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”Tempus fugit”
Otsikon latinankielinen sanonta tarkoittaa ”Aika lentää”. Sanonta sopii hyvin tähän pääkirjoitukseen.
Edellistä numeroa viimeistellessä
oli mielessä kaksi asiaa. Ensimmäinen liittyi silloin työn alla olleeseen Ilmatorjuntalehteen, joka
piti olla viimeinen toimittamani
lehti päätoimittajana. Toinen liittyi
alkavaan kesään, josta piti tulla aurinkoinen. Kumpikaan ei toteutunut
ja tässä sitä taas ollaan. Eli koleassa syksyssä ja kirjoittamassa päätoimittajan palstaa. Aika hoiti tämän
eli uutta päätoimittajaa ei löytynyt
ja lupauduin toimittamaan vielä tämänkin numeron.
Kesä ja viileä sellainen kului
nopeasti. Viileässä kesässä oli omat
oheisvaikutuksensa. Oli ainakin
hyvä syy olla median ääressä seuraamassa kansainvälisiä urheilutapahtumia. Ensin jalkapallon EM-kisoja
ja sen jälkeen Lontoon olympialaisia. Liekö nämä syynä tunteeseen,
ettei lomaa juuri ollut ja syksyn kiireet pääsivät yllättämään.
Mutta onneksi osa jäsenistöstä
on päässyt osallistumaan myös yhdistyksen ja sen osastojen toimeenpanemiin tapahtumiin. Siitä on jälleen osoituksena runsas määrä tapahtumakertomuksia, joita ilomielin
otin vastaan julkaistavaksi tämänkin
lehden sivuilla.
Syksyn tultua alkaa hahmottua

myös Puolustusvoimauudistuksen
toteutumisen vaikutukset ilmatorjunta-aselajiin sekä yhdistyskenttään. Lukijat ovat varmaan odotelleet, milloin julkaisumme alkaa
käsitellä tätä kokonaisuutta. Toistaiseksi on ollut hyvin vähän kerrottavaa, mutta tavoitteena on, että
seuraavissa numeroissa pääsemme
avaamaan tätä aihetta myös omalta
osaltamme.
Yhdistyksen nettisivut ovat jälleen toiminnassa (www.ilmatorjunta.fi). Pahoitellen jouduin kesän aikana vastaamaan niitä koskeviin kyselyihin ja osoittamaan kyselyt webmasterin suuntaan. Pakko muistuttaa tässä yhteydessä, että nettisivut
ovat yhdistyksen ylläpitämät, eivät
lehden ja näin ollen päätoimittaja
ei vastaa nettisivujen toteutuksesta.
Mutta kaiken kaikkiaan hyvä, että ne
saatiin jälleen toimimaan ja jäsenenä pääset sieltä käsiksi myös lehden
arkistoihin. Lehden arkistosivuille
on tulossa myös kooste kaikista artikkeleista, joita on lehdessä ilmestynyt vuoden 2005 jälkeen. Tavoitteena on, että lehden erinomaisten
kirjoitusten hyödyntäminen myös
jälkikäteen on mahdollista entistä
paremmin.
Toivotan kaikille hyvää syksyä!
Päätoimittaja

puheenjohtajalta

Eversti Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet,
Yhdistyksemme nykyinen hallitus on
toimintakautensa aikana kokoontunut toistaiseksi kolme kertaa, siis
varsin maltillisesti. Mitään merkittäviä avauksia tai läpimurtoja toimintasuunnitelmaan kirjatuissa suurissa
kokonaisuuksissa ei ole saavutettu.
Olemme ylläpitäneet perustoimintaa,
ihmetelleet kotisivujemme toimimattomuutta ja keskustelleet yhdistyksemme taloudellisesta tilanteesta,
jota voitaneen kuvata tyydyttäväksi.
Tämän vuoden toiminta-avustukset
on, tiukasta taloustilanteesta huolimatta, kyetty jakamaan niitä hakeneille osastoille suunnitelmien mukaisesti.
Näinhän sen pitääkin mennä,
yhdistyksemme on ensisijaisesti
jäsenistöämme varten ja laatuajan
tuottaminen jäsenistölle on yhdistyksemme olemassaolon tarkoitus.
Toiminnan painopisteen tuleekin olla
kentällä eikä hallituksessa. Näin on
myös toimittu. Osastoissa ja killoissa on järjestetty kesän aikana monia
hienoja tapahtumia.
Huolestuttavia uutisia! Kuten
tiedämme, on lehti 3/2012 majuri
Mano Nokelaisen toimittamista viimeinen. Tämä tekstini kappale oli varattu lehtemme uuden päätoimittajan
esittelyyn, mutta meillä ei ole vielä
uutta päätoimittajaa. Montaa hyvää

seuraajaehdokasta on kyselty, mutta vielä ei ole tärpännyt. Mikäli tunnet olevasi etsimämme henkilö, niin
otatko allekirjoittaneeseen yhteyttä
mitä pikimmin. Olen kuitenkin optimisti, enkä toivota lehden lukijoille vielä Hyvää Joulua, vaan luotan
seuraavankin numeron ilmestymiseen. Tasokkaan julkaisutoiminnan
ylläpitäminen ei synny ilman tehtäviinsä sitoutuneita päätoimittajaa ja
kirjoittajia. Kiitos lehden vakituisille
avustajille, jotka olette lupautuneet
jatkamaan.
Hyviä uutisia! Kuten tiedämme,
erottamaton osa informaation jakamista ovat yhdistyksemme nettisivut.
Sivumme ovat taas tuotantokäytössä.
Kiitos teille, jotka olette asiaan tavalla tai toisella vaikuttaneet. Samoin
hallituksen nuorukaiset ovat olleet
aktiivisia ja toteuttaneet suunnitelmissa olleen yhdistyksemme Facebook -sivuston. Kävimme pitkän keskustelun kohderyhmästä ja sivuston
tarkoituksesta. Päädyimme eri vaihtoehtojen joukosta ns. ”avoimeen
ryhmään”, johon jokaisella ilmatorjunnasta kiinnostuneella on mahdollisuus liittyä ilman sen kummempia
hyväksymismenettelyjä. Avoimuus
tarkoittaa samalla osallistujan omiin
kommentteihin ja kysymyksiin liittyvää vastuuta. Tutustumassa voi käydä

kirjautumalla Facebookiin ja valitsemalla hakukentästä kohdan Ilmatorjuntayhdistys.
Edellä kuvattu Facebook -sivusto
tulee nähdä myös jäsenpohjan laajentamisen kannalta. Nyt meillä on
ensimmäisen kerran mahdollisuus
hyödyntää nuorten jokapäiväisestä
elämästä tuttua työkalua. Toivon, että
joukko-osastoissa mainitaan varusmiehille ja muille henkilöstöryhmille
mahdollisuudesta liittyä tähän uuteen
ilmatorjuntayhteisöön.
Toivotan kaikille lukijoille menestyksellistä syksyä. Pidetään yhteyttä.
Heikki Bergqvist
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilmatorjunnan
kehittämisen suuntalinjat
Ilmatorjunta on viime aikoina purjehtinut navakassa myötätuulessa
ja onnellisten tähtien alla. Talouden
kannalta suotuisan jakson aikana on
aselajiimme - täysin suunnitelmallisesti ja vuorollaan - satsattu merkittävästi lisää resursseja. Tämä kehitys
on jo tuottanut paljon konkreettista ja
aikaansaanut joukoissa uuden nosteen päälle. Nyt taloudellisesti vaikeampien aikojen koittaessa on horisonttiin noussut synkkiäkin pilviä
- muttei sentään mitään hirmumyrskyä. Ilmatorjunnan kehittäminen
jatkuukin suunnitelmallisesti aikaisemman perusajatuksen mukaisesti - kurssia hieman tarpeen mukaan
tarkentaen. Mitään ”täyttä taakse”
komentoa ei ole näköpiirissä.
Ilmatorjunnan kehittämisen keskeisenä perustana on edelleen vastustajan ilma-aseen syvällinen tuntemus ja siihen suhteutettuna oman
suorituskykymme erittäin realistinen
arviointi. Ilma-aseessa tapahtuvassa
kehityksessä keskeiset muutostrendit
ovat täsmäaseiden käytön lisääntyminen sekä lentävän kaluston olosuhderiippuvuuden vähentyminen.
Varsinkin taisteluhelikoptereiden
eri järjestelmät, aseistus ja panssarointi kehittyvät jatkuvasti. Lisäksi
erityisesti lukumäärältään koko ajan
lisääntyvät lennokit ovat jatkossa entistä suurempi haaste aselajillemme.
Ilmatorjunnan taktisessa ajatte6 • Ilmatorjunta 3/2012

lussa ja sen myötä ilmatorjuntayksiköiden käyttöperiaatteissa ja tehtävissä korostuu jatkossa yksittäisten
kohteiden tai kohderyhmien suojaamisen sijasta entistä enemmän näkökulma, jolla pyritään tuottamaan
hyökkääjän ilma-aseelle kumulatiivisia tappioita. Tätä mallia tukee myös
se tosiseikka, että hyökkääjällä on tulevaisuudessa entistä rajallisemmat
resurssit.
Ilmatorjuntaamme on viime vuosina siis leimannut voimakas materiaalinen kehittäminen. Tämä pitkäjänteinen kehitystyö on jo saavuttanut paljon konkreettisia tuloksia.
Moni merkittävä hanke on jo valmis
tai ainakin kääntymässä rakentamisvaiheessa kohti loppusuoraa ennen
siirtymistään varsinaiseen operointivaiheeseen. Uudishankintojen etenemisen myötä esimerkiksi maavoimien joukkojen ilmatorjuntasuoja on
astumassa suorituskyvyltään - erityisesti ulottuvuudeltaan ja pimeätoimintakyvyltään - aivan uuteen aikakauteen. Maavoimien uudistettu
taistelutapa on alusta alkaen otettu
täysimääräisesti huomioon aselajimme kehitystyössä.
Hienoinkaan järjestelmä ei kuitenkaan ole minkään arvoinen ilman
hyvin koulutettua, motivoitunutta
sekä ennen kaikkea maanpuolustustahtoista henkilöstöä. Monimutkaisia
ase- ja johtamisjärjestelmiä sisältävi-

en yksiköiden sodan ajan suorituskyky muodostuu oleelliselta osaltaan
osaavasta, tarvittavat luvat omaavasta, kyseisiä järjestelmiä johtavasta,
operoivasta ja huoltavasta kaaderihenkilöstöstä. Puolustusvoimauudistukseen liittyen erityinen huoli kohdistuu aselajin osaavan kaaderihenkilöstön riittävyyteen.
Puolustuksemme peruskalliona
tulee silti säilymään yleiseen asevelvollisuuteen perustuva kansallinen puolustusratkaisu. Vaikka siirrymme koko ajan yhä teknisempiin
ja vaativampiin ase- ja johtamisjärjestelmiin, muodostavat reserviläiset
jatkossakin sen pohjan, jonka perustalla koko puolustusjärjestelmämme
seisoo. Jatkossa on aivan välttämätöntä lisätä aselajimme kokonaisten
yksiköiden sekä esikuntien ilmatorjuntahenkilöstön kertausharjoituttamista yhdessä kaikkien aselajien ja
muiden puolustushaarojen joukkojen
kanssa.
Terveisin ilmatorjunnan
tarkastaja,
eversti Rauno Lankila

Ev evp Seppo Lehto

Muurilan ilmatorjuntaleiri

Muurilan tykkipiha 1930-luvulla.

Viipuri ja Muurila ovat paikkakuntia, joilla oli keskeinen asema aselajimme kehittämisessä
1930-luvulla. Kun matkustusmahdollisuudet Karjalan kannakselle paranivat 1990-luvun
alussa, tuli Viipurista ja Muurilasta monen ilmatorjuntaryhmän
matkan kohde. Pettymyksekseni
silloiset työtehtäväni eivät antaneet mahdollisuutta osallistua
näille matkoille, mutta kuluneena
kesänä siihen yllättäen tarjoutui
oiva tilaisuus osana kuolemajärveläisten kotiseutumatkaa.
Siispä matkaan kauniina kesäkuun
aamuna kohti syntymäkaupunkiani
Viipuria ja Muurilan kylää. Mutta
miksi juuri sinne? Tässä yhteydessä
lienee paikallaan kerrata lyhyesti aselajimme historiaa. Ilmatorjuntamme
on katsottu aloittaneen taipaleensa
vuonna 1925, kun 30-miehinen ilmapuolustuskomennuskunta kahden kapitulanttialiupseerin johdolla aloitti
koulutuksensa Suomenlinnassa osana rannikkotykistöä. Ensimmäinen

ilma-ammuntakin tapahtui Suomenlinnassa vuonna 1927, mutta pian tämän jälkeen Ruotsista oli hankittiin
raskaita Bofors-tykkejä ja sen myötä ilmatorjuntakoulutuksen painopiste siirtyi Viipuriin KTR 2:n osaksi.
Jo kesällä 1929 ilmatorjuntamiehet
ampuivat ensi kertaa ilmamaaliin
Karjalan kannaksella Muurilan kylän eteläpuolella Kyrönniemessä ja
kesästä 1930 alkaen Muurilan har-

julla. Talvet oltiin siis Viipurissa kasarmeilla ja kesät vietettiin Muurilan
leirillä ilma-ammuntaa ja muita sotilastaitoja harjoitellen. Juuri Muurilassa luotiin kenraali Nenosen johdolla ensimmäiset ilmatorjuntamme
ampumamenetelmät ja taidot, joilla
nuori, uusi aselaji otti talvisodassa
vastaan tulikasteensa. Muurilassa
luotiin myös ilmatorjunta-aselajin
traditiot, joita kunnioitettiin lähes
››

Ilmakuva Kyrönniemestä. Vasemmalla yläreunassa näkyy Kipinolanjärvi.
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näihin päiviin asti järjestämällä vuosittain ilmatorjuntaleirillä Muurilan
muki -kilpailu.
Matkalla Viipuriin ehdin tutustua

muihin matkalaisiin ja iltapäivällä
olemmekin jo hotelli Viipurin edessä,
jonne majoitumme. Seuraa kaupunkikierros bussilla. Viime käynnistäni

Karttakuva Muurilan leirialueesta Kipinolanjärven rannalla.

Leirialueen pyhätie ennen.

Kipinolanjärven leiriranta nykyään
8 • Ilmatorjunta 3/2012

Pyhätie nykyään.

Leiriranta ennen

Viipurissa on kulunut viitisen vuotta
ja nyt kaupunki näyttää siistiytyneen.
Uusia rakennuksiakin näkyy jo siellä täällä. Kaupungin status on myös
noussut. Viipuri on nyt ”sotilaskunnian kaupunki”, josta osoituksena
Punaisenlähteen aukion jatkeelle
puistoon on pystytetty huomiota herättävä tunnusmerkki: Suuri graniittipylväs, jonka päällä seisoo Venäjän kaksipäinen kotkatunnus. Pylväs
seisoo korokkeella. jonka kulmissa
on pienemmät pylväät. Ne kertovat
eri vaiheista, joista tuo sotilaskunnia
on kertynyt. Illansuussa ehdin käydä vielä kauppahallissa. Siellä vanha
tunnelma on tallella, vaikka kaupunki muuten vaikuttaa hiljaiselta. Sitten
päivällinen hotellissa ja ”yömyssyn”
jälkeen nukkumaan ja odottamaan
seuraavaa päivää: Kyrönniemeä,
Muurilan harjua ja Kipinolanjärven
leiripaikkaa.
Jatkamme matkaa aamulla kohti
Muurilaa ja Kuolemajärveä. Sää suosii. Edellisillan vihmasade on muut-

Kiinteälavettisen tykin tuliasema
Muurilan harjulla

tunut aurinkoiseksi aamuksi ja luvassa on lämmin kesäpäivä. Muurilaa lähestyttäessä tie äkkiseltään muuttuu
hurjan kuoppaiseksi. Vaikka autokanta Venäjällä on täysin uusiutunut,
teiden kunnossa on edelleen toivomisen varaa. Bussimme nopeus tippuu
30 – 40 kilometriin tunnissa, vaikka
nopeusrajoitusmerkit sallisivat ajaa
70 km/h, joten aikaa kuluu. Ensimmäinen kohteemme on Kyrönniemi
Muurilan kylän eteläpuolella. Se tunnetaan Mikael Agricolan kuolinpaikkana, jonne on uudelleen pystytetty
muistokivi ja rakennuttu lisäksi pieni, hirsinen museorakennus. Kävelen
siitä suoraan länteen Suomenlahden
rantaan ajatellen, että täällä Kyrönniemessä tehtiin kesällä vuonna 1929
ilmatorjunnan historiaa, kun ilmatorjuntamiehet ryhmittivät ensi kertaa
Ruotsista hankitut kenttälavettiset
Bofors-ilmatorjuntakanuunat rantahietikolle tuliasemiin ja pystyttivät
leirinsä Agricolan muistomerkin lähistölle. Paikkaan ei kuitenkaan oltu
tyytyväisiä ja keväällä 1930 tiedusteltiin ilma-ammunnoille uudet tuliasemat Kyrönniemen ja Muurilan
kylän väliseltä harjanteelta. Suuntaankin matkani sinne. Olen saanut
muilta matkalaisilta käyttööni yksityiskohtaisen kartan kyläalueesta ja
ohjeet, kuinka löytäisin 1930-luvun
tykkimäen. Harjun reuna löytyykin

helposti, mutta nyt kuitenkin metsän
keskeltä. Paikallistan kolme betonista tykin kiinnitysalustaa ja matalaan
betonipylvääseen kiinnitetyn metal-

lisen muotokappaleen, jonka tarkoitusperä on minulle toistaiseksi tuntematon. Täällä ilmatorjuntamiehet
ovat siis koko 1930-luvun hioneet
ilma-ammuntataitojaan raskailla 76
mm:n ilmatorjuntatykeillään. Nämä
tykit ovat muuten nykyään esillä Ilmatorjuntamuseolla Tuusulassa.
Sitten reippaasti harjun itäpuolelle alas Kipinolanjärven rantaan.
Onpa ilmatorjuntamiehillä ollut hieno leiripaikka; ruskeavetinen, mutta
puhdas järvivesi, hiekkaranta ja luonnonkaunis hiekkakangas. On siellä
ollut hienoa pitää koko kesän leiriä.
Pakko käydä uimassa järvessä, jossa
itmiehet ovat yli 70 vuotta aiemmin
polskutelleet ja nauttineet kesäisestä
leirielämästä. Seison pienellä rantapakalla ja kuvittelen paikalle pyhän
tien, jolla on pidetty iltahartaudet.
Tuolla näkyy Ankkalampi; mutainen
lampi, jossa leiriläiset saivat leirikasteensa. Sinne en kuitenkaan mene,
sillä nyt paikalla on muut ihmiset
leiriä pitämässä. Näkyy kumivene,
muovikangastelttoja ja virveleitä.
Hieman taaempana Kuolemajärvelle
menevän tien toiselta puolen löydän
vielä ampumaradan pohjan. Nyt kokonaisuus on koluttu läpi. On helppo
todeta ilmatorjuntamiesten löytäneen
››

KUVA-ARVOITUS
Tiedätkö, mikä on kuvassa näkyvä häkkyrä,
joka löytyi Muurilan vanhalta tykkipihalta?
Vastaukset tai arvaukset voi laittaa sähköpostilla kirjoittajalle seppoleh@gmail.com.
Ilmatorjunta 3/2012 • 9

Kyrönniemen rantahietikko

leirialueeksi hienon ja luonnonkauniin mäntykankaan, jossa on ollut
hyvä harjoitella. Muurila oli se paikka, jossa aselajin tärkein koulutus kesäisin toteutettiin. Siellä harjulla ilmatorjuntayksiköiden ampumataito
nostettiin niin korkealle tasolle kuin
se silloisella tekniikalla oli mahdollista. Se oli traditioiden syntymisen

keskipiste. Eipä olekaan ihme, että
kun Muurilassa olleet ilmatorjuntamiehet sotien jälkeen etsivät uutta
ampumaleirialuetta, niin he päätyivät valitsemaan leirialueeksi Muurilan olosuhteita vastaavan Vattajanniemen Kokkolan pohjoispuolelta.
On aika siirtyä kohti Muurilan
kylää, jonne on sovittu kokoonnut-

Mikael Agricolan kuolinpaikan muistomerkki (teksti kuuluu ”Tässä paikassa kuoli Mikael Agricola
suomalaisen kirjallisuuden isä 9. huhtikuuta 1557)
10 • Ilmatorjunta 3/2012

tavan iltapäivän kahvitauolle. Siellä
odottavatkin jo kylälle jääneet. Siellä saan vielä uuden tärkeän vinkin.
Pitäähän matkalta joku muisto jäädä. Kahvitauko pidetään myllypuron kohdalla tien reunassa ja kuinka
ollakaan kaunis valkoinen syreeni
kukkii siinä olleen talon pihapiirissä.
Siitä Aulis Ignatiuksen avustuksella
pistokkaat matkaan istutettavaksi Ilmatorjuntamuseolle muistuttamaan
Muurilasta. Tätä elokuun lopussa kirjoittaessani piti oikein käydä tarkistamassa, että elossa ovat.
Paluumatkalla Ilmari Lerkki (s.
1931), joka asui 1930-luvulla Inkilän kylässä Kipinolanjärven itärannalla, kertoi vielä muistikuviaan itleireistä: ”Me pojat oleskeltiin siinä
järven rannalla ja seurattiin kun it
ammuskeli. Siel oli vesitaso, joka
veti sellaista tyynyä. Se kierteli siinä
järven ympäri ja se pussi oli tosi pitkän vaijerin päässä. Sitä ne ampuivat
ja kerran näimme pussin putoavan.
Juoksimme sitä heti etsimään, mutta ei me sitä löydetty.” Leirielämästä
Ilmari kertoi edelleen, että - lauantaisin kiersivät aina Muurila-Humaljoki-Inkilä -lenkin ja aina kun tulivat
kylän kohdalle, niin kajauttivat reippaan marssilaulun. Iltahartaudet kuuluivat myös oikein hyvin meidän kyläämme. Pyhäaamuisin keräsimme
lammikosta pulloja, kun siinä lammikon lähellä oli semmoinen kahvila tai
maja, jossa sotilaat istuivat lauantaiiltaa. Kävimme myös veneellä aivan
vesitason vieressä, kun sen tukikohta oli vinosti meitä vastapäätä järven
toisella rannalla.”
Mielenkiintoinen matka on nyt
takanapäin. Se, mitä aikaisemmin
olen kirjasta lukenut, on saanut uuden näkökulman. Kun ajatus juoksee
tuohon aikaan, silmissä vilisevät nyt
niin Viipurin keskuskasarmit kuin
myös Neitsytniemen kasarmialue
sekä Muurilan maisemat laittaen
kuvat ja sanat elämään.

Viipuri tänään linnan tornista katsottuna.

- Ote alkuperäisistä säännöistä -

”MUURILAN MUKI”-KILPAILU
Säännöt oli hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 10.3.1986
Säännöissä oli määritetty mm. seuraavaa:
1§ ”Muurilan muki”-kilpailu järjestetään leirivierailuun liittyen Lohtajalla kerran vuodessa
2§ Kilpailun järjestämisestä vastaa kukin alaosasto leirivaliokunnan tekemän vuoroluettelon mukaisesti
3§ Kilpailu on herrasmieskilpailu, johon voivat osallistua jäsenet henkilökohtaisesti.
4§ Kilpailuun kuuluu kymmenen (10) osatehtävää. Näihin pitää kuulua
– tikan heitto
– renkaan heitto
– etäisyyden arvioiminen
– kuljetun matkan arvioiminen ja
– ilmakivääriammunta
5§ Kilpailun palkintona on luutnantti A Patovuoren 27.11.1954 lahjoittama ”Muurilan muki”.
Se on ikuisesti kiertävä.

Ilmatorjunta 3/2012 • 11

Komentajakapteeni Jari Räsänen
Merivoimien ilmapuolustuspäällikkö
Merivoimien esikunta

Ilmapuolustus merivoimissa
Merivoimien aluksille ja erilliskohteille muodostuvat uhat voidaan
jakaa karkeasti kolmeen eri osaalueeseen: pinnan alaiseen uhkaan, pintauhkaan sekä ilmauhkaan. Pinnan alaiseen toimintaan
kuuluvat esimerkiksi sukellusveneiden torjunta, pintatoimintaan
vastustajan taistelualusten torjunta ja ilmatoimintaan vastustajan
ilmakomponentin torjunta laajana
käsitteenä. Kuten tiedämme, ensimmäinen uhka tulee suurella
todennäköisyydellä ilmasta.

Uhkasta johtuen merivoimat on ollut
jo viime sodista saakka osa valtakunnan ilmapuolustusta. Esimerkiksi talvisodan aikana merivoimien ilmatorjunta-aseet ampuivat alas 41 vihollislentokonetta, muiden suomalaisten
ilmatorjuntayksiköiden ampuessa
alas peräti 314 konetta. Merkittävä
osa merivoimien ilmatorjunnoista
tehtiin panssarilaivojen Ilmarinen ja
Väinämöinen toimesta Turussa, mihin alukset oli siirretty talveksi odottamaan jäiden lähtöä.
Tänäkin päivänä merivoimat valvoo ja turvaa alueellista koskemattomuutta tehtävänsä mukaan merellä

Panssarilaiva Ilmarinen Pikisaaren alueella
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ja rannikolla. Kriisiajan tehtävistä
tärkeimpiä ovat meritse tapahtuvan
hyökkäyksen torjunta sekä Suomelle
erittäin tärkeän kauppamerenkulun
suojaaminen. Näitä päätehtäviä toteuttaessaan merivoimat tukee valtakunnan ilmapuolustusta ilmatilan
valvonnalla, ilmatilanloukkausten
torjunnalla, elektronisella tuella ja
tuottamalla tappioita vastustajan ilma-aseelle ja ilmatorjuntakykyisille
taistelualuksille.
Merivoimien alusten ilmapuolustus ja -valvontakyky on tarkoitettu
ensisijaisesti niiden omaksi suojaksi.
Toimiessaan alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja turvaamistehtävissä tai kriisiajan päätehtävissään
valvontakykyiset alukset toimivat
kuitenkin aina myös ilmapuolustuksen valvontasensoreina. Suorituskykyisimpiä aluksia valmistaudutaan
käyttämään myös päätehtävänään
ilmavalvonta tai rannikolla olevan
kohteen suojaaminen. Unohtaa ei
sovi myöskään ilmatorjuntakykyisten pinta-alusten torjumisesta saatavaa merkittävää välillistä suojaa esimerkiksi hävittäjätorjunnalle.
Merivoimien alusten ilmatorjunta-aseistuksessa on tapahtunut muutoksia modernisointihankkeisiin liittyen. Rauma-luokan ohjusveneistä
on poistunut ITO 91 Mistral-järjestelmät ja alusluokkaan jäi modernisoinnin yhteydessä 40mm keulatykki. Hamina-luokan ohjusveneiden ja

Ilmapuolustuksen
joukkojen koulutus

Hanko torjuu ITO 04 :llä Banshee maalilennokin

Hämeenmaa-luokan miinalaivojen
ITO 04 Umkhonto on otettu operatiivisena järjestelmänä käyttöön.
ITO 04 on osoittautunut erinomaiseksi hankinnaksi ja se täyttää kaikki
sille asetetut vaatimukset. Kirjoitushetkeen mennessä järjestelmän ope-

ratiivista käytettävyyttä on testattu
ampumalla viisi ohjusta erityyppisiin
maalitilanteisiin. Kaikissa ammunnoissa järjestelmä on osoittanut hyvyytensä tuhoten maalit ammuntojen
tavoitteiden mukaisesti.

