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Tämän lehden sivuilta löytyy monta
mielenkiintoista ja ajankohtaista artikkelia. Teeman mukaiset jutut pitävät
sisällään niin henkilökunnan kuin reserviläisten näkemyksiä kansallisesta
reserviläistoiminnasta, sekä M Nokelaisen kirjoittaman näkökulman kansainvälisestä mallista Sveitsissä. Reserviläisten
merkitys Suomen puolustusvoimissa on
ratkaiseva. Sodan ajan joukkojen henkilöstö on pääosin reserviläisiä, joten
heidän osaamistasonsa pitkälti ratkaisee myös puolustusvoimien todellisen
suorituskyvyn tiukan paikan tullen.
Henkilökohtaisesti olen pitänyt aina kertausharjoituksista. Reserviläisten asenne
ja osaaminen ovat todella monta kertaa
yllättäneet minut positiivisesti. Uskon,
että juuri reserviläisten kautta saamme
erilaisia toimintamalleja, jotka ovat yllätyksellisiä ja luovia, mitä aktiivipalveluksessa oleva sotilas ei välttämättä
ole edes ajatellut. On myös ilo huomata,
että myös reserviläinen voi saada puolustusvoimien reserviläistoiminnasta jotakin, kuten Jussi Salosen kirjoituksessa
hyvin ilmenee. Reserviläistoiminnan
kehittäminen kohti Sveitsiläistä mallia, jossa reserviläisillä on todella iso
vastuu toiminnan suunnittelusta ja
käytännön toteutuksesta, on mielestäni
tavoittelemisen arvoinen idea. Tommi
Jääskeläisen artikkelissa huomaamme,
että ensimmäiset askeleet kertausharjoitusten kehittämisestä tähän suuntaan
on aloitettu. Tulokset olivat positiivisia
ja tulevaisuudessa vastaavanlaisten harjoitusten pitäminen on enemmän kuin
suotavaa. Puolustusvoimien pitää luottaa
reserviläisten osaamiseen ja antaa heille
mahdollisuus myös näyttää kykynsä.
Tommi Lappalainen ja Henri Ruotsalainen pureutuvat omissa artikkeleissa
Ukrainan kriisiin, jonka loppua ei vielä
ole näköpiirissä, vaikka ensimmäiset
yritykset taisteluiden lopettamiseksi on
aloitettu. Ruotsalaisen kirjoituksesta ilmenee, että Ukraina ottaa käyttöön yleisen asevelvollisuuden, jonka se lakkautti
viime vuonna. On mielenkiintoista nähdä
muuttaako Ukrainan kriisi suhtautumista
yleiseen asevelvollisuuteen maailmalla
vai jatkuuko voimassa oleva trendi siitä luopumisesta. Erityisesti Suomessa,

jossa väestön määrä on pieni, on vaikea
kuvitella armeijaa, joka rakentuisi vapaaehtoisuuden pohjalle. Muutamalla
kymmenellä tuhannelle taistelijalla ei tämän kokoista maata kyetä puolustamaan.
Maanpuolustuskorkeakoulusta on valmistunut taas uusia kursseja. Esiupseerikurssi 66 päätti opintonsa kesäkuussa, sekä sotatieteenmaisterikurssi 3 ja
98. kadettikurssi elokuussa. Elokuun
21.päivä puolustusvoimien komentaja
on ylentänyt 98.kadettikurssin kadetit
luutnanteiksi ja sotatieteenmaisterikurssi 5:llä olevat luutnantit yliluutnanteiksi.
Onnittelen ylennysten johdosta ja menestystä kaikille valmistuneille tulevien
työtehtävien hoitamisessa. Joukkoosastot saavat joukkoonsa viimeisillä
tiedoilla päivitetyt työntekijät, joten
käyttäkää heitä viisaasti.
Syksy alkavat pikku hiljaa painaa päälle
ja erityisesti puolustusvoimissa eletään
kiireistä aikaa. Puolustusvoimauudistus
2015 saatetaan loppuun seuraavien kuukausien aikana ja ensi vuonna lähdemme rakentamaan suorituskykyä uudella
organisaatiolla. Valmistuessani kadettikoulusta 1995 valtakunnasta löytyi
neljä itsenäistä aselajin joukko-osastoa
ja yksi perusyksikkö. Tämän jälkeen
olen päässyt todistamaan kolme suurta
rakennemuutosta puolustusvoimissa.
31.12.2014 lakkautetaan viimeinen itsenäinen aselajin joukko-osasto Lapin
Ilmatorjuntarykmentti. Hieman tämä
vetää IT-miehen hiljaiseksi. Jääkäriprikaatin, Karjalan Prikaatin ja Panssariprikaatin alaisuudessa toimivat aselajimme kolme joukkoyksikköä (HELITR,
SALPITSPTO,ROVITPSTO) jatkavat
aselajimme perinteiden vaalimista ja
joukkotuotantotehtävien toteuttamista.
Lisäksi Ilmasotakoulun rooli aselajimme henkilökunnan koulutuksessa jatkuu
edelleen keskeisenä. Toivon, että saan
seuraavaan lehteen muutaman artikkelin, jossa käsitellään puolustusvoimauudistuksen toteutusta ja uusia organisaatioita. Eli lehti on melkein valmis, vain
kirjoittajat puuttuvat!
Hyviä syksykelejä toivottaen

Päätoimittaja
Janne K

PUHEENJOHTAJALTA

Eversti evp. Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Mukava havaita, että osastojen ja
kiltojen toimintaa ei kuuma kesä
kyennyt lamauttamaan! Esimerkkinä Salpausselän Ilmatorjuntakillan
jäsenilleen ja heidän ystävilleen järjestämä perinteinen risteily Haminan
saaristoon. Eikä yhdistyksemme nettisivujen perusteella muuallakaan ole
levätty laakereillaan.
Hallitus on kesän jälkeen kokoontunut kerran. Kokouksen tarkoituksena oli potkaista syyskausi pontevasti
käyntiin. Keskityimme lähinnä Ilmatorjuntamiehen oppaaseen sekä
koulutusasioihin. Muista asioista
mainittakoon yhdistyksen uusien
palkitsemisesineiden hankkiminen
ja ilmatorjunnan tuleva juhlavuosi.
Ilmatorjuntamiehen opas -hanke
aloitettiin. Projektin vetäjäksi lupautui hallituksen tiedotusvastaava
Ari Paavola. Ari tarvitsee kaverikseen henkilön, joka kokoaa tekstejä,
saattaa niitä painoasuun ym. Mikäli
tunnet olevasi kyseinen vapaaehtoinen, niin otathan yhteyttä. Vaikka
tuleva teos on yhdistyksen hanke,
niin siinä tehdään monestakin eri
syystä tiivistä yhteistyötä aselajin
kanssa. Aikataulun suhteen oli esillä
kaksi vaihtoehtoa. Optimistinen, aselajin vuosipäivä 2015 ja realistinen,
vuoden 2016 ensimmäinen vuosipuolisko. Varaudumme viimeksi mainittuun, mutta positiiviset yllätykset
ovat sallittuja.
Kentällä on ilmeisen aito tilaus
uudelle Ilmatorjuntamiehen oppaalle.

Mutta koulutuksen ja koulutusyhteistyön kehittäminen on hieman haasteellisempaa. Idea sinänsä on hyvä ja
tavoite ymmärrettävä. Kysymys on
siitä, miten työ käytännössä tehdään.
Tiedämme myös, että kyse on sotilaallisesta koulutuksesta, jonka tulee
olla puolustusvoimien tilaamaa. Aselajilla tulee olla tarve uudistaa ja tehostaa ilmatorjunnan vapaaehtoisen
kouluttautumisen mahdollisuuksia.
Lisäksi Ilmatorjunnan koulutusyksiköiden tehtävät poikkeavat toisistaan ja todennäköisesti myös MPK:n
koulutus- ja tukiyksiköillä on omat
osaamiseen liittyvät eroavuutensa.
Näillä perusteilla keskitetty projekti
ei välttämättä ole oikea vaihtoehto.
Toimivampi ratkaisu ehkä olisi, kun
valtakunnan eri osissa toimivat osastot ja killat hakeutuvat aktiiviseen
yhteistyöhön ilmatorjuntakoulutusta
antavan joukon ja MPK:n alueellisen koulutus- ja tukiyksikön kanssa.
Näin toimittaessa tulevat alueelliset
eroavuudet, kaikkien puolustushaarojen näkökulmat sekä yhdistyksen
jäsenistön eli ilmatorjunnan reserviläisten tarpeet otetuiksi huomioon.
Valmiita vastauksia ei ole - keskustelu jatkuu.
Hankkeiden etenemisestä kerromme lisää lehden tulevissa numeroissa
ja Internet-sivuillamme.
Kevään vuosikokouksessa teimme
perusteellisen keskustelun jälkeen
yhdistyksemme jäsenmaksuun ”inflaatiotarkistuksen”. Käytössä olevi-

en tietojen perusteella näyttäisi siltä,
että jäsenistömme on hyväksynyt
päätöksen maksamalla jäsenmaksunsa ja näin sitoutunut jatkossakin
yhdistyksemme arvoihin ja toimintaan. Tämä on hyvä asia!
Aktiivisen yhdistystoimintasyksyn
toivotuksin!
Heikki Bergqvist
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Ari Grönroos
Ilmatorjunnan tarkastaja

Toiminnan tason palauttaminen
Hyvät ilmatorjuntalehden lukijat
Minulla on tapana pitää työhuoneessani televisiossa YLE:n tekstitv päällä läpi päivän. Silloin tällöin
tulee vilkuiltua mitä maailmalla tai
kotimaassa tapahtuu. Pääotsikot ovat
tänään(kin) 29.8.2014 mielenkiintoista luettavaa:
– 107 Haglund: Hornetit lentävät
useammin
– 108 Stubb ei sulata ilmatilanloukkauksia
– 109 Ilmavoimat nostanut valmiustilaansa
– 110 Ilmatilanloukkaukset kiistattomia
Viimeisten kuukausien tapahtumat
niin meillä kuin muuallakin antavat
jälleen kerran aiheen pohtia sitä,
minkälainen suorituskyky ja valmius ilmatorjuntajoukoilla pitää olla.
Suorituskyvyllä en tässä yhteydessä
tarkoita järjestelmän teknisiä ominaisuuksia, vaan koulutuksen kautta
hankittua sodan ajan yksikön suorituskykyä. Viimeisten vuosien aikana
varusmieskoulutukseen suunnatut
resurssit eivät ole mahdollistaneet
joukkotuotettaville yksiköille riittävästi koulutustapahtumia, jotta
harjaantuminen yksikölle suunniteltuihin tehtäviin olisi ollut riittävää.
Reservin koulutuksen osalta tilanne
on ollut samankaltainen. Ilmatorjuntajoukkojen kertausharjoitukset ovat
olleet vähäisiä. Aselajimme ei ole
ollut lainkaan erityisessä asemassa
asevelvollisten koulutukseen suunnattujen resurssien osalta. Tilanne on
ollut kaikilla samankaltainen.
Vuoden 2015 toimintaan kohdistuu paljon odotuksia - jos kohta
paineitakin. Toiminnan tasoa ollaan
palauttamassa ja samalla opetellaan
6
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uusia toimintatapamalleja monilla
eri osa-alueilla. Asevelvollisten
koulutukseen tullaan kohdentamaan
resursseja huomattavasti aiempia
vuosia enemmän. Maavoimissa
varusmieskoulutuksessa
viiden
ja puolen kuukauden taistelijoille
pyritään takaamaan 35 sotaharjoitusperusteista maastovuorokautta.
Reserviläisiä on tarkoitus kouluttaa
kertausharjoituksissa 12 000.
Se, että koulutettavien reserviläisten määrää nostetaan, ei yksinomaan
takaa joukkojen suorituskyvyn
nousua. Tarvitaan myös maanpuolustustahtoisia, sitoutuneita ja
oma-aloitteisia reserviläisiä. Usein
puhekielessä kuulee puhuttavan kertausharjoituskutsusta. Tätä termiä
käyttävät väärin niin ammattisotilaat
kuin reserviläisetkin. Kyse on kuitenkin käskystä. Käsky velvoittaa
saapumaan harjoitukseen. Poissa saa
olla vain lakisääteisen esteen nojalla.
Toivon, että kaikki ne jotka tulevat käsketyksi kertausharjoitukseen,
myös mahdollisimman laajasti siihen
osallistuisivat. Tähän on kaksi keskeistä syytä. Ilmatorjuntajoukkojen
poikkeusolojen valmiusvaatimukset
ovat luonteeltaan sellaisia, että kovin
pitkää koulutusaikaa ei ennen ensimmäiseen tehtävään siirtymistä voi
taata. Toisaalta ilmatorjunnan käyttämät ase- ja johtamisjärjestelmät
ovat pääsääntöisesti niin vaativia,
että niiden ammattimainen käyttö
vaatii toistuvaa kertauskoulutusta.
Tavoitteena eri yksiköiden osaamisessa on oltava kiteytettynä se, että
ehdimme reagoida oikea-aikaisesti ja
ensimmäinen ammuttu sarja tai ohjus
osuu oikeaan maaliin! Osaaminen
tulee luonnollisesti tuottaa varus-

mieskoulutuksessa ja sitä ylläpidetään reservin erilaisissa kertaus- ja
vapaaehtoisissa harjoituksissa.
Toivotaan, että toiminnan tason
palauttaminen ensi vuodesta alkaen jää pysyväksi olotilaksi. Näin
kykenemme varusmieskoulutuksen
aikana saamaan taistelijoiden osaamisen ja tuotettavien yksiköiden suorituskyvyn vaatimusten mukaiselle
tasolle, jota kyetään ylläpitämään
suunnitelmallisesti kertausharjoituksilla - vapaaehtoista kouluttautumista ja osallistumista tietenkään
unohtamatta.
Tarkastajan palstan lopuksi haluan palauttaa mieliin, että toiminnan
tason palauttamisen lisäksi vuonna
2015 juhlitaan aselajimme 90-vuotista taivalta. Juhlavuoden suunnittelu on käynnistynyt yhdessä sidosryhmien kanssa ja hyviä ideoita
otetaan vastaan. Maavoimien vielä
valmisteilla olevassa toimintasuunnitelmassa todetaan: ”Ilmatorjuntaaselaji viettää 90-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2015. MAAVE koordinoi
ja johtaa valtakunnalliset aselajin
juhlatapahtumat, joihin KARPR /
PSPR / JPR ja aselajin sidosryhmät
osallistuvat erillisen suunnitelman
mukaisesti.” Maavoimien esikunnasta ei toki millään muotoa aleta
ohjaamaan sidosryhmien toimintaa,
vaan tällä halutaan korostaa sitä, että tehdään tuota mainittua ”erillistä
suunnitelmaa” yhdessä!
Terveisin
Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Ari Grönroos

teemana
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Kapteeni Tommi Jääskeläinen
Lapin Ilmatorjuntarykmentti

