaan
äitini sai jollain tavalla välitettyä tie-

marssittiin, ammuttiin ja ehdittiin jo
jonkin verran käsitellä kanuunoitakin
sekä käydä päiväseltään jopa Lohtajalla puolukassa, jossa vaatimuksena
oli "vähintään kolme pakillista miestä päälle".
Summa summarum: Kesävänrikkiaika Pikiruukissa oli hieno kokemus.
PohmItPsto siirtyi reilun kymmenen
vuoden kuluttua Kokkolasta Rovaniemelle, jossa sai erisnimekseen RovItPston ja muodosti sittemmin - yhdessä OulItPston kanssa - vankan ytimen nyt jo yli kaksikymmentä vuotta
sitten perustetulle, kunniakkaalle Lapin Ilmatorjuntarykmentille.

***
Jutussa oleva käsite ”viisto sulkuunnostopinta” puhutti päätoimittajaa ja
tämän kirjoittajaa. Siitä vielä. Patterimme asekalustoon PohmItPstossa
kuului mm. 20 ItK/VKT. Tuossa kanuunassa oli kaksiosainen lukkolaite ja näissä liikkuvissa kappaleissa
pala viistopintaa, joka lukkomassojen eteen mennessä ”nosti” yläkappaleen eli varsinaisen lukon ns. jäykkäyhteyteen sulkien siten patruunalaukauksen tilaansa hituista ennen kuin
iskuri iski nalliin; näin muistelen.

Seppo Takamaa

It-opintokurssi Saksassa 1943

don isälleni, että olemme naapurisuojassa. Torjuntakeskuksen ja Erottajan pommisuojan välissä oli rautaovi, josta äitini ja minut päästettiin
torjuntakeskuksen tiloihin. Minulla
ei ole mitään käsitystä siitä, mikä minun osuuteni senkertaisen torjunnan
onnistumiseen oli.
Seuraava käyntini torjuntakeskuksessa tapahtui joskus 1940-luvun
lopulla tai 1950-luvun alussa, jolloin
asuimme Santahaminassa. Isäni vei
minut Korkeavuorenkadulle ja siellä
kivijalassa oli rautaovi. Hänellä oli
avain ja laskeuduimme kalliosuojaan. Siellä isäni näytti minulle tor-

juntatason, josta olen myöhemmin
nähnyt kuvia monessa Helsingin
suurpommituksista kertovissa kirjoissa sekä myös suurpommituksista kertovassa DVD:ssä.
Kirjoittaja,
reservin
it-luutnantti,
fil.maisteri
Olavi Rantalainen on
everstiluutnantti Veikko
Rantalaisen
vanhin poika.
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Everstiluutnantti Vesa Sundqvist
Koulutuskeskuksen johtaja
Ilmasotakoulu

Ilmasotakoulun koulutuskeskuksessa
vaihtui johtaja
Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen
johtaja vaihtui 1.8.2009. Vaihtotilaisuus pidettiin 11.8.2009 Ilmasotakoulun Aquila (Kotka) -rakennuksen Ehrnrooth-auditoriossa, jossa oli
aiemmin aamupäivällä pidetty Ilmasotakoulun lukukauden avajaiset yliopistollisen käytännön mukaisesti.
Kyseinen Aquila-erikoisluokkarakennus on myös koulutuskeskuksen
pääpaikka, jossa sijaitsevat johdon,
korkeakouluosaston ja koulutusosaston henkilöstön työskentelytilat sekä
monipuoliset luokkatilat mm. ITTHja MST-ympäristöissä. Tutkimus- ja

kehittämisosasto sekä harjoitus- ja
lentolaiteosasto sijaitsevat Luonetjärven varuskunnan muissa osissa.
Keskuksen johtajan vaihtotilaisuuden jälkeen tutustuttiin mm. Ilmatorjuntakoululta siirrettyyn perinne-esineistöön, jota ehtikin kertyä
melkoinen määrä Ilmatorjuntakoulun
reilun 67 vuoden kunniakkaan historian aikana. Koulutuskeskus vaalii
Ilmatorjuntakoulun perinteitä mm.
siten, että sen perinnelippuna on Ilmatorjuntakoulun lippu ja sen perinnepäivänä vietetään Ilmatorjuntakoulun perinnepäivää 1.8.

Koulutuskeskuksen johtajan sauva (entinen Ilmatorjuntakoulun johtajan sauva) vaihtoi myös omistajaa
Teijon onnistuneen laatankiinnitysoperaation jälkeen. Ennen juhlalounasta ehdittiin myös hämmästellä
Ilmatorjuntakoulun (1940-2007)
johtajien ja Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen (vuodesta 2005 alkaen) johtajien valokuvia, jotka on
kiinnitetty Aquilan kahvion seinään.
Ja luonnollisesti entisillä koulun ja
keskuksen johtajilla oli hetki aikaa
tarkastaa entisten Ilmatorjuntakoulun
johtajien lahjoittaman (1.8.1990) hopeisen pikarisarjan kunto…
Ohessa Teijon ja Vesan puheet
vaihtotilaisuudessa.

Everstiluutnantti
Teijo Oksasen puhe

Teijon vapautuneesta olemuksesta huokuu riemu tuloksekkaasta pestistä koulutuskeskuksen peräsimessä. Syytä iloon on myös kapteeni Timo Rissasella, joka
palkittiin vaihtotilaisuuden yhteydessä koulutuskeskuksen johtajan kannustusstipendillä ansioistaan JOKE06-projektissa.
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Herra eversti, arvoisat kutsuvieraat
ja hyvä Ilmasotakoulun ja koulutuskeskuksen väki!
On kulunut kaksi vuotta ja kolme kuukautta siitä, kun pidin johtajakauteni avajaispuheeni tältä paikalta. Tätä aikaa on leimannut palkatun
henkilökunnan uuden koulutusjärjestelmän ylösajo, Ilmatorjuntakoulun
lakkauttaminen ja sen toimintojen
käynnistäminen Ilmasotakoululla.
Ohjausta sen hetkisiin uudistuksiin
sain Ilmavoiminen esikuntapäälliköltä. Hän lausui minulle, että nyt on
myös tuhannen taalan paikka laittaa
organisaatio uuden palkatun henki-
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löstön koulutusjärjestelmän mukaiseksi. Tässä uudessa organisaatiossa
olemmekin sitten toimineet vuodesta
2008 alkaen.
Palkatun henkilöstön koulutusjärjestelmässä on ollut uudistuksia,
uudistuksia ja uudistuksia. Upseerikoulusta on muuteltu vuodesta 1993
ja uusimuotoinen aliupseerikoulutus
käynnistyi muutama vuosi sitten.
Ilmatorjuntakoulua on yritetty
siirtää Tuusulasta aikaisemminkin
ilman tulosta. Vuosina 1974 – 1985
käytiin keskustelua siitä pitäisikö
Ilmatorjuntakoulu siirtää Kauhavalle osaksi Ilmasotakoulua (nyk Lentosotakoulu). Tällä kertaa se sitten
toteutui, mutta paikaksi tuli Tikkakoski.
Ilmatorjuntakoulun historiasta
löytyy myös tieto, että Ilmatorjuntakoulutus ei ole Jyväskylän alueella ensimmäistä kertaa. Vuonna
1941 Ilmatorjuntakoulu, silloiselta nimeltään Ilmatorjuntakoulutuskeskus, toimi kesällä (27.6. – 31.8)
1941 Jyväskylä-Vaajakoski alueella. Asiaan liittyen olen harrastanut
pienimuotoista sotahistoriaa ja yrittänyt selvittää keskuksen toimintaa
Vaajakoskella. Ensisijaisesti olen
yrittänyt hakea rakennuksia, joissa keskus on toiminut. Suurin osa
näistä rakennuksista on jo kuitenkin
purettu, mutta majoitustilana käytetty Janakan koulu on vielä pystyssä.
Toivottavasti sinne saadaan aikanaan
muistolaatta kertomaan omaa ilmapuolustuskoulutuksen historiaa.
Minkälaiseksi Koulutuskeskus
on sitten viime vuosina kehittynyt?
Koulutuskeskus on jatkuvasti
kehittyvä oppimisen ja kasvun keskus, jonka päätehtävänä on kouluttaa puolustusvoimiin luotettavia ja
itsenäisiä johtajia, asiantuntijoita ja
ammattiosaajia sotilasilmailun ja ilmapuolustuksen eri tehtäviin.