Merivoimien sodanajan maasijoitteisten ilmatorjuntayksiköiden varusmieskoulutuksesta vastaa maavoimat. Merivoimat operatiivisena käyttäjänä huolehtii yksiköiden
suorituskyvyn ylläpidosta kertausharjoituksin, joita maavoimat tukee
asejärjestelmien kouluttajilla ja muilla erikoisosaajilla. Ilmatorjuntayksiköiden joukkotuotanto suunnitellaan
vuosittain maavoimien johdolla yhteistoiminnassa meri- ja ilmavoimien
kanssa ilmatorjunnan koulutusalan
neuvottelupäivillä.
Ilmatorjunnan koulutusalan neuvottelupäivien jälkeen alkaa yksityiskohtaisten suunnitelmien laatiminen
yhteistyössä maavoimien ilmatorjuntakoulutus antavien joukko-osaston
kanssa. Tästä yhteistyöstä merivoimilla on erittäin hyviä kokemuksia.
Ainoastaan hyvällä suunnittelulla
››

Meripuolustusalueen komentaja tarkastamassa ilmatorjuntayksikön koulutustasoa keväällä 2010.
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ja yhteistyöllä voidaan päästä erinomaiseen lopputulokseen.
Merivoimat on pyrkinyt siihen,
että operatiivisen loppukäyttäjän rooli ei jää etäiseksi kouluttavan joukon
kanssa. Tästä syystä merivoimien ilmapuolustushenkilöstö on jo joukon
johtajia koulutettaessa käynyt antamassa opetusta ja koulutusta merivoimien toimintaympäristöstä ja erityisvaatimuksista. Toiminta tiivistyy,
kun joukon miehistö astuu palvelukseen ja aloittaa erikoiskoulutuskauden. Erikoiskauden lopulla tai joukkokoulutuskauden alussa merivoimat on säännönmukaisesti järjestänyt joukolle harjoituksen todellisessa
merellisessä toimintaympäristössä.
Ainoastaan sillä, että joukko harjoittelee todellisessa ympäristössä,
todellisilla sotavälineillä ja oikeanlaista vastustajaa vastaan voidaan
saavuttaa joukon täysi operatiivinen
käytettävyys operatiivisen loppukäyttäjän näkökulmasta.
Merellisen harjoituksen jälkeen
koulutettavat joukot ovat osallistuneet Lohtajan ilmatorjuntaharjoitukseen ja joukkokoulutuskauden
viimeiseen harjoitukseen - ”loppusotaan” – merivoimien taktisessa ja
tulenkäytöllisessä johdossa.
Joukon koulutuksen edetessä
operatiivinen loppukäyttäjä ja kouluttavajoukko-osasto arvioivat koulutustavoitteiden toteutumista erillisen
ohjeistuksen mukaisesti siten, että
joukon kotiutuksen jälkeen operatiivinen loppukäyttäjä voi laatia laajahkon virallisen analyysin joukon koulutustasosta ja sen käytettävyydestä
ensimmäiseen tehtävään.

Lohtajan ilmapuolustusharjoitus - JOINT
-harjoitus parhaimmillaan
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lustusharjoitus on ainutlaatuinen
kolmen puolustushaaran yhteinen
harjoitus, jossa voidaan harjoitella
ilmahyökkäyksen torjuntaa ja ilmapuolustuksen tulenkäyttöä koko johtamisketjun osalta. Puolustushaarojen yhteistyö näkyy jo harjoituksen
rakenteessa. Harjoitus kuuluu maavoimien harjoituskalenteriin, sen
järjestelyvastuu ja on ilmavoimilla, käytännön valmistelijana toimii
Ilmasotakoulu ja tukiorganisaation
muodostaa ilmatorjuntakoulutusta antavat joukkoyksiköt ja -osastot. Harjoituksen vakioitu rakenne
ja teemat helpottavat ja keventävät
suunnitteluprosessia sekä tarjoavat
harjoitukseen osallistuville joukoille erinomaisen alustan ilmapuolustuksen yhteistoiminnan harjoittelulle. Kaksivaiheisessa harjoituksessa
ampumavaiheessa joukkotuotanto
yksiköt ampuvat niiden koulutusohjelmaan kuuluvat ammunnat ja ilmapuolustusvaiheessa harjoitellaan
puolustushaarojen yhteistoimintaa ilmapuolustuksen osalta. Ilmapuolustusharjoituksen teemat kuten suurkohteen, valmiusyhtymän, ilmavoimien tukikohdan ja meripuolustusalueen ilmapuolustus määräytyvät
harjoitukseen osallistuvien joukkojen mukaan.
Ilmapuolustusharjoitukseen liittyy ilmavoimien taktinen lentoharjoitus, elektronisen sodankäynnin
toimintoja sekä ehkä ainoana harjoituksena puolustusvoimissa analysointi ilmahyökkäyksen torjunnan
kokonaisvaikutuksesta.
Merivoimat on osallistunut aluksilla nykymuotoiseen ilmapuolustusharjoitukseen vuodesta 2005 alkaen.
Ensimmäiseen harjoitukseen osallistuttiin kolmella Rauma-luokan ja yhdellä Hamina-luokan ohjusveneellä.
Toki merivoimien aluksia ilmatorjuntaharjoituksissa on nähty aikai-

semminkin. Ainakin tykkiveneillä
on käyty harjoituksessa ampumassa
ilma-ammuntoja jo 80-luvulla. Maasijoitteiset ilmatorjuntayksiköt ovat
osallistuneet harjoitukseen säännöllisesti aikana jolloin merivoimat itse
kouluttivat ilmatorjuntayksikkönsä.
Merivoimien oma ”RANTA-patteri”
on tuttu kutsu ainakin vanhemmille
sotilaille, jotka ovat toimineet Lohtajan ilmatorjuntaharjoituksissa vuosien saatossa.
Nykyisin Lohtajan ilmapuolustusharjoitus on vakiinnuttanut paikkansa merivoimien harjoituskalenterissa harjoituksen tarjoaman erinomaisen harjoituskehyksen ansiosta.
Ampumavaihe tarjoaa maalipalvelut
niin laivatykistö- kuin ohjusammunnoille. Ilmatorjuntaohjusammunnat
(ITO04) merivoimat ampuukin pääasiassa ilmatorjuntaharjoituksessa.
Merivoimien taistelualuksille ilmapuolustusvaihe taas tarjoaa mahdollisuuden operaattoriharjoitteluun sekä
alusosaston taistelutekniikan ja -taktiikan mittaamiseen, analysointiin ja
kehittämiseen. Lisäksi ilmapuolustusvaiheessa harjoitellaan kaikilla
tasoilla tulenkäytön johtamista ja
yhteistoimintakykyä.

Lopuksi
Ilmapuolustus on yhteinen asiamme.
Yhteistyötä ilmapuolustuksen kehittämisessä ja valmiudessa tehdään
kaikkien puolustushaarojen kanssa,
toinen toistaan tukien ja yhteisiä suorituskykyjä käyttäen. Merivoimat on
mukana ilmapuolustuksen kehittämisessä matruusista amiraaliin vaikkakin pääosa työstä tehdään harvalukuisten ilmapuolustushenkilöiden
jokapäiväisin toimin.

Majuri Kai Naumanen
Ilmavoimien ilmatorjuntapäällikkö
Ilmavoimien esikunta

Ilmavoimien ilmatorjunnan
nykytila ja kehitysnäkymiä
Ilmavoimien ilmatorjunnan päätehtävänä on tukikohtaverkoston, sen tukikohtien tärkeimpien
kohteiden, erityisesti niihin tukeutuvien hävittäjäkoneiden suojaaminen. Tätä tehtävää varten on ilmavoimilla sodan ajan organisaatiossaan ilmatorjuntaohjuspattereita (ITOPTRI90M)
ja ilmatorjuntapattereita (ITPTRI88 ja ITPTRI61) sekä valvontaan tarkoitettuja tutkajaoksia
(ITTKAJ87M). Tulenkäyttöä johdetaan pääjohtokeskusten torjuntakeskuksista (TOKE/PÄÄJOKJE) ja tukikohtien johtopaikoista (TUJOPA/TKK) ilmatorjunnan johtoryhmien (ITJOR)
toimesta. Suunnittelu ja käskytys tapahtuvat ilmavoimien ja lennostojen esikunnissa ilmatorjuntapäälliköiden sekä heidän alaistensa toimenpitein. Ilmavoimien ilmatorjunta on osa
kokonaisilmapuolustusjärjestelmää, jossa korostuvat yhteistoiminta hävittäjävoiman kanssa
sekä tulenkäytön johtamisen ja ilmavalvonnan valtakunnallinen vastuu.

Ilmavoimien
ilmatorjunnan nykytila
Tänä päivänä ilmavoimien ilmatorjunnan voidaan katsoa olevan suori-

tuskyvyn ja valmiuden näkökulmasta
hyvässä tilanteessa. Pääosa ilmatorjuntajoukoista on koulutettu tehtäviinsä muutaman viime vuoden sisäl-

lä, sisältäen varusmieskoulutuksen ja
osalla joukoista erityyppisiä kertausharjoituksia. Ilmatorjuntayksiköiden
ja tutkajaoksien joukkotuotannosta
maavoimien tehtävänä on edelleen
varusmieskoulutuksen toimeenpano,
jonka jälkeen vastuun ottaa ilmavoimat operatiivisena käyttäjänä. Toki
varusmieskoulutukseenkin osallistutaan esimerkiksi tukikohdan toimintaympäristön ja tulenkäytön johtamisen kouluttamisen osa-alueissa.
Maavoimat toisaalta taas tukee kertausharjoitusten toimeenpanoa kalusto- ja henkilöstöresursseilla. Joukkotuotanto on siis merkittävää puolustushaarojen välistä yhteistoimintaa.
Myös johtokeskusten ja johtopaikkojen sekä esikuntien henkilöstö- ja osaamistilanne on vaatimuksia vastaavalla tasolla. Tulenkäytön
››
Ilmatorjunta 3/2012 • 15

johtamisen henkilöstö koostuu sekä
henkilökunnasta että reserviläisistä.
Kaikki ilmavoimien johtokeskuksiin
ja johtopaikkoihin koulutetut ilmatorjunnan reserviläisjohtajat koulutetaan omien koulutusohjelmiensa
mukaisesti ilmavoimissa ilmatorjunnan henkilökunnan toimesta Tulenkäytön johtamiseen ja johtokeskuskoulutukseen on viime vuosina
panostettu paljon, joka näkyy jo ilmavoimallisestikin ilmatorjunta- ja
ilmavalvontatietämyksen kasvamisena sekä yhteistoimintakyvyn kehittymisenä. Ilmatorjunnan tulenkäytön
johtajien on tunnettava kaikkien eri
ilmatorjuntajoukkojen eri toimintaympäristöt, niiden kalusto ja tehtävät sekä suorituskyky ja rajoitukset.
Tämä tietämys ja ymmärrys on lisäksi kyettävä jakamaan johtokeskuksen tai johtopaikan sisällä muiden
toimijoiden kesken. Se vaatii jatkuvaa kouluttautumista, kouluttamista
sekä harjoittelua.
Teknisestikin tarkasteltuna tilanne on vähintään kohtuullinen.
Modernisoidut ITO90M ja MOSTKA87M kalustot ovat yhä suorituskykyisempiä ja yhteensopivampia ilmapuolustuksen kokonaisuuteen. Johtamisyhteyksien ja -laitteiden osalta kykyä kehitetään parasta
aikaa tukikohtiin, niin että joukkojen
liittyminen johtamisjärjestelmään ja
niiden johtaminen olisi mahdollisimman toimivaa ja tehokasta. Lieviä haasteita tällä hetkellä aiheuttaa
ITPTRI88:n tulenjohtolaitteen tekninen ylläpito.

Puolustusvoimauudistus ja
ilmavoimien kehittäminen
ilmavoimien ilmatorjunnan
näkökulmasta
Puolustusvoimauudistus mullistaa ilmavoimiamme ennennäkemättömäl16 • Ilmatorjunta 3/2012

lä tavalla. Kouluja ja yksi pääjohtokeskuksista lakkautetaan ja hävittäjätoimintaa keskitetään Rovaniemelle
sekä Rissalaan. Koulutus ja johtaminen keskitetään Tikkakoskelle,
jonne uutena toiminnallisuutena ja
johtamispaikkana perustetaan ilmaoperaatiokeskus (IOK) johtamaan
valtakunnallista ilmapuolustuksen
tulenkäyttöä.
Ilmatorjunnan kokonaishenkilöstöresurssien näkökulmasta ei lukumääräisesti tapahdu merkittäviä
muutoksia, vaikka pienehkölle lisäykselle olisi ollut tilausta mm. lisääntyneiden suunnittelu- ja koulutusvelvoitteiden sekä sodan ajan osaamisvaatimusten perusteella. Toki henkilöstö sijoittuu organisaatioon hieman
eri tavalla johtuen lakkautuksista, uusista esikuntarakenteista ja uudesta
tulenkäytön johtamiskonseptista.
Tulevallakin henkilöstörakenteella
ilmatorjunta kykenee suoriutumaan
sille asetetuista tehtävistään.
Uuden tulenkäytön johtamiskonseptin lisäksi tukikohtakonsepti
tulee muuttumaan. Tulevassa operatiivisessa suunnittelussa puhutaan
kiinteistä ja siirtyvistä taistelutuki-

kohdista sekä työkenttätaktiikasta.
Tämä tulee vaatimaan ilmatorjunnan suunnittelulta vieläkin parempaa ennakointikykyä ja joustavuutta suorituskyvyn käytössä. Edelleen
ilmavoimien ilmatorjunnan ja sen
henkilöstön työskentelyssä tulee
korostumaan ilmapuolustuksen kokonaisuus, yhteistoiminta johtokeskuksissa ja puolustushaarojen kesken
sekä tätä kautta resurssien ja suorituskykyjen yhteensovittaminen sekä
niiden tehokas käyttö asetetun päämäärän saavuttamiseksi.

Ilmavoimien ilmatorjunnan
kehitysnäkymiä
ITPTRI61:n poistuessa ilmavoimien
joukkopoolista parin vuoden päästä,
päättyy niiden jo vuonna 1986 alkanut
pitkä taival ja rooli tukikohtien suojana. Ei voi suoraan sanoa, että tämän
suorituskykyvajeen korvaamiseksi,
mutta kuitenkin siihen liittyen, edellä mainittujen modernisointien lisäksi
on ilmavoimien ilmatorjunta saamassa lisää suorituskykyä ilmatorjuntaohjuspattereiden12 (ITOPTRI12)
eli NASAMS kaluston muodossa.
Se luo hieman uutta ulottuvuutta ja
tuo mukanaan uusia yhteistoimintaan
sovitettavia kokonaisuuksia, joskin
BUK-kalustoa on jo tätä ennen myös
ajateltu ja suunniteltu käytettävän tu-

kikohtien suojana. Suunnittelu tämänkin suhteen on jo aloitettu ja joukkotuotannosta on aikataulu jo olemassa,
joskin se voi vielä hieman elää puolustusvoimauudistuksen aiheuttamien
muutosten vaikutuksesta.
Tulenkäytön johtamisen nykyjärjestelmä, ITTH, tullaan tulevaisuudessa korvaamaan uudella järjestelmäkokonaisuudella, joka tällä
hetkellä kantaa nimeä JADE C2. Ilmatorjunnan johtamisen osuudet tullaan sisällyttämään tähän kokonaisuuteen, joka vaatii vielä paljon työtä
ja yhteistä tahtoa, niin suunnittelua ja
yhteensovittamista kuin teknisiä yksityiskohtia, tietoturvaratkaisuja sekä
rahoituskysymyksiä ratkaisemalla.
Johtamisjärjestelmäkehityksen rinnalla kehittyvät myös johtamisverkot ja -yhteydet. Mitä kaikkea tar-

koittaakaan esimerkiksi uusi LINK
16 -verkko ja mitä mahdollisuuksia
se tuo tullessaan ilmavoimien ja laajemmin kaikkien puolustushaarojen
ilmatorjunnan sekä erityisesti koko
ilmapuolustuksen näkökulmasta.
Koulutuksen näkökulmasta on
ensiarvoisen tärkeää, että kertausharjoitusvuorokaudet saadaan taas nousemaan parin laihan vuoden jälkeen.
Erityisesti tämä koskee ITPTRI88yksiköitä, joiden varusmieskoulutus
päättyi tänä vuonna. Kaiken kaikkiaan harjoitustoiminnan osalta harjoitusjärjestelmiä ollaan kehittämässä
kaikissa puolustushaaroissa, joissa
yhtenä tärkeimpänä ilmatorjunnallisena ja ilmapuolustuksellisena harjoituksena Lohtajan ilmatorjuntaharjoitus on mukana ja sitä kehitetään
myös tulevaisuudessa.

Lopuksi
Ilmavoimien ilmatorjunta elää ja voi
hyvin sekä kehittyy monipuolisesti.
Se on osa ilmavoimien tukikohtajärjestelmää ja osa ilmavoimien taistelujärjestelmää. Se on myös osa ilmapuolustuksen kokonaisjärjestelmää,
varsinkin kun tarkastellaan asiaa
tulenkäytön johtamisen ja ilmavalvonnan näkökulmista. Näin ollen se
vaatii henkilöstöltään korkeaa osaamistasoa, kykyä ajatella avoimesti
sekä erityisesti kykyä laadukkaaseen
ja tiiviiseen yhteistoimintaan eri toimijoiden kanssa.

Ilmatorjuntaohjukset
olympialaisten suojana
Lontoon olympialaisten sekä myös paralympilaisten turvatoimet olivat varsin mittavat. Uutisissa otsikoitiin turvallisuusalan suuryityksen
G4S:n ongelmista saada riittävästi turvahenkilöstöä olympialaisten
suojaksi, jolloin myös armeija joutui ottamaan enemmän vastuuta
kilpailijoiden ja vieraiden turvallisuuden takaamiseksi. Julkisuudessa
esiintyi jo toukokuussa kirjoituksia ilmatorjuntaohjusten sijoittamisesta Lontooseen kisojen suojaksi. Vahvistus tuli heinäkuun alussa, kun
Britannian puolustusministeriö vahvisti asian julkisesti. Ilmatorjuntalehti selvitti tarkemmin mistä oli kyse.

Taustaa
Olympialaiset ovat suurenluokan
mediatapahtuma ympäri maailman.
Tuoreessa muistissa on edelleenkin
vuoden 2001 iskut New Yorkin kaksoistorneihin – tapahtuma, jota ei
haluta enää koskaan koettavan uudestaan. Tähän varauduttiin myös
Lontoossa. Kauhuskenaariona oli
miljardiyleisön edessä – suorassa live-lähetyksessä esimerkiksi kisojen
avajaisissa – tapahtuva terroristi-isku
vaikkapa kaapatulla matkustajalentokoneella. Tämän estämiseksi oli
olympialaisten turvaksi valjastettu
myös ilmapuolustuksen suorituskyvyt.
››
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Britannian asevoimilla oli valmiudessa heinäkuun puolesta välistä lähtien hävittäjiä, lentotukialus,
aseistettuja helikoptereita, tutkia
sekä ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.
Näillä oli varauduttu erityyppisiin ilmasta suuntautuviin uhkiin, joita voisivat olla edellä mainittu matkustajakone, pienlentokone tai jopa kevyt
kauko-ohjattava lennokki.

Kalusto
Ilmapuolustuksen iskuvoimaisimman kyvyn muodostivat ilmavoimien
(Royal Air Force) Typhoon Eurofighter hävittäjät, jotka olivat saaneet tulikasteen Libyan ilmaoperaatiossa
vuotta aikaisemmin. Hävittäjät oli sijoitettu Länsi-Lontooseen Northoltin
tukikohtaan. Toisena merkittävänä
”tukikohtana” toimi Thames-joelle
sijoitettu HMS Ocean helikopteritukialus, jolta operoivat helikopterit.
Ilmatorjuntaohjusten osalta käytössä oli kaksi järjestelmää, ajoneuvosijoitteinen Rapier sekä kannettava Starstreak HVM (high-velocity-missile) ohjusjärjestelmä, jotka
molemmat voidaan lukea lyhyen
kantaman ilmatorjuntajärjestelmiksi.
Rapier-kalusto kuului 16. Kuninkaallisen Tykistörykmentille ja Starstreak
12. rykmentin kalustoon. Järjestelmien esittelyt ovat oheisissa tietolaatikoissa ja kaluston sijoittelusta lisää
seuraavassa luvussa.

Sijainti
Ilmatorjuntajoukkojen käyttämisen
idea oli muodostaa ilmapuolustuksen ”viimeinen linja” eli viimekädessä pudottaa ilmasta suuntautuva
uhka. Tämän ajatuksen mukaisesti oli myös ohjusten sijoituspaikat
suunniteltu. Alun perin suunnitelmissa oli jopa sata tuliasemaa, mut18 • Ilmatorjunta 3/2012

ta lopulta vain 6, joihin päädyttiin
keväällä toteutetun sotaharjoituksen
perusteella. Suurin osa asemista oli
rakennusten katoilla, joista oli erinomaiset tähystys- sekä ampumamahdollisuudet. Asemien sijainti ja niissä
käytetyt asejärjestelmät on esitetty
seuraavassa taulukossa.

Valmistautuminen
Ilmatorjuntajoukkojen sijoituspaikkoja eli ”tuliasemia” testattiin toukoRakennus/vast

kuun alkupuolella pidetyssä 9-päiväisessä isossa sotaharjoituksessa, joka
oli nimetty ennakoivasti ”Olympic
Guardian” eli olympialaisten vartija.
Harjoituksessa näkyi helikoptereita
ja hävittäjiä sekä HMS Ocean-tukialus, joka oli ankkuroituneena Thames-joella. Harjoituksen tarkoituksena oli harjoituttaa joukot olympialaisia varten sekä testata ilmapuolustuksen toteutus kuten oli suunniteltu
toimittavan olympialaisten aikana.
Harjoitus herätti myös lontoolaiset
todellakin tosiasioiden eteen ja julkisuudessa kirjoitettiin asukkaiden
pelosta joutua terrorismin kohteeksi, vaikka tarkoituksena oli parantaa
turvallisuutta olympiakaupungin ym-

Alue

Järjestelmä

1 Lexington Building

Fairfield Road, Tower Hamlets

Starstreak

2 Fred Wigg Tower

Montaque Road Estate, Waltham Forest

Starstreak

3 Blackheath Common

Blackheath

Rapier

4 William Girling Reservoir Lea Valley Reservoir Chain, Enfield

Rapier

5 Oxleas Meadow

Shooters Hill, Greenwich

Rapier

6 Barn Hill

Neatherhouse Farm, Epping Forest

Rapier

RAPIER Mk 2A
- valmistaja BAe Dynamics/MBDA
- tehokas ampumaetäisyys 0,4 – 6,8 km
- nopeus 2,5 Mach
- paino 45 kg
- taistelukärki 1,4 kg
- pituus 2,23 m
- ohjausmenetelmänä komento-ohjaus

pärillä. Suurin keskustelu nousi kuitenkin siitä, ettei harjoituksesta oltu
tiedotettu mediassa riittävästi.

Lopuksi
Kisat toteutettiin onnistuneesta ja
turvallisesti. Keskustelua herätti

STARSTREAK HVM
- valmistaja Thales Air Defence
- tehokas ampumaetäisyys 0,3 – 7 km
- nopeus 3,5 Mach
- paino 16,8 kg
- pituus 1,4 m
- 3 nuoliammusta, joissa jokaisessa taistelukärki 0,9 kg
- ohjausmenetelmänä lasersäteenseuranta

kuitenkin turvallisuusjärjestelyiden
mitoitus, jota epäiltiin ylimitoitetuksi. Jälkiviisas on helppo olla, mutta
julkinen järjestelyiden esittely toimii
myös ennaltaehkäisevänä voimana.
Nythän mitään ei tapahtunut, kun tiedettiin että myös ilmapuolustukseen
oli suuri valmius. Ilmapuolustuksen

ja ilmatorjunnan järjestelyt sekä valmius takasivat omalta osaltaan kisojen turvallisen toteutuksen. Joskus
voimannäyttö avoimesti ennaltaehkäisee voiman testaamisen. Hyvä,
turvallinen ja onnistunut ratkaisu.
-Päätoimittaja-
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Kapteeni Rauno Leppiviita
Ilmasotakoulu

S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän organisaatio ja
käyttöperiaatteet
Venäläinen S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä on erittäin pitkän
kantaman ohjusjärjestelmä, joka
on otettu operatiiviseen käyttöön
Venäjän asevoimissa vuonna
2007. Se nähdään Venäjällä elintärkeäksi osaksi strategisesti
tärkeiden kohteiden suojaa ja
järjestelmällä katsotaan riittävän
teknistä elinkaarta (modernisoituna) aina 2040-luvulle saakka.
S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä on tarkoitus korvata suurin
osa nykyisin käytössä olevista,
edellisen sukupolven S-300-ilmatorjuntaohjusjärjestelmistä.

Järjestelmän merkitys
S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä

on kehitetty lähtökohtaisesti Venäjän kotialueen ilmapuolustukseen
ja sen taistelukäyttö tapahtuu osana
Venäjän ilmavoimien ilmatilanpuolustusprikaateja (ilma-avaruuspuolustusprikaatit). S-400-rykmentti
ryhmitetään kohtalaisen laajalle
alueelle, jossa sen tukena on kattava valvonta- ja johtamisjärjestelmä.
Näin kyetään hyödyntämään erillisten valvontajärjestelmien tuottama
lisäarvo kokonaissuorituskyvyn näkökulmasta. S-400 tulee muodostamaan Venäjän ilmavoimien käytössä
olevan ilma- ja ohjustorjunnan rungon vuoteen 2020 mennessä.