Ilmatorjuntaohjuspatterin (90M) joukon
kertausharjoitus - työläs ja palkitseva
Lapin ilmatorjuntarykmentti järjesti 21.–28.5.2014
ilmatorjuntaohjuspatterin (90M) joukon kertausharjoituksen,
mikä vaati toteutuakseen usean ihmisen työpanoksen sekä
kohtuullisen mittavat valmistelut. Lopputulokseen olivat
tyytyväisiä niin järjestelyvastuussa ollut henkilökunta kuin
harjoitukseen osallistuneet reserviläisetkin.
Lopussa kiitos seisoo, sanotaan. Tämä totuus piti jälleen lupauksensa,
kun toukokuisena keskiviikkoiltana
Lapin ilmatorjuntarykmentistä kotiutettiin 129 tyytyväistä reserviläistä
odottamaan seuraavaa isänmaan kutsua. Kertausharjoitus oli järjestelyiltään työläs toteuttaa. Henkilökunnan
näkökulmasta oli kuitenkin hyvin
palkitsevaa huomata kuinka hienosti ja ammattimaisesti reserviläiset
oman tehtävänsä hoitivat, ja kuinka
erinomainen henki joukossa vallitsi.

Hyvin suunniteltu
on puoliksi tehty
Harjoituksen suunnittelu aloitettiin
loppukesästä 2013, jolloin rakennettiin harjoituksen raamit ja maalattiin
suuntaviivat. Harjoitus päätettiin jakaa kolmeen osaan: valmistavaan
koulutukseen, varsinaiseen joukon
kertausharjoitukseen ja purkuun.
Kertausharjoituksen päätarkoituksena oli harjoitella joukon perustaminen ja keskitysmarssi ensimmäiseen
tehtävään mahdollisimman totuudenmukaisesti.
Yksityiskohtainen suunnittelu
käynnistyi tammikuussa 2014. Tällöin yhteisen pöydän ääreen kokoontuivat harjoituksen johtaja ja vääpeli,

joukon sodan ajan päällikkö sekä
suorituskyvyn mittaamisesta vastannut henkilö. Tuossa tapaamisessa
luonnosteltiin kertausharjoituksen
ohjelma sekä perustamiseen liittyvät
tarpeet ja järjestelyt.
Koska kertausharjoituksen perustamiseen ei ollut mahdollista käyttää
perustamiskeskusta, valmisteluvaiheessa eniten aikaa veivät perustamisen suunnittelu ja materiaalin varaaminen. Perustaminen päätettiin jo
hyvissä ajoin tehdä mahdollisimman
pitkälle harjoitukseen osallistuvan
henkilökunnan työpanosta hyödyntäen. Lisäksi tavoitteeksi asetettiin
se, että joukon perustaminen tulisi
tehdä mahdollisimman todenmukaisesti yksittäisen reserviläisen näkökulmasta katsottuna. Tämä ratkaisu
ymmärrettävästi lisäsi jokaisen osalta valmisteluvastuita merkittävästi
verrattuna niin sanottuun normaaliin
tilanteeseen, jossa perustamisen olisivat tehneet tehtävään koulutettu
perustamiskeskuksen henkilökunta
ja reserviläiset.
Yksikkötyypin mukaisen materiaalin varaaminen aloitettiin jo
helmikuun alussa sillä, että joukon
sodan ajan päällikkö toimitti listan
materiaalitarpeista Lapin ilmatorjuntarykmentin Huoltokeskukselle.

Huoltokeskus taas käynnisti omat toimenpiteensä materiaalin haalimiseksi
Pohjois-Suomen sotilasläänin alueelta perustettavan joukon käyttöön.
Koulutuksen suunnittelu tehtiin
sodan ajan päällikön ja jaosjohtajien
johdolla. Painopiste suunnittelussa
oli luonnollisesti valmistavassa vaiheessa, jonka tavoitteena oli päivittää
johtajien ja kuljettajien ajo-oikeudet
Puolustusvoimien kalustoon sekä antaa johtajille valmiudet oman joukkonsa johtamiseen ja kouluttamiseen.
Harjoituksen valmistelut huipentuivat harjoitusta edeltävälle kahdelle
päivälle, joiden aikana valmistavaan
vaiheeseen osallistunut henkilökunta
nouti varastoilta joukolle kuuluvan
materiaalin ja loi perustamisjärjestelyt Lapin ilmatorjuntarykmentin
koulutus- ja kalustohalleihin. Noiden
kahden päivän aikana valmisteltiin
myös koulutuspaikat. Koska valmisteluissa käytettiin joukkotuotantoyksiköiden tiloja, oli tapahtumat
rytmitettävä siten, ettei yksiköiden
Lohtajan ilmatorjuntaharjoitukseen
lähtö häiriintynyt. Jotakin valmistelujen mittavuudesta kertoo se, että
niiden tekemiseen kului kaksi kokonaista työpäivää vaikka valmisteluja
oli tekemässä 12 ammattisotilasta.

Valmistava vaihe
– onnistuneen
harjoituksen edellytys
Jo ensi metreiltä asti oli selvää, että harjoitus vaatisi onnistuakseen
riittävän panostuksen valmistavan
vaiheen toteutukseen. Tästä johtuen
Ilmatorjunta 3/2014
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Erityisesti tämä näkyi niiden johtajien kohdalla, jotka osallistuivat
valmistavan vaiheen aikana myös
kuljettajakoulutukseen.

Niin sodit kuin harjoittelet

Valmistavassa vaiheessa yhtenä painopisteenä oli viestilaitekoulutus
(kuva puolustusvoimat)

kaksi asiaa nousi suunnittelun edetessä avainasemaan: koulutusryhmien
koko ja henkilökunnan riittävyys.
Koulutus oli suunniteltava mahdollisimman tehokkaaksi, koska
valmistavan vaiheen kesto tulisi
olemaan vain kolme vuorokautta.
Jokaisesta käytössä olevasta tunnista
oli saatava paras mahdollinen hyöty
irti. Niinpä koulutusryhmistä päätettiin tehdä mahdollisimman pieniä ja
varata niille jokaiselle oma kouluttaja. Näin pystyttiin minimoimaan rastikoulutukseen tyypillisesti pesiytyvä
”turha odottelu”.
Valmistavaan vaiheeseen osallistui
yhteensä 73 reserviläistä ja 15 henkilökuntaan kuuluvaa, joista 13:lla oli
kouluttajan rooli. Reserviläiset astuivat palvelukseen keskiviikkoaamuna
21.5. Vastaanotto ja varustaminen
tehtiin harjoituksen vääpelin johdolla
ja siihen osallistuivat myös valmistavan vaiheen kouluttajat.
Koulutusryhmiä muodostettiin yhteensä kymmenen kappaletta. Näistä
yksi oli kuljettajien koulutusryhmä,
jolla oli kolme kouluttajaa. Valmistavan vaiheen kahden ensimmäisen
päivän aikana myös osa johtajista
osallistui kuljettajakoulutukseen
saaden oikeuden ajaa harjoituksessa
maastohenkilö- ja pakettiautoja.
8
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Kaikille johtajille järjestettiin yhteisinä koulutustapahtumina viestilaite-, kartta- ja taisteluensiapukoulutusta. Muuten koulutus tehtiin
pienryhmäkoulutuksena ryhmäkoon
vaihdellessa viiden ja kymmenen reserviläisen välillä.
Valmistavan koulutuksen päätteeksi tehtiin havainto, jota myös
reserviläisiltä saatu palaute vahvisti,
että valmistavan vaiheen olisi pitänyt olla yhden päivän pidempi. Osa
koulutettavaksi tarkoitetuista aiheista jouduttiin ajan puutteen vuoksi
kouluttamaan varsin pintapuolisesti.

Harjoituksen päätavoite, niin kuin
on tullut jo mainittua, oli joukon
perustaminen ja keskitysmarssi ensimmäiseen tehtävään, joka kuvattiin
tapahtuvaksi Lohtajan harjoitusalueelle. Tähän varsinaiseen työsarkaan
päästiin käsiksi lauantaiaamuna 24.5,
jolloin miehistö astui palvelukseen.
Iltapäivän päätteeksi joukko oli
perustettu ja siirretty väistöasemiin
päällikön pitämän sotavalmiustarkastuksen jälkeen. Väistöasemissa
aloitettiin johtajien johdolla miehistön kouluttaminen, mikä jatkui
lopulta siihen hetkeen asti, jolloin
harjoitustilanne päättyi ja joukko
aloitti valmistautumisen paluumarssia varten Lohtajalta Rovaniemelle.
Reserviläispalautteista on luettavissa, että joukon kertausharjoituksessa
eniten kehuja sai joukon toimiminen
täydessä sodan ajan kokoonpanossa
ilman erillisiä henkilökuntaan kuuluvia kouluttajia. Varsinaiseen joukon
kertausharjoitusvaiheeseen osallistuivat, yksikköön sijoitetun henkilökunnan lisäksi, ainoastaan harjoituksen
johtaja, harjoituksen vääpeli, suorituskyvyn mittaaja ja kuljetusupseeri,
jotka kuitenkin pysyttelivät selvästi
taka-alalla kaikesta sodan ajan johtajien tehtäväkenttään kuuluvasta
toiminnasta. Harjoitus etenikin alusta

Kertauskoulutusta annettiin myös ilmavalvontaselosteesta
(kuva puolustusvoimat)

loppuun asti yksikköön sijoitettujen
johtajien johtamana.
Vaikka varsinaisen harjoitusvaiheen
päätarkoituksena oli nimenomaan
harjoitella joukon perustaminen ja
siirtyminen ensimmäiseen tehtävään,
jäi niin harjoitukseen osallistuneelle
henkilökunnalle kuin reserviläisillekin päällimmäiseksi tunne, että harjoitus ikään kuin loppui ennen kuin se
ehti kunnolla käynnistyäkään. Miehistön osalta koulutuksessa ei päästy
missään vaiheessa niin sanottuun
syvänoppimisen vaiheeseen. Joukko
lähinnä toteutti johtajiensa antamia
käskyjä ja pyrki toiminnan ohessa
palauttamaan mieliinsä varusmiesaikana oppimiaan asioita. Harjoituksen
pidentäminen yhdellä vuorokaudella
olisi hyvin todennäköisesti näkynyt
joukon suorituskyvyn merkittävänä
parantumisena, erityisesti viestilaitteiden käytön osalta.
Kaiken kaikkiaan asetetut koulutustavoitteet kuitenkin saavutettiin.
Myös joukon suorituskyky perustamisen jälkeisen toiminnan osalta
saatiin mitattua suunnitelman mukaisesti. Erityisen kunniamaininnan
ansaitsee reserviläisjohtajien johtama
ensimmäiseen tehtävään siirtyminen,
mikä hipoi täydellistä suoritusta. Se
kelpaisi oppimateriaaliksi mille tahansa yksikkötyypille.

Myös huolto
on osa harjoitusta
Harjoituksen purkaminen vaati vähintään samantasoista suunnittelua

Kalustoa odottamassa huoltoa (kuva puolustusvoimat)

ja työtä kuin perustaminenkin. Purkutoimenpiteisiin oli varattu aikaa
vajaa vuorokausi, minkä aikana materiaali piti laskea, kuivattaa, huoltaa
ja palauttaa sekä antaa reserviläisille
mahdollisuus henkilökohtaiseen
huoltoon. Näiden lisäksi oli myös
kotiuttamiseen liittyviin toimenpiteisiin varattava riittävästi aikaa.
Joukko marssi Lohtajalta Rovaniemelle tiistaina 27.5 iltapäivän
ja illan aikana. Perille saavuttiin iltayhdeksän tietämissä, jonka jälkeen
aloitettiin välittömästi materiaalin
laskeminen ja huoltaminen. Illan aikana kalusto järjesteltiin artikkeleittain ja laitettiin kuivumaan seuraavan
aamun huoltoa varten.
Harjoituksen purkaminen poikkesi
perustamisesta eniten siinä, että nyt
12 henkilön sijasta töitä oli tekemässä 140 henkilöä. Kaluston huoltaminen oli ripeää ja päämäärätietoista.
Keskiviikon materiaalin palautusten
yhteydessä tavarat suorastaan ”lenReserviläisjohtajien johtama
siirto ensimmäiseen tehtävään
ansaitsee kunniamaininnan
(kuva puolustusvoimat)

sivät” paikoilleen. Henkilökunnan
rooliksi jäi lähinnä kanavoida patoutunut energia harjoituksen purkamista hyödyttäviin toimintoihin.
Usein unohtuu, että yhtenä oleellisena osana harjoitukseen sisältyy
myös kaluston huoltaminen. Tässäkin
tapauksessa yksikölle harjoitukseen
varatun määrävahvuisen kaluston
huoltaminen ja palauttaminen olisi
hankaloitunut merkittävästi, mikäli
sitä ei olisi tehty harjoitusjoukon
omin toimenpitein.