Tehtävää toteutetaan yhdessä
Maanpuolustuskorkeakoulun, Ilmavoimien joukko-osastojen, maavoimien joukko-osastojen sekä muiden
puolustushaara- ja aselajikoulujen
kanssa.
Koulutuskeskus on oppiva organisaatio, joka tuottaa osaamista koko
valtakunnan ilmapuolustuksen tarpeisiin. Se tunnetaan monimuotoisen
koulutuksen edelläkävijänä puolustusvoimissa. Sen henkilökunta arvostaa yhteistoimintakykyä, pedagogista
osaamista, inhimillisyyttä, kehittävää asennetta ja opiskelijakeskeisiä
ratkaisuja sekä kannustaa asiantuntijuuden jakamiseen ja elinikäiseen
oppimiseen.
Opetustehtävä korostuu myös siinä, että jokainen Koulutuskeskuksen
työntekijä toimii opettajana, tehtävästä riippumatta, pitämällä opetustilaisuuksia ja ohjaamalla opiskelijoiden tutkimustöitä.
Koulutuskeskus toimii yhteistyöverkostoissa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Se on mukana myös materiaalihankinnoissa,
tutkimushankkeissa ja kehittämässä
puolustusvoimien tulevaisuuden järjestelmiä.
Edellä mainittua kuvausta tukee
hyvin myös Koulutuskeskuksen tunnuslause AB IGNE IGNEM – tuli tulesta syttyy – mikä kuvaa jatkuvan
oppimisen paloa.
Koulutuskeskuksessa oleva tekemisen ”henki” on tarttunut myös
muualle Ilmasotakouluun. Tästä
osoituksena Ilmatorjunnan ritarimalja luovutettiin Ilmasotakoululle
toimintavuoden 2008 ansioista. Luovutus tapahtui 27.5.2009 Ilmatorjuntaharjoitus 1/09:n päätöstilaisuudessa Lohtajalla.
Palkitsemisen perusteena on käytetty sitä työn laatua ja tehokkuutta,
mitä Ilmasotakoulu on osoittanut Il-

Vastuu ammattisotilaiden ja kadettien
koulutuksesta on siirtynyt uusille
harteille.

matorjuntakoulun tehtävien ja henkilöstön siirtämisessä Tikkakoskelle
sekä ilmatorjuntakoulutuksen käynnistämisessä uudessa toimintaympäristössä. Edellistä tulosta on myös
edesauttanut kaikkien ilmasotakoululaisten positiivinen ja vastaanottavainen asenne uutta siirtynyttä henkilöstöä kohtaan.

Hyvät kuulijat
Koulutuskeskuksen kehittäminen
puolustushaarakoulun ytimeksi ei ole
vielä valmis. Haasteita riittää vielä
tuleville vuosille. Lähiajan haasteina
tulevat olemaan maisterikoulutuksen
aloitus, Maanpuolustuskorkeakoulun
toteuttama korkeakouluarviointi ja
››
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aliupseerikoulutuksen ylösajo ja siihen liittyvä osaamisen näyttöjärjestelmä.
Seuraajani Vesa Sundqvist on
mielestäni erittäin sopiva upseeri ja
ihminen johtamaan Koulutuskeskusta. Hän on muun muassa ollut Pääesikunnassa mukana suunnittelemassa
Ilmatorjuntakoulun uudelleen sijoittamista ja hän on ollut myös projektipäällikkö Suomen ilmatorjunta -multimediaesityksen tuottamisessa, minkä päivittämisen vastuu on annettu Ilmasotakoululle. Vesan osalta voidaan
sanoa, että sen minkä taakseen jättää
sen edestään löytää. Toivotan Vesalle
onnea uusiin haasteisiin!
Uusi tehtäväni Maanpuolustuskorkeakoululla on Jatkotutkintoosaston apulaisjohtaja, käytännössä Esiupseerikurssin johtaja. Tämä
tehtävä on hyvä jatkumo Ilmasotakoulun jälkeen. Täällä Tikkakoskella
olen saanut hyvän tuntuman upseerien peruskoulutuksen haasteisiin ja
nyt on ollut helppo siirtyä upseerien
jatko- ja täydennyskoulutuksen ympyröihin, missä odottaa omat muutospaineet 2010-luvulla.
Santahaminassa kohtalonani tai
sattumana on ollut saada ritaritalolta Mannerheimin ristin ritarin luutnantti Lauri Nissisen mukaan nimetty työhuone. Luutnantti Nissinen on
myös Koulutuskeskuksen nimikkoritari, joka kävi Ilmatorjuntareserviupseerikurssin, 26. kadettikurssin
ja toimi hävittäjäohjaajana talvi- ja
jatkosodassa. Eli perinteetkin tuntuvat jollain tavalla seuraavan Santahaminaan.
Lopuksi haluan kiittää Ilmasotakoulun johtoa ja henkilöstöä sekä
muita yhteistyökumppaneita siitä
arvokkaasta tuesta, mitä olen saanut täällä Tikkakoskella toimiessani. Kiitos!
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Everstiluutnantti Vesa
Sundqvistin puhe
Herra eversti, hyvät naiset ja herrat!
Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen johtajan tehtävä on minulle todella mieluisa johtuen jo pelkästään
Teijon mainitsemasta aikaisemmasta palvelusurastanikin muun muassa pääesikunnan maavoimaosastolla
vuosina 2003-2006. Siellä tehtävieni
yksi painopistealue oli koulutus- ja
henkilöstöasiat. Tuntuma joukkoosaston arkeen on säilynyt myös
varsin hyvänä, sillä olin yleisesikuntaupseeriksi valmistumisen jälkeen vuosina 2000-2003 operaatiopäällikkönä Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä ja nykyiseen tehtävääni
siirryin esikuntapäällikön paikalta
Lapin Ilmatorjuntarykmentistä vajaan kolmen (3) vuoden palveluksen jälkeen. Kansainvälisiä kriisinhallintatuulahduksia kävin haistelemassa nuorena upseerina Bosniassa
vuosina 1997-98 jääkärikomppanian
varapäällikön ja päällikön tehtävissä.
Upseeriksi valmistuin vuonna 1991
kadettikurssilta 75 ja urani alkuvuodet palvelin Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä opetusupseerin, AUK:n
linjanjohtajan, yksikön varapäällikön, yksikön päällikön sekä toimistoupseerin tehtävissä.
Tällä kokemuksella olen vakuuttunut siitä, että puolustusvoimien tärkein tehtävä rauhan aikana on
koulutus. Ja kun koulutuskeskuksen
harteille on sälytetty palkatun henkilöstön, erityisesti ammattisotilaiden
ja kadettien koulutus, niin ollaankin
jo aivan ytimessä. Ilmavoimien ja
ilmatorjunnan palkatun henkilöstön
koulutuksen yhdistämisestä saadut
kokemukset ovat rohkaisevia ensimmäisen puolentoista vuoden (1½)
ajalta, mutta laakereille ei ole varaa
jäädä lepäämään, kuten everstiluut-

nantti Oksanenkin puheessaan totesi.
Ilmasotakoulun koulutuskeskuksen johtajan tehtävä on ollut lyhyen historiansa aikana, siis vuodesta
2005, tuulinen paikka. Viides vuosi
on meneillään ja viides johtaja on
juuri aloittanut tehtävänsä - toivottavasti Teijon kausi johtajana, 2 vuotta
ja 3 kuukautta, näyttää suuntaa kohti
pidempiä palvelusjaksoja myös johtotehtävien osalta, sillä on selvää,
että järjestelmän laadukas kehittäminen edellyttää tiettyä jatkuvuutta tehtävienhoidon osalta kaikilla tasoilla.
Ympyrä on tavallaan sulkeutunut, kun ilmatorjunta palasi Jyvässeudulle. Kehityskulku jatkosodan
aikaisesta Ilmatorjuntakoulutuskeskuksesta Ilmasotakoulun koulutuskeskukseksi on ollut huima. Ehkäpä
koulutuskeskusta kuvaavampi nimi
olisikin tulevaisuudessa ilmapuolustuskeskus, eritoten mahdollisen entistäkin tiiviimmän yhteistyön myötä
ilmataistelukeskuksen kanssa.
Herra everstiluutnantti Teijo, kiitos hyvästä perehdytyksestä. Kiitos
myös Ilmasotakoulun ja erityisesti
sen koulutuskeskuksen eteen tekemästäsi pyyteettömästä ja tuloksekkaasta työstä. Kovasti onnea ja menestystä esiupseerikurssin peräsimessä - pärjäät varmasti!