Vaatimukset järjestelmälle
S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
kehittämisen tavoitteena on ollut järjestelmä, joka kykenee tehokkaasti

Vasemmalla 55K6 johtokeskus ja oikealla johtokeskuksen laitteistoa sisältä
20 • Ilmatorjunta 3/2012

suojaamaan poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti merkittävät
kohteet Venäjän alueella. S-400 kehitystyön alkaessa sille asetettiin
vaatimuksena kyky torjua kaikki tavanomaiset ilmamaalit (lentokoneet,
helikopterit), risteilyohjukset, lyhyen- ja keskipitkän kantaman ballistiset ohjukset, matalan tutkaherätteen
omaavat häive-maalit, AWACS-taistelunjohtokoneet ja taustahäirintäkoneet. Torjunnan piti olla mahdollista
myös vaikeassa elektronisen sodankäynnin ympäristössä.
Neljännen sukupolven S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän kehitystyöstä on vastannut venäläinen Almaz-Antei -konserni, joka on Venäjän suurin ja tärkein ilmatorjuntajärjestelmiä kehittävä yritys. Ensimmäiset teoreettiset tutkimukset uudesta
järjestelmästä tehtiin jo 1980-luvun

loppupuolella, akateemikko Boris
Bunkinin johdolla. Varsinainen järjestelmäkehitys käynnistyi vuonna
1993, jolloin Venäjän presidentin
direktiivillä määrättiin kehitystyö
käynnistettäväksi. Neuvostoliitolta
periytyneen sotateollisen kompleksin mukana tuli myös alkuperäinen
vaatimus siitä, että varsinaista täysin uutta kehitystyötä sai olla 20–30
% kokonaisuudesta ja loput 70–80%
piti olla edellisen sukupolven järjestelmien jatkokehittämisen tulosta.
Täten päätettiin säilyttää S-300Pilmatorjuntaohjusjärjestelmä S-400
suunnittelun lähtökohtana.

S-400 järjestelmänä
S-400 järjestelmä muodostuu monesta osakokonaisuudesta. Seuraavassa
on esitelty järjestelmän tärkeimmät
kokonaisuudet.

Johtokeskus
S-400-ilmatorjuntaohjusrykmentin
johtokeskuksena toimii 55K6 johtokeskus, joka mahdollistaa tuliyksiköiden johtamisen tarvittaessa täysin automatisoidusti. Johtokeskuksen
toiminnan kannalta olennaisimmat,
suorituskykyyn liittyvät tekijät ovat
• Ruggeroitu Elbrus-90 Mikro
-pohjainen tietokonearkkitehtuu-

ri, jonka ohjelmistokielenä on C.
• Moduulipohjainen tietokonearkkitehtuuri, joka mahdollistaa ”Big
Bird” -sarjan tutkien hallinnoimisen
• Keskenään yhteneväiset, suurilla nestekidenäytöillä varustetut
työasemat, joissa tilanteenhallinta on esitetty selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti.
• Digitaalinen puhe- ja datavälitysjärjestelmä.
• Datalinkki komentopaikan ja valvontatutkan väliseen viestiliikenteeseen
• Kyky ottaa johtoonsa enintään
kuusi S-400-ilmatorjuntaohjuspatteria

Valvontatutkat
S-400-ilmatorjuntaohjusrykmenttiin
voidaan integroida myös useita erityyppisiä ja eri taajuusalueella toimivia ilmavalvontatutkia. S-400-patterin ja -rykmentin orgaanisina valvontasensoreina käytetään NATOtermillä tunnettuja ”Big Bird” ja
”Cheese Board” valvontatutkia.
91N6 -tutka (Big Bird) on edelleen kehitetty malli S-300 käytössä
olevasta 64N6 tutkasta. Tutkasta ei
ole julkistettu suorituskykytietoja.
Tutka on kuitenkin rakenteeltaan
samankaltainen kuin edellisen suku-

Vasemmalla 91N6 ”Big Bird” ja oikealla 96L6 ”Cheese Board”

polven tutka 64N6. Valmistajan mukaan 91N6 tutkan suurin merkitys on
ballististen ohjusten havaitsemisessa
ja torjunnassa.
96L6 (Cheese Board), C-alueella toimiva 3D-valvontatutka on tällä
hetkellä tärkein S-400-järjestelmään
integroiduista valvontatutkista. Tutka
on suunniteltu havaitsemaan, luokittelemaan ja seuraamaan lähestyvät
ilmamaalit sekä osoittamaan ne torjuttaviksi pattereiden monitoimitutkille (92N6). Tutkia on luovutettu jo
käyttöön tulleisiin S-400-yksiköihin. Integroimalla tutka pattereiden
omaksi valvontatutkaksi, saavutetaan
itsenäinen valvontakyky jo patteritasalta alkaen.
Tutka on asennettu neliakselisen
ajoneuvon alustalle ja se on erittäin
maastoliikkuva. Varsinainen tutkaantenni voidaan irrottaa alustastaan
ja asentaa erilliseen mastoon, jolloin
tutkan kyky havaita matalalla lentäviä ilma-aluksia paranee merkittävästi. 96L6-tutkan tärkeimmät tekniset ominaisuudet ovat:
• Vaiheohjattu tasoantenni, sivukääntö mekaaninen, C-alue (4-8
GHz), taajuushypytys.
• Omakonetunnusjärjestelmä (IFF).
• Maalien luokittelu neljään alaluokkaan: lentokoneet, helikopterit, lennokit ja ohjukset.
• Havaintoetäisyys ilmamaaliin
››

››
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• Ohjusten ohjautusmoodit: komentolinkki, puoliaktiivinen hakeutuminen
• Havaintoetäisyys ilmamaaliin 300
km.
• 100 maalin samanaikainen seuranta.
• 6 maalin torjunta samanaikaisesti.
• Automaattinen uhkalaskenta, ohjusten laukaisuvyöhykkeiden laskenta ja tarvittaessa myös ohjusten laukaisu.
• Kahden ohjuksen ohjautus samaan maaliin yhtaikaa.
• Yhteensä 12 lentoradalla olevan
ohjuksen ohjautus samaan aikaan.
• Täysautomaattinen tiedonsiirto
tutkan ja johtokeskuksen välillä.
92N6 ”Grave Stone”

Ohjuslavetit ja ohjukset
5-300 km ja 100 maalin samanaikainen seuranta.
• Asemaanmeno 5 min, mastolla
varustettuna ½ - 2 h.
• Kehittyneet häirinnänväistöominaisuudet (ECCM)

4 800 m/s.
• Omakonetunnusjärjestelmä (IFF).
• Kehittyneet häirinnänväistöominaisuudet (ECCM)

Monitoimitutka
S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
kyky monimaalitorjuntoihin on pääosin riippuvainen ”Grave Stone” -tutkan suorituskyvystä. Näin ollen S400-rykmentin kyky samanaikaisiin
torjuntoihin on suoraan riippuvainen ohjuspattereiden lukumäärästä,
koska jokainen patteri pitää sisällään aina yhden edellä mainitun tutkan. Suurimmillaan S-400-rykmentin johtokeskus kykenee johtamaan
kuutta (6) ohjuspatteria. Tämä mahdollistaa S-400-rykmentin torjuvan
samanaikaisesti 36 maalia, joista jokaista voidaan ampua kahdella ohjuksella yhtaikaa. Monitoimitutkan
antenni voidaan asentaa erilliseen
tutkamastoon, jolloin tutkamittausja tulitoiminta matalilla lentokorkeuksilla oleviin ilmamaaleihin paranee merkittävästi. 92N6-tutkan tärkeimmät tekniset ominaisuudet ovat:
• Torjuttavan maalin suurin nopeus
22 • Ilmatorjunta 3/2012

S-400 ohjuslavetti

S-400-järjestelmän ohjuslavetin
5P85TM/TE2 vetäjänä toimii kolmiakselinen maastokuorma-auto.
Ohjuslavetilla on neljä ohjussäiliötä,

Ohjustyyppi

40N6

48N6E3 / 48N6DM 48N6E2 / 48N6D 9M96E / 9M96

9M96E2 / 9M96D

Käyttöönottovuosi

Aikaisintaan 2012

2007

1997

Mahdollisesti 2011

Mahdollisesti 2011

Kantama etäisyydessä
(km)

400

3-250

3-200

1-40

1-120

Kantama korkeudessa
(m)

Ei tiedossa

10–27 000

10–27 000

5-20 000

5-30 000

Maalin suurin nopeus
(m/s)

Ei tiedossa

4 800

2 800

2 800

2 800

Ohjuksen nopeus (m/s)

Ei tiedossa

2 000 (suurin)

2 000 (suurin)

750 (keskimääräinen)

1 000 (keskimääräinen)

Taistelulatauksen paino
(kg)

Ei tiedossa

180 (suunnattu
180 (suunnattu 24
räjähdysvaikutus) räjähdysvaikutus)

24

Ohjuksen paino (kg)

Ei tiedossa

1835

Ohjautusmenetelmä

Inertia+aktiivi tutka?? Inertia+TVM

1835

333

420

Inertia+TVM

Inertia+aktiivi tutka

Inertia+aktiivi tutka

Tuhoamistodennäköisyys

0.7/0.9 (heite/lentokone) 0.7/0.9 (heite/lentokone)

S-400-järjestelmässä käytettävissä olevat ohjustyypit

joihin voidaan asentaa ohjustyypistä
riippuen 4–16 ohjusta. Ohjuslavetti
on yhteydessä patterin monitoimitutkaan joko kaapelilla tai datalinkillä.
S-400 järjestelmä voi käyttää
myös vanhemman S-300PMU2-

järjestelmän 48N6D ohjusta. Niin
sanottuna S-400-ohjusjärjestelmän
”perusohjuksena”, mikä kykenee
torjumaan kaiken tyyppisiä ilmamaaleja, käytetään 48N6DM -tyypin ohjusta. Alla olevassa taulukos-

sa näkyy S-400-järjestelmässä olevat ja myöhemmin käyttöön tulevat
ohjustyypit.
9M96-ohjukset ovat käytännössä
identtisiä; erona 9M96E2 ohjuksessa
on sen suurempi lähtömoottori. Oh››

Kuva 5: Tekijän arvio venäläisestä S-400-patterin kokoonpanosta.
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jukset ovat erittäin liikehtimiskykyisiä, johtuen yhdistetystä siiveke- ja
työntövektoriohjauksesta. Ohjuksen
taistelulatauksen räjähdyssuuntaa
voidaan myös käytännössä ohjata ja
tätä kautta saavuttaa maalissa tehokkaampi vaikutus kuin suuntaamattomalla taistelulatauksella. 9M96
ohjusten pienempi fyysinen koko
mahdollistaa ohjusten suuremman
määrän sijoittamisen lavetille. Yhden 48N6 ohjuksen tilalle voidaan
sijoittaa neljä 9M96 tyypin ohjusta,
joten ohjuslavetilla on suurimmillaan
16 ohjusta. Eräs syy 9M96 ohjusten
käytölle S-400-järjestelmän yhteydessä on mahdollistaa järjestelmälle
itsenäinen kyky heitteen torjuntaan.
Tällä ei pyritä ainoastaan S-400-järjestelmän suojaaman kohteen suojaamiseen vaan myös kykyyn torjua
S-400 järjestelmää kohti laukaistut
täsmäaseet, mukaan lukien HARM
-tyyppiset tutkantuhoajaohjukset.

S-400-patterin kokoonpano
ja käyttöperiaatteet
Venäjällä operatiiviseen käyttöön
tulleissa ohjuspattereissa on todennäköisesti kahdeksan ohjuslavettia
ja monitoimitutka. Monitoimitutka
toimii samalla patterin johtopaikkana. Yleisin patterin organisaatioon
lisättävä elementti on 96L6-valvontatutka. Valvontatutkan käyttö osana patteria tulee kyseeseen lähinnä
peitteisessä maastossa operoitaessa
ja silloin kun S-400-rykmentti on
ryhmittynyt laajalle alueelle.
Patteri ryhmitetään patterin johtopaikkana toimivan monitoimitutkan ympärille. Ohjuslavetit ryhmitettäneen pääsääntöisesti pareina neljään laukaisuasemaan. Tämä
mahdollistaa ohjuslavettien valmiusvuorottelun (toinen korkeammassa
valmiudessa) ja helpottaa huoltotoi24 • Ilmatorjunta 3/2012

menpiteitä ja ohjuslavettien latauskäytäntöjä. Näin patterilla säilyy riittävä tulivalmius, vaikka osa laveteista on hetkellisesti sitoutunut muihin
tehtäviin. Ohjuslavetit voidaan liittää
monitoimitutkaan joko kaapelilla tai
datalinkillä. Tuliasemissa toimittaessa pyrittäneen toimimaan kaapeliyhteyksillä, jolloin ohjuslavettien
etäisyys monitoimitutkasta on todennäköisesti kymmenistä joihinkin satoihin metreihin. Ohjuslavetin
datalinkki mahdollistaa lavetin liittymisen patterin monitoimitutkaan
ilman kaapeliyhteyttä. Rajoittavana
tekijänä on tällöin datalinkin kantama. Tietoa datalinkin kantamasta ei
ole saatavilla, mutta arviolta lavettien etäisyys monitoimitutkasta ei
suurimmillaankaan ole muutamaa
kilometriä enempää.

Lopuksi
Vuoteen 2020 mennessä Venäjä aikoo uusia koko ilmavoimien alaisuudessa olevan ilmatorjuntajärjestelmän. Vuoteen 2020 ulottuvan
valtion asehankintasuunnitelman
(GPV-2020) tavoitteena on hankkia
yhteensä 56 patteria S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä, joilla tullaan
varustamaan 28 rykmenttiä. Vuoden
2012 syyskuun alkuun mennessä Venäjä on varustanut yhteensä 4 rykmenttiä S-400-järjestelmillä. Rykmenteistä kaksi toimii Moskovan
alueella, yksi Venäjän Kaukoidässä
ja yksi Kaliningradin alueella.
Venäjän tavoitteet ilmatorjuntaja ilmapuolustusjärjestelmän modernisoinnissa konkretisoituvat S400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmässä käytetyissä teknisissä ratkaisuissa.
Venäjän ilmapuolustusjärjestelmän
modernisoinnilla pyritään entistä
integroidumpaan ja monikäyttöisempään kokonaisuuteen, missä eri

järjestelmät ovat yhteisen valvontaja johtamisjärjestelmän piirissä. S400:n johtokeskus on teknisiltä toteutusratkaisuiltaan rakennettu siten,
että se kykenee liittymään monipuolisesti sekä ylemmän, että alemman
tason johtamisjärjestelmiin. Johtokeskus kykenee hyödyntämään
suoraan myös S-400-järjestelmän
ulkopuolisten valvontasensoreiden
tuottamaa informaatiota, tarvittaessa ilman ylemmän johtoportaan
johtamisjärjestelmän antamaa tukea.
Tämä mahdollistaa S-400:lle kyvyn
huomattavasti itsenäisempään toimintaan kuin mihin edellisen sukupolven vastaavilla ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä on kyetty. Siirtyminen
analogisesta tekniikasta digitaaliseen
mahdollistaa S-400-järjestelmän päivittämisen huomattavasti helpommin
kuin vanhemmilla järjestelmillä.
Useiden erityyppisten ohjusten käyttö samalta laukaisulavetilta tuo uusia käyttömahdollisuuksia
S-400-järjestelmälle. Erittäin pitkän
kantaman ohjuksilla kyetään vaikuttamaan vihollisen korkealla ja
kaukana lentäviin taistelunjohto- ja
häirintäkoneisiin ja tätä kautta rikkomaan vihollisen ilmakomponentin
taistelujärjestys. Lyhyemmän kantaman ohjuksilla voidaan kustannustehokkaasti vaikuttaa muihin vihollisen käyttämiin ilmalavetteihin ja
ennen kaikkea niiden laukaisemiin
heitteisiin. S-400-rykmenttien organisaatioihin tullaan liittämään myös
lyhyemmän kantaman Pantsir-S1-ilmatorjuntajärjestelmiä ja tämä lisää
S-400-rykmenttien heitteentorjuntakykyä ja omasuojaa entisestään.

PERUSLUKEMIA

taktiikasta

Kapteeni Janne Tähtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Ajatuksia ilmatorjunnan
taktisesta johtamisesta
Taktiikan palstan edellisessä artikkelissa palattiin keskusteluun ilmatorjunnan taktiikasta ja taistelutekniikasta sekä niiden harjoitteluun liittyvistä asioista. Tässä artikkelissa
aihetta jatketaan esittämällä ajatuksia ilmatorjunnan taktisesta ja taisteluteknisestä johtamisesta. Tarkastelu
toteutetaan johtamisprosessien näkökulmasta (kuva 1).
Ilmatorjunnan taistelun johtaminen jakaantuu taktiseen johtamiseen,
taistelutekniseen johtamiseen, huollon johtamiseen sekä tulenkäytön
johtamiseen. Yhtymien (termillä tarkoitetaan tässä artikkelissa kaikkien
puolustushaarojen alueellisia johtoportaita ja niihin kuuluvia joukkoja)
sekä niihin kuuluvan ilmatorjunnan
johtamisprosessit ovat operaation
suunnittelu, toimeenpanon johtaminen sekä tilannekuvan muodostaminen ja jakaminen. Näitä prosesseja
tuetaan tiedustelulla sekä tukijärjestelmien johtamisella.
Ilmatorjuntataktiikka ilmenee
keskeisimmin operaation suunnitteluprosessissa. Taktiset ratkaisut toimeenpannaan toimeenpanon johtamisprosessissa. Toimeenpantaessa
suunnitelmia laaditut ilmatorjunnan
taktiset ratkaisut siirtyvät käytäntöön
joukkojen taistelutekniikan ja tulenkäytön johtamisessa.

Ilmatorjunnan suunnitteluja päätöksentekoprosessi
Ilmatorjunnan suunnittelu- ja päätök-

Kuva 1. Ilmatorjunnan johtaminen prosessinäkökulmasta

sentekoprosessi on keskeinen osa ilmatorjunnan taktista johtamista ja
sen päämääränä on tukea yhtymän
operatiivisen toiminta-ajatuksen toteuttamista ilmatorjuntajoukoilla
sekä muilla ilmapuolustuksen keinoilla. Voitaisiinkin oikeastaan puhua ilmatorjunnan suunnittelusta
osana yhtymän suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia.
Suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi tarjoaa järjestelmällisen
tavan analysoida tilannetta ja tehdä johtopäätöksiä johtoportaan sekä
ilmatorjunnan tehtävään liittyvistä vaatimuksista. Prosessin avulla
suunnittelijat kykenevät loogisesti
määrittämään parhaan tavan toteut-

taa käsketyt tehtävät ja saavuttaa tavoiteltava loppuasetelma.
Suunnitteluprosessi saa syötteitä muista ilmatorjunnan johtamiseen
liittyvistä prosesseista. Tilannekuvan
muodostamisen myötä voidaan tunnistaa muuttunut tilanne, joka poikkeaa voimassa olevan suunnitelman
pohjana olleesta tilanteesta tai olettamuksista. Tämä käynnistää olemassa
olevien suunnitelmien päivittämisen
tai jopa uuden suunnitelman laatimisen.
Tiedustelutoiminnan, tilannekuvaprosessin sekä vaikuttavuuden arvioinnin (torjunta-analyysien) kautta
tuotetaan tietoa ja arvioita hyökkää››
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jän ilmakomponentin suorituskyvystä ja toimintatavoista sekä oman voimassa olevan suunnitelman ja omien
toimintatapojen sekä suorituskykyjen vaikutuksesta hyökkääjän ilmakomponentin toimintaan.
Ilmatorjunnan suunnittelun yhteydessä laaditaan ilmatorjunnan operatiiviset suunnitteluperusteet (vaihe 2), ilmatorjunnan toiminta-ajatus
(vaihe 3) ja operaatiosuunnitelman
ilmapuolustusliitteet (vaihe 4). Lisäksi laaditaan ilmatorjunnan taistelusuunnitelma, jonka sisältö ja tarkkuus vaihtelevat yhtymän käytössä
olevien ilmatorjuntajoukkojen asettamien tarpeiden mukaisesti.

VAIHE 1: Suunnittelun
käynnistäminen
Suunnittelu käynnistetään muodos-

tamalla suunnitteluryhmä ja kokoamalla suunnittelussa tarvittavaa tausta-aineistoa. Ilmatorjunnan
osalta suunnitteluun osallistuvat ilmatorjuntapäällikkö, esikunnan eri
keskusten ilmatorjuntaupseerit sekä
tilanteen salliessa alajohtoportaiden
edustajat.
Suunnittelun käynnistämisvaiheessa keskeisintä on koota perustiedot hyökkääjän ilmakomponentin
kaluston suorituskyvystä sekä omien
joukkojen kalustotilanteesta. Lisäksi on perehdyttävä toiminta-alueelle
aikaisemmin laadittuihin suunnitelmiin ja analyyseihin.

VAIHE 2: Suunnitteluperusteiden määrittäminen
Suunnitteluperusteiden määrittämisvaiheessa arvioidaan tilannetta

Kuva 2. Ilmatorjunnan suunnittelu osana operatiivista suunnitteluprosessia
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ja määritetään, mitä on saatava aikaiseksi, jotta ylemmän johtoportaan
antamat käskyt ja perusteet saadaan
toteutettua. Vaihe keskittyy perusteelliseen tehtävän erittelyyn ja operaation perusrakenteen määrittelyyn.
Vaiheen lopputuotteena laaditaan
operatiiviset suunnitteluperusteet.
Suunnitteluperusteiden määrittämiseen kuuluu toimintaympäristöanalyysi, jonka tarkoituksena on selvittää puolustajan ja hyökkääjän näkökulmasta toiminta-alueen epäedulliset ja tärkeät maastonkohdat/alueet
sekä olosuhteet ja niiden vaikutukset
omien ja hyökkääjän joukkojen suorituskykyyn. Johtopäätöksenä tulee
muodostua käsitys siitä, mitkä ovat
ilmatorjunnan ja ilmasuojelun kannalta edulliset alueet, kohteet ja toiminnot. Analyysien johtopäätökset
mahdollistavat ilmatorjuntajoukkojen maastontiedustelun suuntaamisen todennäköisille ja mahdollisille
taisteluasema-alueille.
Vastustajan toimintamahdollisuuksien ja -vaihtoehtojen arviointi

toteutetaan perustuen ylemmän johtoportaan uhka-arvioon, tiedustelun
hankkimiin tietoihin ilmakomponentista, tietoihin ja kokemuksiin hyökkääjän taktiikasta ja toimintaperiaatteista, toimintaympäristöanalyysin
johtopäätöksiin sekä ilmatorjuntahenkilöstön ammattitaitoon.
Ilmakomponentin toiminnan arvioinnissa on huomioitava vähintään
tiedustelu, helikopteritoiminta, rynnäkkökoneiden käyttö, maahanlaskut sekä elektroninen sodankäynti.
Johtopäätöksinä vastustajan toimintamahdollisuuksista tulisi muodostua
käsitys ilmakomponentin suorituskyvystä, toimintatavoista sekä mahdollisista hyökkäyskohteista.
Omien toimintamahdollisuuksien arvioinnin johtopäätöksinä tulisi saada selville oman toiminnan
vahvuudet ja heikkoudet. Oman toiminnan vahvuuksia ja heikkouksia
arvioitaessa on tarkastelu tehtävä kokonaisilmapuolustuksen kannalta. Ilmatorjuntapäällikön tulee vaikuttaa
operaatioajatuksen syntymiseen siten, että ilmavihollisen vaikutukset
jäisivät mahdollisimman vähäisiksi
ja että oman ilmapuolustuksemme
keinoja voitaisiin käyttää tarkoituksenmukaisimmin.
Ilmatorjunnan suunnitteluhenkilöstö osallistuu yhtymän operaation perusrakenteen laatimiseen, jotta
varmistetaan se, että ilmapuolustus
huomioidaan operaation perusrakenteessa ja että ilmatorjunnan käyttö tukee oman operaation asettamia päämääriä, loppuasetelmaa ja tavoitteita. Ilmatorjunnan käyttö operaatiossa
määritetään ylemmän johtoportaan
antamien ilmatorjuntatehtävien ja
yhtymälle asetetun loppuasetelman
perusteella. Operaation perusrakenteen perusteella on tunnistettava
operaation kriittiset suorituskyvyt
ja ratkaisukohdat sekä määritettävä
ilmatorjunnan käyttö niiden suojaamiseksi.

VAIHE 3: Toiminta-ajatuksen
laatiminen
Toiminta-ajatuksen laatimisvaiheen
tarkoituksena on määrittää, miten
operaation perusrakenteen mukaiset ja operatiivisen tehtävän täyttävät operaatiot olisi parasta toteuttaa.
Toiminta-ajatuksen laatiminen toteutetaan vaihtoehtojen laadinnalla
ja niiden vertailulla. Laaditut vaihtoehdot ja suositus valittavasta vaihtoehdosta esitellään komentajalle järjestettävässä päätöksentekoesittelyssä. Komentajan päätöksen perusteella laaditaan toiminta-ajatusasiakirja
aselaji- ja toimiala liitteineen.
Ilmatorjuntapäällikkö laatii kuhunkin toimintavaihtoehtoon ilmatorjunnan toiminta-ajatuksen (teksti
ja piirros). Ilmatorjunnan toimintaajatuksessa muotoillaan ilmatorjunnan käyttöajatus taistelun vaiheisiin
sidottuna, helposti esitettävänä sekä
ymmärrettävänä ja yksiselitteisenä.
Ilmatorjunnan toiminta-ajatuksesta
on selvittävä ainakin:
–– ilmatorjunnan määrällinen ja laadullinen painopiste eri vaiheissa,
–– mitä operaatioon osallistuvia
joukkoja tai kohteita suojataan
eri vaiheissa,
–– millä alueilla tuotetaan tappioita
ja mikä on tappioiden tuottamisen
päämäärä,
–– mitä ilmatorjuntajoukkoja tehtäviin käytetään,
–– mihin valmistaudutaan sekä
–– ilmatorjunnan tulenkäytön johtamisen ja valvonnan painopiste.

VAIHE 4: Suunnitelman
laatiminen
Suunnitelman laadinnassa täydennetään hyväksytty toiminta-ajatus
operaatiosuunnitelmaksi. Suunnittelussa on huomioitava muutokset,
jotka ylempi johtoporras vaatii tehtäviksi laadittuun toiminta-ajatukseen. Suunnitelman laatimisvaiheen
tarkoituksena on tarkentaa toimeenpanoon tarvittavat joukot sekä suun-

nitella yksityiskohtaisesti niiden toimintaan liittyvä suoja, liike ja vaikuttaminen.
Ilmatorjunnan osalta operaatiosuunnitelmaan laaditaan ilmapuolustusta ohjaavat liiteasiakirjat.
Toiminta-ajatusasiakirja muodostaa
operaatiosuunnitelman ilmatorjunnan pääliitteen. Ilmatorjunta voi laatia tämän perään muita täydentäviä
alaliitteitä ilmatorjunnan tarpeiden
mukaisesti. Tarvittavat liitteet ovat
taistelujaotus- ja tehtävät (syntyy patteriston esikunnan suunnittelun tuloksena) sekä tulenkäytön johtaminen. Lisäksi ilmasuojelu käsitellään
operaatiosuunnitelman ilmatorjuntaliitteen alaliitteenä.

VAIHE 5: Suunnitelman
päivittäminen
Suunnitelman päivittämisvaiheen
tarkoituksena on varmistaa, että
suunnitelmat säilyvät ajan- tasalla.
Päivittämisellä varmistetaan, että aiemmin laaditut suunnitelmat säilyvät
muuttuneissa tilanteissa ja olosuhteissa toteuttamiskelpoisina, sopivina
ja hyväksyttävinä.