Lopuksi
Ihminen pyrkii luontaisesti kaikessa toiminnassaan taloudellisuuteen
- laiskuudeksikin sitä on kuultu kutsuttavan. Tästä johtuen esimerkiksi
tällaisten kohtuullisen mittavien ja
suuritöisten harjoitusten järjestämistä usein peilataankin tuottavuuden
näkökulmasta. Jos asiaa ajateltaisiinkin pelkästään työmäärän tai rahankäytön suhteen, voitaisiin tämän
tyyppisten harjoitusten mielekkyys
kyseenalaistaa.
Tämänkään harjoituksen hyödyllisyyttä ei kuitenkaan voida mitata
esimerkiksi rahassa. Se pääoma,
minkä tämä ilmatorjuntaohjuspatteri
(90M) tästä harjoituksesta itselleen
sai, on korvaamaton. Tämän lähemmäksi todellista perustamistilannetta
ja siirtoa ensimmäiseen tehtävään
on rauhan aikana vaikea päästä.
Voidaankin todeta kyseisen yksikön
olleen monella tapaa etuoikeutettu.
Tämä asia heijastui myös reserviläisten antamaan harjoituspalautteeseen.
Lopussa kiitos seisoo, sanotaan.
Ilmatorjunta 3/2014
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Reserviläistoiminta
reserviläisten silmin
“Kiinnostaisiko tulla harjoituksiin?”
Jossain vaiheessa uuden vuosituhannen alussa sain puhelinsoiton. Soittaja
oli Helmisen Roope, vanha lapsuuden aikainen ystäväni Tuusulasta.
Nyt roolina Roopella oli majuri Roi
Helminen, joka kysyi, kiinnostaisiko
minua tulla mukaan mukaan ilmatorjuntarykmentin tehtävään. Organisaatiossa oli vapaa tehtävä eikä minulla
ollut sijoitusta. Aikaa edellisestä kertausharjoituksestani oli kulunut lähes
20 vuotta. Silloin harjoitusympäristönä oli kevyt it-patteri sergeineen. Kun
mielessä oli jo monta kertaa ollut, että
kertausharjoitukset kiinnostaisivat,
niin vastaus oli helppo: kyllä.
Yksi ensimmäisistä harjoituksistani reservin luutnanttina oli Haapajärven ilmatorjuntaharjoitus vuonna
2004. Hellettä silloin riitti, ihka oikea
karhu eksyi asemiimme ja harjoitimme yhteistyötä siviiliyhteiskunnan
kanssa ilmatorjuntakalustonäyttelyn merkeissä kyläkoulun pihalla.
Mukana oli myös ltn Salonen I eli
Ilkka. Niinpä ymmärrettävää olikin,
että ilmoittautumispaperit menivät
sekaisin Salosen I:n ja J:n kesken.
Tästä alkoikin sitten jo toistakymmentä vuotta, edelleenkin kestävä
ystävyys/asevelisuhde. Haapajärven
2004 harjoituksessa sijoitukseni oli
Ilmatorjuntarykmentin it-toimistossa,
jossa mukana oli myös kapteeni res
Paavo Kontkanen, yliluutnantti res
Risto Valtonen, ylil res Risto Luostarinen sekä luutnantit Salonen I ja J.
Töitä teimme Helmisen Roopen johdolla, muutamaa vuotta myöhemmin
kapteeni Soini Nurmen valvonnassa.
10
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Tämä joukko on pysynyt mukana
vuosikymmenen. Harjoituksia, joissa
olemme olleet joko kaikki mukana
tai osa, on ollut parikymmentä. Kun
aloitin tämän harjoituskauden khvuorokausia oli vajaa kaksikymmentä. Nyt vuosikymmenen jälkeen luku
on alun toista sataa ja luutnantista
on tullut kapteeni. Sama on käynyt
kollegoillani. Viiden reserviläisen
ryhmässä on nykyisin kolme majuria
ja kaksi kapteenia. Alkuaikoina suurin osa harjoituksista oli Lohtajalla,
josta on monia mukavia muistoja.
Seikkailut hiekkadyyneillä, herkän
luonnon suojeleminen asemaanajoissa, leirisotilaskoti ja ilmapuolustusharjoitus-vaihe. Sittemmin harjoitusten pitopaikaksi tuli Helsinki
lähialueineen ja teltoista siirryttiin
sisämajoitukseen.
Vuosien myötä tehtäväni on muuttunut alun it-toimistosta suunnittelutoimiston kautta tilannekeskukseen
Ilmatorjuntarykmentissä. Muutama
vuosi sitten ITR:n esikunta vaihtui

ESSLEn operaatiokeskukseen ja tilanneupseeriksi siellä, vastuualueena
ilmapuolustus. Nyt puolustusvoimauudistuksen myötä ja iän kartuttua yli
viidenkymmenen alkaa olla viimeiset
vuodet edessä. Kh-tilaisuuksia tänäkin vuonna on ollut kolme, joten ilo
on olla mukana tietoa, osaamista ja
kokemuksia siirtämässä nuoremmille
Kaartin Jääkärirykmentin ympäristössä.

Yhteishenki ja oppiminen
motivoi aktiivista
reserviläistä
Haluani erilaisiin tehtäviin on säännöllisesti kysytty, mitä voinee pitää
jonkinlaisena kehityskeskusteluna.
Tehtäväni ovat olleet myös sellaisia, joissa olen joutunut oppimaan
uusia asioita, välillä osaamisen
ylärajoilla. Osaamista on kasvatettu
niin kh-tehtävissä kuin myös khkollegoiden kesken. Hyvin muistan
useat yölliset keskustelut kallekol-

Ilmatorjuntaharjoituksessa vuonna 2005. Kuvassa vasemmalta oikealle J
Salonen, I Salonen, S Nurmi, R Helminen, R Luostarinen ja T Rissanen.
(kuva J Salonen)

Ilmatorjuntayhdistys ja –osastotoiminta tuo erilaisen mahdollisuuden maanpuolustuksen saralla. Kuvassa ilmatorjuntayhdistyksen hallitus Lohtajalla 2011 vierailulla tarkastajan majalla. (kuva J Salonen)

mosessa vahtivuorossa, kun kontissa
olen päivystänyt tohtoriksi väitelleen
joke-upseerin kanssa. Erilaiset koulutustaustat ja siviilityöt ovat olleet
hyödyksi niin puolustusvoimille kuin
meille harjoituksiin osallistuneille.
Tämä toiminta on ollut myös hyödyksi omalle työlleni siviilissä.
Yhteishenkeä on kasvattanut hyvä
porukka ja välillä kovinkin vaativat tehtävät. Lohtajalla marraskuun
loskassa ja toukokuun auringonpaisteessa olleet harjoitukset ovat etenkin
olleet mieluisia, kenttäolosuhteissa
yhteishenki lujittuu.
Viime vuosien aikana vuotuisten
kertausharjoitusten määrät ovat olleet
valitettavan vähäisiä. Samaan aikaan
vireillä ollut Puolustusvoimauudistus
vähentää aktiivisten reserviläisten
sijoituksia merkittävästi. Haluja kertaamaan on kovasti enemmän kuin
mahdollisuuksia. Tässä tilanteessa
toiveeni on, että uusissa paikallisjoukoissa tehtäviä riittäisi halukkaille
reserviläisille. Muutoksen tuskaa
helpottaisi myös sujuva yhteistyö
ja tiedottaminen reserviläisten ja
puolustusvoimien välillä. Omalla
osallani tämäkin on toiminut, kun
tiiviisti harjoituksissa olen ollut ja
ajantasaista tietoa olen saanut. Olen
ollut siis etuoikeutettu, näin ajattelen.

Yhdessä niin harjoituksissa kuin siviilissäkin
Yhdessäolo reserviläistovereiden
kanssa on laajentunut myös vapaaaikaan. Tapanamme on ollut kerran
kaksi vuodessa kokoontua yhteen.
Tämä on tapahtunut vuotuisen ITRgolf –turnauksemme merkeissä tai
tapaamalla Helsingissä. Viimeksi
tutustuimme Helsingin Virkagalleriassa Kolmen yön ihme - Kun
Helsinki pelastui 1944 – näyttelyyn.
Mukana on myös eläköityneitä aktiiviupseereitakin, jotka eivät onneksi
kovinkaan vanhoilta vaikuta. Viime
aikoina myös metsästys on tullut kuvaan. Itselläni tosin metsästyskortin
hankinta on vielä ns vaiheessa.
Osaavien kh-tovereiden kanssa
on ollut hyödyllistä sparrata myös
työasioita. Verkostoituminen on
tärkeää nyky-yhteiskunnassa. Se on
toteutunut myös kh-tovereiden yhteydenpidossa molemminpuoliseksi
hyödyksi ja iloksi.

Kertausharjoitusten
liepeiltä Ilmatorjuntayhdistystä ja Hermanneja
Kertausharjoitusten tiimoilta tapahtui myös aktivoituminen järjestö-

toimintaan. Ilmatorjuntayhdistyksen hallituksessa toimin sääntöjen
mahdollistaman kolmen vuoden ajan
aikana, jolloin järjestökenttää ITY:n
erilaisine osastoineen ja kiltoineen
koetettiin yksinkertaistaa. Osin tämä
onkin onnistunut. Tässä järjestötyössä olen saanut kovasti uusia tuttavuuksia ja jälleen kerran myös uutta
oppia. Kokemus on ollut sekin, että
pitkään ja vakaumukselliseen työhön
liittyy voimakkaita tunteita, joita ei
pysty eikä kannatakaan muuttaa.
ESSLEn myötä Hermannien toiminta on tullut tutuksi. Näkökulmat
ovat laajentuneet yhteistyössä muita
aselajeja edustavien hermannien kanssa, joista useat ovat olleet mukana
viime vuosien kertausharjoituksissa.

Tuusula on
muuttuva sotilaspitäjä
Kotikunnallani Tuusulalla on mittavat sotilasperinteet, kun jo ennen
Krimin sotaa noin vuonna 1850 Hyrylään oli perustettu venäläiselle sotaväelle leiri. Tästä kului runsaat 150
vuotta, kun Helsingin Ilmatorjuntarykmentti Hyrylässä vuoden 2006 lopussa lakkautettiin ja siirtyi Parolaan.
Vieläkin Tuusulassa puolustusvoimat
ja sen perinteet on vahvasti näkyvillä
Ilmatorjunta 3/2014
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Taistelukouluineen Lottakoteineen ja
ennen kaikkea Ilmatorjuntamuseon
aktiivisena toimintana.
Asevelvollisuuteni Tuusulassa syntyneenä aloitin Hyrylässä Helsingin
ilmatorjuntarykmentissä lokakuussa
1980. Samana syksynä tulin valituksi
kunnanvaltuutetuksi Tuusulassa. Toimin vuosina 1981-92 valtuutettuna ja
nyt jälleen kahden vuosikymmenen
tauon jälkeen uudestaan valtuutettuna
sekä Tuusulan kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana.
Tänä kolmen vuosikymmenen
aikana Tuusula on muuttunut voimakkaasti. V 1980 Tuusulassa oli
Amer-Tupakka, voimakas Hyrylän
varuskunta ja ilmassa lensivät tuusulalaiset lentäjät ja lentoemännät
mekaanikkojen huoltamissa sinisiipisissä lentokoneissa. Nyt kohta neljä
vuosikymmentä myöhemmin Amer
on historiaa Tuusulassa, samaten
HELITR, Finnair on myllerryksessä.

Hyrylän varuskunnasta
Rykmentinpuistoksi kotiseutukeskuksineen
Usean sadan hehtaarin Hyrylän varuskunta-alue on muuttumassa noin
15.000 asukkaan Rykmentinpuistoksi, Hyrylä ja Kerava kasvavat sen
myötä yhteen. Tavoitteena on alueen
sotilasperinteiden säilyttäminen ja
kehittäminen. Kehittäminen tapahtuu
mm keskeisiä varuskuntarakennuksia
säilyttäen ja niiden uudenlaisella käytöllä. Ilmatorjuntamuseon alue on sen
vieressä sijaitsevan Klaavolan kotiseutumuseon kanssa tulevan Kotiseutukeskuksen ydin, jossa nähtävillä on
niin menneisyys kuin tulevaisuuskin.
It-museo vireä toiminnan keskus.
Tässä työssä minulla on onni olla
mukana, kun johdan luottamushenkilönä Tuusulan kaavoitusta. Rykmentinpuiston kehittämisessä mukana on
monia entisiä aktiiviupseereita, jotka
nykyisin ovat joko kotiseutuaktiiveja
tai aselajiaktiiveja. Muistutuksia aiheesta saankin tiuhaan.
12
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Puolustusvoimat
ei ole erillinen saareke
yhteiskunnassa
Varusmiesaikani ja ensimmäisten
kh-harjoitusten peitepiirroksista kalvoilla ollaan siirrytty digitaaliseen
aikaan näyttöpäätteineen. Useampikin johtamisjärjestelmäsukupolvi
on tässä kolmen vuosikymmenen
aikana läpikäyty. Yhteistä on kuitenkin ollut ajantasainen tilannekuva ja
siltä pohjalta tehtävät suunnitelmat.
Yksinkertainen ympäristö on muuttunut monimutkaiseksi ja nopeaksi
muuttuvaksi. Silloin myös työtapojen ja –välineiden on muututtava.
ESSLEn OPKEssa tämän muutoksen
olen hyvin huomannut.
Innovaatiot ja toimintatavat siirtyvät usein sotilasympäristöstä siviilipuolelle. Viimevuosien sotilaallista
tilannekuvaa tuottavat järjestelmät
alkavat siirtyä myös julkiselle puolelle. Puolustusvoimien hyvänä
johtamisjärjestelmiä kehittävänä
kumppanina toimiva Insta perustikin
vastikään yrityksen, joka alkaa tuottaa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon ajantasaista tilannekuvaa.
Järjestelmä antaa reaaliaikaisen tilannekuvan henkilöstöstä, potilaista
ja kustannuksista. Tätä kaipaamme
kuntapuolelle, hyvä reaaliaikainen
tilannekuva, jonka avulla voimme
tehdä oikeita päätöksiä.