Hyvät ystävät
Aloitan haasteellisessa tehtävässäni luottavaisin mielin ja tyytyväisenä saamastani lämpöisestä vastaanotosta ensimmäisten palveluspäivieni aikana Ilmasotakoulussa. Annan
kokemukseni käyttöön tiedostaen ja
muistuttaen, että yhteen hiileen puhaltamalla viemme kehitystä parhaiten eteenpäin.
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Jälkimietteitä armeijan harmaista
Kun minua pyydettiin kertomaan,
mitä 362 palveluspäivästä jäi käteen,
otin haasteen vastaan kiitollisena.
Reserviin siirryttyäni olen soitellut
kitaraa laiturin nokalla kuukauden
päivät, joten on mukava muistella hieman menneitä ja kertoa oman
vuoteni kohokohdat. Olisi liian helppoa kertoa vuodestani parilla sanalla,
kuinka ensimmäisenä päivänä haettiin ensimmäiset varusteet, kuinka pahalta tuntui viettää yöttömiä öitä lähivartiomiehenä tai niistä loputtomista
aamuista Parolan Panssariprikaatissa.
Vaikka vuoden omasta elämästään voi
viettää monella tapaa, antoi armeija
minulle loistavan tilaisuuden oppia
enemmän itsestäni, koota ajatuksiani,
selvittää arvomaailmaani sekä kerätä
unohtumattomia kokemuksia.
Vuosi oli lyhyt, se meni nopeasti.
Mutta vuosi oli myös pitkä. Tuntui,
että se kesti ikuisuuden. Kun astuin
palvelukseen saapumiserässä II/08,
oli mielessä vain mahdollisimman
nopea puolivuotinen, jotta jääkiekon
ja musiikin harrastus ei kärsisi. Jotta
oma elämäni ei kärsisi. Mutta hyvin
nopeasti ajatukset muuttuivat. En tiedä oliko se sitten sellaista perisuomalaista ajatusmaailmaa vai mitä, mutta
halusin suorittaa varusmiespalvelukseni kunnialla loppuun asti, parhaani
tehden. Ja niin asetin itselleni tavoitteeksi päästä reserviupseerikouluun
- ja minä pääsin.
Kun tammikuussa pakkasta oli
parisenkymmentä astetta ja päivät
oli pimeitä kuin mustat yöt, jokainen hetki palveluksessa tuntui liian
pitkältä ja välillä tuntui siltä, että ka-

HELITR:n juuri ylennetyt vänrikit saapumiserää 2/2008 kuvassa vasemmalta:
Kalle Nurmi, Ville Rantamäki, Pietu Pölönen, Petri Vinnikainen, Juha Väyrynen,
Lasse Mononen, Eero Mononen, Markku Rantanen, Jesse Suokas, Henri Lilius,
Viivi Kuusiaho, Johannes Lehtinen, Miikka Kuisma, Veli-Matti Päkkilä, Antti
Tuomisto ja Ville Hannikainen.

duin valintaani. Intissä saadut ystävät, mielenkiintoiset tehtävät, kunnossa olleet kotiasiat ja lopulta kevään koittaminen saivat minut kuitenkin jaksamaan.
Ampumaleiri. Alokaskaudella
harjoiteltiin taistelijaparin puolustusammuntoja täyden kuun alla. Kun
lopulta pitkän odotuksen jälkeen tuli
meidän vuoro, ja pääsin tykittämään
ensimmäiset valojuovat areenalle, oli
näky hämmästyttävän kaunis. Taivas
oli välillä mustansininen, välillä vihreä ja toisinaan myös violetti. Valojuovat, räjähteet ja valaisimet tekivät kauniista yöstä taivaallisen upean. Onneksi tuo hetki kauneudesta
syöpyi mieliini.
Ensikosketus Sergei-tykkiin. Vii-

me marraskuussa Lohtajan räntäsateessa päästiin ensimmäistä kertaa
nauttimaan oman aselajin antimista.
Ammunnat olivat onnistuneet ja oli
hienoa nähdä, että muutamat myytit
pystyttiin rikkomaan. Vaikka Sergei
ei pystykään tiputtamaan ohjuksia
kymmenien kilometrien päästä, niin
ei se tykki ollut huono niin kuin monet ovat väittäneet. Tuntui siltä, että
Sergei'tä kritisoidessa unohtuu sen
käyttötarkoitus.
Sotaveteraanien kertomukset.
Varsinkin RUK:ssa pääsi monta kertaa nauttimaan tarinoista, jotka eivät
olleet syntyneet leirinuotiolla, vaan
keskellä surua ja kyyneleitä. Sotaveteraanien tapaamiset ja luennot oli››
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vat intin parhaimpia ja jännittävimpiä
hetkiä. Kertomukset tulivat suoraan
sydämestä, joita kuunneltiin isolla
antaumuksella.
RUK:n kurssijuhla. Kolme kuukautta Haminassa toi mukanaan elinikäisiä ystäviä. Tiivis yhdessäolo palkittiin upealla juhlalla, jonka saimme viettää yhdessä seuralaistemme
kanssa. Se ilta oli yksi niistä, joita
moni ei tule siviilissä näkemään.
Ehdottomasti varusmiespalveluksen
kirkkaimpia hetkiä.
Johtajakausi. Kun lopulta Haminasta palattiin Parolaan, odotti siellä
uusi saapumiserä alokkaita ja meidän
alikersantit. Kuusi kuukautta kestänyt matka heidän kanssaan oli pitkä,
mutta erittäin antoisa. Kaikkein vaikeimmista, hankalimmista ja stressaavimmista tilanteista jäi parhaim-

mat kokemukset ja eniten muisteltavaa. Harjoitus teki lopulta mestarin
ja meistä kasvoi sodan ajan patteri,
jota ei tarvitse hävetä.
Vänrikiksi ylentyminen. Viimeinen aamu oli juhlan aamu. Panssariprikaatissa minulla oli monta ystävää,
jotka olivat omissa aselajeissaan kokelaita. Uskomaton tunne oli kuulla
prikaatin Komentajan sanovan "...
tällä päivämäärällä Tasavallan Presidentti on ylentänyt teidät Vänrikeiksi.". Liikuttuneisuuden hetki oli
uskomaton, ja oli hieno nähdä kuinka pitkä työ oli herkistänyt monen
ystävänkin.
Matka-ajan pidennys. Alokaskaudellani eräs alikersantti kehoitti
alokastoveriani jättämään tyttöystävälleen soittelun, koska naisilla on
tapana jättää parin kuukauden si-

sällä armeijan harmaisiin siirtyneet
miehen alut. Itselleni kävi toisin ja
löysin tyttöystävän intin alkuaikoina.
Muistelen lämmöllä sitä keskustelua
erään yliluutnantin kanssa, joka lupasi myöntää matka-ajan pidennystä,
mikäli olisin tosissani tämän tytön
kanssa. Ja lopulta minä lähdin yhtenä perjantaina viikonloppulomille
Kajaaniin heti puolenpäivän jälkeen.
Vuosi on pitkä aika. Sen aikana
ehtii tapahtua paljon ihmeellisiä asioita, sen takia se tuntuukin pitkältä.
Mutta kun tekemistä riittää, niin aikakin kuluu nopeasti. Ja kun lähtee
avoimin mielin uusiin haasteisiin, ei
huomisesta ole hätää, eikä oma elämä kärsi. Kuten ei minullakaan.
- Antti Tuomisto – reservin vänrikki