Ilmatorjunnan taktisten
ratkaisuiden toimeenpano
Toimeenpanon johtamisen prosessiin liittyy suunnitellun operaation
johtaminen sekä joukkojen perustoiminnan johtaminen. Operaation
johtamisella tarkoitetaan komentajan päätökseen perustuvan ilmatorjunnan toiminta-ajatuksen mukaista
taktisen johtamisen jalkauttamista
käytännön toiminnaksi. Perustoiminnan johtamisella tarkoitetaan
taisteluteknisten perustoimintojen
ja tulenkäytön johtamista. Toimeenpanon johtamiseen kuuluvat käskeminen, tilanteen mukainen johtaminen, toimivaltuuksien käyttö sekä
vaikuttavuuden arviointi. Tilanteen
mukainen johtaminen jakaantuu neljään kokonaisuuteen, jotka ovat ha››
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tehtävä ja tavoite, tarvittavat resurssit, taistelusuunnitelma sekä selkeästi
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vainnointi, arviointi, suunnittelu ja
päätöksen teko sekä toiminta. Vaikuttavuuden arviointi toteutetaan osana
torjunta-analyysiprosessia.
Toimeenpanon johtamisen toteuttaa yhtymätasolla johtoportaasta riippuen operaatiokeskus tai taistelunjohtokeskus, joka toimeenpanee
suunnittelukeskuksen laatiman operaatiosuunnitelman operaatiokäskynä. Toimeenpanon aikana voidaan
tilanteen mukaisen johtamisen osana laatia täydentäviä käskyjä, joilla
tarkennetaan alaiselle annettua tehtävää. Operaatiokeskukselle (tai tais-

telunjohtokeskukselle) on käsketty
operaatiosuunnitelmassa/-käskyssä
ne toimivaltuudet, minkä rajoissa se
voi alaisia joukkoja johtaa muuttamatta komentajan operaatioajatusta.
Ilmatorjuntapatteristossa toimeenpanon johtamisen prosessin
toteuttaa ilmatorjunnan taistelunjohtokeskus komentajan ja suunnittelukeskuksen sekä ylemmän ilmapuolustuksen johtoportaan antamien toimivaltuuksien perusteella. Toimeenpanon johtaminen ilmatorjuntapatteristossa kuuluu ilmatorjunnan
taistelutekniseen ja tulenkäytön joh-
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Lopuksi
Ilmatorjunnan taktinen johtaminen
on siis tämän tarkastelunäkökulman
mukaan osallistumista oman joukon
suunnitteluun sekä ilmapuolustustoimenpiteiden suunnittelua kokonaisoperaation tukemiseksi. Ja kaikessa
tässä pitäisi olla analyyttisen lisäksi innovatiivinen ja aktiivinen sekä
pyrkiä hyödyntämään niitä taktisia
periaatteita menestyksen saavuttamiseksi.

Everstiluutnantti Antti Arpiainen

ilma-aseesta

Pikku-uutisia Venäjältä
Novosti 10.8.2012

Novosti 02.08.2012

Venäjän Ilmavoimille
180 kpl uusia koneita ja
helikoptereita tänä vuonna

Venäjän Ilmavoimille 400
kpl Mi-8 helikopteria
vuoteen 2020 mennessä

Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Viktor Bondarevin mukaan
Venäjän ilmavoimat tulee vastaanottamaan noin 180 uutta konetta ja
helikopteria vuoden 2012 loppuun
mennessä. Ilmavoimat ovat jo vuonna 2012 vastaanottaneet useita uusia
Su-34 pommikoneita ja tulevat vielä
saamaan niitä 12 kpl lisää sekä Ka52 ja Mi-28N taisteluhelikoptereita
kuten myös 15 kpl Jak-130 harjoituskoneita. Vuonna 2011 toimitettiin
Ilmavoimille noin 120 uutta lentokonetta ja helikopteria.

Venäjän ilmavoimille tullaan toimittamaan jopa 400 modernisoitua
Mi-8 taistelukentän tukihelikopteria
vuoteen 2020 mennessä, kertoi Puolustusministeriön tiedottaja eversti
Vladimir Drik. Vuoden 2012 lop-
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puun mennessä on käytössä yli 50
kpl viimeisimpien mallien Mi-8 helikoptereita ja vuoteen 2020 mennessä
niitä on jo yli 400 kpl. Mi-8AMTSh
ja Mi-8MTV5-1 helikopterit lensivät
Zhukovskissa järjestetyssä Ilmavoimien 100 -vuotisjuhlassa 12.8.2012.
Mi-8 on lukumäärältään yleisin helikopterityyppi ja sitä on tuotettu enemmän, kuin mitään muuta helikopteria.
50 vuoden kuluessa Puolustusminis-

Mi-8 helikopteri
(Photo Michail
Mokrushin, RIA
Novosti)

Tu-160 strateginen pommikone (RIA Novosti)

teriö on esitellyt yli 30 erilaista modifikaatiota, mukaan lukien rynnäkkökuljetus, tutkahäirintä, komentopaikka,
viestintä sekä etsintä- ja pelastuspalveluun tarkoitetut helikopterit.
RIA Novosti 6.6.2012, RIA Novosti 9.6.2012, RIA Novosti 14.6.2012,
RIA Novosti 19.6.2012, RIA Novosti
27.6.2012, Novosti 2.7.2012, Novosti
2.08.2012

PAK-DA uusi venäläinen
strateginen pommikone
Pitkään jatkunut väittely Venäjän
sotilaiden ja teollisuuden välillä
uuden aseistuksen hankinnasta sai
uuden aiheen, kun puolustusteollisesta kompleksista vastuussa oleva
apulaispääministeri Dmitri Rogozin
kyseenalaisti tarpeen kehittää uutta
strategista pommikonetta. Izvestia
Daily julkaisussa 6.6.2012 Rogozin
totesi, että nykyisin käytettävissä olevien sekä tulevaisuudessa käyttöönotettavien ilma- ja ohjuspuolustusjärjestelmien ollessa käytössä, niin strategiset pommikoneet eivät ole enää
toimivia eikä niitä voi enää käyttää
tekemään iskuja vihollisen alueelle.
Muutama päivä Rogozinin lausunnon jälkeen Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev toisti viidennen sukupolven strategisen pommikoneen kehittämissuunnitelmat
todeten, että viidennen sukupolven
hävittäjän rinnalla on suunnitelma
kehittää nykyaikainen kaukotoimintailmavoimien ilma-alus, jonka hän
totesi olevan strateginen pommikone.
Olemassa olevien strategisten pom-

An-70 kuljetuskone (RIA Novosti)

mikoneiden huolto ja modernisointi eivät riitä, hän korosti. Presidentti
Putin otti kantaa uuden pommikoneen kehittämiseen viikko varapääministeri Rogozin lausunnon jälkeen
toteamalla, että Venäjän tulee aloittaa
kaukotoimintapommikoneen kehittäminen. Hän totesi, että Venäjän on
edistyttävä uuden Kaukotoimintailmavoimien PAK-DA pitkän matkan
pommikoneen kehitystyössä.
Puolustusministeri Anatoli Serdiukov kertoi, että Kazanin lentokonetehtaan (KAPO) uusi tuotantolinja tulee kokoamaan PAK-DA
pommikonetta ja An-70 potkuriturbiineilla varustettua kuljetuskonetta.
Sama tehdas on aiemmin valmistanut
Tu-95MS ja Tu-160 pommikoneita.
Kenraali Chemiajev totesi 9.6.2012,
että uusi strategisen pommikone on
jo suunniteltu. Hänen mukaan on olemassa kaikki mahdollisuudet kehittää kone rauhassa ja aikanaan sekä
ottaa se käyttöön Tu-95MS, Tu-160
ja Tu-22M3 koneiden kanssa, jotka
ovat osoittaneet korkean luotettavuutensa. Kenraali Chemiajev kertoi
myös suunnitelmista modernisoida
Tu-95MS, Tu-160 ja Tu-22M3 pommikoneet sekä Il-78 tankkauskoneet.

joka on rakennettu yhdessä Venäjän
kanssa, on ollut pitkä ongelmallinen
kehittelyaika, jonka kuluessa yksi
prototyyppi putosi 1990 ilmassa tapahtuneessa törmäyksessä ja toinen
nousuonnettomuudessa Omskissa
vuonna 2001. Koneen potkuriturbiineilla on myös ongelmien täyttämä
historia. Aiemmin on kerrottu An-70
konetta hankittavan Venäjän Ilmavoimille ainakin 60 kpl.
RIA Novosti 14.6.2012, RIA Novosti 8.8.2012, RIA Novosti 21.8.2012

PA-FA/T-50 hävittäjän
koelento-ohjelma jatkuu
Venäläinen Yhtynyt Lentokoneyhtymä (UAC) ottaa käyttöön neljännen
PAK-FA/T-50 hävittäjän tänä vuonna
kehitys- ja koelento-ohjelmaan.
Koelento-ohjelmaan osallistuu tällä
hetkellä kolme konetta ja neljäs
otetaan mukaan tänä vuonna.
PAK-FA/T-50 koneessa on aloitettu uuden tutkajärjestelmän koekäyttö. Uusi X-alueen tutka on asennettu kolmanteen prototyyppiin ja
on osoittanut vakaita ja tehokkaita
››

RIA Novosti 27.6.2012

Venäjä hankkii ja
rakentaa taktisia An-70
kuljetuskoneita
Venäjä tulee hankkimaan Ukrainassa suunniteltuja An-70 potkuriturbiinilla varustettuja taktisia kuljetuskoneita. An-70 kuljetuskoneella,

PAK-FA/Sukhoi T-50 hävittäjä
(RIA Novosti)
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ominaisuuksia, jotka ovat vertailukelpoisia kaikkien kehittyneempien
olemassa olevien tutkien kanssa. Tutkalla on pitkä havaintoetäisyys ja se
mahdollistaa maalien torjunnan kaukaa samanaikaisesti sekä ilmasta ilmaan että ilmasta maahan toiminnassa, yksittäisten maalien ja maali
ryhmien havaitsemisen sekä luokittelun ja samanaikaisesti toiminnan
useita maaleja vastaan täsmäaseilla
sekä myös elektronisen sodankäynnin toimintojen suorittamisen.
Sukhoi Yhtymän edustaja kertoi
21.8.2012, että PAK-FA/T-50 hävittäjä on saanut loppuun alustavat ilmatankkauksen lähestymiskokeet.
Prototyyppi T-50-2 suoritti lähestymiset Il-78 tankkauskoneeseen saattavan Su-25UB rynnäkkökoulutuskoneen kanssa. Toinen prototyyppi,
T-50-2, suorittaa joukkoa lentokokeita uuden konetyypin lentoalueen
määrittämiseksi sekä yliäänen- että
aliäänennopeudella eri varustuksessa. Ensimmäistä prototyyppiä T-501 ollaan valmistelemassa koelentoohjelmaan, joka selvittää taistelutoimintaa superkriittisillä kulmilla ja
erinomaisella liikkuvuudella. Elokuussa T-50-3 aloitti konetyypin uuden X-alueella toimivan aktiivisesti vaiheohjatun tutkan ja avioniikan
täydellisen koelento-ohjelman. Yhtymä on kertonut tutkan osoittaneet jo
vaikuttavia tuloksia sekä ilma- että
maamaalien havaitsemiskokeissa.

Su-35 monitoimihävittäjä (RIA Novosti)
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MiG-31 BM hävittäjiä
palvelukseen
Ensimmäisen tuotantosarjan
PAK-FA/T-50 on määrä ottaa käyttöön Venäjän Ilmavoimiin vuonna
2015 ja ensimmäiset 10 evaluointimallia vuoden 2012 jälkeen. Palveluskäyttöön on suunniteltu hankittavan ainakin 60 kpl PAK-FA/T-50
viidennen sukupolven hävittäjiä.
RIA Novosti 8.8.2012

Su-35 hävittäjän
koelento-ohjelma jakuu
Su-35 hävittäjän koelento-ohjelma
jatkuu Venäjän Ilmavoimien koelentokeskuksessa. Su-35 koneet ovat jo
suorittaneet yli 650 lentoa koelentoohjelman puitteissa. Ilmavoimat tulevat vastaanottamaan ennen vuoden
2012 loppua seuraavat 6 kpl Su-35
hävittäjiä.
Su-35 kone on varustettu kahdella 117S suihkusuuntauksella varustetulla suihkumoottorilla, jotka mahdollistavat erittäin ketterän liikehtimisen. Kone kykenee tehokkaasti
torjumaan useita maaleja samanaikaisesti käyttäen sekä ohjattuja että
hakeutuvia ohjusjärjestelmiä sekä
muita asejärjestelmiä.
Venäjän Ilmavoimien komentaja
kertoi 6.8.2012, että Su-35 koneiden
sarjatuotanto saattaa alkaa jo vuonna
2013. Venäjän Ilmavoimat on suunnitellut hankkivansa 50 kpl Su-35
monitoimihävittäjiä vuoteen 2015
mennessä.

Venäjän Keskinen Sotilaspiiri tulee
vastaanottamaan tänä vuonna ensimmäiset kymmenen modernisoitua MiG-31BM hävittäjää, kertoi sotilaspiirin lehdistöpalvelu 18.6.2012.
RIA Novosti 18.7.2012

Irkut suunnittelee Jak-130
harjoitushävittäjän
sensoreiden uudistamista
Venäläinen lentokoneen valmistaja
Irkut suunnittelee sensorijärjestelmän uudistusohjelmaa nykyaikaiselle Jak-130 harjoitushävittäjälle.
Ohjelma käsittäisi tutkan sekä elektro-optisenjärjestelmän asentamisen
koneeseen. Uudistukset on tarkoitettu ensisijaisesti mahdollistamaan
nykyaikaisten aseiden käytön opettamisen. Jak-130 koneen taisteluominaisuuksien kasvattaminen sallii sen
mahdollisen käytön paikallisissa
konflikteissa.
Jak-130 on nykyaikainen harjoitushävittäjä, joka on ominaisuuksiltaan muuteltavana soveltuva neljännen ja viidennen sukupolven hävittäjäkoneiden lentäjien kouluttamiseen.
Sillä on nykyaikainen lasi-ohjaamo
monitoiminäyttöineen ja se on erittäin liikehtimiskykyinen. Konetta
tuotetaan tällä hetkellä Venäjän Ilmavoimille ja ulkomaisille asiakkaille,
kuten Algerialle.

MiG-31 hävittäjä (RIA Novosti)

Jak-130 harjoitushävittäjä (RIA Novosti)

RIA Novosti 9.6.2012, RIA Novosti
15.8.2012, RIA Novosti 11.7.2012,
RIA Novosti 14.7.2012

S-400 Triumf järjestelmän
toimitukset jatkuvat
Venäjän Itäiselle Sotilaspiirille on
toimitettu S-400 ilmatorjuntaohjuskalustoa rykmenttipaketti. Neljäs
S-400 Triumf ilmatorjuntaohjusjärjestelmä on otettu virallisesti palveluskäyttöön Venäjän Kaukoidässä
15.8.2012. Rykmentti on sijoitettu
lähelle Nakhodkan satamakaupunkia Primorien Territoriossa.
Venäjällä on nyt operatiivisessa
käytössään neljä S-400 kalustolla varustettua ilmatorjuntaohjusrykmenttiä, kaksi Moskovan alueella, yksi Kaliningradin alueella Itämeren Laivaston johdossa ja yksi Itäisen sotilaspiirin johdossa. Venäjän ilmapuolustus
tulee vahvistumaan viidennen S-400
rykmentin toimituksella vuoden 2012
lopulla. Tavoitteena on vuonna 2020
Venäjällä olla käytössään 28 kpl
S-400 rykmenttejä, joista jokaisessa

S-400 ilmatorjuntaohjuksen lavetti (RIA Novosti)

on kaksi patteristoa, sijoitettuina lähinnä rannikko- ja raja-alueille.
RIA Novosti 14.7.2012

Ilmatilanpuolustusjoukot
S-400 ammunnoissa
Venäjän ilmatilanpuolustusjoukot
ampuvat ensimmäiset koeammunnat
S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
uudella ohjuksella 10.- 16.8.2012
Ashulukin ampuma-alueella. Harjoituksen kuluessa ammuttiin myös
Pantsir-S1 järjestelmällä kovapanosammuntoja. Ammunnat suoritti
Dmitrovin alueella lähellä Moskovaa
toimiva joukko-osasto kahden patteriston voimin.
RIA Novosti 11.7.2012

Venäjä ja Kazakstanin
tavoitteena on yhdistää
ilmapuolustuksensa
Venäjä toivoo, että keskustelut Kazakstanin kanssa yhdistetyn ilmapuolustusjärjestelmän luomisesta vuonna

S-400 ilmatorjuntaohjuslavetti (RIA Novosti)

2013 saadaan pian päätökseen. Venäjä on jo pitkään johtanut neuvtteluja,
jotta voitaisiin rakentaa IVY- maille
yhteinen ilmapuolustussuoja. Yhdistetty ilmapuolustusjärjestelmä muodostettiin IVY- maille vuonna 1995 ja
se muodostuu nykyisin joistakin Armenian, Valkovenäjän, Kazakstanin,
Kirgisian, Venäjän ja Tadzekistanin
ilmapuolustusyksiköistä. Kuitenkin,
neuvottelut täysin toimivasta yhdenmukaisesta Keski-Aasian kattavasta
ilmapuolustusverkosta on jäädytetty
Uzbekistanin vakavan erimielisyyden
vuoksi, jolloin Venäjä on päättänyt asteittain muodostaa yhteisen toimivan
ilmapuolustusverkon yksittäisten IVY
-maiden kanssa. Toistaiseksi Venäjällä
on vuonna 2009 allekirjoitettu sopimus Valko-Venäjän kanssa yhteisen
ilmatilan suojaamisesta ja yhteisestä
alueellisesta ilmapuolustusverkosta.
Kazakstanin sopimusta saattaisivat
seurata vastaavat sopimukset Armenian, Kirgisian ja Tadzekistanin kanssa, Kurachenko totesi.
››

S-400 Triumf ohjuslavetti ajossa (RIA Novosti)
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ilma-aseesta

Novosti 13.6.2012
Novosti 27.6.2012

S-400 järjestelmää myydään
Kiinalle aikaisintaan 2017
Venäjä tulee aloittamaan S-400 Triumph ilmatorjuntaohjusjärjestelmän
viennin Kiinalle aikaisintaan vuonna
2017. Ohjusjärjestelmän vientiversio saadaan kehitettyä vuoteen 2017
mennessä ja Kiina tullee olemaan
ensimmäinen asiakas. Aiemmin kesäkuussa Puolustusministeriö kertoi,
että S-400 järjestelmälle ei ole vientiaikomuksia ja että kalustoa tuotetaan ainoastaan Venäjän Asevoimien
käyttöön.
RIA Novosti 10.8.2012, Novosti
27.6.2012

Ilmatilanpuolustusjoukoille uutta ilmatorjuntaohjuskalustoa
Venäjän Ilmavoimien komentaja kertoi 10.8.2012, että kaikki Venäjän Ilmavoimien ilmatorjuntaohjusyksiköt
tullaan aseistamaan uudelleen moderneilla S-400, Vitiaz ja Pantsir-S1
ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä. Venäläiset nykyaikaiset ilmatorjuntaohjusjärjestelmät ovat yhtä hyviä, kuin
ulkomaalaiset vastineensa, tai jopa
parempia, hän totesi. S-400 air defense system
© RIA Novosti. Yury Shipilov
Pantsyr-S1 air defense system

Pantsir-S1 lavetti (RIA Novosti)
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© RIA Novosti. Sergey Subbotin
Venäjän Asevoimat voivat vastaanottaa ensimmäiset seuraavan
sukupolven S-500 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän jo vuoden 2013 kuluessa. Kenraali painotti myös, että
Venäjän ilmapuolustus on erittäin
hyvässä kunnossa uusien erittäin
varteenotettavien S-400 ilmatorjuntaohjusrykmenttien astuessa palvelukseen vuosittain.
Novosti 16.7.2012

Venäjän Asevoimille 26
uutta prikaatia vuoteen
2020 mennessä
Venäjän Puolustusministeriö aikoo
muodostaa lisää 26 prikaatia vuoteen 2020 mennessä lisäämättä Asevoimien kokonaishenkilöstömäärää,
kertoi Maavoimien komentaja kenraalieversti Vladimir Chirkin 16.7.2012.
Meneillään olevan Asevoimien uudistuksen mukaisesti Venäjän Asevoimat supistetaan 1 miljoonan hengen
vahvuuteen ja uudelleen järjestetään
neliportaisesta sotilaspiiri-armeijadivisioona-rykmentti järjestelmästä
joustavampaan kolmiportaiseen sotilaspiiri- operatiivinen johtoporrasprikaati järjestykseen. Tällä hetkellä
on olemassa noin 100 prikaatia, jotka
on sijoitettu neljän sotilaspiirin alueelle. Tähän määrään tullaan lisäämään
10 tiedustelu-, 14 maavoimienilmailu-

Israel ja Venäjä keskustelevat lennokkihankkeista
Israel ja Venäjä neuvottelevat yhteisestä hankkeesta rakentaa miehittämätön ilma-alus. Venäjä ei tule jatkossa enää ostamaan valmiiksi tehtyjä
asejärjestelmiä lännestä, vaan on ainoastaan kiinnostunut uudesta teknologiasta. Teknologian tulee houkutella
paikallista tuotantoa Venäjän alueella.
Toukokuun puolessa välissä lähde Venäjän puolustusteollisuudessa
Moskovassa kertoi, että Venäjä saattaa ostaa lähitulevaisuudessa uuden
suuren määrän lennokkeja Israelista
sekä 24 kpl niiden johtamis- ja valvontajärjestelmiä arvoltaan 50 milj.$.
Puolustusministeriö harkitsee mahdollisuutta hankkia israelilaiselta Aeronautics Defence Systems yhtiötä
kolmenlaisia, Orbiter 2, Aerostar ja
Skystar, lennokkien hallintajärjestelmiä, kahdeksan kappaletta kutakin
tyyppiä. Huomioiden, että jokainen
järjestelmä kykenee johtamaan kahta
tai kolmea lennokkia, niin Israelista
saatetaan hankkia 48 -72 lennokkia.
Novosti 28.6.2012

Venäjän Asevoimat
vastaanottavat ensimmäiset
kotimaiset rynnäkkölennokit vuonna 2014
Ensimmäiset Venäjällä kehitetyt ryn-

Venäjällä käytössä oleva israelilainen Bird Eye-400
tiedustelulennokki (RIA Novosti)

Voronezh-DM kaukovalvontatutka (RIA Novosti)

näkkölennokit tullaan ottamaan palveluskäyttöön Venäjän Asevoimissa vuoden 2014 lopulla. Huhtikuun
alussa 2012 Venäjän Puolustusministeriö julkaisi lennokin kehittämisen
tekniset spesifikaatiot. Uuden lentolaitteen odotetaan olevan rakenteeltaan modulaarinen ja sen odotetaan
kykenevän kantamaan erilaisia varuste- ja asekuormia. Lennokin asekuorman yksityiskohtia ei paljastettu, koska ne ovat salaisia, mutta
lennokin arvioidaan painavan noin
tonnin.
Novosti 19.6.2012

Armavirin tutka-asema
käyttöön
Uuden sukupolven Voronezh-DM
luokan kaukovalvontatutka tullaan
ottamaan palveluskäyttöön lähellä
Armavirin kaupunkia Etelä-Venäjällä Krasnodarin Alueella vuoden 2012
loppuun mennessä. Armavirin kaukovalvontatutka on neljäs Venäjällä
viime vuosien aikana käyttöön otettu Voronezh-luokan tutka. Kaksi Voronezh-M tutkaa on sijoitettu toinen
Lekhtusiin lähelle Pietaria ja toinen
Siperiaan Irkutskin Alueelle lähelle
Usolje-Sibirskoen kaupunkia. Toinen
Voronezh-DM tutka on sijoitettu Kaliningradin alueelle ja otettu palveluskäyttöön marraskuussa 2011.
Voronezh-DM luokan tutkien
kantama on 6 000 km ja ne voidaan
nopeammin sijoittaa uuteen mittausasemaan ja vaativat pienemmän
käyttöhenkilöstön verrattuna aiem-

Sukhoi Su-27 hävittäjä (RIA Novosti)

pien sukupolvien tutka-asemiin. Armavirin tutka-aseman kaksi antennia valvonnan alueella Ranskasta ja
Espanjasta lännessä Algeriaan lounaassa, Sudaniin etelässä ja Iraniin,
Afganistaniin sekä osiin Intiasta ja
Pakistanista kaakossa.
Novosti 28.06.2012

Su-27 putosi Karjalassa
Venäjän Ilmavoimien Su-27UB hävittäjä syöksyi maahan Petrozavodskin alueella Karjalan tasavallassa 28.6.2012 aamulla. Pudonnut
kone oli rutiinin omaisella säätiedustelu- ja koulutuslennolla aseistamattomana. Lentäjät pelastuivat heittoistuimella ja laskeutuivat turvallisesti,
kertoi Venäjän Puolustusministeriö.
Kone syöksyi maahan Besovetsin
kylän läheisyyteen. Maahan syöksyssä ei alustavien tietojen mukaan
loukkaantunut sivullisia eikä tuhoutunut omaisuutta. Lentäjät pelastettiin ja vietiin lääkärin tarkastukseen,
jossa heidän todettiin olevan hyvässä kunnossa, Ilmavoimat kertoivat
myöhemmin. Onnettomuuden saattoi aiheuttaa linnun imeytyminen

koneen AL-31 suihkuturbiiniin. On
myös mahdollista, että jokin lennon
ohjausjärjestelmä petti. Ilmavoimat
on jäädyttänyt Su-27 lentotoiminnan
kunnes onnettomuuden tutkinta selvittää syyn. Su-27 on Venäjän Ilmavoimien hävittäjävoiman tukipilari
yhdessä MiG-29 kaluston kanssa.
Su-27UB on hävittäjän kaksipaikkainen koulukoneversio.
Novosti 16.8.2012

Mi-28N putosi Mozdokissa
Venäjän ilmavoimien Mi-28N taisteluhelikopteri putosi maahan
16.8.2012 Mozdokin tukikohdassa
Pohjois-Ossetiassa. Alustavan tiedon
mukaan kaksi henkinen miehistö ei
loukkaantunut. Onnettomuuden syytä tutkitaan. Kaksi muuta Mi-28N
helikopteria on menetetty onnettomuuksissa viime vuosien kuluessa.
Helmikuussa vuonna 2011 miehistö
loukkaantui vaihdelaatikon petettyä
ja kesäkuussa 2009 miehistö selviytyi
loukkaantumatta moottorien sammuttua matalla leijunnassa ammuttujen
rakettien ruutikaasujen vuoksi.