Puolustusvoimat toteutti myös sille
määrätyn tehtävän puolustusvoimauudistuksesta annetussa ajassa ja
tavoitteet täyttäen. Toimintaa yksinkertaistettiin, organisaatiotasoja vähennettiin. Tästä on minunkin otettava
mallia, kun olen mukana kunnallisena
päättäjänä tekemässä muutos kuntien toimintaan. Kunnallisella puolella
johtamisjärjestelmän erilaisuudesta
johtuen tehtävä on kovin paljon vaikeampi, kun poliittinen ja viranhaltijaorganisaatio toisensa kohtaavat.

Kokonaismaanpuolustusta
eri rooleissa
Oma panokseni maanpuolustuksessa on ollut ensin asevelvollisuus,
sitten reserviläisenä kertausharjoituksineen. Nykyisin lisäksi on tullut
tehtävä kunnallisena päättäjänä luoda
olosuhteita suomalaisen yhteiskunnan kehittämiselle. Yhteiskunta
muuttuu voimakkaasti. Sama on
käynyt myös turvallisuuspoliittiselle
tilanteelle. Tuskinpa vuosi sitten olisi
voitu kuvitella, mitä Ukrainan ja Venäjän välillä tapahtuu. Tämä on ollut
tervetullut herätys Suomessa. Emme
elä ikuista rauhanaikaa. Totta on se,
että paras tae turvallisuudestamme on
uskottava puolustus, jossa meillä reserviläisillä on merkittävä rooli niin
Kiitollinen olen ollut Roopelle hänen
puhelinsoitostaan. Sen myötä olen
saanut hienoja ystävyyssuhteita niin
kantahenkilökunnan kuin reserviläistenkin joukosta. Työtä ja ystäviä,
joilla on merkitystä.
Jussi Salonen, kapteeni res

Taisteluväsymys on iskenyt harjoituksen aikana. (kuva J Salonen)

Ilmatorjunnasta ilmapuolustukseen ja ystävyyteen
Reserviläisurani on siinä mielessä
poikkeuksellinen, että heti ensimmäisestä harjoituksesta, kesästä -88,
lähtien olen toiminut ylemmässä esikunnassa tai sen johto-/operaatiokeskuksessa. Tämä on luonnollisesti
antanut minulle erittäin hyvän mahdollisuuden seurata sekä it-aselajin
että puolustusvoimien SA- operatiivisen toiminnan kehittymistä viimeisen
noin kolmen vuosikymmenen aikana.
Kehitys it:n ase- ja johtamisjärjestelmissä on ollut kiireistä, esimerkkinä
otettakoon alueilmatorjunta, jossa
on reserviläisurani aikana jo kolmas asejärjestelmä käyttöönotossa.
Huomionarvoista on myös se suuri
muutos, jonka it on tuona aikana

läpikäynyt jokseenkin ”erillisestä”
aselajista osaksi kokonaisvaltaisempaa ilmapuolustusta yhdessä ilmavoimien kanssa. Niin ymmärrettävää
kuin ilmapuolustuksen kehittyminen
tämäntyyppiseen, ”korkealentoiseen”
strategis-yhteistoiminnalliseen
suuntaan onkin, on toivottavaa, ettei
maastossa taistelevan joukon, joka
saattaa uuden 2015-taisteluohjesäännön mukaan olla melko pienikin, oma
ilmasuoja esim. vihollisen taisteluhelikoptereita vastaan tyystin unohdu.
Oma ilmatorjuntamiehen urani alkoi
varusmiesaikana tältä tasolta yhdessä ”Sergein” kanssa ja uskon, että
vastaavan maanläheisen toiminnan
osaamisen ja siihen soveltuvan mo-

dernin, kevyen asejärjestelmän tarve
ei ole mihinkään kadonnut.
Organisaatiot, toimintatavat ja teknologiat muuttuvat, mutta ihminen
on ikuinen. It-reserviläisenä olen aina
ihmetellyt ja ihaillut sitä ponnekkuutta, jota it:n kantahenkilökunta, meidän SA-johtajamme, ovat osoittaneet
toimissaan liittämällä meidät reserviläiset osaksi ilmatorjunnan perhettä.
Tämä arvostava ja kollegiaalinen
asenne on luonnollisesti ”tarttunut”
myös meidän reserviläisten keskuuteen ja tehnyt joukkomme toiminnan
tehokkaaksi ja miellyttäväksi sekä
tehnyt meistä ystäviä.
Risto Valtonen, majuri res

Kateelliset jenkit ja saksalainen kollega
Minulla on käynyt hieno tuuri kertausharjoitusten kanssa. Ensimmäiset
harjoitukseni sattuivat kahdeksankymmentäluvun puoleen väliin ja
silloin patteristomme taisteluharjoitukset olivat vielä parin viikon
mittaisia harjoituksia, joissa tutustui
perinpohjin joukkoon ja omat taidot
todellakin palautuivat mieleen. Tuon
jälkeen sain käydä jatkokoulutuksessa jossa sitten valmisteltiin esikuntatehtäviin. Tämän jälkeen harjoituksia
sitten sateli, toiset melko lyhyitä,
toiset pidempiä, mutta lukumäärä
oli kiitettävä. Uudet kaverit tulivat
tutuiksi ja heistä sittemmin on tullut
erittäin hyviä ja läheisiä ystäviä.
Kouluaikana olin USAssa vaihtooppilaana ja kun sitten olen pitänyt
amerikkalaisen perheen isää ajantasalla suomalaisen armeijan toimintamallista, hän, 50-luvulla armeijan
suorittaneena, vastasi kaihoisasti miten
hyvää moinen malli tekisikään amerikkalaisille henkisen kasvun paikkana.
Toinen anekdootti sattui kun olin
töissä Saksassa viitisen vuotta. Toimistolla kolleegani kertoi menevänsä
ilmatorjuntajoukkojen harjoituksiin
kolmeksi viikoksi. Palattuaan minäkin olin ehtinyt käväistä Helsingissä

harjoituksissa ja pari kuukautta myöhemmin molemmat saimme juhlistaa
uusia kapteenin natsojamme, hän toki
Hauptmann-arvoaan. Vein toimistolle
Marskin-ryyppy pullon ja salaa sitten
kilistelimme ja onnittelimme toisiamme. Jos muut olisivat nähneet, varmaan omituiseksi olisivat tuominneet.
Kaikkia kokemuksiani muistellessani, en voi kuin toivoa, että nuorempi

suomalainen polvi saisi samanlaisiin
kokemuksiin mahdollisuuden ja että
kertausharjoitukset eivät jäisi verraten
pienistä rahasummista kiinni, vaan
nähtäisiiin niiden maanpuolustuksellinen merkitys niin sotilastaitojen
kuin yleisen maanpuolustustahdon
ylläpitäjänä.
Risto Luostarinen, majuri res

Reserviläistoiminta on myös paljon joukosta itsestä kiinni. Yhteiset tapaamiset harjoitusten ulkopuolella yhdistävät aseveljiä. (kuva J Salonen)
Ilmatorjunta 3/2014
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IT-MuSEo
RESERVILÄISTOIMINTA

Keräyspäälliköiden Risto Häkkisen ja Seppo Lehdon
Reserviläisenä
ilmatorjunnassa
olivat todella positiivisia. Harjoitus matkalla takaisin kotiin, mukanaan
HAASTE ILMATORJUNTALEHDEN
LUKIJOILLE
kesti kuusi päivää ja vietimme sen paljon lisää kokemusta.

Olen 22-vuotias opiskelija Lappeenrannasta. Olen asunut suurimman
osan elämästäni Espoossa, josta muutin Lappeenrantaan opiskelemaan
kesällä 2013. Varusmiespalveluksen
suoritin 1/11 saapumiserässä Karjalan prikaatin ilmatorjuntapatteristossa. Sieltä päädyin suorittamaan ilmatorjunnan johtamisjärjestelmälinjan
RUK:ssa ja pääsin loppupalvelusajaksi tutustumaan suunnittelukeskuksen (SuKe) toimintaan kolmen
muun palvelustoverini kanssa.
Syksyllä 2013 meidän nelihenkinen SuKe porukka sai jo ensimmäisen kertauskutsun 2013 talven Lohtajan harjoitukseen. Tämä kertaus
oli poikkeuksellisesti vapaaehtoinen
lakisääteisen varoitusajan mentyä
juuri umpeen, mutta pienen aikataulupohtimisen
jälkeen koko
Ilmatorjuntamuseo
täyttiporukka
viime
oli valmiina uuteen kokemukseen.
vuonna 50 vuotta. Se on toimiva
Harjoituksessa toimimme suunnittelaitos kokoelmineen ja vaihtuvine
lukeskuksena 1.ItPtri:ssa, eli samalla
näyttelyineen.
Museolla
on mahdolpaikalla
kuin omana
palvelusaikalisuus
järjestää
erilaisia
tilaisuuksia
namme. Tämä johtui siitä, ettei vuonja käytössä
on järjestetty
audiovisuaalisia
laitna
2013 ollut
koulutusta
teita. Puustellissa kokoontuvat
mm.
suunnittelukeskukseen.
Pääsimme
siis
toimimaan varusmiesten kanssa.
sotaveteraanit.
Oli Itse
nostalgista
seurata senhetkisten
koen Ilmatorjuntamuseon
varusmiesten
leirielämää, vaikkei
henkiseksi voimavarakseni.
Esillä
omasta
palveluksesta
ollutminua
kulunut
oleva välineistä
muistuttaa
pitkuin
vuosi.
kästämuutama
urastani ilmatorjunnassa
ja työKokemukset kertausharjoituksesta

kokonaan Lohtajalla. Emme kokeneet
Ryhmämme lähti hyvin avoimin
• OSALLISTUKAA JUHLARAHASTOKERÄYKSEEN
harjoitusta samanlaiseksi kuin varus- mielin harjoitukseen ja harjoitus
• HAASTAKAA
YRITYKSET
JA YSTÄVÄT
MUKAAN
miespalveluksen
aikaiset
leirit, joissa
olikin kokonaisuudessaan
paljon
VAALITTE
NÄIN
SUOMEN
ILMATORJUNNAN
PERINNETTÄ
motivaatio ei aina ollut ihan huipus- parempi kokemus
kuin olisimme
saan. Meille oli lähetetty junaliput osanneetkaan arvata. KertausharjoiKeräystilit josta
ovat meidät tultiin nou- tuksen positiivisina puolina olivat uuKokkolaan,
- Nordea
136630-128587,
IBAN
FI29 1366ystävien
3000 1285
87
tamaan
autokyydillä.
Oli mukavaa det
kokemukset,
uudelleen
Sampo
804307-10126485,
IBAN
FI03
8043
0710
1264
85
nähdä inttikavereita kahdenvuoden näkeminen, sekä opiskelijoillekin
- OP-Pohjola
509212-2117481,
IBAN rahallinen
FI60 5092 korvaus
1220 1174
81
jälkeen
ja vaihtaa kuulumiset
junassa. tärkeä
harjoitukHarjoitukseen saavuttaessa tunnelma sesta. Myös aikainen ilmoittaminen
oli hyvin positiivisesti odottava sii- harjoituksesta edesauttoi valmistaututä, mitähän seuraavaksi tapahtuisi. maan harjoitukseen. Keskustelimme
Päämäärä harjoituksessa oli selke- myös kouluttajiemme kanssa mahästi omien tehtävien opettelussa, eikä dollisista erilaisista kertausharjoitusniinkään leirielämässä. Suurimpana ten muodoista. Erilaiset harjoitukset
erona verrattuna varusmiespalve- tuovat mielekkyyttä myös kertauksiin
lusten aikaisiin leireihin koimme osallistumiseen. Itse olen jokaiselle
sen, että toiminta harjoituksessa oli kertauksestani kysyneelle nuorelle
keskittynyt enemmän
meidän
yksi- ja
reserviläiselle
kertonut,
ettei
kertaus
tovereistani.
Muistot ovat
pääasiasolen haastanut
museon
netissä
10
lölliseen kouluttamiseen omiin teh- ole niin ikävä asia kuin sen saama
sa myönteisiä, mutta useasti muistan - 20 €:lla RUK:n entiset oppilaani ja
täviimme, SuKen yleiskoulutuksen maine antaa ymmärtää. Olen myös
kiusallisiakin
tilanteita, joista olen varsinaissuomalaiset ilmatorjunnan
sijaan. Harjoitus oli toteutettu niin, kannustanut heitä osallistumaan
kuitenkin
selvinnyt
pienin
kolhuin. ystävät
tukemaan museon
tulevaiettä ensimmäiset päivät
kertasimme
omiin harjoituksiinsa
mikäli sellainen
Mitä
voin
ja
mitä
me
kaikki
ilsuutta.
yleisiä asioita, jonka jälkeen pääsim- tulee vastaan. Jokaisella on oma miematorjuntaihmiset
tehdä lipiteensä
Aseveljeni
ja –sisareni, ystäväni
me suorittamaan omaavoimme
tehtäväämme.
kertausharjoitusten
mielekhienon
museomme
tulevaisuuden
haaste
vastaan.
Myös leirien
mukavimmat
hetket ottakaa
kyydestä,
mutta
sen voi muodostaa
tuli koettua, kun pääsimme päivän vasta kun siitä on omakohtaista
takaamiseksi?
päätteeksi
käymään
sotilaskodissa
varusmiespalvePitäkäämme
yhteyttä!
Itse yritän
seuraavalla
tavalla: kokemusta. Kuten
munkki kahvilla
yhtenä päivänä
suurin osa
Hannu Pohjanpalo
avustan
museollajajossakin
projek- luksessa, myös tässäkin,
saunassa
asenteista.
ilmatorjuntaihminen
tissa,
olenlöylyillä.
ottanut Työntäyteiset
juhlarahastonpäike- on kiinni omista
vät
kuluivat
todella
nopeasti
ja
ennen
räyslistan (ja saanutkin lahjoituksia)
kuin huomasikaan olikin jo junassa
Lassi Roponen, vänrikki res

Ilmatorjuntamuseo,
jäljelle jäänyt tukikohta
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Evl Mano-Mikael Nokelainen
Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Toisenlainen näkökulma kertausharjoituksiin
- mallina Sveitsin armeija
Asevelvollisuuteen perustuvat
armeijat ovat vähenemään
päin. Euroopassa Suomi ja
Sveitsi edustavat edelleen
perinteistä asevelvollisuusarmeijaa. Molemmille armeijoille on tunnusomaista myös
kertausharjoitukset - tosin
niiden toimeenpano on hyvin
erilaista. Tässä artikkelissa
on tarkoitus luona katsaus
toisenlaiseen kertausharjoitusjärjestelmään kuin mitä
Suomessa on totuttu.
Esimerkkinä on käytetty
ilmatorjunnan kertausharjoitusta, johon kirjoittaja
tutustui kesällä 2013.