12.ITUK 60 vuotta
Upseerikurssi kokoontui Leo
Snellmanin (Virkkunen) johdolla
13.5.2009 Katajanokan kasinolle.
Kurssilaisten osoitteita on tiedossa
29 ja heistä saapui paikalle 12. Oli
mielenkiintoista katsella miten hyvin yhteishenki oli säilynyt nämä
vuodet. Herkullisen aterian aikana
loin katsauksen ilmatorjunnan ke-

hitykseen ja nykyisiin olosuhteisiin.
Hämmentävänä asiana kurssilaiset
pitivät ilmatorjunnan supistamista.
Heidän aikanaan oli kuusi ilmatorjuntapatteristoa kahdessa rykmentissä ja Ilmatorjuntakoeampuma-asema
sekä Ilmatorjunta-asekoulu. Lisäksi
prikaateissa oli ilmatorjuntakomppaniat. Erityisesti ihmeteltiin sitä, millä

asejärjestelmillä torjutaan yli kymmenessä kilometrissä lentäviä laitteita, sen jälkeen, kun BUK-kalustosta
on luovuttu. Kurssi kokoontuu jälleen muutaman vuoden kuluttua.
Hannu Pohjanpalo
ilmatorjuntaihminen

A-LASKUVARJO OY
www.uotila.com
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Reserviläiset Lohtajalla 22.-24.5.2009
Toijalan Reserviupseerikerhon itmiesten keskuudessa syntyi ajatus
”poikkitieteellisestä” it-harjoituksesta, johon kutsuttaisiin myös muiden
aselajien edustajia. Asia saatettiin
Hämeen osaston hallituksen käsittelyyn. Siellä todettiin, että tämähän
olisi hyvä tapa saada käytännön harjoitusta ja samalla tehdä ilmatorjunta-aselajia laajemmin tunnetuksi ja
saada vaikutteita muista aselajeista.
Hämeen osaston esityksen pohjalta
HELITR päätti järjestää VEH-harjoituksen Lohtajalla reilulle tusinalle nuoria aktiivisia upseereita, joista
puolet oli it-miehiä ja puolet edusti
muita aselajeja. Päätavoitteena oli
ampua turvallisesti ilmatorjuntakonekiväärillä, joka on useiden joukkojen omasuoja-ase.
Kolmipäiväisen harjoituksen
ajankohdaksi sovittiin toukokuun
toiseksi viimeinen viikonloppu. Kun
ilmeni, että Jukka Yrjölän johtama
MPK:n it-kurssi oli suunniteltu pidettäväksi samaan aikaan Lohtajalla,
päätettiin säästösyistä ja käytännön
järjestelyjen helpottamiseksi yhdistää nämä ryhmät. Näin kokonaisvahvuus nousi 22:een.
Harjoitus aloitettiin perjantaiaamuna Parolannummella varustautumisella, minkä jälkeen siirryimme
Lohtajalle linja-automarssina. Harjoituksen pääkouluttajana toiminut
ylil (nykyisin kapt) Petri Ruotsalainen aloitti linja-autossa pääaiheen eli
itkk:n kouluttamisen.
Joillekin harjoitukseen osallistuneille oli annettu tehtäväksi valmistella etukäteen tietoiskuja, joita he
esittivät sopiviksi katsottuina ajankohtina menomatkalla, perillä Lohtajalla ja paluumatkalla. Näin vältyttiin

tyhjäkäynniltä. Tietoiskujen aiheina
olivat:
Timo-Pekka Koivuniemi
- Vapepan toiminta
Eero Lauhkonen
- Ensihoito ja loukkaantuneen kuljetus, sekä elvytysohjeet
Jarkko Järvenpää
- Sirotemiinoitteet sekä toiminta
kohdattaessa tällainen miinoite ja
raivaaminen ampumalla
Jussi Pekkala
- Miten it on organisoitu (rykmentti
- patteristo - patteri - jaos - ryhmä)
Sami Kautto
- Katsaus ilmatorjunnan asejärjestelmiin
Antti Salakka
- Panssari-ilmatorjunta ennen
Marksmania (Anti ja SU)
Mikko Kuitunen
- Panssari-ilmatorjunta / Marksman
Juha Hämekoski
- It:n viestiyhteydet
Yrjänä Seppälä
- Uusi it-ohjusjärjestelmä
(NASAMS)
Nämä kaikki esitykset olivat hyvin valmisteltuja ja esitettyjä. Lisäksi Petri Ruotsalainen, joka oli juuri suorittanut ilmatorjuntapäällikkökurssin, valaisi, miten yhtymän

puitteissa järjestetään ilmatorjunta
aluesuojausperiaatteella. Opimme,
että asiansa tunteva kouluttaja kykenee saamaan viestinsä perille myös
maasto-olosuhteissa esimerkiksi
keppiä, halkoja ja käpyjä havaintovälineinä käyttäen.
Lohtajalle saapumisen jälkeen
itkk-koulutus jatkui ja sen päätyttyä pääsimme seuraamaan itptri:n
pimeäammuntoja, jotka alkoivat
auringon vielä kauniisti paistaessa.
Hämärä saapui lopulta ja sen myötä
helpottunut valojuovatähystys mahdollisti 35 millisen it-kanuunan ja
modernisoidun Sergein osumatarkkuuden arvioinnin. Tulokset olivat
jopa it-miesten mielestä yllättävän
hyviä. Ammuntojen jälkeen palasimme teltoille ja siirryimme iltapalan jälkeen telttoihin odottamaan
seuraavaa päivää.
Lauantaiaamuna suuntasimme
jälleen rannalle, koska vuorossa oli
harjoituksen pääohjelma eli itkk-ammunnat. Edellisen päivän koulutus
kirkkaana mielessä suoritimme tarvittavat valmistelevat toimenpiteet,
kuten vyöttämiset, ja aloitimme ammunnan aikataulussa. Ammuimme
kahdella aseella onnistuneesti kohti
lennokkia yhteensä 1600 laukausta
hyvällä osumatarkkuudella. Yksi lennokki jouduttiin jopa ottamaan ennen aikojaan alas tulitoimintamme
seurauksena.
Ammuntojen jälkeen siirryimme
Hämeen osaston vuokraamalle Lohtajan ampumaseuran majalle Houraattiin. Reserviläisten lisäksi paikalle oli
kutsuttu HELITR:n edustajia. Aluksi
pidettiin herrasmieskilpailu. Lajeja oli
neljä: ilmatorjunnan asejärjestelmi››
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Kentän

kuulumisia

en tunnistaminen ja käyttötarkoitus,
käsikranaatin heitto, yleistieto ja kivääriammunta. Tiukassa kilpailussa
parhaat pisteet keräsi kolme osallistunutta: Olavi Leino, Yrjänä Seppälä ja Pekka Vuori. Kilpailun jälkeen
saunottiin ja keskusteltiin päivän ammunnoista sekä kilpailusta.
Peseytymisen jälkeen kokoonnuimme pöytiin nauttimaan herkullista illallista. Olimme pyytäneet
HELITR:n huollolta palvelusta illallisen suhteen ja saimmekin ”lipalta” päivällisen noudon yhteydessä
teräsastian, jossa luki ”Jotain hyvää
perunoista”. Teksti oli sanatarkasti pyyntö, jonka olimme esittäneet
keittiölle. Loistavien perunoiden lisäksi tarjolla oli tuoretta savusiikaa,
joten pääruoan peruselementit olivat
enemmän kuin kohdallaan.
Illallisen aikana kuultiin mielenkiintoisia puheenvuoroja niin reserviläisten kuin kantahenkilökunnan
edustajien toimesta. HELITR:n komentaja evl Jari Vuorela esitti kattavan katsauksen ilmatorjunnan nykytilaan ja lähitulevaisuuteen. Hämeen

osasto muisti harjoituksen järjestelyihin aktiivisesti osallistunutta Yrjänä Seppälää ”kullatulla” Sergein hylsyllä. Hylsyn ojensi Hämeen osaston
puheenjohtaja Olavi Leino. Illallisen
jälkeen palasimme teltoille, ja nuotion ympärillä pidetyn turinatuokion
jälkeen makuupussi kutsui useimpia.
Sunnuntaina tutustuimme vielä
ItO 05M -järjestelmän toimintaperiaatteisiin tositilannetta simuloivan