Mi-28N (RIA
Novosti)
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Lohtajan leirien merkitys
Ilmatorjuntamiehet ovat harjoitelleet Lohtajan Vattajanniemellä jo
60 vuotta. Tänä aikana on käynyt
selväksi, kuinka tärkeä merkitys
ampuma-alueella on ollut aselajillemme – ja on edelleenkin. Ellei
Lohtajan aluetta olisi aikanaan
hankittu puolustusvoimien käyttöön, ei sellaista vuosia myöhemmin olisi mistään enää saatukaan.
Tästä saamme kiittää menneiden
sukupolvien ilmatorjuntamiehiä.
Kirjoittaja oli vuosina 1961-1996
mukana kymmenillä Lohtajan
leireillä monissa eri tehtävissä,
paitsi pappina ja lääkärinä. Pari
vuotta elämästäni on kulunut leireillä. Muutamia havaintoja menneiltä vuosilta muistinvaraisesti.

Ensisijaisesti
ilmatorjuntaleirialue
Lohtajan Vattajanniemi valittiin ensisijaisesti ilmatorjuntajoukkojen ampuma-alueeksi, missä oli mahdollista
suorittaa turvallisesti raskaan ja kevyen ilmatorjuntatykistön ilma- ja
maa-ammuntoja. Lohtajalla toteutettiin 1950- ja 1960-luvuilla myös
epäsuoria pinta-ammuntoja, jolloin
raskaiden tykkien tuliasemat tosin
olivat varsinaisen leirialueen ulkopuolella. Kokkolan varuskunnassa
(1952-1970) toiminut Pohjanmaan
Ilmatorjuntapatteristo järjesti Lohtajalla omia pinta-ampumaleirejään,
taisteluharjoituksia ja suunnistuskilpailuja. On onni, että alue on myöhemmin soveltunut myös raskaiden
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ohjusjärjestelmienkin kovapanosammuntoihin, vaikka suuri vaara-alue
merellä onkin aika ajoin tuottanut
ongelmia. Vastaavia paikkoja on Euroopassa aika vähän.
On Lohtajan leirialueella ollut toki muitakin käyttäjiä. Pohjanmaan Jääkäripataljoona vieraili
joskus 1960-luvulla Lohtajallakin,
jolloin järjestettiin yhteisiä taisteluammuntoja PohmItPston kanssa.
Myöhemmin Vaasan Rannikkopatteristo järjesti omia meriampumaleirejään, jotka tosin herättivät enemmän
pahennusta kalastajien ja tarhaajien
keskuudessa. Kokkolassa toiminut
Asekoulu toteutti kurssilaisten harjoitusammuntoja Lohtajalla. Lohtaja
on ollut sopiva paikka myös erilaisten kertausharjoitusten ja vapaaehtoisten harjoitusten pitopaikaksi. Ilmavoimien osallistuminen kaikille
ilma-ammuntaleireille on jatkunut 60
vuotta. Ilmatorjuntajoukkojen erilaisia leirejä oli jopa seitsemän kertaa
vuodessa. Parhaimmillaan pitkillä
ampumaleireillä oli pari tuhatta ilmatorjuntamiestä, varusmiehiä ja reserviläisiä. Ilmatorjunnan tarkastajana toimiessani 1988-1996 leireillä
kävi yli 30 000 ilmatorjuntamiestä.

Päätarkoituksena ampumakoulutus
Ilmatorjuntajoukoilla oli leirien alkuvuosina käytössä vain ammusaseita,
raskaita ja kevyitä tykkejä sekä konekiväärejä. Kun mitään simulaattoreita
ei ollut, kovapanosammunnat olivat
ainoa keino tarkistaa ampumakoulutuksen lopputulos. Teknillisesti mo-

nimutkaisten raskaiden ilmatorjuntapattereiden miehistön koulutus oli
erityisen vaativaa, tiimityötä parhaimmillaan. Koulutustaso voitiin todeta
ammunnoissa mittaamalla aikakranaattien räjähdyshattaroiden sijainti
maalipussin suhteen kinoteodoliittilaitteiden avulla. Saksalaisillahan
oli jo toisen maailmansodan aikana
käytössä raskaiden pattereiden (88
It.K/37 RMB) tarkistusjärjestelmä,
jota käytettiin It.R 1:n yksiköissä Helsingissäkin. Myös kevyiden it-aseiden tulen osuvuus (ja miehistön pätevyys) voitiin tarkistaa Lohtajan ammunnoissa osumailmaisimien avulla,
muita keinoja ei ollut. Samalla voitiin
verrata eri yksiköiden koulutustasoa.
Ammunnan ballistinen valmistelu
näytteli raskaissa pattereissa erittäin
suurta osaa, mutta myös kevyissä 30,
35 ja 40 mm:n yksiköissä. Ampumaopin tuntemuksella olikin silloin suurempi merkitys kuin nykyään.
Ohjuskauteen siirryttäessä
1980-luvun alussa ohjusammunnat
toivat uusia piirteitä leirien järjestelyihin ja toimintaan. Kovapanosammunnoilla voitiin todentaa kaluston
toimintakunto ja miehistön koulutustaso. Simulaattorikoulutus vähensi
tarvetta ampua kovia ohjuksia. Uskoa ohjusjärjestelmien suorituskykyyn ammunnat kyllä vahvistivat.

Taistelukoulutuksen osuus
Leirit olivat pitkään vain ampumaleirejä. Yleinen periaate (8/11-varusmieskoulutusjärjestelmässä) oli,
että ampumaleirin jälkeen oli vielä
erillinen sotaharjoitus (”loppusota”),

minkä jälkeen miehistö kotiutettiin.
Koulutus huipentui leiriin ja sotaharjoitukseen, aikataulu oli tiivis, luppoaikaa ei jäänyt. Tämän takia ei varusmiesten leireillä yleensä alkuvuosina
ollut taisteluharjoituksia.
Kertausharjoitusleirit alkoivat laajassa mitassa 1970-luvun
alussa, jolloin ryhdyttiin kouluttamaan 23 mm:n tykeillä varustettuja
it.pataljoonia. Reserviläisyksiköillä
pyrittiin pitämään tilanne päällä koko
ajan, vaikka se leirillä olikin vaikeaa.
Ampumaleirivaiheen päätteeksi järjestettiin usein erillinen taisteluharjoitusvaihe, jossa yksiköt suorittivat
moottorimarsseja, asemanvaihtoja ja
muuta taistelutoimintaa. Osa järjestettiin kokonaan leirialueen ulkopuolella, osa sen sisäpuolella. Taisteluteknistä rutiinia syntyi, kun toistoja
oli riittävästi.
1980-luvulla varusmiesten leirisysteemiä muutettiin niin, että leiriaika jaettiin kahteen vaiheeseen:
kouluammunta- ja taisteluharjoitusjaksoon. Samassa yhteydessä uudistettiin ampumaohjelmisto niin, että
äksiisimäiset kouluammunnat ja tilanteenmukaiset taisteluammunnat
eriytettiin. Kouluammuntavaiheessa
toteutettiin myös koulutushaarakohtaiset leirikilpailut. Taisteluharjoitus
toteutettiin prikaatin kehyksessä, jolloin prikaatin it.päällikkö johti taktillista toimintaa ja patteriston johtokeskus tulenkäyttöä. Todellista taktiikkaa ei ollut mahdollista harrastaa,
painopiste olikin taistelutekniikassa.

Tällainen harjoitusmuoto oli mahdollinen vasta kun uusi tulenkäytön
johtamisjärjestelmä (Joke 87, tuliasemapäätteet, radiot) saatiin käyttöön.
Lohtajalla voitiin myös eri joukko-osastojen ohjusjaoksista muodostaa ”olkapääohjuspatteri” , jolloin
senkin johtamista ja toimintoja saatiin harjoitella. Ammattisotilaiden
johtamiskoulutus on myös nähty
tärkeänä osana leireillä.

Koulutustason mittaus
Lohtajan leirit ovat aina olleet tärkeitä koulutustason mittaustilaisuuksia, aselajin johdolle korvaamattomia. Ampumatulosten tarkkailu on
aina näytellyt keskeistä osaa, kuten
jo edellä kävi ilmi. Ilmatorjuntayksikkö ei onnistu tehtävässään, jos ei

saa osumia. Koulutushaarakohtaisilla
kilpailuilla on pyritty motivoimaan
koulutettavia (ja kouluttajia) samalla
kun ne ovat mitanneet koulutuksen
hyvyyttä. Etäisyydenmittaajien ja
sauvasuuntaajien osaamista ei edes
voitu mitata muuten kuin ampumaleireillä, missä käytössä oli tarvittavat laitteistot. Yleissotilaallista koulutusta pyrittiin parantamaan mm. kivääriammunta- ja marssikilpailuilla.
Leireillä olleet jalkaväkiprikaatien
kiväärijoukkueet hävisivät säännöllisesti marssikilpailussa ilmatorjuntamiehille; sanottiinkin, että se mittasi enemmän henkeä kuin kuntoa.
Vastaavanlaisia kilpailuja järjestettiin rintamajoukoissa asemasotavaiheessa 1942-1943, joten idea ei
ollut aivan uusi.
1980-luvun loppupuolella otti
aselajimme ensimmäisenä käyttöön
mies- ja joukkokohtaiset tutkinnot
koulutushaaroittain. Niissä oli oleellista läpäisyperiaate: osaa/ei osaa.
Tyylipisteitä ei jaettu. Tutkintovaatimukset otettiin käyttöön myös leirikilpailuissa, jolloin saatiin aika kattava käsitys varusmiesten koulutustasosta ennen kotiuttamista. Jokainen
koulutettava osallistui ainakin yhteen
kilpailuun, osa useampaankin. Ihan
Ruotsin mallin mukaiseen patterikohtaiseen arviointiin ei vielä täysin päästy, mutta aika lähelle.
››
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Teknillinen kehitys
Lohtaja on näytellyt keskeistä osaa
aselajimme teknillisessä kehittämisessä. Käytössä ollut kalusto on
takuulla opittu tuntemaan kovapanosammunnoissa. Leireillä on
myös testattu lukuisia tyyppivalinnassa mukana olleita teknisiä laitteita: tykkejä, tutkia, ohjuksia, pimeätähtäimiä, laser-mittareita, akustisia
sensoreita, maalilennokkeja, ynnä
muita. Suomalaisten 1960-luvun
alussa suorittamat sveitsiläisten 35
mm:n tykin (35 It.K/58 Oe) kenttäkokeet aiheuttivat aseeseen merkittäviä parannuksia, mutta 30-millisen
(30 It.K/58, 61, 62 HS) kokeilutuloksia ei täysin hyödynnetty (ja se olikin
sitten huonompi).
Valmistajathan lupaavat aina
”maat ja taivaat”, mutta vasta käytännön kokeissa nähdään laitteiden
todellinen suorituskyky. Lohtaja on
ollut kohtalokas paikka monelle firmalle, varsinkin talviajan leireillä.
Vehje, joka toimii etelän auringossa,
ei välttämättä toimi pakkasessa – se
on nähty. 23-millinen tykki on kyllä toiminut hyvin kesällä ja talvella,
vaikka sitä ei koskaan päästy etukäteen kokeilemaankaan ennen hankintaa. Sama koskee muitakin itänaapu-
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rin vehkeitä. Lohtajalla on päästy todentamaan hankittujen järjestelmien
suorituskyky eri tilanteissa.
On hyvä asia, että meillä on käytössämme leirialue, missä voidaan
tutkia ja kokeilla empiirisesti kaikkia harkinnassa olevia laitteita. Ei
tarvitse ostaa sikaa säkissä.

Kustannustehokasta
koulutusta
Ilmatorjuntajoukkojen leirit ovat aina
olleet suhteellisen kalliita, joukkojen
kuljetukset ympäri maata, ampumatarvikkeet sekä hinaus- ja harjoituslennot ovat maksaneet paljon. Pysyvän leiriorganisaation puuttuminen
on pakottanut rakentamaan ja purkamaan leiriorganisaation joka kerta erikseen. Ulkomaillahan ampumaleireillä on yleensä pysyvä runko-organisaatio: ammunnan johto,
tarkkailujärjestelmät, maalitoiminta
ja varojärjestelyt. Keskitetyllä leiritoiminnalla yksikkökustannukset on
voitu minimoida. Kun leirillä on ollut
esimerkiksi 10 reserviläisyksikköä
yhtä aikaa, maksaa yhden yksikön
koulutus vain 10 % kokonaiskuluista.
Kaikki yksiköt ovat voineet hyödyntää samanaikaisesti harjoituslentoja
ja ampua vuorotellen hinauslentoi-

hin. Maali- ja tarkkailujärjestelmien
teknillinen kehittäminen on ihan oma
lukunsa. Niistä ovat kaikki leiriyksiköt päässeet hyötymään.
Muitakin hyötynäkökohtia löytyy. Varusmies- ja reserviläisleirien
yhdistämisellä 1980-luvulla saatiin
aikaan paljon säästöjä. Tällöin tuli
esille myös ajatus leirikaluston varastoimisesta Lohtajalle kuljetuskustannusten pienentämiseksi. Varastoja huoltorakennuksia saatiinkin.
Nykymuotoinen ilmapuolustusharjoitus on hyvä esimerkki eri puolustushaarojen resurssien hyödyntämisestä.

Maanpuolustustyötä
Lohtajalla
Leireillä on tehty laajamittaista
maanpuolustustyötä omien varusmiesten ja reserviläisten parissa,
kun he ovat nähneet aselajin uusimpiakin aseita ja muuta kalustoa tosi
toimissa. Leireillä vierailleet kotija ulkomaiset vieraat ovat tehneet
havaintoja suomalaisten sotilaiden
taidoista ja hengestä. Lohtajalaisiin
on pidetty yhteyttä monella tavalla:
on käyty kirkossa, järjestetty paraateja, konsertteja ja toimintanäytöksiä. Aikaisempina vuosina järjestetyt
”maakuntamarssit” lähipitäjiin, kuten Kokkolaan, otettiin mielihyvällä
vastaan. Kansalaisten on hyvä nähdä, mitä heidän verorahoillaan tehdään. On suuri vahinko, jos tällaista
PR-toimintaa ei enää varojen puutteessa kyetä hoitamaan. Maanpuolustushengen vaalimisen pitäisi kyllä
kuulua puolustusvoimien avaintehtäviin. Lohtajan leireillä on tässäkin
suhteessa ollut tärkeä merkitys.
Lohtajan leirialueella on 60
vuoden aikana järjestetty erilaisia
ammuntoja ja taisteluharjoituksia
ilmatorjunta-aselajin kulloistenkin
tarpeiden ja mahdollisuuksien puitteissa. On suuri vahinko, ettei Lohtajan leirialueesta ole tehty kunnollista
historiakirjaa, aineksia olisi vaikka
väitöskirjaan.
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Kapteeni Petri Forssell

TEKNIIKASTA

Asejärjestelmänä Sukhoi Su-34
Sukhoi Su-34 on Venäjän ilmavoimien vuonna 2006 käyttöön ottama
hävittäjäpommittaja ja rynnäkkökone (ven. Сухой Су-34), NATOraportointinimi Fullback. Keulan
leveässä, paineistetussa ohjaamossa istuu vierekkäin kahden hengen
miehistö, lentäjä ja aseupseeri. Ohjaamo on panssaroitu 17 mm titaanilla ja mittaristo on varustettu värillisillä monitoiminäytöillä. Ilmanotto
on kiinteä, mikä rajoittaa nopeuden
1,8-kertaiseen äänennopeuteen (korkealla 1 900 km/h, meren pinnassa
1400km/h). Polttoainetta koneeseen
mahtuu 12 100 kg ja kolmeen ulkoiseen polttoainesäiliöön lisäksi
maksimissaan 9 000 kiloa. Koneella
on lennetty yhdellä taistelulennolla
täydessä aselastissa 6000 kilometriä
kahdella ilmatankkauksella. Aseille
on kaksitoista (12) ripustinta korkeintaan 8 000 kg kuormaa varten.
Koneessa on yksi 30 mm GSh-301-tykki ja 180 ammusta.
Su-34 on suunniteltu tunkeutumaan erittäin matalalla vastustajan
ilmatilaan. Tunkeutuminen toteutetaan maastonseuranta tutkan avulla
(terrain following radar (TFR)). Su34:n vaiheohjattu Leninetz B004
tutka kykenee samanaikaisesti katsomaan eteenpäin ja maahan. Tulenjohtojärjestelmään on liitetty myös
takapuomiin sijoitettu ilmamaaleja
vastaan suunniteltu Leninetz B005.
Koneen runkoon on sisäänrakennettu
UOMZ:n rakentama YOM3 elektro-

Su-34 hävittäjäpommittaja. Asejärjestelmä ja täsmäaseiden lavetti. [4]

optinen tähtäysjärjestelmä. Se sisältää infrapunaetsimen ja seuraajan
sekä TV- ja laser kanavat. Tähtäysjärjestelmä on optimoitu maamaaleja
vastaan. Koneeseen voidaan asentaa
lisäsäiliöihin asennettu Geofozoka
tai Sapsan-E infrapunakamera- ja
lasertähtäysjärjestelmä. Omasuoja-

järjestelmänä toimiva TsNIRTI sisältää ESM-laitteistoja, tutkavaroittimia
sekä infrapuna/ultraviolettisäteilyyn
perustuvat varoittimet. Elektronistä
häirintää varten koneessa on Sorbstiya häirintälähettimet siipien päissä
sekä silppu- ja soihtuheittimet. Su››
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tin tyyppiä tarkoittava kirjain esitetään viimeisenä. L (lasersäteilyyn
hakeutuva) pommissa on 27N puoliaktiivinen lasersäteilyyn hakeutuva hakupää. Sillä päästään 4 metrin
CEP tarkkuuteen. Pommia voidaan
ohjauttaa (valaista maalia laser-säteellä) Su-34:n sisäänrakennetulla
YOM3:lla tai Sapsan-E lisäsäiliöllä. TK (televisio ohjattu) pommissa
7TM1 hakupään TV-kuva lähetetään
Su-34:n aseupseerille, joka määrittää
pommin hakeutumispisteen. Ohjautus toteutetaan lisäsäiliöön asennetun
APK-9 datalinkin avulla. Kr (kuvaan
hakeutuva) pommissa hakeutuminen
tapahtuu ennalta kuvatun kuvan tiettyyn pisteeseen. Tiedustelun aikana
kohteesta ja sen ympäristöstä on kuvattu useita kuvia tietyistä paikoista,
joihin vertaamalla paikkatietoa ja hakupään kuvaa pommi ohjautuu oikeaan kohteeseen vaikka se olisikin
naamioitu tiedustelun jälkeen. Vastaavaa tekniikkaa käyttää yhdysvaltojen BGM-109 Tomahawk risteilyohjus. S-E (satelliitti avusteinen)
pommissa hakeutuminen perustuu
ennalta määriteltyyn koordinaattipisteeseen. Hakeutuminen tapahtuu
inertiaohjauksella, jota avustetaan
satelliittipaikannuksella.
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Su-34:n tärkeimpiä järjestelmiä [2]

Su-34:n täsmäaseet – ohjautuvat pommit. [2]

34:n tutkien suorituskyvyksi on väitetty 200 – 250 kilometriä isoja maamaaleja vastaan. Se kykenee maaston
kartoittamiseen 75 – 150 kilometrin
etäisyydeltä ja seuraamaan liikkuvaa
maamaalia 30 kilometriin. Hävittäjäluokan maalin se kykenee tunnista38 • Ilmatorjunta 3/2012

maan 90 kilometristä.
Su-34 täsmäaseet on tehty asentamalla tavallisiin rautapommeihin
(FAB) ohjautuselementti (Korrektiruyeskaya > KAB). Numero tarkoittaa pommin kokonaispainoa
kilogrammoina. Ohjautuselemen-

LÄHTEET
File:Su-34 Hardpoint & Armament
arrangement.PNG. http://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Su-34_Hardpoint_%26_Armament_arrangement.
PNG, 14.11.2011.
Kopp, Carlo: Sukhoi Su-34 Fullback,
Technical Report APA-TR-2007-0108.
www.ausairpower.net/APA-Fullback.
html, 11.11.2011.
Pakistan Defense. http://www.defence.
pk/forums/india-defence/58646-indianjaguars-capability.html, 15.11.2011.
Su-34 (Su-27IB) Flanker. Airforcetechnology.com. http://www.airforce-technology.com/projects/su34/,
11.11.2011.

Su-34:n ripustimet ja niiden aseistusvaihtoehdot. Ripustimissa 7 ja 8
voidaan käyttää Sorbstiya häirintälähettimiä. Ripustumissa 1 ja 2 lisäsäiliöissä APK-9-datalinkkiä, Thales:n
Damocles tai UOMZ:n Sapsan-E
tähtäysjärjestelmää, tiedustelusäiliöitä
tai KNIRTI SAP-14 paikantamis- ja
häirintäjärjestelmää. [1, 3]
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Majuri Tommi Lappalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Afganistan vuoden 2014 jälkeen
Länsimaat poistuvat Afganistanista vuoden 2014 loppuun mennessä. Turvallisuusvastuu siirtyy
Afganistanin omille turvallisuusviranomaisille. Kykeneekö hallinto
ylläpitämään turvallisuutta vai uhkaako maata luisuminen takaisin
Talebanhallinnon käsiin?

Afganistan yksi maailman
köyhimmistä maista
Yli kolmekymmentä vuotta kestäneen sodan seurauksena Afganistan
on tällä hetkellä yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Sota on
raunioittanut infrastruktuurin, terveydenhuoltojärjestelmä ei toimi,
äitiys- ja lapsikuolleisuusluvut ovat
maailman huonoimmat. Tänä vuonna

syntyneiden lasten odotettu elinikä
on 44 vuotta ja neljännes lapsista menehtyy ennen viidettä ikävuottaan.
Miespuolisesta väestöstä luku- ja kirjoitustaitoisia on noin puolet ja naisista vain 15 %.
Afganistan on yksi maailman
korruptunein maa maailmassa, ja
YK:n arvioiden mukaan lahjonta
vaatii 23 % Afganistanin bruttokan››
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santuotteesta. Neljännes väestöstä
on täysin riippuvainen kansainvälisestä ruoka-avusta. Laajamittainen
köyhyys on toiminut suurena kannustimena oopiuminviljelylle, josta saadut voitot ovat moninkertaisia
ruokaviljelykasveihin verrattuna. Väestöstä noin 15 % kärsii huumeriippuvuudesta.
Tällä hetkellä länsimailla on
huomattavan hallitseva rooli Afganistanin politiikassa Yhdysvaltojen
ja EU:n toimiessa presidentti Karzain
hallituksen suurimpana rahoittajana.
Pääkaupungin ulkopuolella Karzain
hallinto on jäänyt heikoksi, ja sitä on
arvosteltu muun muassa korruptiosta
ja kytköksistä huumekauppaan.

Turvallisuusvastuu siirtyy
Afganistanille
YK:n turvallisuusneuvoston mandaatilla toimivien länsimaisten joukkojen vahvuus on tällä hetkellä noin
130 000, josta Yhdysvaltojen joukkojen osuus on 100 000 sotilasta. Kaikkiaan operaatioon osallistuu joukkoja yli 40 valtiosta.
Viime vuonna julkaistun suunnitelman mukaan ulkomaiset joukot
vetäytyvät Afganistanista vuoden
2014 loppuun mennessä. Tämän jälkeen turvallisuus- ja hallintovastuu
vastuu siirtyy kansainväliseltä yhteisöltä maan omille viranomaisille.
Suomen Afganistanin-suurlähettiläs
Pauli Järvenpää on todennut ajankohdan olevan totuuden hetki, jolloin katsotaan, ovatko ponnistukset
maan tulevaisuuden eteen valuneet
hukkaan.
Afganistanin turvallisuusjoukot
ovat maan tulevaisuuden suhteen
äärimmäisen tärkeässä asemassa.
Länsimaat ovat kouluttaneet tähän
mennessä noin 300 000 poliisia ja
sotilasta suunniteltua vallansiirtoa
40 • Ilmatorjunta 3/2012

varten. Vuoden 2014 jälkeen suuri
kysymys on, kykeneekö Afganistanin omat turvallisuusjoukot järjestyksen ylläpitoon länsimaiden joukkojen poistuessa.
Suunnitelman mukaan turvallisuusvastuun vaihtumisen jälkeen
Afganistanin hallituksen sotilas- ja
poliisijoukkojen vahvuus on 230 000
henkilöä. Kapinallisjoukkojen vahvuus on arvioiden mukaan vain noin
35 000 taistelijaa. Tällä hetkellä kapinalliset välttelevät suoria yhteenottoja suoria ISAF:n tai afgaanijoukkojen kanssa. Vaikka afgaanijoukot
ovat määrällisesti ylivoimaisia, on
epäsuoria toimintatapoja käyttävien
kapinallisjoukkojen iskujen estäminen jatkossakin vaikeata.
Yhä useammin Afganistanin sotilaallista tilannetta pidetään pattitilanteena, jota kumpikaan osapuoli ei
voi voittaa. Ennen kuin vastuunsiirto
afgaanijoukoille voidaan saattaa loppuun, on välttämätöntä saada aikaan
poliittinen prosessi kapinallisryhmittymien ja maan hallinnon välillä. Yhteisymmärrys on löydettävissä vain
poliittisin keinoin, jos sellainen ylipäätänsä voidaan löytää. Yleisenä
periaatteena on, että vain sellaisten
ryhmittymien kanssa neuvotellaan,
jotka tunnustavat Afganistanin perustuslain, luopuvat väkivallasta ja
katkaisevat kaikki yhteytensä terroristijärjestö al-Qaidaan.

Onko kansainvälisen
yhteisön operaatio
onnistunut?
Afganistanin kansainvälinen operaatio on ollut osaltaan kamppailua kansainvälistä terrorismia ja militanttia
ääri-islamia vastaan. Talebanhallinnon on katsottu edustavan suvaitsematonta ääri-islamismia, joka luo
kasvualustan länsimaihin kohdistu-

ville terrori-iskuille. Kansainvälisellä
sotilasoperaatiolla on voitu heikentää
Talebanliikettä ja näin on parannettu
länsimaiden ja yleisemmin kansainvälistä turvallisuutta.
Afganistanin uudelleenrakennus on kaiken kaikkiaan äärimmäisen vaikea prosessi: vuosien sota
on tuhonnut maan infrastruktuuria,
maalta puuttuvat tiet, sähkölaitokset
ja koulutettu väestö, joka voisi ottaa
vastuuta virkamiehinä. Yli puolet
maasta on edelleen humanitaarisen
avun ulottumattomissa, koska turvallisuustilanne on heikko ja kulkuyhteydet erittäin huonot.
Kaikista vaikeuksista huolimatta viimeisen vuosikymmenen aikana
Afganistanissa on tapahtunut merkittävää kehitystä ja maa on ottanut pieniä askelia epäonnistuneesta valtiosta “tavalliseksi” kehitysmaaksi. Tällä
hetkellä maassa on ainakin muodollinen demokratia. Maassa on säädetty
perustuslaki, jossa on muun muassa
turvattu vähemmistökielten asema ja
sukupuolten tasa-arvo. Viime vuosien
aikana yli viisi miljoonaa pakolaista
on palannut kotiinsa, koulutus- ja terveydenhoitotilanne on parantunut ja
talous on kasvanut vuosittain lähes 10
prosentilla. Talebanhallinnon ollessa
vallassa koulunkäynti oli tytöiltä kielletty; nyt koulua käy yli 8,2 miljoonaa
nuorta, joista lähes 40 % on tyttöjä.