Kaksi tavoitetta
Kertausharjoitukset ovat Sveitsin
armeijan todellinen erikoisuus ja
tunnusmerkki. Jokaisen reserviläisen
tulee vuosittain palvella 3 viikkoa
omassa sodanajan joukossaan kertausharjoituksessa. Kertausharjoitukset järjestetään aina patteristo/
pataljoona kokoonpanossa. Tämän
taustalla on koulutuksellisen tavoitteen lisäksi myös valmius. Sveitsissä
on joka päivä meneillään vähintään
yhden pataljoonan vahvuisen joukon
kertausharjoitus. Tämä mahdollistaa jatkuvasti muille viranomaisille annettavan noin 500 sotilaan
vahvuisen virka-avun esimerkiksi
maanvyöryn tai tulvan aiheuttaman
onnettomuuden pelastustehtäviin.

Toisena perusteluna pidetään joukkojen kovaa valmiutta, joka perustuu
hyvin pitkälti kylmän sodan aikaiseen valmiusajatteluun. Joukkojen
mobilisointi onnistuu hyvin lyhyessä
ajassa, kun sotilailla on varusteet
kotona ja joukon koulutustaso hyvin
korkealla.

Ilmatorjuntapatteriston
kertausharjoitus
Ilmatorjunnan osalta järjestetään
joka vuosi jokaisen sodan ajan
patteriston kertausharjoitus, joka
kestää 3 viikkoa. Kertausharjoitus
toteutetaan sodan ajan kokoonpanossa käsittäen esikunnan sekä 3-4
perusyksikköä riippuen yksikkötyypistä. Itse pääsin seuraamaan Ra-

pier-patteriston kertausharjoitusta,
jossa komentaja oli kantahenkilökuntaan kuuluva ja muut reserviläisiä. Siis 1 henkilökuntaan kuuluva
ja 420 reserviläistä. Tämä tarkoitti
konkreettisesti sitä, että reserviläisjohtajat kouluttivat ja johtivat oman
yksikkönsä koulutuksen sekä myös
hallinnon. Ennen 3 viikon kertausharjoitusta toteutetaan 1 viikon
reserviläisjohtajien koulutus, jonka aikana he valmistelevat tulevan
harjoituksen läpiviennin sekä heille
koulutetaan esimerkiksi simulaattoreiden ja kaluston käyttö tarvittavilta osilta. Yksiköiden päälliköillä
(res) on myös täysi hallinnointi
omiin alaisiinsa ennen harjoitusta,
jonka takia heillä on pääsy myös
tarvittaviin tietojärjestelmiin.
Ilmatorjunta 3/2014
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Sotilaan peruskoulutusta (kuva Mano Nokelainen)

Aluksi epäilin järjestelmän toimivuutta, mutta hienosti reserviläisjohtajat omasta hommastaan
selvisivät. Tätä helpottaa erittäin
kattava ohjesääntöperhe sekä vakioidut toimintamallit. Ohjesäännöt ovat erittäin kattavia. Kaikkien asejärjestelmien osalta löytyy
ajan tasalla olevat ohjesäännöt
ryhmätoiminnasta aina esikuntatoimintaan saakka. Periaate on,
että reserviläisjohtaja löytää aina
ohjesäännöstä selkänojan oman
tehtävänsä menestyksekkääseen
hoitamiseen. Reserviläisjohtajien
koulutus on rakennettu nousujohteisesti siten, että heillä todellakin
on mahdollisuus selvitä haastavista
tehtävistään kertausharjoituksissa.
Nämä jatkokoulutustapahtumat
kestävät 2-3 viikkoa kerrallaan ja
niitä on tehtävästä riippuen 3-4
vuoden välein.
16
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Kertausharjoitus rakentui allaolevan kuvan mukaisesti 3 viikon
kokonaisuudesta, johtajilla valmisteluviikko mukaan lukien 4 viikon
kokonaisuudesta.

Huomioitavaa oli se, että reserviläisjohtajat todellakin hoitivat kaiken
koulutuksen itse. Patteriston esikunta
suunnitteli ja koordinoi koulutuksia
sekä loi tarvittavia koulutusedelly-

tyksiä. Pattereiden päälliköillä oli
myös täysi kurinpidollinen valta
oman yksikkönsä reserviläisiin.
Kertausharjoitusten halutaan myös
näkyvän. Kertausharjoituksen aluksi
ja lopuksi pidetään koko patteriston
(noin 450 henkilöä) paraati omatoimisesti keskellä valittua kaupunkia.
Paraatin valmistelusta vastaa tietysti
kertausharjoitusjoukko itse. Aloitusparaatin jälkeen yksiköt hajaantuvat
omiin koulutusalueisiinsa ympäri
maakuntaa. Vierailemassani kertausharjoituksessa patteriston esikunnan ja yksiköiden välillä oli 20-50
kilometriä ja kaikki yksiköt sijaitsivat
eri kaupungeissa.

Suorituskyvyn arviointi
osana kertausharjoitusta
Kertausharjoituksen toteutuksessa
mielenkiintoinen yksityiskohta on
jokaiselle viikolle suunnitellut koulutustason arvioinnit. Viikkojen 1 ja
2 arvioinnit toteutetaan patteriston
esikunnan toimenpitein ja viimeisen
viikon arvioinnin toteuttaa ilmatorjunnan koulutusyhtymän kertausharjoitus- ja valmiusyksikkö. Arvioinnista mainittakoon, että esimerkiksi
jokaisen ilmatorjuntataistelijan pitää
vuosittain läpäistä ilma-alusten tyyp-

pitunnistustesti sekä henkilökohtainen erikoistutkinto esim. Rapierohjusampujana.
Suoritettavien kertausharjoitusten
määrä on riippuvainen sotilasarvosta
ja tehtävästä. Lähtökohtaisesti rivimiehen pitää suorittaa kertausharjoituksia
6, jonka jälkeen asevelvollisuus on täysimääräisesti suoritettu koska Sveitsin
armeijassa lasketaan palveluspäivien
lukumääriä. Johtajilla kertausharjoituksia tulee merkittävästi enemmän
riippuen sotilasarvosta ja tehtävästä.

Etuja
Sveitsin armeijan koko reservin koulutus on tehokasta ja käytännönläheistä. Jokainen reserviläinen hallitsee tehtävänsä ja tuntee esimiehensä
sekä palvelustoverinsa. Suurena etuna on myös se, että reserviläisesimies
vastaa omien alaistensa koulutuksen
suunnittelusta sekä toimeenpanosta
ja myös hallinnosta kertausharjoitusten ajan. Johtajat todellakin johtavat
joukkojaan. Myös joukkojen valmiutta ei kannata väheksyä.

Haasteita
Sveitsiläisessä kertausharjoitusjärjestelmässä on myös haasteita. Ny-

kyisin monikansalliset yritykset sekä
osittain myös muu yhteiskunta eivät
enää ymmärrä Sveitsin perinteistä
kertausharjoitusjärjestelmää, mikä
myös aiheuttaa merkittävän muutospaineen. Vaikka kertausharjoitukset
on suunniteltu 3 vuoden syklissä ja
vuosittaiset kertausharjoitukset (aika,
paikka, joukko) on nähtävillä julkisissa paikoissa (esim rautatieasemat),
niin silti reserviläisten irtautuminen
3 viikon ajaksi normaalista työelämästä aiheuttaa paljon haasteita. Ja
ne lomatkin pitäisi työntekijöiden
vielä pitää. Toinen haaste löytyy
harjoitusten rakenteesta. Kertausharjoitusten rakenne on vuodesta
toiseen hyvin samanlainen, jolloin
kertausharjoitusten sisältö koettelee
myös reserviläisten motivaatiota.
Paineita on lyhentää kertausharjoituksia, joista ensimmäiset kokeilut
tehtiin tänä vuonna kahden jalkaväkipataljoonan kahden viikon kertausharjoituksilla. Teknisten aselajien
henkilökunta suhtautuu hyvin kriittisesti lyhennettyihin kertausharjoituksiin. Perusteluna on, että kaikkea ei
ehdi harjoittelemaan. Tämä perustelu
tuntuu suomalaisesta näkökulmasta
hieman koomiselta, kun meillä ei
edes yritetä opettaa kaikkea kerralla
ja joka vuosi.

Rapier-kalustokoulutus käynnissä (kuva Mano Nokelainen)

Ilmatorjunta 3/2014
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AJANKOHTAISTA

Prkenr Kim Jäämeri
Ilmavoimien komentaja

ILMAVOIMAT 2015
Ilmavoimia on ollut Suomessa hyvä kehittää. Ilmapuolustuksen merkitys on ymmärretty, ja
1960-luvulta lähtien valtion ja Puolustusvoimien johto on niukkoinakin aikoina panostanut Ilmavoimiin niin, että tärkein kalusto – johtamisjärjestelmät, ilmavalvontavälineet ja lentokoneet aseineen – on voitu ylläpitää kohtuullisesti tehtävien tasalla. Sotasaavutusten kirkastama vetovoima
on säilynyt halki vuosikymmenten, ja palvelukseen on saatu ikäluokkien kilpailtua huippua.
Ilmavoimilta voi jatkossakin odottaa vahvaa roolia ja suorituskykyä Suomen puolustuksessa ja
alueellisen koskemattomuuden turvaamisessa.
Käynnissä olevan uudistuksen keskellä Ilmavoimissa pidetään kiinni
muutoksenpunaisesta langasta: ilmapuolustuksen suorituskyky turvataan. Osasta nykyistä rakennetta
luovutaan, mutta samaan aikaan
otetaan käyttöön uusia ilma-aseen
vahvuuksia. Vuodesta 2015 alkaen
Ilmavoimat on koulutus-, huolto- ja
esikuntaosiltaan nykyistä pienempi,
mutta myös iskukykyisempi, ulottuvampi ja nopealiikkeisempi. Ilmavoimissa muutos tehdään yhteistuumin.

Ilmavoimat ennaltaehkäisee, mahdollistaa
ja ratkaisee

(kuva Henrik Elo)

Puolustusvoimien suorituskyky muodostuu Maa-, Meri- ja Ilmavoimien
sekä Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen oikein suunnitellusta,
aikautetusta ja yhdistetystä käytöstä.
Keskeistä on kyetä käyttämään eri
puolustushaarojen vahvuuksia joustavasti eri valmiustiloissa.
Ilmavoimissa oma rooli ja tehtävät
ymmärretään helposti ja selkeästi ilmavoimien komentajan asettamien
kolmen päämäärän avulla: on kyettävä muodostamaan sotilaallista
voimankäyttöä ennaltaehkäisevä
kynnys, mahdollistamaan suojaamalla yhteiskunnan ja muiden puolustushaarojen toimintaa sekä tilanteen
mukaan osallistumaan maahyökkäykseksi kehittymässä olevan kriisin
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F/A-18 Hornet ilmasta maahan -varustuksessa. (kuva Ville Tuokko)

ratkaisuun säilyttämällä ilmaherruus
omalla alueella.
Painostuksen ja sotilaallisen
voiman käytön ennaltaehkäisy on
Suomen turvallisuus- ja puolustusstrategian ydin. Ilmavoimilla ja
ilmapuolustuksella on merkittävä
ennaltaehkäisevä rooli, jolla muodostetaan kynnyksiä tavanomaisen
hyökkäysoperaation suuntaamiselle
Suomeen sekä sotilaallisen voiman
käytölle Suomen rajojen ulkopuolelta.
Puolustustahto, valmiuden kohottamisen ja liikekannallepanon onnistuminen sekä selviytyminen taistelukosketukseen ovat puolustuksen
avaintekijöitä. Ilmapuolustus osaltaan mahdollistaa suojaustehtävillään
yhteiskunnan toiminnan jatkumisen,
puolustusmateriaalin hajauttamisen,
sodan ajan joukkojen perustamisen ja
ryhmittymisen ensimmäisiin tehtäviin sekä yhtymätasoisen operoinnin
maalla ja merellä.
Sotilaallisen hyökkäyksen torjunta ja hyökkääjän sotatoimien
jatkamisen tekeminen kannattamattomaksi on Suomen puolustussuunnitelman perusajatus. Ilmavoima ja
ilmapuolustus voi vaikuttaa sotatoimien jatkoedellytyksiin ilmaherruudesta käytävällä taistelulla
sekä vastustajan niukkojen ilma- ja
ilmapuolustusvoimavarojen lamauttamisella ja tuhoamisella. Tämä
asettaa selvät rajoitukset hyökkääjän

yhteisoperaatiomahdollisuuksille ja
-vapaudelle.