ilmapuolustusharjoituksen (IPH) tiimellyksessä. Lisäksi saimme asiantuntevan esittelyn 88-ItPtri:n kalustosta ja toiminnasta. Lounaan ja varusluovutuksen jälkeen oli aika hypätä jälleen linja-autoon ja ottaa suunta
kohti Hämettä.
Bussissa kerätyn kirjallisen palautteen perusteella harjoitus oli onnistunut. Palautteen keskiarvoksi tuli
4,30 (asteikko 1-5). Tätä tukee epävirallisia kanavia pitkin saatu palaute
niin harjoituksen aikana kuin sen jälkeenkin. Myös muita aselajeja edustaneet reserviläiset saivat paljon irti
harjoituksesta.
Lopuksi kiitos harjoituksen järjestäneelle HELITR:lle ja sen komentajalle evl Jari Vuorelalle. Lisäksi nöyrät kiitokset kapt Petri Ruotsalaiselle ja ylil Mika Hirttiölle, jotka
toimivat harjoituksen organisoijina
ja kouluttajina, sekä huollon väelle
siitä, että teitte ”jotain hyvää perunoista”.
Seuraavia harjoituksia odotellessa
Mikko Kuitunen
Hämeen osaston
varapuheenjohtaja
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In Memoriam

KAPTEENI JUHO KÄRKI
Juho Aukusti Kärki kuoli 5.7.2009 Lempäälässä
vaikean sairauden murtamana.
Hän oli syntynyt 19.8.1945 Vesilahdella.

Maalaistalon lapsena hän oli jo nuoruudessaan tullut tutuksi työnteon
kanssa. Maa- ja metsätöissä hankittu
fyysinen kestävyys ja voima siivittivät hänet hakeutumaan Laskuvarjojääkärikouluun suorittamaan vapaaehtoisena varusmiespalvelustaan.
Juho Kärki kotiutui punabaretti-kersanttina Utista vuoden 1966 tammikuussa, jonka jälkeen hän hakeutui
YK:n rauhanturvatehtäviin Kyprokselle. 11 kuukauden mittainen palvelusaika vieraalla maalla kehitti ja
kasvatti ryhmänjohtajana ja aseman
päällikkönä toiminutta Juhoa niin,
että muutaman reservissä vietetyn
vuoden jälkeen hän hakeutui vakinaiseen palvelukseen Tampereen Ilmatorjuntapatteristoon kesällä 1970.
Juho Kärki toimi silloisen Kanta-aliupseerikoulun suoritettuaan varusmiesten kouluttajana Vatialassa ja
erikoistui 23 mm:n ilmatorjuntatykkien tekniikkaan ja käyttöön. Juho
muistetaankin ylivoimaisen hyvänä
kevyen ilmatorjuntajaoksen johtajana, joka onnistui kouluttamaan varusmiehensä niin hyvin, että Lohtajan ilmatorjuntaleireillä Tampereen ilmatorjuntapatterin 2. jaoksen
miehet ampuivat lähes joka ampumakerralla lentokoneen hinaaman
maalipussin rikki. Ilmatorjuntamestarikurssin suoritettuaan hänen työtehtävänsä lisääntyivät mm. useilla
kertausharjoitusten kouluttajatehtävillä ja eräillä esikunta-alan töillä.

Tampereen Ilmatorjuntapatteriston siirryttyä vuonna 1980 Vatialasta Ouluun Juho Kärki siirtyi Tampereen Itäisen Sotilaspiirin Esikunnan
palvelukseen asevelvollisuusasiain
toimistoon. Luutnanttikurssin suorittamisen myötä hänelle avautui
mahdollisuus edetä entistä vaativimpiin tehtäviin. Kenttäkouluttaminen
muuttui suunnitelmien laatimiseksi,
mutta tuntuma kenttäolosuhteisiin
säilyi kuitenkin vuosittain jopa useakin kerran tapahtuneissa kertausharjoitusjoukkojen perustamistehtävissä. Hänen tehtäviinsä kuului
useita vuosia myös toimia kutsuntaupseerina, jolloin hän tuli tutuksi
tuhansien Pirkanmaalaisten asevelvollisten kanssa. Juho Kärki ylennettiin yliluutnantiksi 1.3.1991 ja hän

siirtyi täysin palvelleena reserviin
30.11.1994. Reservissä ollessaan
hän osallistui neljä kertaa kertausharjoituksiin ja useita kertoja vapaaehtoisiin maanpuolustuskoulutustilaisuuksiin. Kapteeniksi hänet ylennettiin 6.12.2000. Ansioistaan maanpuolustuksen hyväksi Juho Kärjelle
myönnettiin Suomen Leijonan ritarimerkki, Päällystöliiton hopeinen
ansiomitali ja maanpuolustusmitali
sekä palveluksestaan rauhanturvaajana YK-mitali Kyproksen nauhalla.
Viime vuonna YK:n päivänä hänelle
myönnettiin Suomen Rauhanturvaajaliiton toimesta Nobel-muistoristi.
Siviilikoulutukseltaan Juho Kärki oli
sosionomi.
Muistamme Juho Kärjen ahkerana, asiallisena ja sanansa pitävänä
sotilaana, joka aina huolehti hyvin
alaisistaan ja, joka oli aina valmis
antamaan oman panoksensa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.
Isänmaan palveleminen oli hänelle
kunnia-asia. Häntä jäivät kaipaamaan
vaimo, kaksi lasta ja kuusi lastenlasta
sekä omaiset ja ystävät.
Kapteeni Juho Kärki siunattiin
haudan lepoon 15.7.2009 Vatialan
hautausmaalle omaisten, ystävien
ja palvelustoverien läsnäollessa.
Kirjoittaja kapteeni evp
Esko Lammi
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tapahtumia

Ilmatorjunnan
koulutustapahtuma
Karjalan Prikaatissa
Lauantaina 7.11.2009
Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo järjestää lauantaina 07.11.2009 klo 09.00-16.00 ilmatorjuntaampumaharjoituksen yhteydessä vapaaehtoisen
ilmatorjunnan koulutustapahtuman.
Vapaaehtoisen ilmatorjunta-aiheisen toimintapäivän tavoitteena on tutustuttaa reserviläiset valmiusprikaatin ilmatorjuntaan sekä tämän kautta lisätä
osallistujien tietämystä ilmapuolustuksen nykytilasta ja maanpuolustuksesta.
Tapahtuman yhteydessä on mahdollisuus tutustua
myös ammuntoihin.
Alustava ohjelma:
– saapuminen Karjalan Prikaatiin Vekaranjärvelle klo 09.00 mennessä
– Valmiusyhtymän ilmatorjunnan esittely
– Kalustoesittely
– Simulaattoriammunnat
– Kenttälounas
– Tutustuminen ilmatorjunta-ammuntoihin ja
Pahkajärven harjoitusalueeseen
Tapahtumassa tarjotaan aamukahvit sekä kenttälounas osallistujille. Iltapäivän kahvit ovat tarjolla
omakustannehintaan.

KUTSU

Meillä on ilo kutsua teidät pääkaupunkiseudun Ilmatorjunnan vuosipäivän juhlaan sekä Ilmatorjunnan Vuosikirjan 2009-2010 julkaisutilaisuuteen Ilmatorjuntamuseolle Tuusulaan sunnuntaina
29.11.2009 klo 16:00.
Varsinainen vuosipäivä osuu maanantaille 30.11.2009,
joka on myös Talvisodan alkamisen 70-vuotismuistopäivä, joten illan ohjelma on sovitettu ajankohtaiseksi.
16:00-17:00 Talvisodan Ilmatorjunta. Ev. Ahti Lappi
17:00-17:30 Ilmatorjunnan Vuosikirjan 2009-2010
julkistaminen.
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen
puheenjohtaja Evl. Ari Suontlahti
Toimituskunnan puheenjohtaja
Maj. Jyri Raitasalo
17:30-18:00 NASAMS –järjestelmän esittely.
Ev. Rauli Korpela,
Kongsberg Defence Oy
18:00-19:00 Vuosipäivän Coktail-tilaisuus.
Musiikki, Tuusulan Mieslaulajat
Tervetuloa!