Afganistania ei jätetä yksin
Länsimaat ovat sitoutuneet jatkossakin Afganistanin tulevaisuuteen.
Vaikka valtaosa länsimaiden joukoista vedetään pois, Afganistaniin
jää edelleen arvioiden mukaan noin
25000-30000 henkilöä erilaisiin tukija koulutustehtäviin. Taistelutoimiin
osallistuvina joukkoina alueelle jää
ilmavoimien tulitukiyksiköitä ja erikoisjoukkoja.
Monista yhteiskunnallisista edistysaskelista huolimatta maan tulevaisuus on edelleen epävarma. Jatkossa
Afganistanissa pitää tapahtua merkittäviä poliittisia, taloudellisia ja yh-

teiskunnallisia muutoksia, jotta turvallisuus- ja hallintovastuu voidaan
onnistuneesti siirtää maan omille viranomaisille.
Jatkossa kapinallisten sotilaallisen voiman heikentämiseksi olisi
oleellisen tärkeätä kyetä estämään
joukkojen saama tuki Pakistanin
alueelta. On vahvoja merkkejä, että
erityisesti Pakistanin turvallisuuspalvelu tukee monin eri tavoin kapinallisryhmittymiä. Tämän tuen loppuminen heikentäisi merkittävästi kapinallisryhmittymien toimintaedellytyksiä.
Turvallisuusvastuun siirtäminen
edellyttää myös merkittäviä hallinnollisia uudistuksia. Tällä hetkellä
oikeuslaitos on vakavasti korruptoitunut, eikä se kykene tarjoamaan oikeudellista suojaa kansalaisille. Hallinnon kehittäminen ei voi tapahtua
länsimaiden käskemänä. Kansainvälinen yhteisö pyrkii avustamaan
nykyhallintoa toimivien yhteiskuntarakenteiden luomiseseksi, mutta lopullisesti tehtävässä onnistuminen on
pitkälti afgaanien itsensä vastuulla.

Afganistanin myönteinen turvallisuuskehitys edellyttää myös maan
talousrakenteiden kehittämistä. Tällä
hetkellä kansainvälinen yhteisö rahoittaa lähes 90 % nykyisen hallinnon kuluista. Vuosittainen tuki on ollut lähes 16 miljardia dollaria. Tulevaisuudessa arvonlisäveron ja lisääntyvien kaivosteollisuuden tulojen
myötä Afganistan valtiontalouden
tulot kasvavat, mutta samaan aikaan
turvallisuusmenojen ja yhteiskunnan kehittämisen kustannukset nousevat. Maailmanpankin arvion mukaan vuoden 2014 jälkeen kansainvälinen yhteisö rahoittaa edelleen
noin puolet Afganistanin hallinnon
kuluista, mikä tarkoittaa vuosittain
noin 10 miljardin dollarin ulkomaista
rahoitusta. Tällä hetkellä Yhdysvaltojen ja ISAF-joukkojen sotilaallisen operaation yhteenlasketut kustannukset ovat vuosittain vähintään
140 miljardia dollaria, joten siihen
tulevaisuudessa Afganistaniin kohdistuva taloudellinen panos on paljon
nykyistä pienempi.
Myös Suomi osallistuu jatkos-

sakin Afganistanin turvallisuuden ja
vakauden edistämiseen. Suunnitelman mukaan vuodesta 2014 alkaen
tuemme Afganistanin turvallisuusjoukkoja vuosittain 6 miljoonalla
eurolla ja lisäksi kehitysavun määrä
nostetaan 20 miljoonaan euroon. Tämän lisäksi Suomi säilyttää erilaisten
kansalaisjärjestöjen kautta toimitettavan humanitäärisen avun sekä siviilikriisinhallinnan tuen nykyisellä 10
miljoonan euron vuositasolla.
Turvallinen ja vakaa Afganistan
on koko maailman huolenaihe vielä vuoden 2014 jälkeen. Länsimaat
vähentävät sotilaallista läsnäoloaan
alueella, mutta merkittävä taloudellinen tuki on Afganistanin suotuisan
turvallisuuskehityksen perusedellytys. Paljon on vielä tehtävä, jotta saavutetut edistyaskeleet ihmisoikeuksien, sananvapauden sekä naisten ja
lasten oikeuksien saralla eivät valu
hukkaan.
tommi.lappalainen@mil.fi
Kuva Puolustusvoimat
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JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA

ARVOISA JÄSEN!
Ilmatorjuntayhdistys pitää yllä yhdistyslain velvoittamaa
jäsenrekisteriä tiedottamiseen ja muihin jäsenyyteen
liittyvien asioiden hoitamiseen. Erityisesti monilta pidempään mukana olleilta jäseniltä ei löydy muuta yhteystietoa
kuin kotiosoite. Parantaaksemme Ilmatorjuntayhdistyksen
ja sen alaosastojen mahdollisuuksia tiedottaa jäsenilleen
tulevista tapahtumista ja muista asioista toivomme että
lähettäisit oman sähköpostiosoitteesi järjestösihteerille
osoitteeseen: jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi
Jos tiedät ilmoittaneesi sähköpostiosoitteesi jo liittyessäsi
jäseneksi, ei sitä tarvitse lähettää uudestaan.

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
PL 5 , 13701 PAROLANNUMMI
Puh 0299 442 568
jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi

UUSIIN TEHTÄVIIN
Everstiluutnantti Jarmo Sinkkonen apulaisosastopäälliköksi
Johtamisjärjestelmäosastossa Maavoimien Esikunnassa
1.6.2012 lukien.

YLENNYKSIÄ
30.8.2012
Luutnanteiksi sotatieteen kandidaatit
Jaakko Hynninen
Joonas Kouvo
Peter Porkka
Ville Rantamäki
Erik Sandström
Vilho Rantanen
Esko Äärynen

Everstiluutnantti Timo Hämäläinen erityistehtävään Pääesikunnan Kansliassa 1.8.2012 lukien.
KARPR
KARPR
PSPR
PSPR
PSPR
LAPITR
LAPITR

Majuri Mikko Mustonen Puolustusministeriöön 1.9.2012
lukien.
Majuri Tero Koljonen Itä-Suomen sotilasläänin esikuntaan
1.10.2012 lukien.
Majuri Petri Sipilä Maavoimien esikuntaan 1.10.2012 lukien.
Yliluutnantti Jyrki Sulasalmi opettajaksi Ilmasotakouluun
1.10.2012 lukien.

MERKKIPÄIVÄT
60 vuotta
Evl Ari Halonen

Eversti Ari Grönroos ilmatorjunnan tarkastajaksi Maavoimien Esikuntaan 1.1.2013 lukien.
13.9.1952

Everstiluutnantti Arto Ikonen Lapin Ilmatorjuntarykmentin
komentajaksi 1.1.2013 lukien.
Majuri Jari Heikkinen Itä-Suomen sotilasläänin esikuntaan
1.1.2013 lukien.

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan
ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua, että
siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota yhteyttä
järjestösihteeriin.
Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai merkkipäiväsi
huomioidaan lehdessä niin ota yhteyttä järjestösihteeriin,
jarjestosihteeri@ilmatorjunta.fi
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Majuri Janne Kananen opettajaksi Maanpuolustuskorkeakouluun 1.1.2013 lukien.
Kapteeni Ari Anttila Maavoimien Esikuntaan 1.1.2013
lukien.
Kapteeni Mikko Kuusisto opettajaksi Ilmasotakouluun
1.1.2013 lukien.

yhdistys

yhdistys

markkinat

INFOA LEHDEN
MATERIAALIN
TOIMITTAMISESTA
Lähettäessänne lehteen materiaalia, pyydetään huomioimaan valokuvien ja tekstien osalta seuraavat
asiat:
Tekstit ja kuvat erillisinä tiedostoina. Kuvat
mielellään sähköisessä muodossa
˚˚ Kuvan tarkkuus vähintään 300 dpi
˚˚ Kuvan koko vähintään lehteen tulevan todellisen koon suuruinen, mielellään TIF tai JPG
-muodossa.
˚˚ Internetistä otetut kuvat eivät sovellu hyvin lehtijulkaisuun, elleivät kuvat ole tarkoitettu esim.
pressi-kuviksi.
˚˚ Periaatteessa tavallisia internet-kuvia voidaan
käyttää, mutta kuvat toistuvat lehdessä erittäin
pieninä ja huonolaatuisina.
˚˚ Internetistä otettavan materiaalin tekijänoikeudet tulee huomioda.
Tarkempia ohjeita kirjoittamisesta (Kirjoittajan ohje)
löytyy osoitteesta www.ilmatorjunta.fi.

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

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

YHDISTYKSEN
MARKKINATUOTTEET
It-miehen opas 6 €

Lippikset
12 € L.A lippis
• sopii kaikille

20 € Gang-lippis
• ilmoita koko tilatessasi

Tuotteita tilattavissa markkinointiasiamieheltä sekä netistä yhdistyksen
markkinat sivulta (www.ilmatorjunta.fi)
– osta omasi, tuotteita rajattu määrä!
HUOM!
Tuotteita saa ostettua myös Valkealan,
Parolan, Rovaniemen, Tikkakosken ja
Lohtajan sotilaskodeista sekä
IT-museolta.
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in memoriam

Eversti Juhani Helasterä
Juhani Helasterä kuoli toukokuun 9.
päivänä 2012 Rovaniemellä. Yli puolitoista vuotta kestänyt vakava sairastelu Lapin Keskussairaalassa ja Saarenkylän terveyskeskuksessa lopettivat viimein hänen voimansa. Oli
jotenkin järkyttävää ainakin minulle
käydä muutamia kertoja Juhania katsomassa, kun hän liikuntakykynsä ja
puhekykynsä lähes täydellisesti menettäneenä makasi sängyssään. Vain
voimakas käden puristus kertoi, että
lihasvoimaa on vielä tallella ja että
hän tunsi minut. Pekka kävi tapaamassa isäänsä lähes päivittäin ja hän
kertoi, että isän muisti ja ymmärrys
säilyivät hämmästyttävän hyvin loppuun saakka.
Hän oli syntynyt 8.4.1937 Viipurissa, jossa hänen isänsä luutnantti
Tapio Helasterä palveli Kannaksen
sotilaspiirin esikunnassa. Juhanin
nuorempi veli Heikki syntyi elokuus-

sa 1938 ja silloin asuinpaikka oli jo
Käkisalmessa. Evakkotaival päättyi
Suolahteen 1945, kun isän palveluspaikaksi tuli sotilaspiirin esikunta.
Siellä Juhani kävi koulunsa ja tuli
ylioppilaaksi 1956 Suolahden yhteiskoulusta.

Varusmiespalveluksen hän suoritti vuosina 1956-57 Kokkolassa
1.ErItPstossa. Aliupseeri- ja Reserviupseerikurssin hän kävi Santahaminassa Ilmatorjuntakoulussa. Kadettikoulu oli vuorossa 1957-59, jolloin
tapasimme Juhanin kanssa ensimmäisen kerran. Lähempi tuttavuus alkoi
kesäkuussa 1959, kun vänrikki Helasterä tuli palvelukseen Helsingin
Ilmatorjuntarykmenttiin Hyrylään.
Asuimme poikamieskämpissä Upseerikerhon perähuoneissa lähes kaksi
vuotta hyvin alkeellisissa olosuhteissa. Tiemme erkanivat kesällä 1962,
kun sain siirron Haminaan RUK:n
Ilmatorjuntapatteriin. Juhani palveli
rykmentissä seitsemän vuotta, kunnes tuli siirto kapteeniksi ylennettynä
Pääesikuntaan 1966. Sotakorkeakoulun Ilmasotalinjan hän kävi 1969-71.
Sitten seurasi lyhyt jakso Topografikunnassa ja pidempi jakso Pääesikun-

Sotilasmestari, reservinkapteeni
Olavi (Olli) Ensio Soikkeli
Olavi Soikkeli syntyi Karjalan Kannaksen Hiitolan pitäjän Mömmön
kylässä 20.3.1927. Hän nukahti
useiden sairauksien uuvuttamana
3.7.2012 Helsingissä.
YH:n aikana Kannaksen suojeluskuntapoikia kutsuttiin lähettitehtäviin,
ja niin Olli pääsi kaksitoistavuotiaana lähetiksi luutnantti Heikki Loikkasen kevyeseen ilmatorjuntapatteriin
sodan syttymiseen saakka. Hän koki
joulukuun lopussa Elisenvaaran aseman rajun pommituksen, jossa hänen
lähellään ollut suojeluskuntaupseeri
kuoli ilmapommin räjähdykseen.
Tämä tapaus vaikutti Ollin elämän44 • Ilmatorjunta 3/2012

nan Tutkintatoimistossa 1972-77.
Paluu ilmatorjuntatehtäviin tapahtui vuonna 1977, kun hänet määrättiin
ensin Turun Ilmatorjuntapatteriston
komentajaksi kolmeksi vuodeksi ja
sitten Rykmentin esikuntapäälliköksi
kahdeksi vuodeksi 1980-82. Uusi komennus tuli Pääesikunnan Tutkintatoimistoon vuosiksi 1982-89 ja ylennys everstiksi 1986.
Aivan uusi luku Helasterän palvelusurasta kirjataan vuosille 1989-97,
joihin sisältyvät Rovaniemen Sotilaspiirin päällikkyys ja sen jälkeen Lapin
Sotilasläänin esikuntapäällikön tehtävät. Reserviin Juhani siirtyi täysin
palvelleena 1997, kun hän oli täyttänyt 60 vuotta.
Juhani Helasterä osallistui hyvin
aktiivisesti vapaaehtoiseen yhdistystoimintaan liikunnan, ammunnan ja
maanpuolustuksen aloilla. Vasta sairasvuoteellaan hän joutui jäämään sivuun
viimeisistä johtotehtävistään. Tehtävistä mainittakoon vain muutamia kohteita: Ampumaseurojen puheenjohtajana

yhteensä 5 vuotta Hyrylässä ja Turussa
1967-80, Ounasvaaran Hiihtoseuran
puheenjohtaja 1996-2003, Vapaussodan Lapin piirin perinneyhdistyksen
pj 1996-2007, Sotainvalidien Rovaniemen osaston pj 1996-2011 ja Lapin piirin pj 2005-2011.
Avioliiton Juhani solmi sairaanhoitaja Pirkko Irene Luodon kanssa
1961. Ensimmäinen koti oli Hyrylässä 1961-1989 ja toinen koti Rovaniemellä 1989 alkaen. Pekka-poika,
nykyään everstiluutnanttina Lapin
Aluetoimistossa Rovaniemellä, syntyi 1962 ja täytti juuri 50 vuotta. Outitytär asuu Tuusulassa.
Kesälomiaan Helasterät viettivät
vuodesta 1975 alkaen mökillään Sumiaisissa Keiteleen pikku saaressa,
joka sijaitsee Juhanin Heikki-veljen
ja hänen puolisonsa mailla. Pääsiäisen
tienoilla he tekivät vuosittain viikon,
joskus jopa pidemmänkin, hiihtoretken Enontekiön Palojärvelle tuttavaperheen mökille. Viimeinen retki oli
huhtikuussa 2007, jolloin vietettiin

perhepiirissä Juhanin 70-vuotispäiviä.
Saimme Marjatta-vaimoni kanssa olla
silloin paikalla.
Eversti Juhani Helasterä siunattiin Rovaniemellä Viirinkankaan kappelissa sotilaallisin kunnianosoituksin lauantaina toukokuun 26.päivänä 2012. Muistotilaisuudessa Pekka
kertoi lämpimin sanoin isästään niin
kotioloissa, virassa kuin harrastuksissa. Puheen aikana Pekan esikoinen,
puolitoistavuotias Ella tepasteli lattialla ja kertoi siten elävästi meille läsnä olleille, että elämä jatkuu uuden
sukupolven voimin, vaikka vaari on
nyt poissa. Juhanin uurna on laskettu
kesäkuun alussa Kappelin viereiseen
uurnalehtoon.
”Me näimme Sinun hiljaa hiipuvan
ja elämänliekin sammuvan.
Sinä lähdit hiljaa luotamme pois,
kuin kynttilä sammunut ois.
Sinä unen ansaitset rauhaisan ja
kiitoksen hiljaisen kauneimman.”

katsomukseen läpi hänen elämänsä.
Joulukuussa 1943 hän sai käskyn ilmoittautua Käkisalmessa koulutukseen ilmasuojelukomppaniassa. Maaliskuussa 1944 tuli siirto Viipurin ilmatorjuntaan Patterimäelle. Toukoja kesäkuussa kevyt jaos, jossa Olli
toimi 20 ItK/30 BSW:n suuntaajana,
osallistui Antreassa Kuukaupin sillan
ilmatorjuntaan. Sieltä hänet siirrettiin
Juhannuksen jälkeen Tampereen ilmatorjuntaan ja sodan päätyttyä hänet
kotiutettiin Ilmajoella.
Olli suoritti varusmiespalveluksen Naarajärvellä vuonna 1947.
Kannaksen pokana ja sodan kokemuksien perusteella oli elämän ura
selvä. Vuodesta 1948 hän toimi kouluttajana Ilmatorjuntarykmentti 2:ssa
Hennalassa ja Ilmatorjuntakoulussa
Santahaminassa. Hyrylä-kautenaan

Olli työskenteli eri tehtävissä Ilmatorjuntakoulussa ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä. Hän palveli automestarina Kyproksella heinäkuusta
1971 helmikuuhun 1972. Olli erosi
vakinaisesta palveluksesta sotilasmestarina vuonna 1972.
Lukuisten ammatillisten kurssien
lisäksi Olli suoritti 1963–1964 114.
upseerikurssin ilmatorjuntalinjan kiitettävästi. Ollille oli sydämenasiana
aliupseerien aseman tukeminen. Tähän hänellä oli mahdollisuus toimimalla aktiivisesti Aliupseeriliiton ja
Virkamiesliiton johtotasoilla.
Reservissä Olli oli useiden vuosien aikana mukana kouluttamassa
reserviläisiä ja näistä ansioistaan hänet ylennettiin 6.12.1987 kapteeniksi. Reserviin siirryttyään Olli toimi
muun muassa E-öljyn kuljetuspääl-

likkönä ja Teneriffalla Casa Finlandian isännöitsijänä.
Ollin luovuttua vakinaisesta
työstä, hän ja Ritva-rouva alkoivat
vuosikymmeniä kestävän ulkomaanmatkailun. Näiden matkojen aikana
he tutustuivat kaikkiin maanosiin.
Olli ei myöskään unohtanut aselajiaan, vaan kävi killan ja reserviupseerien tilaisuuksissa sekä auttoi Ilmatorjuntamuseon valokuva-arkiston
selvittämisessä.
Olli oli luonteeltaan sitkeä ja
määrätietoinen. Hän osasi suhtautua
alaisiinsa ja esimiehiinsä luontevasti.
Olli oli luotettava työkumppani ja ystävä. Jään kaipaamaan häntä.

Mikko Virrankoski

Hannu Pohjanpalo
Ollin ystävä ja
ilmatorjuntaihminen
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tapahtumia

Tapahtumakalenteri
Pvm
maanantaisin

Aika

Tapahtuma

Paikka

Kohderyhmä Järjestää

Päijät-Hämeen osaston ampumavuoro

Hälvälän
Yhdistyksen Päijät-Hämeen
ampumarata jäsenet
osasto

Yhteyshenkilö

Muu
Pyydä ohjeet ity.lahti@gmail.com

syyskuu

AVOIN Tutustuminen
PORPR:iin

Säkylä

Pirkanmaan Pirkanmaan Reijo Alanne
ilmatorjunta IT-upseerit ja
henkilöstö IT-kilta

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
reijo.alanne@gmail.com

6.10.

Lähtö Museoretki
10.00

It-museo

Yhdistyksen Päijät-Hämeen
jäsenet
osasto

Ilmoittaudu mukaan
ity.lahti@gmail.com

Pirkanmaan Pirkanmaan Reijo Alanne
ilmatorjunta IT-upseerit ja
henkilöstö IT-kilta

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
reijo.alanne@gmail.com

13.10.

Tutustuminen Ilmator- Tuusula
juntamuseoon ja Lotta
museoon (avec)

Keski-Suomen Osaston sihteeri Lisätietoja ja ilmoittautuminen
osasto
Jari Niemi
niemenjari@gmail.com

20.10.

AVOIN Opastettu tutustuminen ilmailumuseoon

Osaston
Keskijäsenet
Suomen
ilmailumuseo perheineen

6.11.

16.30 Johtokuntien
yhteiskokous

MAAVMATLE PirItUps ja PirItUps ja
IT-kilta
It-killan
johtokunnat

23.11.

18.00 Ilmatorjunnan
vuosipäiväillallinen

Hotelli
Scandic,
Jyväskylä

Osaston
Keski-Suomen Osaston sihteeri Lisätietoja ja ilmoittautuminen
jäsenet(avec) osasto
Jari Niemi
niemenjari@gmail.com

29.11.

18.00 Ilmatorjunnan
vuosipäivän juhla

Tampere

Pirkanmaan Pirkanmaan
ilmatorjunta it-upseerit ja
henkilöstö IT-kilta

Reijo Alanne

30.11.

18.00 Ilmatorjunnan
vuosipäivän juhla

IT-museo,
Hyrylä

Avoin
tilaisuus

IT-säätiö

Katso erillinen ilmoitus lehdessä.
It-säätiön
asiamies
Jussi Ylimartimo

30.11.

10.58 It-vuosipäivä
Kunnianosoitus
perinnetykillä

Kasarminkenttä,
Kouvola

Avoin
tilaisuus

Osasto/Kilta

Seppo
Rantalainen

30.11.

10.00 It-vuosipäivä
Kunnianosoitus
Perinnetykillä +
kahvitilaisuus

Kahvila Kisälli Avoin
tilaisuus

Joulukuu

Vierailu Lohtajan
It-harjoitukseen
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Reijo Alanne

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
reijo.alanne@gmail.com

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
reijo.alanne@gmail.com

Turun IT-kilta Kyösti Vuontela

Lahti-Lohtaja Yhdistyksen Päijät-Hämeen
jäsenet
osasto

Ilmoittaudu alustavasti mukaan nyt heti
ity.lahti@gmail.com

it-museo

Ilmatorjuntamuseo on avoinna
syksylläkin
Kuluva vuosi on jo viides vuosi, jolloin Ilmatorjuntamuseo on avoinna
ympärivuotisesti. Kävijämäärä tulee
tänäkin vuonna ylittämään 10 000
vierailijan rajan, vaikka museon
talous ei ole sallinut täysipainoista
markkinointia. Voidaan siis todeta jo
yli 50 000 henkilön käyneen museolla, sen jälkeen, kun se täysin uusittuna avattiin. Vierailijoilta saatu
palaute on ollut myös hyvin myönteinen. Kehitettävää toki olisi, mutta
hyvä näinkin.
Ilmatorjuntamuseo on hieno ja
tunnustettu vierailukohde ja hyvä
näyteikkuna ilmatorjunnalle ja ilmatorjuntamiesten saavutuksille. Sellaisena se tulee pitääkin, mutta tämä ei
ole helppo tehtävä. Ilmatorjuntamuseo on saatu nykyiseen edustavaan
asuunsa vahvalla ilmatorjunnan ystävien panoksella ja talkootyöllä. Hieno osoitus hyvästä yhteishengestä ilmatorjuntaväen keskuudessa. Tämän
vahvan ilmatorjuntahengen toivoisi

myös jatkuvan, sillä ympärivuotinen
aukiolo on museon ylläpitäjälle suuri
taloudellinen haaste.
Ilmatorjuntamuseon toiminnan
turvaamiseksi ja edelleen kehittämiseksi perustettiin viime vuonna
museon 50-vuotisjuhlarahasto ja
käynnistettiin keräys, jonka tuotto
täysimääräisenä siirtyy rahaston pääomaksi. Me museoaktiivit uskoimme
edelleen ilmatorjunnan ystävien tukevan keräystä omalla panoksellaan,
mutta nyt näyttää tuo yhteishenki jostain syystä laimenneen. Eikö Ilmatorjuntamuseota ja sen toiminnan tukemista pidetä enää tärkeänä?
Juhlarahastokeräys jatkuu vielä vuoden 2013 helmikuun loppuun
saakka. Vetoan vielä kerran teihin,
hyvät ilmatorjuntamiehet ja -naiset
sekä kaikki ilmatorjunnat ystävät,
että annatte oman panoksenne museotoimintaan. Sen voi tehdä monella
tapaa. Jokainen voi osaltaan markkinoida museota ystävilleen ja eri jär-

jestöille tai muille yhteisöille, joihin
kuuluu. Korostan vielä, että museoon
kannattaa tutustua muidenkin kuin
vain ilmatorjunnassa palvelleiden.
Jokaisen toivoisi myös osallistuvan
omalla panoksellaan rahastokeräykseen nyt loppuvuoden aikana. Siispä
hyvät ilmatorjuntalehden lukijat: ottakaa Ilmatorjuntamuseo omaksenne. Antakaa oma panoksenne Ilmatorjuntamuseon ylläpitoon osallistumalla juhlarahastokeräykseen ja
viekää tietoa museosta eteenpäin
Keräystilit ovat:
Nordea FI29 1366 3000 1285 87
		