Hyökkääjää
voidaan lyödä heti
Pysyvää valmiutta ylläpitävänä ja
iskukykyisenä puolustushaarana
Ilmavoimat muodostaa selvän ennaltaehkäisevän kynnyksen Suomeen
suunnattavaa hyökkäystä vastaan.
Yllätyshyökkäyksen riski on hyvän
tilannekuvankin vuoksi vähäinen,
eikä Suomen lähiympäristössä ole
pysyvästi sijoitettua ilmavoimaa, joka voisi laskea menestyksen varaan
Suomea vastaan aloitetussa ilmasodassa ilman merkittäviä vahvennuksia. Pitkän kantaman täsmäaseiden
käyttöä Suomen rajojen ulkopuolelta
maalta, mereltä tai ilmasta suunnittelevan on pian otettava huomioon
myös Ilmavoimien uusi kyky antaa
hyökkääjälle ulottuva ja tuntuva
vastaisku.
Iskukykyyn perustuva ennaltaehkäisevä pidäke voi toimia vain, jos se
on hävittäjätorjunnan tapaan aidosti
toimeenpanokykyinen: harjoiteltu,
taistelunkestävä ja korkeassa valmiudessa. Tähän tähtäävä työ on hyvässä
vauhdissa. Ulkopuolistenkin silmin
arvioituna uskottavan ilmaiskukyvyn luominen sekä olemassa olevan
ilmahyökkäysten torjuntakyvyn vahvistaminen ottaa selviä askelia kohti
tavoitetta Suomen F/A-18 Hornet

-koneiden elinikäpäivitysten parhaillaan valmistuessa. Samanaikaisesti
hyödynnetään puolustusvoimauudistuksen muutosvoima.

Taistelukyky suojataan
liikkuvuudella
Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä Ilmavoimien poikkeusolojen
tukeutumisjärjestelmä ja ilmavalvontajärjestelmä uudistetaan osin
liikkuviksi. Siirtymisillä ja liikkeellä muodostetaan painopiste ja
väistetään vastustajan asevaikutusta. Puolustusvoimien uusi yhteinen
logistiikka- ja huoltojärjestelmä
haastetaan mahdollistamaan uusi
taistelutapa.
Lentotukikohtia otetaan käyttöön
tilanteen ja oman toiminnan painopisteen edellyttämällä tavalla. Tukikohtakalusto ja joukot ovat joko
tukikohdissa, jotka ovat tilanteeseen
liittyen käytössä, tai siirtymässä
mahdollistamaan ryhmitysmuutosta.
Oikeassa paikassa olevat, aiempaa
toimintakykyisemmät joukot ja kalusto parantavat tukikohtien taistelunkestävyyden uudelle tasolle.
Reservin valmius ja osaaminen on
Ilmavoimien taistelunkestävyyden
perusta, sillä yli 90 prosenttia Ilmavoimien 25 000 taistelijan poikkeusolojen vahvuudesta on reservin
taistelijoita tukeutumisen ja ilmavalvonnan eri tehtävissä.
Ilmatorjunta 3/2014
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Lentotukikohtiin muodostetaan
kyky lentokoneiden ja ampumatarvikkeiden tehokkaaseen suojaamiseen, hajauttamiseen ja maastouttamiseen sekä täsmäaseiden
maalittamista harhauttaviin, nopeisiin ryhmitysmuutoksiin. Tukikohtia vastaan suunnattavien erikoisjoukko-operaatioiden torjuntakyky
rakennetaan aiempaa vahvemmaksi
yhteistyössä erityisesti Maavoimien
ja muiden turvallisuusviranomaisten
kanssa. Tukikohtien lamauttaminen
ja maassa olevan lentokaluston
tuhoaminen tehdään hyökkääjälle
vaikeaksi.
Elinkaarensa loppua lähestyvä
kiinteä keskimatkan ilmavalvontatutkaverkko on linnoitettunakin täsmäasetulta puoleensa vetävä maali
ja vaikea suojattava. Uudet, parhaillaan käyttöönottovaiheessa olevat
Thales GM403 -keskivalvontatutkat
tuovat liikkuvuudellaan uutta taistelunkestävyyttä ilmapuolustukseen.

Normaalioloissa uusia tutkia käytetään kauko-ohjauksella pysyvillä
toimipaikoilla. Puolustusvalmiutta
kohotettaessa perustetaan liikkuvat
joukot, jotka muuttavat keskivalvontatutkajärjestelmän väistö- ja
suojautumiskykyiseksi Ilmavoimien
liikesodankäynnin toimijaksi. Ilmavalvonnalla on pian ratkaisevasti nykyistä paremmat edellytykset kestää
rajukin ensi-isku taistelukykyisenä.

Tilannetiedosta johtopäätöksiin, tilanneymmärryksestä päätöksiin
Ilmavoimat vaikuttaa vastustajaan ilmaoperaatioilla. Niiden suunnittelua
ja toimeenpanon johtamista varten Ilmavoimien esikuntaan muodostetaan
uusi ilmaoperaatiokeskus. Samalla
luovutaan Satakunnan Lennoston
3. pääjohtokeskuksesta, jonka operatiivinen toiminta on jo päättynyt.
Tuleva ilmaoperaatiokeskus vastaa

KEVA 2010:ksi nimetty keskivalvontatutka on ranskalaisvalmisteinen
Thales Ground Master 403. KEVA 2010 -tutkan mittausetäisyys on
yli 450 kilometriä, ja sen korkeusulottuvuus yltää yli 30 kilometriin.
(kuva Eija Pihlaja)
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myös normaalioloissa ilmatilan valvonnasta ja Suomen alueellisen koskemattomuuden turvaamisesta sekä
johtaa ilmassa annettavan virka-avun.
Ilmaoperaatioiden suunnitteluun
ja toimeenpanon johtamiseen tulee
kyetä valjastamaan paras käytettävissä oleva suunnittelu- ja päätöksentekovoima. Vain siten voidaan
nopeasti tuottaa sotataidollisesti
korkealaatuiset tilanteenmukaiset
suunnitelmat ja ylläpitää vastustajaa nopeampi operaatiotempo. Johtamiskyky ei saa lamautua yksittäisiin
johtamispaikkoihin kohdistuvasta
tuhoisastakaan tulivaikutuksesta.
Osaajat ja johtamisvälineet on valmiutta kohotettaessa hajautettava,
eikä ilmapuolustuksen johtamiskyky
saa olla riippuvainen normaaliolojen
johtamispaikoista ja -yhteyksistä.
Onneksi johtamisjärjestelmien tekninen kehitys tulee tässä avuksi.
Kyky jakaa tietoa nopeasti ja
luotettavasti verkoissa mahdollistaa ilmasodan johtamisen voimakkaan keskittämisen menettämättä
taistelunkestävyyden edellyttämää
johtamisen varmentamista. Aiemmat raskaahkot ja osin erilliset ilmapuolustuksen johtamisyhteydet
korvautuvat pääosin yhteisillä ja
myös monikerroksisilla, ympäri
maata ulottuvilla verkkoyhteyksillä,
joiden tuhoaminen on vaikeaa. Kulloinkin tarvittava suunnitteluvoima
voidaan keskittää yhteiseen suunnitteluun verkkotyökaluja hyödyntäen.
Suunnitteluun osallistuvat toimivat
johtajat voivat pysyä joukkojensa
luona, ilmaoperaation komentajan
ja muiden avainhenkilöiden sijainti
voidaan suojata tiedustelulta, eikä
johto kokoonnu lihavaksi maaliksi
samoihin tiloihin.
Monitasoista tilannekuvaa jaetaan
kaikille Ilmavoimien johtamistasoille aina tukikohtien alayksiköihin
saakka. Kaikilla tasoilla edellytetään, että tilannekuvasta kyetään
tekemään omaan toimintaan vaikut-

Kone soihduttaa Rissalan yllä. Soihtujen tarkoituksena on harhauttaa
lämpöhakuisia ohjuksia. (kuva Joni Malkamäki)

tavat johtopäätökset. Ilmaoperaation
komentajaa tuetaan korkeatasoisella
analyysillä tavoitteena tilanneymmärrys sekä mahdollisimman oikeat
ja oikea-aikaiset päätökset ilmaoperaatioiden keskitetyssä johtamisessa.

Ilmavoimien operaatiot –
puolustuksen tulenavaus
Jos ennaltaehkäisy pettää ja Suomeen
kohdistuu hyökkäys, ovat Ilmavoimat ja ilmapuolustus ensimmäisinä taistelussa. Menestys edellyttää
selviämistä hyökkääjän ensi-iskusta
taistelukuntoisena. Riittävän ajoissa
aloitettu valmiuden kohottaminen

tuottaa parhaat suojautumismahdollisuudet, mutta Ilmavoimien on kyettävä vastaamaan myös hyvin nopeasti
kehittyvään sotilaalliseen uhkaan.
Taistelujen alkaessa Ilmavoimien
on luotettava laadulliseen etulyöntiasemaan: puolustustahtoiseen ja
itsenäiseen päätöksentekoon koulutettuun henkilöstöönsä sekä huolellisesti kehitettyihin ase- ja johtamisjärjestelmiinsä. On hankittava
monipuolista tilannetietoa ja tehtävä
johtopäätöksiä ja päätöksiä vastustajaa nopeammin.
Ilmavoimat on harjoitellut tehokkaiden, uusinta ilmasotakokemusta
omaavien muiden maiden ilmavoi-

mien kanssa pian kaksi vuosikymmentä. Harjoituskokemuksia ja omaa
tutkimusta hyödyntäen kehitetyllä
taktiikalla ja ilmataistelijoidemme
harkituilla osaamispainotuksilla on
saavutettava menestystä nopeasti,
heti taistelujen alussa. Säilyttämällä
yliote oman alueemme ilmaherruudesta suojataan yhteiskuntaa ja koko
maan puolustusvalmistelujen loppuunsaattamista. Ilman ilmaherruutta
hyökkääjän on otettava huomioon,
että syvän maahyökkäyksen menestymismahdollisuudet ovat hyvin
heikot.
Mikäli hyökkääjän maajoukot
tunkeutuvat maahamme, suunnataan
niitä vastaan Puolustusvoimien
koko vaikuttamiskyky. Maa-, Meri- ja Ilmavoimien kauaskantavilla
aseilla isketään tällöin hyökkääjän
herkimpiin kohteisiin ulottaen iskut
tarvittaessa syvällekin hyökkääjän
ryhmitykseen. Ilmavoimat ottaa
käyttöön tehokkaat ja tarkat kauas
ulottuvan tulenkäytön aseet, ja niitä
käytetään Pääesikunnan johtamana
osana Puolustusvoimien yhteistä vaikuttamista. Ilmavoimien iskukyky
ulottuu nopeasti koko maan alueelle.
Suomen puolustuksen tueksi mahdollisesti saatava ulkomainen apu on
kyettävä kohdistamaan mahdollisimman hyvin omien operaatioiden tueksi. Ilmavoima eri muodoissaan on
verraten nopeasti toimeenpantavaa
ja vahvaa apua kaikkien puolustushaarojen taisteluun. Ilmavoimiemme
menetelmien ja järjestelmien hyvä
kansainvälinen yhteensopivuus
sekä harjoituksissa osoittamamme
ilmaoperaatioiden suunnittelun ja
johtamisen tasokkuus varmistavat
sen, että mikäli apua saadaan ilmasta,
kykenemme sen myös tehokkaasti
hyödyntämään.

Osaajat yhteen,
läsnäolo säilyy
Ilmavoimien suorituskyky luodaan
ja ylläpidetään mahdollisimman
laadukkaalla koulutuksella. Tarve
vähentää joukko-osastojen määrää
johtaa Ilmavoimat sopeutumaan normaaliolojen toimintaan neljässä päätukikohdassa kuuden sijaan. Samalla
Ilmatorjunta 3/2014

 21

AJANKOHTAISTA
Ohjaaja kuittaa koneen vastaanotetuksi
ennen lentoa. (kuva Ilmavoimat)

hyödynnetään opetusosaamisen keskittyminen Ilmasotakouluun Tikkakoskelle. Eri alojen osaaminen sijoittuu pysyvästi kaikkien opiskelijoiden
keskelle. Johtamisjärjestelmäalan,
lentoteknisen alan ja lentotoiminnan
opetuksen ja perustutkintotasoisen
tutkimuksen yhteistyöltä odotetaan
uusia ideoita ja raja-aidat ylittävän
ajattelun kulttuuria.
Asiantuntijoiden yhteistyön tuomaa lisätehoa ja innovaatioita odotetaan myös Ilmavoimien Koelentokeskuksen ja Ilmataistelukeskuksen
yhdistämiseltä uudeksi joukkoyksikkötasoiseksi Ilmataistelukeskukseksi
Satakunnan Lennostoon Pirkkalaan.
Tavoitteena on ilmasotateknisen ja
taktisen analyysin ja kehittämisen
osaamiskeskus, joka toteuttaa Ilmavoimien Esikunnan käskemät tutkimus- ja kehittämistehtävät sekä tukee
opetusta ja koulutusta. Yhdistyvät
keskukset harjoittelevat jo uutta toimintatapaa ja tuloksentekoa Pirkkalassa osallistumalla Hornetin elinikäpäivityksen tuomien suorituskykyjen
arviointiin ja käyttöönottoon.
Ilmavoimien läsnäolo näkyy – ja
kuuluu – koko Suomen alueellamyös
ensi vuoden jälkeen. Rissalan ja Rovaniemen Hornet-yksiköt tukeutuvat
säännöllisesti Pirkkalan tukikohtaan
alueellisen koskemattomuuden turvaamistehtäviin liittyen. Myös poikkeusolojen toimintaa harjoitellaan
Pirkkalassa, vaikka hävittäjälentolaivue sieltä ensi vuonna poistuukin.
Tukilentolaivueen toiminta tuo Pirkanmaan taivaalle uudenlaisen Ilmavoimien näkyvyyden. Lakeuksilta
Tikkakoskelle siirtyvä Hawk-laivue
harjoittelee jatkossakin Etelä-Pohjanmaan ilmatilassa, vaikkei Kauhavalle laskuun enää mennäkään.
Jämsän Hallissa puolestaan jatkuu
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Hornetien ja Hawkien kunnossapito
varuskunnasta luopumisesta huolimatta.