Sitoutuvat ilmoittautumiset sekä ruokailutarve
pyydetään ilmoittamaan keskiviikkoon 30.09.2009
mennessä.

Helsingin Reservinupseerien Ilmatorjuntakerho ry.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Kilta ry.

Yhteyshenkilö:
ylil Pauliina Hirvonen
Toimistoupseeri /E/SALPITPSTO/KARPR
anu.hirvonen@mil.fi
puh. 0299 431 402

Paraatipuku / Tumma puku, kunniamerkit.
Ilmoittautumiset.
Sähköposti: tniiranen@netscape.net,
Otsikko: Vuosipaiva
Puhelin: Matti Kulmala, 040 538 5515
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tapahtumia

Tapahtumakalenteri 3/2009
Pvm
7.11.

Aika

Tapahtuma

Paikka

Kohde- Järjestää
ryhmä

Ilmatorjunnan
koulutustapahtuma

Pahkajärvi

Avoin

Suomen17.11. 18.00 HRU It-kerhon
sääntömääräinen linnan
Upseerikerho
syyskokous
IT-museo

30.11. 10.54 Seppeleenlasku
muistotykeille

Avoin
Kouvola,
Kasarmiaukio/
Lääninpuisto

6.12.

Avoin Esitelmätilaisuus: Avoin
Lahden IThistoriaa
Tulet
muistotykeille

12.12. 12.12 Joululounas

Kouvola,
Kasarmiaukio/
Lääninpuisto
Ravintola
Perho,
Helsinki

Muuta

SALPITPSTO/ Pauliina Hirvonen
Katso erillinen
KARPR
anu.hirvonen@mil.fi ilmoitus

HRU IT-kerho Timo Niiranen
HRU
ITkerhon
jäsenet

29.11. 16.00 IT:n vuosipäivä
ja talvisodan
alkamisen
70-vuotistilaisuus

1.12.

Yhteyshenkilö

Avoin

Avoin

ITUY

Katso erillinen
ilmoitus

Kymen osasto Seppo Rantalainen
GSM 050-5477602
PäijätHämeen
osasto

Jaakko Lipsanen
Varmista aika ja
It.lahti@luukku.com paikka nettisivuilta
www.ilmatorjunta.
fi/phame

Kymen osasto Seppo Rantalainen
GSM 050-5477602
HRU IT-kerho
HRU
ITkerhon
jäsenet

Maatalouden ja Rautakaupan Ammattilainen
p. 010 768 4600
p. 010 768 4601
p. 010 768 4602
p. 010 768 4603
fax. 010 768 4609
Uusi osoite Leppäojantie 9 69100 KANNUS
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Kunniajäsen Uljas Marttinen 100 vuotta

Majuri, ilmatorjuntaveteraanimme,
Uljas Marttinen 100 vuotta

Onnittelemassa valtuuskunnan puheenjohtaja kenraaliluutnantti Antti Simola ja ITUY:n hallituksen puheenjohtaja Everstiluutnantti Ari Suontlahti

Uljas täytti 9.7.2009 sata vuotta. Ilmatorjuntamiehen tavoin hän otti
ennakkoa ja kutsui läheisiä ilmatorjuntaystäviään lounaalle 7.7. Tilaisuuteen osallistuivat Matti Heinänen, Matti Kulmala, Jorma Lahtinen, Matti Lepistö, Juha Palmujoki,
Kaarle Pentti ja Hannu Pohjanpalo.
Amiraali Juhani Kaskealan myöntämä Puolustusvoimain hopeinen
ansiomitali luovutettiin päivän sankarille. Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho vahvisti Uljaksen kunniajäsenyyden kunniakirjalla. Lämminhenkisessä tilaisuudessa
Uljas kertoili kokemuksiaan suojeluskunnasta ennen sotia sekä sodan
ajan kokemuksiaan. Meille nuoremmille aukeni uusia näkökulmia menneeseen.
Varsinaisena juhlapäivänään Uljas piti vastaanoton Tapiolan Gardenhotellissa. Siellä häntä kävi onnitte54 • Ilmatorjunta 3/2009

ITUY:n hallituksen edustusto onnittelemassa.

lemassa mm. Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen lähetystö.
Uljas Marttinen syntyi Inkerinmaalla Hietamäen kylässä, josta perhe siirtyi Karjalan Kannaksen Antreaan. Siellä Uljas kävi kierto- ja
kansakoulun, keskikoulun hän suoritti Viipurin Suomalaisessa Lyseossa ja sen viimeisen kevätlukukauden
Ressussa eli Helsingin Suomalaisessa Reaalilyseossa. Uljas valmistui
merkonomiksi Liikemiesten Kauppaopistosta vuonna 1932. Elämäntyönsä hän teki SOK:n palveluksessa, josta hän jäi eläkkeelle 1971 Kilon suurvaraston johtajan tehtävistä.
Maanpuolustustyönsä Uljas
aloitti 31.10.1924 Antrean suojeluskunnassa. Varusmiespalveluksen hän
suoritti Hyrylässä KTR 1:ssä ja kävi
vuonna 1927 Reserviupseerikurssi
13 Haminassa.
Uljas oli vuosina 1928–1944

Helsingin Tykistösuojeluskunnan
jäsen. Hänet siirrettiin 1930 ilmatorjunnan reserviläiseksi ja määrättiin 1936 Helsingin suojeluskunnassa ilmatorjuntapatterin päälliköksi.
Vuosien 1931 ja 1933 kesinä Uljas
osallistui kovapanosammuntoihin ilmamaaleihin Karjalan Kannaksella
Muurilan leirillä.
Uljaksen osalta Talvisota alkoi
11.10.1939, jolloin radiossa kehotettiin reservin upseereita ilmoittautumaan sotilaspiirissään. Hän toimi
58. ja 71.RSITPTRIEN päällikkönä.
Jatkosodan aikana Uljaksen
taistelupaikoista voi mainita Suomenlinnan, Koiviston, Inon ja Äänisen rannat. Tärkein tehtävistä lienee ollut Äänisen Rannikkoprikaatin ilmatorjuntakomentajan tehtävä
15.10.1942–27.11.1944, jolloin hän
toimi samalla RSITPSTO 4:n ilmatorjuntakomentajana. Hänen johdos-

saan vetäydyttiin Ääniseltä Säkkijärvelle rannikon torjuntataisteluihin. Sieltä ilmatorjuntapatteristo siirrettiin
Porkkalan vuokra-alueen pohjoisrajalle rajavartiointiin.
Ilmatorjunnan kertausharjoitukset tulivat Uljakselle
hyvin tutuiksi. Viimeinen niistä oli rykmenttiupseerien
harjoitus vuonna 1962. Kunnia- ja ansiomerkkejä Uljakselle on myönnetty useita: mm. 3. ja 4. luokan Vapaudenristit miekkoineen, Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki, Ilmatorjunnan ansioristi siivitetyin ammuksin
ja Reserviupseeriliiton kultainen ansioristi.
Uljas on Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen ja Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon kunniajäsen.
Tämän lisäksi hän on ainakin kahden muun järjestön
kunniajäsen. Uljas on toiminut myös Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Killan puheenjohtajana. Uljas osallistuu
tiiviisti edelleen ilmatorjunnan ja Espoon Sotaveteraanien erilaisiin tilaisuuksiin.
Toivon esimerkilliselle sotaveteraanillamme hyviä
tulevia vuosia.
Hannu Pohjanpalo
ilmatorjuntaihminen

yhdistys

markkinat

Markkinat verkossa
ITUY:n
markkinointiasiamies
Kapt Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh. 0299 253207
ahti.piikki@mil.fi

Katso postimyyntituotteiden uudet markkinointikuvat kotisivultamme/markkinat:
http://www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi/
markkinat/markkinat.htm