Sampo FI03 8043 0710 1264 85
		
OP-Pohjola FI60 5092 1220 1174 81
Tuestanne kiittäen
Keräyspäällikkö Seppo Lehto
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Kentän

kuulumisia

Helsingin ilmatorjuntarykmentin naiset
Yhdestoista heinäkuuta 2011 aloitin
neljän muun naisen kanssa varusmiespalveluksen Helsingin ilmatorjuntarykmentin panssari-ilmatorjuntapatterissa. Tuvan jaoimme johtokeskuspatterin viiden naisalokkaan
kanssa. Ennen valapäivää joukkomme kutistui, kun kaksi naista keskeytti palveluksen. Ensimmäiset viikot
olivat tosi hektisiä ja monet asiat tuntuivat oudoille, mutta aika nopeasti
sitä oppi niin sanotusti talon tavoille.
Tiesimme että selviäisimme peruskoulutuskaudesta ennakkoluulottoman asenteen avulla ja toisiamme tukien. Asennoituminen sääntöihin ja
sotilaalliseen kuriin ei ollut vaikeaa.
Taistelijan etenemistapojen harjoitteleminen kivikossa ja syöksyminen
metsässä antoi osviittaa omasta kunnosta ja taisteluvalmiudesta. Innolla odotimme maastoharjoituksia ja
vaikka helteessä tetsaaminen ja ensimmäinen marssi tuntuivat rankoilta, olivat ne yleensä palveluspäivien parasta antia ja mielenkiintoista
vaihtelua oppitunneilla istumiselle.
Naisten palvelukseen sopeutumista tuettiin ja meillä oli oma naisten ilta, johon osallistuivat kaikki panssariprikaatin naisalokkaat.
Siellä saimme tietoa naisten vapaaehtoisesta palveluksesta joukkoosastossamme naiskouluttajien ja
sosiaalikuraattorin näkökulmasta.
Palveluksessa naisalikersantit pitivät meidän puoliamme ja huolehtivat että olimme ajoissa paikalla käsketyssä varustuksessa. Meistä tulikin
pikaisten lähtöjen mestareita, etenkin
kun jaostemme miespuoliset johtajat
usein unohtivat meidät tupaan muun
jaoksen ollessa jo pihalla valmiina
siirtymään seuraavaan palvelukseen.
Väsymiseen asti saimme vas48 • Ilmatorjunta 3/2012

tailla kysymyksiin miksi olimme
tulleet armeijaan? Meillä jokaisella
oli erilaiset vaikuttimet asepalveluksen valintaan: suvun perinteet, ammattihaaveet sotilasurasta ja poliisikoulu. Itselläni päätös harmaisiin
lähtemisestä syntyi ensi kertaa jo
ala-asteella. Lukiossa etsin suuntaa
edessä siintävälle aikuiselämälleni ja
vaihtoehtoja riitti. Muistan matematiikan opettajan joskus tunnilla sanoneen, ettei yhtään ihmettelisi, vaikka menisin jonain päivänä armeijaan.
Armeijan hakupaperit jäivät lopulta
postittamatta, kun lähdin opiskelemaan kansalaistoimintaa ja nuorisotyötä. Opiskelujen aikana mietin pariin kertaan välivuoden pitämistä ja
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamista. Valmistuttuani siirryin työelämään, mutta jotakin silti
puuttui. Täytin ja postitin viimein intin hakupaperit ja kävin aluetoimistoni järjestämässä valintatilaisuudessa.
Muutaman viikon kuluttua sain postitse odotetun määräyksen palvelukseen astumisesta Panssariprikaatissa. Se oli kuitenkin salaisuus, joka
paljastettiin monelle ystävälle ja sukulaiselle vasta valapäivän jälkeen.
Siviilikoulutukseni johdatti minut
palveluksen aikana varusmiespappi
ja –diakonikurssille. Ensimmäinen
osa pidettiin peruskaudella Haminassa ja kurssilla käsiteltiin rauhanajan
kirkollista työtä. Toinen osa kurssista järjestettiin Maasotakoulussa,
jossa perehdyttiin poikkeusolojen
kirkolliseen työhön ja kaatuneiden
huoltoon. Kurssi antoi näkökulmaa
puolustusvoimissa tehtävään kirkolliseen työhön.
Miesten suhtautuminen naisiin
oli aluksi nihkeää. Usein saimme
kuulla, että intti ei ole naisten paik-

ka, ja että naiset voivat jäädä vartioon tai nakkihommiin, koska olimme muutenkin tulleet vapaaehtoisina
armeijaan. Naisten arvostus miesten
silmissä kuitenkin kasvoi palveluksen
etenemisen myötä. Vaikka miehiltä
tuli välillä sanomista naisten heikommasta fyysisestä kunnosta, antoivat
he positiivistakin palautetta luotettavuudesta ja periksi antamattomuudesta. Kehut ja kannustukset sai teltassa nukkumaan mennessä. Välillä
kovimmissakin miehissä heräsi suojeluvaisto ja halu auttaa, joskus silloinkin kun apua ei tarvittu. Poikien
avautuminen, hajoilu ja juoruilu pääasiassa huvitutti naistentuvassa, vaikka välillä meistä keksityt ilkeät juorut
saivat myös aikaan mielipahaa. Palveluksen ajan meitä naisia kohdeltiin
hyvin, emmekä saaneet erityisvapautuksia. Kouluttajat suhtautuivat asiallisesti ja tasavertaisesti. Erään kouluttajan mielestä oli hyvä, että naiset
tulevat inttiin vähän vanhempina kuin
suoraan koulunpenkiltä.
Pääsy aliupseerikurssille ei tullut
yllätyksenä. Johtajakoulutus oli ollut
jokaisen mielessä jo ennen palvelukseen astumista. Koko tuvan voimin
emme voineet aliupseerikurssille pääsystä iloita, koska yhden naisen palvelus jatkui miehistötehtävissä. Aliupseerikoulun yhtenäiskoulutusjakson
jälkeen jakauduttiin koulutusryhmiin.
Naisia oli sekä tykki-, tulenjohto- ja
johtokeskuslinjalla. Edessä oli vielä
monta kilometriä marssittavaa, monta
oppituntia ja koetta, ennen kuin saisimme kiinnittää johtajan nappulat
rintaan. Oma tieni johti reserviupseerikouluun muiden jatkaessa aliupseerikoulussa. Aliupseerikurssin edetessä harjoiteltiin oman linjan toimintaa.
Kuuluisa tupamarssi koetteli tulevia

alikersantteja ja lujitti yhteishenkeä. Aliupseerikoulu
opetti vastuuntuntoa ja kasvatti henkisesti ja fyysisesti.
Kurssin priimuksen kunnian ansaitsi lopulta nainen.
Oma armeija-urani jatkui reserviupseerikurssilla 239,
jossa toimin oppilaskunnan hallituksen hengellisen
jaoston puheenjohtajana. Kokeisiin lukeminen jäikin
monesti yön pikkutunneille kun hallitustoimen hoito
ja edustustehtävät vaativat oman osansa kurssin ajasta. RUK perinteineen, kurssijuhlineen ja Kirkkojärven
marsseineen jäivät elävästi mieleen.
Tammikuun lopussa palasin takaisin Parolannummelle, missä tuoreet alikersantit olivat jo totuttaneet
uudet alokkaat armeijan arkeen. Syväjohtamisen oppitunneilla opittuja asioita pääsi testaamaan käytännössä, kun oli oma vuoro johtaa alokasjoukkoa. Tehtävät
olivat haastavuudeltaan kohtuullisia ja itsellekin ensimmäisestä hiihtomarssista selvittiin kunnialla. Uusien alokkaiden peruskoulutuskauden jälkeen siirryin
aliupseerikurssille kouluttajaksi. Asejärjestelmälinjalta
siirtyminen johtamisjärjestelmälinjan kouluttajaksi oli
haastavaa, mutta ilmatorjunnan johtamisjärjestelmän
tuntemus laajeni päivä päivältä. Omat koulutustaidot
joutuivat koetukselle yhtenäiskoulutusten parissa tupakaverien kouluttaessa omia sodanajanjoukkojaan joukkotuotannon puolella. Mahdollisuus jälki-RUK:sta puhutti tuvassa valtavasti. Tupakaverin lähtiessä jälkirukiin kokoonnuimme viettämään viimeistä ateriaa, sillä
tiesimme että näkisimme toisemme seuraavan kerran
vasta reservissä. Reserviupseerikoulun ilmatorjuntapatterin kuri yllätti, kun alikersantista pitikin asettua
upseerioppilaan asemaan. Siitäkin selvittiin ”uuttahan
tänne on tultu oppimaan” -asenteella ja viimeinenkin
saapumiserämme IT-nainen kotiutui 27.7.2012.
Vuosi armeijassa antoi itseluottamusta ja kehitti
organisointitaitoja. Opit puolustusvoimista ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta opettivat tuntemaan
itseään, omia heikkouksia ja vahvuuksia. Itseään pystyi kehittämään saadun palautteen perusteella. Ilahduttavaa oli huomata, että yrittämällä parhaansa syntyy
hyvää jälkeä ja pääsee pitkälle. Varusmiespalvelus
tarjosi hienoja elämyksiä ja arvokkaita kokemuksia,
joita muualta ei saa, sekä vastuunottoa. Reservistä
päin armeija-aikoja muistellessa mieleen tulee huikeat kokemukset, kuten johtamisharjoitukset ja ensimmäisen yönylimarssin iltapala auringon laskiessa.
Jokaisen naisen palvelusaika oli erilainen, mutta myös
ikimuistoinen ja ainutlaatuinen.
Soila Pollari

ItUk 28 eli Nastakurssi

Jälleen on kulunut kaksi vuotta kurssitapaamisestamme ja
niin saimme kurssiveli Lasse Krogiukselta kutsun saapua
hänen vieraakseen 1.6.2012 Katisten kartanoon Hämeenlinnan lähelle. Paikalle saapui kaksikymmentäkaksi kurssilaista kolmestakymmenestä mahdollisesta. Kaukaisimmat
tulivat Kuhmosta ja Nivalasta. Saapumiskahvin jälkeen
siirryimme Parolaan tutustumaan Helsingin Ilmatorjuntarykmenttiin.
Rykmentin komentaja, everstiluutnantti Jukka Korhonen päivitti meidät puolustusvoimauudistuksesta, jonka jälkeen tutustuimme rykmentin koulutuskalustoon. Käynnin
huipennukseksi näimme useita Nasams-kalustoja testauksessa, tutkat ja ohjuslavetit pyörivät, näky oli vaikuttava.
Palattuamme Katisten kartanoon kurssiveli Martti Tienari esitelmöi salakirjoituksen historiasta ja nykyisistä salakirjoitusmenetelmistä. Kartanomuseoon tutustumisen
jälkeen siirryimme illalliselle päärakennuksen juhlasaliin.
Kolmen ruokalajin illallisen aikana kurssin vanhin Olli
Miettinen piti puheen, jota aina jännityksellä odotamme.
Olli sanoi tämän olevan viimeinen kerta, kun hän puhuu.
Mieleeni painuvat muun muassa sanat: … jonakin päivänä kuolemme, muina elämme. Puheensa lopuksi Olli antoi
Nastakiitokset isännälle.
Kahvin aikana keskustelimme puolustusvoimien uudistuksesta. Erityisesti pohdimme miten Buk-järjestelmän
poistumisen jälkeen torjutaan vihollinen siinä korkeusvyöhykkeessä, johon Nasams-kalusto ei yllä.
Kurssiveli Kurt (Kurre) Lindholm ilahdutti meitä lauluillaan ja kitaralleen pitkin iltaa. Tapahtumarikkaan päivän jälkeen suuntasimme kotejamme kohti lohduttavana
tietona, että kahden vuoden jälkeen Nastakurssi kokoontuu.
Hannu Pohjanpalo
Kurssin apukouluttaja ja ilmatorjuntaihminen
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Ilmapuolustusveteraanit vierailulla sodan
ajan johtokeskuksessa Suomenlinnassa
Suomenlahden Meripuolustusalue toimi isäntänä ja tuki
Helsingin ilmatorjuntakiltaa veteraanitapahtuman ja tutustumisretken järjestelyissä Suomenlinnaan, sodanaikaiseen ilmapuolustuksen aluekeskukseen 18.5.2012.
Tilaisuudessa oli sotiemme veteraanien lisäksi edustajat Ilmavoimien viestikillasta ja pääkaupunkiseudulla
vaikuttavista ilmatorjunta-aselajin henkilöistä. Asiantuntijana ja ilmapuolustuksen aluekeskuksen esittelijänä
veteraanien ohella tilaisuudessa toimi komentaja (evp)
Ove Enqvist.

seudun väestölle Helsingin Ilmasuojelukeskuksen kautta. Tämän lisäksi aluekeskuksesta oli yhteydet Malmin
lentokentällä olevaan hävittäjälaivue ”Ketoon” ja muihin
rannikolla oleviin ilmavalvontakeskuksiin sekä Tallinnaan ja Riikaan. Lotat hoitivat aluekeskuksessa viestien
välittämisen keskuksesta torjuntapäällikölle, joka toimi
tasolla ja antoi tulikäskyt ilmatorjuntapattereille sekä
hälytti pääkaupunkiseudun väestön. Torjuntaupseerin
käskyt oli painettu seinälle eikä niistä saanut poiketa
missään tilanteessa.
Ilmapuolustusaluekeskus toimi Suomenlinnassa
talvisodan aikana. Torjuntatoimenpiteiden johtaminen
siirrettiin kantakaupunkiin ennen jatkosodan alkua. Perusteena siirrolle oli kantakaupungin paremmat viestiyhteydet, joita Helsinkiin siirtyvät ilmatorjuntayksiköt
tarvitsivat. Ilmavalvonnan johtaminen siirrettiin kantakaupunkiin, Korkeavuorenkadun kalliosuoja ”Torniin”,
samoihin tiloihin torjuntakeskuksen kanssa 20.8.1943.
Tämän jälkeen ”Monttu” jäi rannikkotykistön käyttöön
merilohkon keskukseksi.

Tilaisuuden osallistujia keväisessä Suomenlinnassa.

Ilmapuolustusaluekeskus (IPAK) valmistui juuri ennen talvisotaa Suomenlinnaan, Susisaaren länsiosaan.
Sodan aikana ilmapuolustusaluekeskus 15, tuttavallisemmin ”Monttuna” tunnettu Suomenlinnan rakennus
B26 valmistui alun perin 1800 -luvun lopulla mitä ilmeisimmin rannikkopuolustuksen hyvin suojatuksi viestikeskukseksi tai venäläisten ammusvarastoksi. Talvi- ja
jatkosodassa ilmapuolustusaluekeskuksen ohella tilassa
toimi myös rannikkotykistön merivalvonta-, johto- ja torjuntakeskus. Ilmapuolustuksen aluekeskuksen päällikkö
toimi kapteeni Paul Rosokallio.
Ilmapuolustuksen aluekeskuksen tehtävät olivat sodan aikana hyvin samanlaiset kuin nykyisten ilmatorjunnan taistelujohtokeskusten. Se johti alueellaan olevia
ilmavalvonta-asemia ja välitti sieltä saamia tietoja ampuville tuliyksiköille. Yksi keskeinen tehtävä aluekeskuksella oli myös ilmahälytysten antaminen pääkaupunki50 • Ilmatorjunta 3/2012

Vasemmalla ltn Reino Petertsen ja kapt Risto Kavanne
tehtävissä ilmavalvontakeskuksen tasolla. Kuva Tuulikki
Weckströmin kokoelmista.

Nykyään tilassa yhtenä pienenä erikoisuutena on
erittäin hyvin säilynyt lasinen valvontataso. Kapteeni
Heikki Aittola oli kuullut saksalaisilta lasisista valvontatasoista, jollaista ryhdyttiin tekemään ”Montun” tiloi-

Kuvassa ltn Thorvard Livendhal. Hän työskenteli ilmavalvontakeskuksen tasolla
ja vastasi ilmasuojeluhälytysten antamisesta. Veivaamalla
kuvassa näkyvän laatikon
kampea annettiin hälytys
mm. Helsingin ilmasuojelukeskukselle, joka taasen
hälytti kaupungin väestön
ja aloitti ilmasuojelutoimenpiteet. Kuva Tuulikki Weckströmin kokoelmista.

hin kahden huoneen välisen seinän tilalle sen jälkeen,
kun ilmatorjunnan torjuntakeskustoiminnot oli siirretty Korkeavuorenkadulle. Suomenlinnan radioasemalla
palvellut korpraali Olavi Jalkanen piirsi valvonta-alueen
lasitasoon merikarttapohjaisena mittakaavaan 1:50 000
lisäten siihen meri- ja ilmavalvontaruudut. Tasolle oli

piirretty alue lännestä Örön linnakkeelta aina Kotkan
edustan Koukkusaareen saakka. Tasoon kuuluivat viivaimet, jotka kiinnitettiin imukupeilla. Alun perin oli
myös ajateltu, että tasolta voitaisiin myös valokuvata eri
tilanteita, mutta niin ei kuitenkaan lopunperin toimittu.
Torjuntaupseerin puolelle tasoon piirretty kuva näkyi
oikein päin, mutta se piirrettiin peilikuvana pienemmän
huoneen puolelta. Tason ohella ”Montussa” on säilynyt
muun muassa oviin kirjoitetut tilojen nimet sekä ovissa olevat viestien välittämiseen tarkoitetut vetolaatikot.
Miehitys johtokeskuksessa oli yksi upseeri, yksi aliupseeri sekä ainakin alussa muutama miehistöön kuuluva ja kaksi-kolme lottaa. Myöhemmässä vaiheessa lotat
työskentelivät neljässä vaihdossa, joissa jokaisessa oli
viisi lottaa. Päivystysvuoron pituus lotilla oli kahdeksan tuntia.
Nykyisellään B26 on merivoimien käytössä oleva rakennus. Se on vuosien saatossa päässyt jo monin tavoin
rapistumaan. Kuitenkin tilasta on heti sisääntulon jälkeen
aistittavissa sen alkuperäinen käyttötarkoitus.
Tilaan tutustumisen jälkeen Helsingin ilmatorjuntakilta isännöi päivällisen Suomenlinnan upseerikerhon
hienoissa tiloissa. Päivällisen ohessa tutustuttiin Puolustusvoimien kuvakeskuksen sodanaikaisiin ilmapuolustusaiheisiin valokuviin. Päivällisen aikana veteraanit
pystyivät hienolla tavalla syventämään tilaisuuteen osallistuneiden tietämystä sodan aikaisista ilmapuolustuksen
järjestelyistä pääkaupunkiseudulla. Tämän lisäksi tilaisuudessa sovittiin usean kunniakansalaisemme kanssa
siitä, miten heillä olevaa tietämystä ja muun muassa sodan aikaista kuvamateriaalia voidaan dokumentoida jälkipolvien käyttöön. Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut
ja mieleenpainuva kokemus myös meille nuoremman
sukupolven edustajille.
Komkapt (res) Timo Niiranen
Kaptl Atte Löytönen

Kuva kom (evp) Ove Enqvist.

Kirjoituksen lähteet:
- kom (evp) Ove Enqvistin tilaisuudessa pitämä alustus
- Varuskunnasta maailmanperinnöksi. Suomenlinnan itsenäisyyden vaiheet, Suomenlinnaseura, Enqvist-Härö 1998
- jatkosodan aikana ”Montussa” palvelleen Tuulikki Weckströmin haastattelu 20.8.2012.
- Ilmatorjunta 1944, Helsinki pelastui, PVKKK:n julkaisu
1994
- Ev (evp) Ahti Lapin ja kom (evp) Ove Enqvistin kommentit
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Hämeen osasto vierailulla Elecster Oy:ssä

Hämeen osasto puheenjohtajansa kapteeni Petri Ruotsalaisen johtamana vieraili syyskuun alussa Elecster Oy:ssä
Akaassa. Pörssissäkin noteerattu Elecster Oy valmistaa
ja markkinoi maidon käsittelyyn ja pakkaukseen sovel-

tuvia koneita sekä pakkausmateriaaleja. Viennin osuus
liikevaihdosta on 100 %. Yritys on alansa markkinajohtaja maailmassa.
Toimitusjohtaja Jarmo Halonen kertoi tuotteiden laadun ja luotettavuuden olevan yrityksen vahvimmat kilpailutekijät markkinoilla, joista tällä hetkellä Afrikka,
Ivy-maat ja Aasia ovat tärkeimmissä rooleissa. Yritys
pyrkii toimittamaan meijereille kokonaisratkaisuja käytönopastuksineen.
Elecster Oy työllistää yhteensä yli 300 henkeä, joista
puolet työskentelee Suomessa. Liikevaihtoa syntyy vuositasolla 45 miljoonaa euroa. Halonen painotti markkinoinnin merkitystä ja kertoi pyrkivänsä johtamismenetelmässään tasoittamaan tuotannon ja myynnin erilaisia
käsityksiä. Hyvä johtaja kuuntelee alaisiaan.

Ilmatorjunnan
vuosipäivän 2012
vastaanotto
Ilmatorjuntasäätiöllä on kunnia kutsua kaikki
ilmatorjunnan ystävät ja tukijat (avec) juhlistamaan
ilmatorjunnan vuosipäivää Ilmatorjuntamuseolle
perjantaina 30.11.2012 klo 18.00-20.30

Buffet
Mukaan pääset ilmoittautumalla sähköpostitse Ilmatorjuntasäätiön
asiamiehelle, jussi.ylimartimo@mil.fi ja maksamalla 30 euroa / henkilö
Ilmatorjuntasäätiön tilille Nordea 137630-105856 viimeistään 22.11.2012.
Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittautumiset ovat sitovia. Muutama buffetkortti on kuitenkin varattu myytäväksi myös juhlapäivänä paikanpäällä.
LÄMPIMÄSTI TERVETULOA!
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Paraatipuku / tumma puku ja kunniamerkit

Turun ilmatorjunnan ”kokoontumisajot”
Heikkilän kasarmilla
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin toiminnan päättymisestä Turussa tulee tämän vuoden lopussa kuluneeksi 10 vuotta. Tämän vuoksi
Heikkilän kasarmin perinteikkääseen
sotilaskotiin oli lauantaina 11.8.2012
kokoontunut toistasataa Turun ilmatorjunnan ystävää muistelemaan yh-

teisiä aikoja. Sotilaskodin salissa vallitsi varsin vireä ja iloinen tunnelma
ilmatorjuntaihmisten taas kokoontuessa yhteen muistelemaan menneitä aikoja. Sotilaskoti tarjoili ulkona
grillattua maittavaa kesäruokaa perinteisen sotkun munkin ja kahvin
kera. Kokoontumisajojen toteutta-

Komentaja Aimo Jokela kertoo Heikkilän kasarmin historiasta

Osallistujia nauttimassa maistuvaa kesäruokaa Heikkilän sotilaskodissa

misen idea syntyi Turun ilmatorjunnan perinnepäivillä tämän vuoden
helmikuussa, jolloin eversti Heikki
Bergqvistin esityksestä Turun Ilmatorjuntakilta ryhtyi toteuttamaan sitä.
Ohjelmassa oli komentaja Aimo
Jokelan Heikkilän kasarmin historiaa
käsittelevä esitys ”Heikkilän kasarmi ja tsaarin Itämeren laivasto 19151918”. Siinä hän toi tiettäväksi uusia
mielenkiintoisia historiallisia dokumentteja sekä pyysi välittämään tiedon siitä, että hänen tutkimustyönsä
kasarmin historian vaiheista jatkuu
ja että hän vastaanottaa mielellään
Heikkilän kasarmiin liittyviä kuvia
sekä historiatietoja. Helsingin Ilmatorjuntarykmentti, jonka tehtävänä
on vaalia Turun ilmatorjunnan perinteitä, oli tuonut paikalle kalustonäyttelyn esittelijöineen. Tästä suurkiitos
Helsingin Ilmatorjuntarykmentille.
Tilaisuudessa muistettiin huomionosoituksella seuraavia henkilöitä. Risto Aitos sai kullatun siivitetyn ammuksen tammialustalla sekä
Kyösti Vuontela pronssisen siivitetyn ammuksen tammialustalla. Killan standaarin sai Jukka Heinonen
sekä Sergein hylsyn joukko-osaston
tunnuksella saivat Kristiina Kivelä,
Aimo Jokela sekä Antero Nylund.
Erityisen ilahduttavaa oli kauniimman sukupuolen runsas osallistuminen leppeässä kesäsäässä pidettyihin
Heikkilän kokoontumisajoihin.
Ilmatorjunnan kunnialaukaus Turun ilmatorjunnan perinteille!
Teksti: Kyösti Vuontela
Kuvat: Matti Helen
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Kadetit ilmatorjuntaharjoituksessa nuorukaisten elämää ampumavaiheessa
98. Kadettikurssin ilmasotalinjan ilmatorjunta- ja lentoteknillisen opintosuunnan kadetit aloittivat tavallista musiikillisemman harjoitusviikon
kesäkuun alussa. Tavoitteena oli, että
seuraavaan viikonloppuun mennessä
kadetit olisivat tutustuneet 12,7 millimetrisen ilmatorjuntakonekiväärin, ”tulihuilunakin” tunnetun ilmatorjunta-aseen saloihin ja hankkineet
aseen tulitoiminnan valvojan oikeuden ja erikoiskouluttajan pätevyyden. Maanantaina ja tiistaina opiskeltiin aseen ominaisuuksia ja harjoiteltiin tulitoimintaa simulaattorin
avulla. Kadettien takaraivoissa piinasi erikoiskouluttajan tutkinto, jonka
näyttö- ja koevaihe tuntui haastavalta
ja kovaa työskentelyä vaativalta.
Tiistaina saimme ilmatorjun-

takonekiväärin lisäksi mielenkiintoista koulutusta erilaisista pienikaliiperisemmista aseista: erilaisista rynnäkkökivääreistä, haulikosta,
konepistoolista ja tarkkuuskivääristä.. Lukkoa irrotettiin ja kiinnitettiin,
aseita ladattiin ja patruunoita poistettiin. Opintosuuntiemme erikoismiehillä oli kokemuksia joistakin aseista
ja odotukset nousivat tulevista ampumasuorituksista. Kun viimein tiistaikin oli ohi ja autot pakattu, jäimme
kalustovartioon odottamaan seuraavaa aamua ja moottorimarssia Lohtajalle.
”Täällä taas” kaikui saapuessamme Lohtajan porteista sisään.
Nyt edessä oli säätiedotuksen mukaan kesäisen kauniit neljä päivää
ja mielenkiintoinen harjoitus. Kun

Kadetit harjaantuivat mm. 7.62RK56-rynnäkkökiväärin ja 12 Haul Remington
P-haulikon tulitoimintaan.
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sotilaallisen odottamisen jälkeen
pääsimme viimein hommiin - lähes
kaikki nuotiotarinat kertoneena - alkoi kaivaminen. Muutama maalilaite sinne ja muutama tänne ja jälleen
kaivettiin. Hyvällä mielialalla meren
tuoksua haistellen maalit kaivettiin
vanhemman kadettikurssin käskyjen
mukaan. 96. Kadettikurssin ilmatorjuntakaaderit osallistuivat harjoitukseen johtamalla meille nuorukaisille
sekä moniase- että ilmatorjuntakonekivääriammunnan sekä antamalla vanhemman sotilashenkilön esimerkkiä vaihtelevissa tilanteissa.
Torstaina aamu alkoi sotilaallisesti kuudelta ja iloksemme vettä satoi ripotellen luoden leirialueelle raikastavan sumuisen aamutunnelman.
Perinteisten aamutoimien jälkeen
ampumapaikalle saavuttiin ajoissa ja
pian todellisen heräämisen jälkeen
nuorukainen huomasi olevansa jo
täydet lippaat kädessä menossa kohti
tuliasemaa. Huonon sään vuoksi ammunnat jouduttiin keskeyttämään jo
ensimmäisten ampujien kohdalla ja
sateen ja sumun kosteudessa sai varsin hyvin vetäydyttyä ”ynnykkään”
säästämään energiaa lepäämällä puiden katveissa. Erinomainen johtajaratkaisu todistettiin tauon jatkuessa,
kun kirjoittaja vertaistensa kanssa
pääsi ensimmäistä kertaa käymään
sotilaskodissa kesken ammuntojen
ammunnan johtajan päätöksellä.
Kun sään seljettyä pääsimme jatkamaan ammuntaa, heräsimme taisteluun. Vihollinen pysäytettiin kiväärikaukoputkin ja punapistetähtäimin
varustelluilla rynnäkkökivääreillä.