Laatu ensin
myös tulevaisuudessa
Lähivuodet kuluvat Ilmavoimissa
uudistuksen valmiiksi saattamisen ja
uusien toimintatapojen kehittämisen
merkeissä. Samalla ylläpidetään korkeaa valmiutta ja mahdollisimman
kovaa suorituskykyä, mihin uudistuksen jälkeinen toimintarahoitus
näyttäisi tarjoavan kohtuullisen pohjan. Ilmavoimille ominaiseen tapaan
ympäristöä ja teknologiaa seurataan
tarkastimateriaalista kehittämistä

koskevien päätösten pohjaksi.
Tulevaisuus on Ilmavoimissakin
ihmisten, ei koneiden. Laatu syntyy
ihmisten yhteisestä pyrkimyksestä
erinomaisuuteen. Ilmavoimissa pyrkimys elää vahvana niin palkatun
henkilöstön kuin varusmiesten ja reserviläistenkin keskuudessa. Sen voi
sanoa olevan Ilmavoimien henki ja
kulttuuri, jota meidän esimiesten on
tarkoin vaalittava ja itsemme peliin
pannen viljeltävä.
Artikkeli on aiemmin julkaistu Kadettikunnan Kylkirauta-lehdessä
4/2013.
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Raha ratkaisee puolustusdoktriinin
Puolustusvoimilla ei ole koskaan
ollut rahaa liikaa, ei edes riittävästi.
Kansallisen puolustuksen ylläpito on
ollut nollasummapeliä: kaikki raha
on käytetty mitä on saatu. Hintojen
ja palkkojen kallistuminen on vuosien myötä syönyt yhä isomman osan
budjetista, mikä näkyy juuri nyt erityisen selvästi. Nykyisen konventionaalisen puolustusdoktriinin ylläpitämiseen tarvitaan yhä enemmän rahaa,
jonka saaminen on epävarmaa, jopa
epätodennäköistä. Realistisempaa
olisi kehittää puolustusdoktriinia ja
-voimia resurssien puitteissa.

Sotamateriaalin
teknillinen kallistuma
Sotavarustuksen jatkuvaa hinnan
nousua pidetään suurena ongelmana,
mitä se onkin. Hyvä puoli on, että
se koskee myös suurvaltoja – eipä
ole tuhansia panssarivaunuja eikä
lentokoneita, kuten ennen vanhaan
kylmän sodan aikana. Puolustukselliset täsmäaseet, kuten hinnaltaan
edulliset pst- ja it-ohjukset, ovat
toisaalta tasanneet voimasuhteita.
Jos olkapääohjuksella ampuu alas
taisteluhelikopterin, hintasuhde on
1:500 puolustajan eduksi. Täsmäaseiden aikakaudella on ampumatarvikkeiden, aseiden ja yksikköjen
määrää voitu supistaa merkittävästi,
silti suorituskyky on parantunut.
Puolustukselliset ohjukset ovat kustannustehokkaita.
Professori Juha-Matti Lehtonen
(MPKK) ja sotatieteiden tohtori Jukka Anteroinen (PE) ovat julkaisseet Suomen Sotatieteellisen Seuran
vuosikirjassa TIEDE JA ASE (2013)
artikkelin ”Puolustusmateriaalin
hintakehitys – tehokkuutta rahalla”. Tutkimuksen valossa hintojen
teknillinen kallistuma on tosiasia.

F-35 Lightning II on
uuden sukupolven
hävittäjäkone. Norja
on hankkimassa niitä
52 kpl yksikköhinnan
ollessa 160 M€.

Konkreettisena esimerkkinä ovat
Norjan hävittäjähankinnat. Vuonna
1980 Norja hankki F-16-hävittäjiä,
joiden yksikköhinnaksi tuli 12,8
miljoonaa euroa vuoden 2007 hintatasossa. Nyt Norja on hankkimassa
52 kpl F-35-koneita, joiden yksikköhinnaksi tulee 160 miljoonaa euroa
(2013). Hinta on kasvanut 11-kertaiseksi, reaalinen hinnan kasvu on
ollut 7,6 % vuodessa. Myös F-16:n
hinta on noussut tasaisesti, vuosina
2000−2003 sen hinta on vaihdellut
välillä 54,4−70,4 M€ (nousu 6,5−8,9
%). Hinta riippuu vähän siitäkin,
kenelle myydään.
Artikkelin tietojen
mukaan hävittäjien,
ballististen ydinohjusten ja ilmasta-ilmaan
-ohjusten reaalihinta
olisi viisinkertaistunut kymmenessä
vuodessa uusien
sukupolvien myötä.
Se merkitsisi 17 %
hinnan nousua per
vuosi.
Artikkelissa mainitaan myös eräitä itohjusten hintatietoja.
Amerikkalainen olkapääohjus Redeye maksoi

vuonna 1974 noin 16 000 dollaria,
uudempi Stinger neljä vuotta myöhemmin 97 865 dollaria. Vertailun
vuoksi mainittakoon, että Strela-2M
maksoi 1970-luvulla (muistaakseni)
noin 72 000 mk ja uusi Igla 1990-luvulla 376 555 mk. Hinnassa oli suuri
ero, mutta niin oli suorituskyvyssäkin. Olkapääohjukset ovat vieläkin
kustannustehokkaita.

Mihin rahat riittävät?
Sotamateriaalin elinkaari on yleensä 25 vuotta, ohjusten osalta ei si-

Venäjän taktillinen tykistöohjus
Iskander on ohjuspuolustukselle
kova haaste.
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täkään, joidenkin osalta enemmän.
Vanhimmat ilmatorjunta-aseet (23
It.K/61, 35 It.K/58-88 Oe) ovat jo
yli 50 vuotta vanhoja, päivityksellä
voidaan elinikää lisätä pienin kustannuksin. Vanhin ilmatorjuntaohjusjärjestelmämme Crotale NG on ollut
käytössä jo yli 20 vuotta, ja elinkaari
jatkuu, jos uusia ohjuksia saadaan
tarvittaessa lisää.
Puolustusmateriaalihankintoihin
on käytettävissä noin 500 miljoonaa
euroa vuodessa (470,4 M€/2014).
Kun materiaalin elinikä on 25 vuotta, voi puolustusvoimien materiaalin
kokonaishinta olla vain 12½ miljardia euroa (laskutoimitus 25x500),
vanhemman kaluston ansiosta ehkä
vähän enemmän. Vastaava laskutoimitus tuotti 1990-luvulla tulokseksi
vain 25 miljardia markkaa, joten
bruttosumma on nyt paljon suurempi.
Teknillisen kallistuman takia samalla
rahasummalla saa vuosi vuodelta yhä
vähemmän tavaraa, joten tilanne vain
pahenee. Pää tulee vetävän käteen.
Amerikkalaista F-35-konetta on
pidetty eräänä ehdokkaana Hornetin
seuraajaksi joskus 2020-luvulla. Em.
artikkelin mukaan 60 kpl F-35:n hankinta maksaisi juuri nyt 9,6 miljardia
euroa, mutta 20 vuoden kuluttua hinta olisi jo 41,5 miljardia euroa (692
M€/kpl). Jos hankintoihin on käytettävissä vain 500 M€/vuosi, jo 10
miljardin hankinta veisi 20 vuoden
kaikki rahat. Se ei vaikuta mahdolliselta, eihän kaikkia muita hankintoja
voida keskeyttää vuosikymmeneksi.
Muistamme hyvin 1990-luvun
tilanteen, jolloin Hornet-hankinta
hinnan kallistuessa kaksinkertaiseksi
vei mahdollisuudet kehittää muita
puolustushaaroja. Pääkaupunki olisi
jäänyt ilman it-ohjusten suojaa, ellei Venäjä sattumalta olisi tarjonnut
Buk-M1-ohjuksia Neuvostoliiton
velan maksuna. Samalla tavalla saatiin myös uudempia Igla-ohjuksia.
Hankintojen arvo oli noin 1,4 miljardia markkaa. Ilman näitä sattumia
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Amerikkalainen
ballististen maalien
torjuntaohjus THAAD
on esimerkki ohjuspuolustuksen kehityksestä.

ilmatorjunnan suorituskyky olisi ollut paljon huonompi. Puolustuksen
kehittämistä ei kuitenkaan saa jättää
sattuman varaan.

Ilmapuolustuksesta ohjuspuolustukseen
Ilmasodan kuva on muuttunut radikaalisti viimeisten vuosien aikana.
Miehitettyjen lentokoneiden ja helikopterien sijasta joudutaan torjumaan
risteily-, tykistö- ja ballistisia ohjuksia, tykistöraketteja ja liitopommeja
sekä lennokkeja. Torjunnalla ei ole
pelotusvaikutusta, joten kaikki maalit
on torjuttava. Tehtävä on erittäin vaikea, 100-prosenttinen torjunta lähes
mahdotonta. Vaaditaan enemmän
resursseja kuin ennen ja varsinkin
enemmän ohjuksia kuin ennen.
Kohdesuojaukseen tarvitaan NASAMS- ja Crotale -ohjuksia, jotka
soveltuvatkin siihen hyvin. Niitäkään
ei ole liikaa.
Ballististen maalien torjuntaan
tarvitaan myös korkeatorjuntakykyisiä it-ohjuksia, kuten Buk-M1
tai SAMP/T. On epäloogista, että
ainoa korkeatorjuntakyinen ja myös
ballististen maalien torjuntaan kykenevä aseemme, Buk-M1, poistetaan

käytöstä juuri kun sitä tarvittaisiin.
Buk-M1 on kuitenkin yhtä vanha/uusi kuin Crotale NG ja F/A-18 Hornet.
Suomi siirtää Buk-M1:n ensimmäisenä maana maailmassa museoon, siitä
tulee varmasti vetonaula! Ohjuspuolustukseen jää iso ”musta aukko”,
jota ei voida korvata hävittäjillä.
Maavoimien hajautettu taistelutapa
vaatii myös kannettavia it-ohjuksia,
muutenhan taisteluhelikopterikin
on taas vaarallinen uhka. Stingerhankinta täyttää tämän aukon.
Ilmapuolustuksessa painopiste
on jo siirtynyt ohjuspuolustukseen.
Teknillisesti se merkitsee siirtymistä
torjuntahävittäjistä torjuntaohjuksiin.
Ohjuspuolustus on koko EU-alueella
retuperällä, vain Ranska on pyrkinyt kehittämään ohjuspuolustusta
omin voimin. Teknillinen kehitys
Venäjällä ja Israelissa antaa viitteitä
siitä, missä jo ollaan ja mihin ollaan
menossa. Ajatus Suomen ja Ruotsin yhteistyöstä ohjuspuolustuksen
kehittämisessä tuntuisi järkevältä.
Kaliningradista on lyhyt lentomatka
Ruotsiin… Materiaalihankintojen
yhdistämisellä säästettäisiin rahaa.
Kirjoittaja Ahti Lappi

tutkimusta

Ilmatorjunnan taktinen käyttö
jalkaväkiprikaatin taistelussa
Ilmatorjuntataktiikalla tarkoitetaan
ratkaisuja ilmatorjunnan toimintaajatuksesta sekä ilmatorjuntajoukkojen taistelujaotuksesta ja käytöstä
eri tehtäviin. Jalkaväkiprikaatissa
ilmatorjuntataktiikalle perustan luo
jalkaväkiprikaatin operaation perusrakenteen ymmärtäminen sekä
yleisten taktisten periaatteiden soveltaminen ilmatorjunnan käytössä.
Artikkeli pohjautuu kirjoittajan
laatimaan esiupseerikurssin tutkielmaan: ”Ilmatorjunnan taktinen käyttö jalkaväkiprikaatin taistelussa”.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää
jalkaväkiprikaatille alistetun ilmatorjunnan käyttö jalkaväkiprikaatin
taistelussa. Ilmatorjunnan taktista
käyttöä selvitettiin ilmatorjuntapäällikön näkökulmasta. Artikkelissa

käsitellään Ilmatorjunta-lehdessä
paljon kirjoitettua aihetta, mutta taktisten periaatteiden käsittelyyn tuo
uutta näkökulmaa jalkaväkiprikaati
toimintaympäristönä.