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

JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA

MERKKIPÄIVÄT
85 vuotta
Ltn
80 vuotta
Ylil
Ltn
Maj
Ev
75 vuotta
Evl
Vänr
70 vuotta
Kapt
Ev
60 vuotta
Ltn
Insmaj
Evl
Rouva
Vänr
Kenrm
Maj
50 vuotta
Vänr
Kapt

Olli Koivulehto

16.12.1924

Heikki Koponen
Kalevi Viljanen
Keijo Hynninen
Väinö Raatikainen

15.10.1929
6.11.1929
28.11.1929
16.12.1929

Arto Aremo
Teuvo Kekäle

14.10.1934
9.11.1934

Keijo Peltonen
Väinö Vuorjoki

18.5.1939
2.10.1939

Juha Kosonen
Lauri Holopainen
Heikki Simola
Liisa Puumalainen
Hannu Puhakka
Kari Siiki
Pekka Latva-Pukkila

2.10.1949
3.10.1949
25.10.1949
22.11.1949
25.11.1949
16.12.1949
16.12.1949

Timo Toivola
Markku Pesonen

20.10.1959
19.12.1959

YLENNYKSIÄ
27.8.2009
Luutnantiksi sotatieteen kandidaatit
Matti Hietalahti
LAPITR
Jukka Härkönen
KARPR
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Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Kapteeni Mikko Henriksson
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
c/o PVKVK
PL 1, 04301 TUUSULA
Puh 044 5055921
mikko.henriksson@mil.fi

Sampo Keränen
Toni Könttä
Maria Messo
Jukka Pajula
Jukka Toivonen
Mikko Virtanen

LAPITR
PSPR
PSPR
LAPITR
PSPR
KARPR

UUSIIN TEHTÄVIIN
Majuri Vesa Tuunainen Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston
komentajaksi 1.6.2009 lukien.
Everstiluutnantti Pertti Kelloniemi erityistehtävään Merivoimien Esikunnassa (113, osastopäällikkö CJ5/FHG/NBG11,
Enköping) 1.8.2009 lukien.
Eversti Timo Rotonen erityistehtävään (113, DCOS/UNTSO,
Lähi-Itä) Porin Prikaatiin 8.8.2009 lukien.
Kapteeni Joni Tiihonen Panssariprikaatista Ilmasotakouluun
1.11.2009 lukien.
Luutnantti Heikki Erkkilä Salpausselän Ilmatorjuntapatteristosta Ilmavoimien Teknilliseen Kouluun 1.11.2009 lukien.

yhdistys

osastot tiedottavat

KYMEN OSASTO RETKELLÄ
Keväällä osaston hallitus päätti Ilkka Tynyksen aloitteesta tehdä perinteisen risteilyn sijasta eloretken maitse
johonkin sopivaan kohteeseen. Pienen mietinnän jälkeen
kohteeksi sovimme Rönnvikin viinitilan Pälkäneellä ja
Marskin majan Punelianjärven rannalla Lopella. Retki toteutettiin yhdessä Salpausselän ilmatorjuntakillan kanssa.
Bussi lähti aamulla Haminasta ja mukaan poimittiin
ilmoittautuneita Kouvolasta ja Lahdesta.
Mukavassa kesäsäässä sadekuurojen saattelemana
ajelimme Pälkäneelle, missä viinitilan emäntä otti meidät
vastaan lounaan merkeissä. Aterian jälkeen hän esitteli
meille viinitilan historiaa sekä nykyistä toimintaa. Tilan
tuotteet tulivat meille tutuksi ja yhden tuotteen maistiainen liittyi esittelyyn. Tämän jälkeen tutustuimme tuotantotiloihin ja siirryimme viinimyymälään, josta tuliaiset
ostettuamme siirryimme bussiin ja suuntasimme kohti
Punelianjärven kauniita maisemia.
Rintamamiesten marsalkka Mannerheimille syntymäpäivälahjaksi rakentama komea kelohirsimökki tuli
meille tutuksi oppaan asiantuntevan esityksen myötä.
Majaan ja sen kauniiseen ympäristöön tutustumisen jälkeen nautimme iltapäiväkahvit ulkoterassilla.
Kotimatka sujui mukavasti seurustellen ja monet pääsivät esittelemään myös matkan aikana pidettyjen arpajaisten voittoja kateellisten kiusaksi.
Kuvien kera kiitokset osallistujille hyvästä seurasta.
Terveisin, Seppo Rantalainen
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Helsinki International Air Show 2009
Mikko Mustonen

Helsinki International Air Show
15. – 16.8.2009

Helsinki International Air Show järjestettiin Helsingin Malmin lentokentällä 15. - 16.8.2009. Kaksipäiväisen tapahtuman tavoitteena oli
juhlistaa Suomen Ilmailuliiton 90.
juhlavuotta.
Sekä lauantaina että sunnuntaina
varsinaiset ilmailuun liittyvät esitykset oli tarkoitus toteuttaa pääpiirtein
samalla kaavalla. Lauantai-iltana oli
lisäksi muuta viihdettä, joka huipentui Leningrad Cowboys -yhtyeen ja
Punaisen Armeijan ilmavoimien kuoron yhteiskonserttiin.
Aurinkoinen ja elokuisen lämmin
sää suosi esityksiä ja yleisöä lauantaina siten, että 52000 katsojaa sai
nauttia kokonaisuudessaan suunnitellusta ohjelmasta. Itse osallistuin
tapahtumaan poikieni ja noin 20000
muun kanssa sunnuntaina säätä uhmaten. Sopiva sadevarustus osoittautuikin aamulla oikeaksi asuvalinnaksi. Alun sateisen ja tuulisen sään takia laskuvarjoihin liittyvät näytökset
ja ”rakettimiehen” lento jäivät pois,
mutta kaikki muu oleellinen kyettiin
toteuttamaan hieman aikatauluja säätäen etenkin, kun taivas rupesi aukeamaan puolilta päivin.
Lentonäytökset sisälsivät muun
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muassa vaikuttavaa taitolentoa erilaisilla kiinteäsiipisillä ja roottorikoneilla silmukoineen sekä kaukoohjattavilla lentolaitteilla. Historiallisista koneista komeimpia olivat
suomalainen DC 3, itävaltalainen DC
6 sekä virolaisen laskuvarjoryhmän
AN 2. Näistä DC 3 kykeni toteuttamaan myös lento-osuuden tuulisia
sääolosuhteita rohkeasti uhmaten.
Maavoimien ilmailua edustivat
Utin Jääkärirykmentin HH ja NH
90. ”Show-stopperin” muodostivat
odotetusti ilmavoimien HW-soololento ja Midnight Hawks sekä HNsoololento. Lentosotakoulun muo-

dostaman nelikon koneet olivat saaneet siipiinsä savutuskojeet näyttävyyden tehostamiseksi entisestään.
HN-lentäjä tehosti ohjusväistöjään
pari kertaa näyttävillä soihdutuksilla.
Maanäyttely käsitti laajahkon
otoksen harrasteilmailua, liikelentokalustoa sekä puolustusvoimien osalta CASA-kuljetuskoneen ja NH 90
-kuljetushelikopterin, joista jälkimmäiseen pääsi tutustumaan fyysisesti
myös sisäpuolelta. Lisäksi alueella
oli erilaisia ilmailuhenkisiä myyntikojuja, joista pienoislennokkeja ei
voinut ohittaa omien poikien kanssa
ilman lompakon vilautusta. Samoin