Rynnäköivä vihollinen tuhottiin haulikolla ja konepistoolilla ja loput torjuttiin tarkkuuskiväärillä. Viereisten
tuliasemien 23- ja 35-millimetriset
ilmatorjuntakanuunat, ilmatorjuntakonekiväärit sekä CV9030-rynnäkköpanssarivaunut toivat mahtavuutta
ammuntaan kun haulikon vieno pauke jäi jyskeen alle.
Perjantaina herättiin virkistävän viileään aamuun ja suuntasimme kohti R4E-ampumapaikkaa. Nopean toiminnan ansiosta kaikki oli
ennätysvauhdissa valmista kovapanosvaihetta varten. Nuorukaiset toimivat aseen valvojina, taisteluvälineupseereina ja ampujina vanhemman kurssin valvoessa ”nuorisoa”.
Alkuperäisten tietojen mukaan ”20
patruunaa miestä kohti” ei kovin
montaa mieltä lämmittänyt, mutta
pataljoonan hevosmiesten tietotoimiston pilkkuvirheestä johtuen saimme todellisuudessa ampua 200 laukausta per taistelija. Kerrankin saatiin
siis ammunta jonka palautteessa ei
toivottu lisää ammuttavaa! Soitimme tulihuilua lähes kahdeksan tuntia ja taisteluvälinepaikalla enemmän
vyöttäneillä alkoivat tietokoneeseen
tottuneet kädet väsyä – päivän aikana vyötettiin käsin lähes neljä tuhatta
patruunaa! Ammunnan tosin katkaisi
sumu joka saapui maalialueelle yhtä
yllättäen kuin tunnin odottelun jälkeen lähti. Vaikka taivaalle ammuttiin jo pelkästään meidän toimesta tuhansia luoteja, ei yhteenkään maalilennokkiin saatu tuhoavaa osumaa.
Lentoteknillistä opintosuuntaa edustavan täytynee pitää yhtenä osumattomuuden syynä rakkautta lentäviä
laitteita kohtaan - eikä omia koneita
tietenkään sovi ampua alas.
Aseen valvojan tehtävät sujuivat
turvallisesti eikä vaarantavia virheitä
sattunut ammunnan aikana ja kaikki nuorukaiset läpäisivät erikoiskou-

Moniaseammunnassa kadetit pääsivät ampumaan erilaisilla jalkaväen aseilla
Tarkastajanpakan tuliasemassa.

luttajan tutkinnon käytännön kokeet
ammunnan jälkeen. Kohta siis kurssillamme on parikymmentä uutta ilmatorjuntakonekiväärin kouluttajaa
ja tulitoiminnan valvojaa.
Yhteenvetona sanottuna elämä
Lohtajalla ja ilmatorjuntakonekiväärin erikoiskouluttajan kurssilla
sujui mainiosti ja vaikka ilman tuhansia hyttysiä, sumua ja virkistäviä sadekuuroja ammunnoista olisi

voinut nauttia vieläkin enemmän, oli
tämä ilmatorjuntaharjoituksen ampumavaiheeseen osallistuminen jälleen
yksi erittäin hieno kokemus. Kuten
kurssillamme on tapana kuittailla,
ei joka yliopistossa voi tehdä näitä
hommia!
Kadetti Atte Sievälä ja
kadetti Eetu Lohi /
98. Kadettikurssin ilmasotalinja

Kadetti Gylden
harjaantumassa
ilmatorjuntakonekiväärin aseen valvojan toimintaan.
Ilmatorjunta 3/2012 • 55

Kentän

kuulumisia

Keskisuomalaiset tutustuivat
talvisodan ilmatorjuntaan
ITY:n Keski-Suomen osasto järjesti elokuun lopulla tutustumisretken
ilmatorjunnan sodanaikaiseen
tuliasemaan Vaajakosken Kanavuorelle, jossa oppaanamme oli
osastomme hallituksen jäsen Matti
Rantahalme. Hän kertoi kiinnostavalla tavalla Jyväskylän ilmatorjunnan toiminnasta talvisodassa
sekä Jyväskylän aseteollisuuden
historiasta. Mukana oli kaikkiaan
28 henkilöä. Retkellä oli mukana myös Ilmasotakoulun killan ja
Viestikoelaitoksen killan jäseniä.
Sodan uhatessa syksyllä 1939 puolustusvoimien johdossa todettiin ilmatorjuntatykistön ja it-miesten puute. Sen vuoksi alettiin kiireellisesti
hankkia tykkejä ja kouluttaa miehiä
niitä varten. Helsingissä järjestettiin
reservin upseereille it-jaosjohtajien
kurssi, jolle komennettiin kenttätykistön täydennyspatteristosta 25
nuorta vänrikkiä. Tiivis koulutus
annettiin 3 tuuman Vickers -tykeillä
Taivaskallion patterissa ja 40 mm:n
kalustolla Ilmalanmäellä. Kurssi alkoi marraskuun alussa, mutta keskeytyi sodan syttyessä 30.11.1939.
Talvisodan sytyttyä arvioitiin
Neuvostoliiton pommittavan Jyväskylän seudun sotateollisuutta ja sen
suojaksi keskitettiin kaupungin kokoon nähden huomattava ilmatorjunta.
Kanavuorelle, Jyväskylästä 7 km
itään, sijoitettiin joulukuun toisena
päivänä 1939 Kevyt ilmatorjuntapatteri 8:n toinen jaos jaosjohtajana res.
vänrikki Alpo Penttinen. Patterin
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päällikkönä toimi luutnantti Martti
Karppinen. Ensimmäisen jaoksen
sijoituspaikka oli Survon mäki Jyväsjärven etelärannan läheisyyteen.
Patterin aseistus eli 40 mm. Bofors
tykit saatiin Ruotsista patterin käyttöön joulukuun 12. päivänä.
Kivääritehtaan suojana Tourulassa ja tykkitehtaan suojana Vasikkavuorella oli suojeluskuntalaisten
miehittämät kaksoisilmatorjuntakonekiväärit. Vaajakoskella 7 km itään
Jyväskylästä rautatien varressa oli
20 ItK/40 VKT -tykin, 13 mm pstkiväärin ja kaksoisilmatorjuntakonekiväärin tuliasemat. Edellisten läheisyydessä Varassaareen rakennetussa
tornissa oli 13 mm konekiväärin tuliasema. Näiden miehistönä toimivat
suojeluskuntalaiset, jotka työskentelivät SOK:n Naulatehtaalla Kivääritehtaan koeosaston aseosastolla. Vaajakoskella oli tarkoitus suojata vesistön yli johtavat tärkeät rautatie- ja
maantiesillat sekä sotateollisuustuotantoon siirtyneet tehtaat.

Viholliskoneet
pommittivat Jyväskylää
neljässä aallossa
Venäläisten ensimmäinen ilmahyökkäys tuli 29.12. ja siihen osallistui 7
kevyttä Tupolev SB 2 pommikonetta. Ne saapuivat idästä PieksämäkiJyväskylä rautatietä seuraten. Kanavuoren it-asemien ampuma-alan
raivaus oli vielä kesken erityisesti
koneiden tulosuuntaan itään, joten
jaoksen tykit pystyivät ampumaan
vain loittonevia koneita. Myös Vaajakoskella olevat muut it-aseet tulittivat
koneita. Yhdessä koneessa havaittiin

välähdys, mutta kaikki koneet jatkoivat matkaansa kohti kaupunkia
ja pudottivat pomminsa kaupungin
keskustaan. Kankaan paperitehtaan
pääkonttori sai täysosuman.
Seuraava hyökkäys tapahtui
31.12. Venäläisten 13 pommikonetta lensi Päijännettä seuraten melko
korkealla kohti Vaajakoskea. Kanavuoren it joutui ampumaan koneita
osittain äärietäisyydeltä. Jyväskylän
ilmatorjunta tulitti viholliskoneita
häiriten niiden pommitusta, mutta
osumia saamatta.

Henkilövahingot melko
vähäiset aineelliset vauriot
huomattavat
Kolmas ja neljäs hyökkäysaalto tuli
vielä samana päivänä ja siihen osallistui ensin 9 ja sitten 6 konetta. Koneet pommittivat Schaumannin tehtaan aluetta, kaupungin ratapihaa ja
kaupungin siviilikohteita ja saivat
aikaan paljon tuhoja ja vaurioita.
Kaikkiaan näissä neljässä pommituksessa kuoli 21 henkilöä ja haavoittui
26 henkilöä. Aineelliset vauriot olivat huomattavat. Talvisodassa Jyväskylä sijoittuu pahoin vaurioituneiden
kaupunkiemme pommitustilastossa
seitsemänneksi, mikäli kriteerinä pidetään vahingoittuneiden rakennusten määrää. Kaupungissa vaurioitui
149 rakennusta, joista tosin 88 prosenttia selvisi vähemmän kuin puoliksi tuhoutuneina.
Tämän jälkeen neuvostoilmavoimat eivät pommittaneet Jyväskylää.
Myöskään jatkosodan aikana ei vihollisen pommituksia tehty Jyväskylään.
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Osastomme hallituksen jäsen Matti Rantahalme piti kiinnostavan esityksen
talvisodan ilmatorjunnasta Jyväskylässä, Jyväskylän varusteluteollisuudesta
sekä asekätkennästä Keski-Suomessa. Historiaretki oli kolmen maanpuolustusjärjestön yhteistoimintayritys, mikä osoittautui varsin menestykselliseksi.
Taustalla ITY:n Keski-Suomen osaston puheenjohtaja Olavi Rantalainen,
Ilmasotakoulun Killan puheenjohtaja Ilkka Nyyssönen ja Viestikoelaitoksen
Killan puheenjohtaja Erkki Hammaren.

Kouluttamaton henkilöstö
heikensi it:n torjuntakykyä
Neljässä pommituksessa ei ilmatorjunta onnistunut ampumaan alas yh-

tään viholliskonetta. Ilmatorjunnan
tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin
suojata kohdettaan estämällä viholliskoneita pudottamaan pommejaan

kohteeseen. Sotateollisuuden tehtaat
säästyivät osumilta. Siviilikohteiden
suojaus Jyväskylässä ei onnistunut
parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkein syy Jyväskylän ilmatorjunnan
heikkoon suoritustasoon oli koulutuksen puute. Tykkimiehistöä jouduttiin värväämään lähes ”pystymetsästä” koska miehistöksi koulutettuja ilmatorjuntamiehiä ei ollut saatavilla ja osa tykkikalustoakin saatiin
vain pari viikkoa ennen ensimmäistä
pommitusta.
Uudet Bofors-tykit olivat loistavia aseita, mutta niiden osaava käyttö vaati koulutusta. Erityisesti tykkilaskin vaati koulutusta ja kokemusta.
Venäläisten ensimmäinen pommitus
Jyväskylään saattoi olla ensimmäinen kerta jolloin ilmatorjunta pääsi
ampumaan uusilla, kaksi viikkoa sitten saaduilla tykeillä.
Matti Rantahalmeen esitelmän
lyhennelmän on toimittanut Olavi
Rantalainen
Kuvat: Olavi Rantalainen

Osastomme historiaretkelle osallistui kaikkiaan 28 henkilöä. Kutsuimme myös Ilmasotakoulun Killan ja Viestikoelaitoksen
Killan osallistumaan tilaisuuteen. Heitä oli mukana lähes puolet osallistujista.
Ilmatorjunta 3/2012 • 57

Kentän

kuulumisia

Ilmapuolustuksen muistomerkit tutuiksi
Salpausselän ilmatorjuntakilta ry ja Ilmatorjuntayhdistys
ry:n Kymen osasto ovat viime vuosien aikana kartoittaneet ansiokkaasti ilmapuolustuksen muistomerkkejä
Kymenlaakson alueella kooten tiedot ”yksiin kansiin”
kaikkien saataville. Kohteisiin tutustuminen aloitettiin
Etelä-Kymenlaaksosta järjestämällä jäsenille yhteinen
retki lauantaina 11.8.2012. Retkelle osallistui täysi bussillinen eli 16 innokasta jäsentä ystävineen. Näitä retkiä
on tarkoitus järjestää vuosittain jäsenille uusiin kohteisiin
Kaakkois-Suomen alueella.
Teksti: Ilkka Tynys
Retkelle osallistujat yhteiskuvassa ensimmäisellä kohteella
ilmavalvontatornin juurella Klamilassa. Oppaana paikallisen lottayhdistyksen puheenjohtaja Terttu Ravi.

Harjun Oppimiskeskuksen alueella kohteena oli tutustuminen
jatkosodan aikaiseen tulvitussuunnitelmaan. Kuvassa oppaamme Kauko Tykkyläinen esittelee joen sulkuportin paikkaa.

Haaviston bunkkerimuseolla on myös ilmatorjunta hyvin
edustettuna. Esillä oli tosin hiukan huonokuntoisina 20 ItK/
VKT ja 40ItK/B mallia veivi. Kuvassa runkomiehistönä tulevat ilmatorjuntanaiset Evi ja Lili Maasilta ja Isabel Tynys.
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Kymin lentokentän ilmailumuseossa oli mahdollisuus
tutustua maailman ainoaan lentokuntoiseen Gloster
Gaunlet II:een, jolla oppaamme Jyrki Laukkanen lentää
edelleen taitolentoesityksiä, viimeksi elokuussa 2012 Kymin kentällä.

Eloretken viimeisenä kohteena oli Kotkan Palotorninvuorella sijaitseva Kotkan ilmapommitusten muistoksi
pystytetty 88ItK/RMB, joka kaipaisi pikaista peruskunnostusta. Retki päättyi maukkaisiin kahveihin ”Päätepysäkki”
kahvilassa Kantasataman alueella

Muistolaatan
paljastustilaisuus
Vesivehmaalla 25.8.2012
Muistolaatta

Elokuun alussa saapui yllättäen miellyttävä kutsu II / ItR 2:n muistolaatan
paljastustilaisuuteen Vesivehmaan
lentokentän yhteydessä olevaan Kenraalien Maja -ampumakeskukseen.
Kyseinen patteristo kuului Lahdessa
pääpaikkaansa pitäneeseen Ilmatorjuntarykmentti 2:een. Sen perinteitä vaalii Karjalan prikaatiin kuuluva
Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
sekä omalta osaltaan myös Salpausselän ilmatorjuntakilta.
Kutsun oli lähettänyt Timo EtuSihvola. Hän on raivannut ja rakentanut nykyisen ampumakeskuksen alueen omilla koneillaan. Kertomansa
mukaan raivaustöissä aikanaan hän

huomasi kivilohkareiden joukossa
komean graniittipaaden, joka oli hänen mielestään erittäin sopiva muistomerkiksi. Hän siirsi graniittilohkareen alueen sivuun odottamaan mahdollista uutta käyttöä.
25.8. kauniina aamuna lähdimme
Kouvolasta patteriston komentajan
sijaisen majuri Jari Mäkelän kuljettamana juhlapaikalle. Haminasta mukaan tulivat Birgit ja Ilkka Tynys ja
Lahdesta saimme kyytiin heidän sukulaispariskuntansa Juhani ja Ulpu
Jääsaaren. Juhani palveli aikanaan
Vesivehmaalla II patteriston 4. patterissa. Paitsi it-veteraani, Juhani on
myös taitava piirtäjä. Hän muistaa

hyvin ajan Vesivehmaalla ja lahjoitti Etu-Sihvolalle kolme sarjakuvapiirrosta, jotka kertovat mielenkiintoisesti historiallisista tapahtumista
ilmatorjunnassa Vesivehmaalla.
Klo 11.00 poistettiin huppu graniittilohkareen päältä ja siihen kiinnitetty laatta paljastettiin. Tämän jälkeen SalpItPston seppeleen laskivat
maj Jari Mäkelä, maj Ilkka Tynys sekä
it-veteraani Juhani Jääsaari. Ilkka Tynys kiitti muistomerkin pystyttäjiä ja
kertoi yleisölle SalpItPsto:n historiasta erityisesti Vesivehmaan ajalta.
Tämän jälkeen noin nelikymmenhenkinen vierasjoukko siirtyi
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Paljastuspuhe Timo Etu-Sihvola

Kuvassa vas Timo Etu-Sihvola, Jari Mäkelä, Ilkka Tynys

ampumaratarakennukseen nauttimaan Etu-Sihvolan
tarjoamaa maittavaa lohikeittoa. Ruokailun aikana hän
kertoi muistomerkkihankkeen historiasta, sekä myös ampumarata-alueen rakentamisesta ja kehittämisestä.
Vapaan sanan yhteydessä joukosta löytyi toinenkin
veteraani, Heikki Silvenius. Hän palveli Vesivehmaalla
patteriston kuljetuspuolella autonkuljettajana ja muisteli
tapahtumia palvelusajaltaan.

Ev Seppo Lehto kiitti järjestäjiä sekä kertoi Ilmatorjuntamuseosta. Useat paikallaolijat lahjoittivat oman
osuutensa museokeräykseen. Lopuksi siirryimme suureen kotaan nauttimaan nokipannukahvit.
Suuret kiitokset Etu-Sihvolalle SalpItkillan ja ITY:n
puolesta,
Seppo Rantalainen

Ilkka Tynys kertoo II/ItR 2:n historiasta
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Turun Ilmatorjuntakillan sotahistoriallinen
matka Karjalan kannakselle
Kesäkuun puolivälissä 28 Suomen sotahistoriasta kiinnostunutta matkalaista lähti Turusta kolmipäiväiselle
matkalle kohti Viipuria ja Karjalan kannasta. Autonkuljettajana toimi Vistamatkojen johtaja Seppo Santala, joka
30-vuotisen ajokokemuksensa perusteella Venäjällä ei
tarvinnut matkan aikana kertaakaan navigaattoria. Matkan sotahistoriallisena asiantuntijana oli Panssarimuseon
entinen johtaja Maunu Uoti. Hän toi erittäin mukaansatempaavalla sotatapahtumien esitystyylillä erityisesti
panssaritaistelut elävästi jokaisen matkalaisen silmien

Viipurin Pamauksen tapahtumapaikalla matkalaiset todistamassa palkinnonjakoa. Turun Ilmatorjuntakillan lipun
oikealla puolella voittaja Olavi Rantalainen sekä palkinnon
luovuttanut Mauri Lasonen.

Ihantalan taistelun muistomerkille laskivat killan sinivalkoisen seppeleen Tuukka Alhonen sekä Jorma Hanhiala.
Turun Ilmatorjuntakillan lipulla killan puheenjohtaja
Kyösti Vuontela.

eteen. Viipuriin saavuttuaan ryhmä tutustui Monrepos’n
puistoon sekä katsasti presidentti Martti Ahtisaaren lapsuudenkodin paikan.
Ilmatorjuntahenkisellä matkalla käytiin tietysti tutustumassa Viipurin pamauksen tapahtumapaikkaan sekä palautettiin mieliin pamauksen historiaa ja Viipurin osuutta
ilmatorjunta-aselajin historiassa. Tulomatkan aikana järjestetyn tietokilpailun ”Tuntematon Mannerheim” voitti
Ilmatorjuntayhdistyksen Keski-Suomen osaston puheenjohtaja Olavi Rantalainen. Hän sai palkinnokseen Sergein
hylsyn. Palkinnonjakoa juhlisti Viipurin pamauksen tapahtumapaikalla Turun Ilmatorjuntakillan lippu.
Viipurin lähellä olevassa Johanneksen pitäjässä katsottiin neljän Mannerheim-ristin ritarin koti- tai syntymäpaikkoja. Viljo Vyyryläinen ja Valdemar Kosonen olivat
johanneslaisia, Lauri Törnin isän koti oli Johanneksessa
sekä Auvo Maunula oli hankkinut talon Johanneksesta.
Täältä matka jatkui Talvisodan Summan taistelupaikoille
ja Kalvolan miesten korsulle, joka sai joulukuussa 1939
täysosuman. Tämän seurauksena 19 suomalaista sotilasta
menetti henkensä. Vielä ennen paluuta Viipuriin ehdittiin
tutustua Kuuterselän sekä Siiranmäen taistelupaikkoihin.
Antoisa päivä sai mukavan päätöksen Pyöreässä tornissa
nautitun herkullisen päivällisen merkeissä.
Paluupäivänä Maunu Uoti toi mieliimme havainnollisella ja elävällä esitystavallaan Ihantalan taistelujen tapahtumat ja erityisesti panssarivaunujen osuuden. Mielenkiintoinen yhteensattuma oli, että matkalla mukana ollut evl
Keijo Pennanen kertoi olleensa tarkalleen 68 vuotta sitten
taluttamassa äitinsä kanssa lehmiä kohti Lappeenrantaa
Ihantalan taistelupaikan läpi kulkevaa tietä pitkin. Viipuri
piti kiertää, mutta Ihantalassa oli vielä melko rauhallista.
Turun Ilmatorjuntakilta laski Ihantalan taistelun muistomerkille sinivalkoisen havuseppeleen, jolla haluttiin kunnioittaa
kaikkia suomalaisia sotilaita ja lottia sekä kotirintamalla
sotaponnisteluihin osallistuneita miehiä, naisia ja lapsia.
Turun ilmatorjuntakillan järjestämä matka onnistui
osallistujien mielestä niin hyvin, että ainakin vuodeksi 2014, jolloin kilta täyttää 50 vuotta, suunnitellaan
ilmatorjuntahenkistä juhlamatkaa.
Teksti: Kyösti Vuontela
Kuvat: Timo Kankaanpää
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Keski-Suomen osaston delegaatio
Lohtajan 60-vuotisjuhlaleirillä
Erkki Pylvänäinen ohjaimissa

ITY:n Keski-Suomen osaston kolmen hengen delegaatio vieraili Lohtajan 60-vuotisjuhlaleirillä 9-10.6.
Alun perin matkaan oli lähdössä viisi
miestä, mutta viime hetkessä tuli parille äkillinen este. Matkalla mukana olivat Tauno Hokkanen, Erkki
Pylvänäinen ja Olavi Rantalainen.
Matkaan lähdimme henkilöautolla lauantaiaamuna klo 7 ja perillä
olimme hieman klo 10 jälkeen. Leirialueen portille meitä tuli vastaan
leirin huoltopäällikkö, joka esitteli
suurleirin huoltotoimintaa. Armeijan tarjoaman herkullisen nakkikeiton jälkeen koko vierailumme ajan
loistavana yhdysupseerinamme toiminut yliluutnantti Mikko Möntti
vei meidät seuraamaan Crotale itohjusammuntoja. Ohjuksia ammuttiin maalilennokkiin, johon lennokin
hinnan vuoksi ei yritetty osua, koska
lennokki rekisteröi osumat kauempaakin. Ohjusammunta jouduttiin
keskeyttämään, kun joku Kippari62 • Ilmatorjunta 3/2012

Kalle oli veneellään tullut keskelle
varoaluetta.
Tarkastimme leirin paikat ja
näimme myös uusinta ilmatorjunta-aseistusta eli ITO12 NASAMS
-ohjuksia laukaisualustoillaan.
Suunnitelmien mukaan varusmieskoulutus aloitetaan Suomessa tänä vuonna, josta johtuen järjestelmä on saanut nimen ITO12.
Ilmatorjuntaohjuspatteri ITO12
muodostuu taistelujohtokeskuksesta, valvonta- ja maalinosoitustutkasta, elektro-optisesta sensorista
sekä kolmesta ohjuslavetista. Se
kykenee tarvittaessa täysin itsenäiseen tulenkäyttöön. Mainittakoon,
että tämä kalusto on ollut jo usean vuoden ajan mm. Washington
DC:n suojana.
Ilmatorjuntatykkien ammuntaa
emme päässeet seuramaa, koska tie
sinne kulki Crotalen varoalueen läpi,
mutta paukkeen kuulimme. Tykkiammunnat loppuvat vähitellen ja

tällä kerralla uusituilla 35 millisellä Oerlikonilla ammuttiin viimeiset
varusmiesammunnat.
Ensimmäisen päivän ohjelmaan
kuului vielä tutustuminen NH 90
helikopteriin, jonka käyttöä ja toimintamahdollisuuksia selosti kopterin oma ohjaaja.
Toisena vierailupäivänämme
kapteeni Jarmo Puistovirta esitteli meille Ilmapuolustusharjoitus
1/2012 tavoitteet ja harjoituksen kulun. Retken päätteeksi meillä oli
mielenkiintoinen tilaisuus tutustua
Lohtajan leirillä ohjusmaaleina olleisiin lennokkeihin ja niiden huoltoon. Saimme myös tietoa miehittämättömien ilma-alusten monipuolisesta käytöstä. Sunnuntaipäivän lähtölounaalle mentäessä meillä oli tilaisuus pikaisesti kätellä Ilmatorjunnan nykyinen tarkastaja
eversti Rauno Lankila ja vaihtaa
lyhyesti päivän kuulumiset. Samalla hän esitteli meille tänä vuonna
tehtävään astuvan aselajimme uuden tarkastajan, eversti Ari Grönroosin.
Juhlaleiri oli samalla kolmen
puolustushaaran yhteinen valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus.
Siihen osallistui joukkoja kaikista ilmatorjuntakoulutusta antavista
joukko-osastoista sekä ilmavoimista
ja merivoimista. Merivoimien alusosaston mukana harjoitukseen osallistui ruotsalainen alusosasto. Joukkojen vahvuus oli suurimmillaan yli
2000 sotilasta.
Paluumatkalla sunnuntaina tote-

simme yhteisesti, että retkemme oli
erittäin mielenkiintoinen ja onnistunut. Nyt meillä kolmella on ajantasainen ja hyvä kuva ilmatorjunnan
ja ilmapuolustuksen nykytilanteesta. Suosittelemme käyntiä Lohtajan
ilmatorjuntaleireille kaikille it:ssa
palvelleille, jotka haluavat päivittää
tietonsa aselajimme nykytilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
Olavi Rantalainen
ITY:n Keski-Suomen osaston
puheenjohtaja

Olavi Rantalainen, Tauno Hokkanen ja loistava oppaamme ylil. Mikko Möntti
maalinosoitustutkan edessä.

Vierustie 14 • Puh 020 7800 330 • fax 020 7800 331
rovaniemi@turvaykkoset.fi
Myymälämme avoinna ma-pe 8.00-17.00

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. (013) 737 7111, faksi (013) 737 7113
www.cobham.com/mastsystems
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ILMATORJUNTAMUSEO 50 VUOTTA
-JUHLARAHASTOKERÄYS
Museotoiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi
Keräysaika: 1.3.2011 - 28.2.2013, keräysalue: Suomi pl Ahvenanmaa
Keräystilit:
- Nordea
- Sampo
- OP-Pohjola

FI29 1366 3000 1285 87
FI03 8043 0710 1264 85
FI60 5092 1220 1174 81

Ilmatorjuntasäätiö on tuloverolain 57 §:n 1 mom 2 kohdan
mukainen säätiö, jolle tehdyn vähintään 850 e ja enintään
50 000 e rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää
tulostaan verotuksessa. (päätös A6/3570/2011)
Keräyspäälliköt:
Seppo Lehto, 040 560 6556, seppoleh@gmail.com
Risto Häkkinen, 050 407 8221, rhakkinen@hotmail.com

Ilmatorjuntasäätiö
(Keräyslupa n:o 2020/2010/4086)