Helsinki International Air Show 2009
yleisölle tarkoitettu lentosimulaattori
Harrier-kaluston kyydissä oli kokeiltava eri korvausta vastaan. Kyyti tuntui olevan päivän kohokohta ilmavoimien näytösten rinnalla. Sen sijaan
kohtalaisen arvokkaat ATR- tai helikopterikyyditykset jäivät odottamaan
osaltamme toista kertaa.
Kokonaisuutena tapahtumaa voi

pitää erittäin onnistuneena sunnuntain haastavat sääolosuhteet huomioiden. Myös kuljetukset eri suunnista
tuleville oli järjestetty mallikkaasti,
sillä varsinaisia parkkialueita kentän
läheisyyteen ei oltu erikseen järjestetty. Olen aikaisemmin vieraillut
kahteen otteeseen Malmin avoimet
ovet -tapahtumissa, jotka ovat olleet

niin ikään hienosti organisoituja tapahtumia - tosin aavistuksen vaatimattomampia ilmanäytösten osalta.
Malmi onkin osoittautunut oivaksi
vaihtoehdoksi varsinkin pääkaupunkiseudun lähistöllä asuville ilmailun
ystäville, jos ei ole halunnut lähteä
pidemmälle koneita kummastelemaan.
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MAKS-2009 ilmailunäyttely
Moskovassa
Allekirjoittanut osallistui osana Panssariprikaatin seuruetta MAKS2009
ilmailunäyttelyyn 17.–21.9.2009.
Näyttely on pidetty vuodesta
1992 ja on selvästi Venäjällä hyvin
arvostettu tapahtuma. Nytkin mediassa näyttely oli laajasti esillä, lähes
jokaisissa uutisissa oli raportti tapahtumasta. Lisäksi näyttelyn yhteydessä julkaistaan monia kauppoja
asetehtaiden ja Venäjän valtion välillä. Merkittävää oli myös Sukhoin
pääjohtajan ilmoitus, että heidän uusi
viidennen sukupolven hävittäjä tulee
lentämään ensilentonsa vielä tämän
vuoden puolella. Uusi hävittäjä on
vastine Yhdysvaltojen F-22 Raptorille.
Siviilipuolelta merkittävä tapahtuma Venäläisille oli uuden Sukhoi
100 Superjetin esittely omalla maa-

perällä. Kone lensikin jokaisena päivänä aktiivisesti ja siihen tutustuminen keräsi suuria jonoja.

MATKAN JÄRJESTELYT
Ilmailunäyttely pidettiin Zhukovskin
kaupungin lähellä noin 40 kilometriä
Moskovasta kaakkoon. Kuljetuksia
varten oli varattu auto ja kuljettaja,
mikä oli hyvä ratkaisu. Venäjällä liikenne on kaoottista ja ruuhkat voivat olla valtavat. Hyvänä esimerkkinä ruuhkasta on torstaina viimeiseen
pariin sataan metriin käytetty aika 40 minuuttia!
Moskovaan matkustimme maanantaina 17.9. aamupäivän koneella,
joka oli puoliltapäivin Moskovassa.
Ensimmäinen päivä oli varattu puhtaasti matkustamiseen. Tiistaina oli

tarkoitus tutustua jo ilmailunäyttelyyn. Tiistai oli kuitenkin VIP-päivä, jonne syystä tai toisesta kukaan
suomalainen ei saanut lippuja. Keskiviikkona ja torstaina tutustuimme
näyttelyyn. Perjantai oli varattu varapäiväksi, jota emme ruuhkia pelätessä kuitenkaan tarvinneet.

ILMAILUNÄYTTELY
Ilmailunäyttely pidettiin sotilaskentällä, joka oli todella laaja alue.
Alueelle pääsi vain tiukkojen turvatoimien jälkeen. Yksi kiitorata oli
varattu paikallaan oleville koneille,
jotka olivat pääosin sotilaskoneita.
Lähes kaikki palveluskäytössä olevat koneet olivat esillä näyttelyssä.
Useimpiin koneisiin joutui kuitenkin
tutustumaan ns. aidan takaa.

Kiinteäsiipiset

Siviilipuolen uusi ylpeydenaihe.
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Kiinteäsiipisiä oli esillä vaikuttava valikoima. Uutuuksista paikalle
oli tuotu SU-30MK, SU-34, SU-35,
MIG-35 ja uusi harjoituskone Yak130. Näistä SU-30MK ja Yak-130
pääsi myös tutustumaan lähemmin.
Kaikissa koneissa oli ripustimet
täynnä niin aseistusta kuin häirintäpodejakin.
Vanhemmat koneet SU-24 ja SU25 olivat näyttelyssä esillä, mutta niitä ei kukaan esitellyt ja yleisesti ottaen tuntui, että niitä kohtaan oli hyvin
vähän mielenkiintoa.
››
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SU-30MK ohjaamo.

Koneita silmänkantamattomiin.
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KA-52, joka esiintyi myös lentonäytöksessä.

Helikopterit
Helikopterikalustoa oli esillä runsaasti, kuten MI-8/17, MI8-MTB-5,
MI 26, MI-28N, MI-34, KA-226,
KA-28N, KA-50, KA-52 ja KA-60
sekä siviilipuolelle tarkoitettuja pelastushelikoptereita eriversioineen.

SU-27 parvi
62 • Ilmatorjunta 3/2009

Helikopterikaluston lentonäytöksiä
toteutettiin MI-28N parilla sekä yhdellä KA-52:lla.
Kaikissa esittelyissä olleissa taisteluhelikoptereissa oli ripustimet
täynnä sekä vaihtoehtoinen aseistus
oli laitettu esille koneen vierelle.

Myös ilmatorjuntakalustoa oli esillä
laaja valikoima. Erityisen innokkaasti esiteltiin ilmatorjunnan johtamisjärjestelmää Universal E-1, joka on
konttipohjainen armeijan ilmapuolustuksen johtamisväline.
Ampuvista järjestelmistä eniten
yleisön mielenkiintoa tuntui keräävän Tunguska, joka esittelijöiden
toimesta laitettiinkin pyörimään hurjasti pariin otteeseen päivän aikana.
Järjestelmä kerää katseita, koska se
on ns. hybridi ammus- ja ohjusjärjestelmiin.
Ohjusjärjestelmiä oli myös näytillä useita, joista meillekin tuttu
BUK M23 keräsi kohtuullisen paljon
kiinnostuneita ympärilleen. Järjestelmä on modernisoitu versio meillä olevasta järjestelmästä ja ainakin
valmistajat kehuivat sen olevan myös
luokkaa parempi.

LENTONÄYTÖKSET
Näyttelyn alkua himmensi harjoitusten aikana sattunut onnettomuus,
jossa kahden SU-27:n yhteentörmäyksen johdosta yksi pilotti kuoli. Kyseinen ryhmä ei lentänyt itse
näytöksestä tapahtuman johdosta.
Toinen SU-27 näytösryhmä esiintyi kuitenkin kerran parvena taistelunäytöstyylisesti pari-paria vastaan
toiminnassa.
Lentonäytöksissä koneet esittelivät parastaan pysyen kokoajan aivan
lentokentän läheisyydessä. Lisäksi
näytöksissä ei pahemmin ”säästelty”, vaan koneet lensivät jälkipoltin
päällä koko lennon ajan. Myöskään
melurajoituksista ei selkeästi tarvinnut välittää.
Yleisesti ottaen näyttely oli todella laaja katsaus venäläiseen kalustoon. Näyttelyn järjestämiseen oli
selvästi nähty vaivaa ja järjestelyt olivat erittäin toimivat.

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
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”Kuinka voimme palvella?”

Palvelu on oleellinen osa jokapäiväistä toimintaamme kaikissa tilanteissa,
joissa kohtaamme asiakkaamme. Yli 20 vuoden kokemuksella toimitamme
asiakkaidemme tarpeisiin soveltuvat järjestelmät, hoidamme niiden huoltoja ylläpitotoimet, annamme apua niiden käytössä, koulutamme ja huolehdimme asianmukaisesta dokumentoinnista.
Etähallinta-, vikadiagnostiikka- ja etävalvontapalvelumme varmistavat järjestelmien tehokkaan ja häiriöttömän toiminnan sekä vapauttavat asiakkaamme resursseja ydinliiketoimintaan.
Turvallisuutta hallitsemme etänä ja ylläpidämme paikallisesti maankattavalla
palveluorganisaatiollamme. Kehittyneiden palvelutuotteidemme ansiosta
olemme tässä tehtävässä myös kustannustehokkaita.
Lue lisää osoitteesta www.niscayah.fi ja ota yhteyttä!
Niscayah Oy
PL 47, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Kumpulantie 13 B, 00520 Helsinki | Puhelin: 020 4705 | www.niscayah.fi
Asiakaspalvelu: 020 302 001 | Faksi: 020 470 4481 | Sähköposti: asiakaspalvelu@niscayah.fi