Voimien vaikutuksen
keskittäminen, selkeys
ja joustavuus
Ilmatorjunnan taktisessa käytössä
keskeinen periaate on voimien vaikutuksen keskittäminen eli painopisteen muodostaminen. Ilmatorjunnan
painopiste tulee yleensä olla siellä,
minne jalkaväkiprikaatin muutkin
voimat ja resurssit keskitetään sekä
painopisteen määrää lähtökohtaisesti
oma toiminta. Jalkaväkiprikaatissa
muodostetaan ilmatorjunnan takti-

nen painopiste tuottamalla tappioita
tärkeimpien kohteiden alueella taistelun eri vaiheissa tehtäviin soveltuvilla
ilmatorjunnan tuliyksiköillä. Ilmatorjunnan painopiste voidaan muodostaa
määrällisesti, laadullisesti tai ajallisesti. Painopisteen muodostamista
tehostetaan keskittämällä myös tulenkäytön johtamisen sekä valvonnan
suorituskyvyt painopisteeseen. Ilmatorjunnan painopistettä valmistaudutaan muuttamaan toiminta-ajatuksen
tai tilanteen kehittymisen mukaan.
Painopisteen muutos voidaan toteuttaa nopeasti, jos tarvittavat esikäskyt
ja valmistautumistehtävät annetaan
hyvissä ajoin. Ylempi johtoporras
voi muuttaa ilmatorjunnan painopistettä alueellaan johtosuhdemuutoksilla, tuottamalla tappioita omalla

Artikkelin pohjana käytetyn tutkielman viitekehys.
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ilmatorjunnallaan jalkaväkiprikaatin
vastuualueella tai tukemalla prikaatia
materiaalilla ja johtamisjärjestelyillä.
Voimien vaikutuksen keskittämiseen liittyy oleellisesti analyysi siitä,
kyetäänkö kaikkiin toiminta-alueella
oleviin vastustajan järjestelmiin vaikuttamaan vain yhdentyyppisellä
asejärjestelmällä vai saavutetaanko
parempi torjuntakyky yhdistelemällä
useampia eri asejärjestelmiä käyttäviä joukkoja. Ilmatorjunnan voimien
tarkoituksenmukainen käyttö voi tarkoittaa joukkojen hajautettua käyttöä, painopisteen muodostamista,
olosuhteiden hyväksikäyttöä tai näiden yhdistelmää. Perustana voimien
tarkoituksenmukaisessa käytössä on
vihollisen ja oman toiminnan arviointi sekä taistelutilan olosuhteiden
huomioiminen. Jalkaväkiprikaatin
komentaja ja ilmatorjuntapäällikkö
käyttävät ilmatorjuntaa operaatioajatuksensa mahdollistamiseksi ottaen
huomioon myös muun ilmapuolustuksen. Ilmatorjunnan tarve antaa
perusteet ilmatorjunnan käytölle.
Tarve riippuu omasta toiminnasta,
vihollisen ilma-aseen arvioidusta toiminnasta ja oman ilmapuolustuksen
mahdollisuuksista. Ilmatorjuntajoukkojen taistelujaotus määritetään,
jotta ilmatorjunnan tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö on mahdollista operaation loppuasetelman
saavuttamiseksi ja ilmatorjunnan
tehtävien toteuttamiseksi. Voimien
tarkoituksenmukainen käyttö voi
näkyä myös ilmatorjuntapäällikön
puuttumisena taisteluteknisen tason toimintaan sekä tulitoiminnan
perusteisiin. Ilmatorjuntapäällikkö
voi käskeä muutoksia tulenkäytön
perusteisiin esimerkiksi muuttamalla
maalien tärkeysjärjestystä.
Taktisella tasolla päämäärän ja
tehtävän selkeyttäminen sekä ennen kaikkea sen liittäminen osaksi
operaation perusrakennetta ja loppuasetelmaa on erittäin merkittävä
tekijä taktisessa suunnittelussa. Tä26
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mä edellyttää ilmatorjuntapäälliköltä
tehtävän huolellista suunnittelua ja
valmistelua sekä käytettävissä olevien keinojen analysointia. Päämäärä
ja tehtävä selkeytetään ilmatorjunnan
toiminta-ajatuksessa osaksi jalkaväkiprikaatin operaation perusrakennetta sekä loppuasetelmaa. Selkeys
ja yksinkertaisuus liittyvät ilmatorjuntapattereiden johtosuhteiden
muodostamiseen sekä käyttöperiaatteisiin. Taistelujaotusta ja tulenkäytön johtosuhteita muodostettaessa
tulee pyrkiä selkeyteen. Selkeillä ja
yksinkertaisilla suunnitelmilla sekä
ajoissa annetuilla käskyillä annetaan tuliyksiköille riittävästi aikaa
tehtäviinsä.
Ilmatorjunnan joustavuus voidaan
mahdollistaa reservien varaamisella.
Ilmatorjunnan reservi muodostetaan
käskemällä joukoille tarvittavat valmistautumistehtävät, joiden avulla
kyetään vastaamaan oman operaation tai vihollistilanteen edellyttämiin
muutoksiin. Ilmatorjunnan suunnittelussa tulee arvioida, mitkä tuliyksiköt
ovat irrotettavissa valmistautumistehtäviin eri tilanteissa ja vaiheissa.
Haasteita ilmatorjunnan joustavuudelle asettaa se, että jalkaväkiprikaatin vastuualue on laaja ja ilmatorjunnan tuliyksiköt ovat alueellisia. Jos
vihollinen toimii jalkaväkiprikaatin
tuliyksiköiden suorituskyvyn käyttöalueen ulkopuolella, ilmatorjunnan
toiminta-ajatus reserveineen ja valmistautumistehtävineen ei ole toteuttamiskelpoinen. Edellä mainittuun
tilanteeseen tarvitaan joustavuutta ja
siihen on valmistauduttava.

Aloite ja yllätyksellisyys
Ilmatorjunnan kokonaiskäytössä
aloitteellisuus voi olla esimerkiksi ilmatorjunnan etupainotteista käyttöä,
ilmatorjunnan painopistealueiden
muutoksia sekä tuliylläkkötehtäviä.
Ilmatorjuntayksiköissä aloitteellisuus
on aktiivista ryhmityksen muutta-

mista, mikä edellyttää jatkuvaa tuliasematiedustelua, valmistelua sekä
tilannetietoisuutta ja yhteistoimintaa
alueella olevien joukkojen kanssa.
Aktiivisuudella tarkoitetaan liikkuvuutta ja toimimista siellä, missä
tappioita päästään tuottamaan eniten.
Vihollisen ilma-aseen toimintaperiaatteisiin kyetään vaikuttamaan
ilmatorjunnan olemassaololla ja
sillä, että vastustaja ei kykene selvittämään ilmatorjunnan ryhmitystä.
Aloitteellisuus edellyttää vihollisen
toiminnan ennakointia tiedustelun
tuottamien analyysien perusteella ja
sillä pyritään yllätykseen sekä mahdollistetaan tappioiden tuottaminen.
Yllätyksellisyys on menestyksen
tärkein edellytys myös ilmatorjunnan
käytön osalta. Yllätykseen pääseminen edellyttää yleensä harhauttamista, jota voidaan toteuttaa passiivisena
toimintana kuten valetoiminnoin tai
aktiivisena toimintana kuten ase- tai
johtamisjärjestelmää kuvaavana säteilynä. Oleellinen asia harhautuksen
osalta on sen suunnitelmallisuus kaikilla tasoilla. Yllätykseen pääsemiseksi ja tappioiden tuottamiseksi voi
jossakin tilanteessa olla tarkoituksenmukaista heikentää suunniteltua
ilmatorjunnan painopistettä ja tehdä
tuliylläköitä laajalla alueella taisteluista muodostuneiden historia- ja
tiedustelutietojen perusteella. Aktiivisella tuliylläkkötoiminnalla voidaan samalla harhauttaa vihollisen
tiedustelujärjestelmää ilmatorjunnan
ja jalkaväkiprikaatin painopistealueesta. Erilaisten ilmatorjuntayksiköiden soveltuvuus eri tehtäviin on
otettava huomioon ilmatorjunnan
taktisen käytön suunnittelussa. Ilmatorjunnan tehoa ja yllätyksellisyyttä
voidaan lisätä käyttämällä samalla
alueella useita eri järjestelmiä.

Pohdintaa yleisistä
taktisista periaatteista
ilmatorjunnan käytössä
Voiman tarkoituksenmukaiseen käyttöön pyritään porrastamalla tilanteen
sen mahdollistaessa ilmatorjuntayksiköiden valmiutta, harjoitelluilla
valmistautumistehtävillä sekä painopisteellä. Ilmatorjunnan ryhmitys

Periaatekuva jalkaväkiprikaatin joukkojen käytöstä.

voidaan pitää etupainoisena taistelun
kaikissa vaiheissa ja painopistettä
muuttaa vaiheittain mukaillen prikaatin operaatioajatusta. Aloite voidaan
pyrkiä tempaamaan etupainoisella
ryhmityksellä ja se voidaan yhdistää harhautukseen ilmatorjunnan
takapainoisesta ryhmityksestä. Tätä
vahvistetaan alkuvaiheessa lähetyskiellolla, kun käytetään kaapeliyhteyksiä pääosin ilmatorjunnan
taistelun johtamiseen. Aktiivisella
tuliylläkkötoiminnalla on mahdollista pyrkiä yllätyksellisyyteen myös
taistelun myöhemmissä vaiheissa.
Samat valmistautumistehtävät on
mahdollista käskeä mahdollisimman
monelle ilmatorjuntayksikölle. Tällä
taataan joustavuus tilanteissa, joissa
tilanteen kehittyminen estää halutun
ilmatorjuntayksikön saamisen valmistautumistehtävän suorittamiseen.
Tämä on tietenkin haaste, mutta kuten on tunnustettu, ilmatorjunnan ja
monen muunkin aselajin toiminnalle
on merkittävää se, kuinka laadukkaasti harjoitellaan ja kuinka paljon
aikaa on käytettävissä taistelutilan
valmisteluun.
Selkeys ja yksinkertaisuus saa-

vutetaan käyttämällä useaa suorituskykyistä taistelunjohtopaikkaa,
jolla pyritään pitämään painopistesuunnan tuliyksiköt johdettavissa
kaikissa tilanteissa. Selkeyttä ja
yksinkertaisuutta haetaan myös sillä ratkaisulla, että ilmatorjuntayksiköiden johtosuhteet sekä tehtävät
pysyvät samoina kaikissa vaiheissa
ja valmistautumistehtävät käsketään
ennen ensimmäistä vaihetta. Ilmatorjuntasuojaa tarvitsevia joukkoja on
kaukotaistelualueelta päätaistelualueen kautta aina selusta-alueelle asti.
Alajohtoportaiden tykistöpatteristot
ja päätaistelualueen yksiköt ovat
kriittisiä joukkoja, joiden alueella
ilmatorjunnan on tuotettava tappioita.
Kaukotaistelualueen ilmatorjunnalla
puolestaan on mahdollisuus yllätykseen ja aloitteen tempaamiseen. Ilmatorjuntapäällikön on muodostettava
jalkaväkiprikaatin operaatioajatusta
tukeva toiminta-ajatus, jossa ilmatorjunnan painopistettä muutetaan
prikaatin puolustustaistelun vaiheita mukaillen laaditun suunnitelman
mukaisesti. Ilmatorjunnan käytön ja
taistelun johtamisen sekä valvonnan
painopiste luodaan vaiheesta riip-

puen joko kaukotaistelualueelle tai
päätaistelualueelle. Näillä alueilla
taistelee pääosa prikaatin joukoista
ja vain etupainoisella ryhmityksellä
kyetään riittävien tappioiden tuottamiseen. Selusta-alue voi jäädä ilman
ilmatorjuntayksiköitä. Kyky vastata
selusta-alueen tarpeisiin luodaan
ilmatorjunnalle valmistautumistehtävin.

Jalkaväkiprikaatin ilmatorjunnan toiminta-ajatuksesta
Jalkaväkiprikaatin ilmatorjunnan
taktisessa johtamisessa korostuu
käytössä oleva rajallinen ilmatorjuntaresurssi. Jalkaväkiprikaatille
alistettua ilmatorjuntaa on käytettävä näin ollen painopisteisesti tappioiden tuottamiseen tärkeimpien
joukkojen, toimintojen ja kohteiden
alueella. Suunnittelulla ja taktisilla
tehtävillä varmistetaan ilmatorjunnan
aktiivinen käyttö, jolla mahdollistetaan jalkaväkiprikaatin taistelussa
riittävä ajallinen ja alueellinen suoja.
Ilmatorjunnan tulenkäytön johtamisessa korostuvat ennakkovaroituksen
merkitys, yhteyksien varmentaminen
Ilmatorjunta 3/2014
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Esimerkki jalkaväkiprikaatin ilmatorjunnan toiminta-ajatuksesta.

ja tulitoiminnan perusteet. Ennakkovaroituksella varmistetaan jalkaväkiprikaatin joukkojen ilmasuojelun
tehokkuus sekä mahdollistetaan
ilmatorjunnan tehokas tulitoiminta.
Yhteyksien varmentamisella taataan
tuliyksiköiden johtaminen ja maksimoidaan ilmatorjunnan tulenteho.
Tulitoiminnan perusteilla mahdollistetaan ilmatorjunnan toiminta myös
hajautetussa toiminnassa.
Jalkaväkiprikaatin ilmatorjunnan
taktista käyttöä suunniteltaessa ilmatorjuntapäällikön on pyrittävä
käyttämään yleisiä taktisia periaatteita. Taktisia periaatteita on suunnitteluprosessin aikana mietittävä
kahdesta näkökulmasta: 1) miten
ilmatorjunnalla ja ilmasuojelulla
mahdollistetaan periaatteiden toteutus jalkaväkiprikaatin kokonaisoperaatiossa ja 2) miten periaatteita
voidaan hyödyntää ilmatorjuntayksiköiden taktisessa ja taisteluteknisessä
käytössä. Ilmatorjuntapäällikkö laatii
28
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ilmatorjunnan toiminta-ajatuksen.
Toiminta-ajatuksessa muotoillaan
ilmatorjunnan käyttöajatus taistelun
vaiheisiin sidottuna, helposti esitettävänä sekä ymmärrettävänä ja yksiselitteisenä. Toiminta-ajatus selvittää
ilmatorjunnan osalta, miten, millä,
missä ja milloin. Toiminta-ajatuksen
laadinnassa on huomioitava ylemmän
johtoportaan sekä komentajan asettamat vaatimukset sekä ilmavoimien ja
naapureiden tukitoimet, jotka vaikuttavat ilmatorjunnan käyttöön. Nämä
vaatimukset, perusteet ja reunaehdot
kirjataan toiminta-ajatukseen. Ilmatorjuntapäällikön on pidettävä tiivistä
yhteyttä muihin aselajipäälliköihin.
Ilmasuojelun tärkeyttä on korostettava erityisesti joukkojen suppean
ryhmityksen, liikkeen kanavoitumisen ja ruuhkautumisen välttämiseksi.
Ilmatorjuntayksiköiden suojattavat
kohteet, ryhmitysalueet ja taktiset tehtävät ovat riippuvaisia jalkaväkiprikaatin operaation suunnittelusta, vai-

heesta sekä tilanteesta. Ilmatorjunnan
kokonaistoiminta tähtää aina siihen,
että ilmatorjunta-aseella pystytään
ampumaan mahdollisimman tehokkaasti ja aiheuttamaan vastustajan
ilma-aseelle huomattavia tappioita.
Ilmatorjuntajoukkojen keskeisiä toimintaperiaatteita ovat aktiivisuus, yllätyksellisyys ja liikkeen hyväksikäyttö. Ilmatorjunnan taktisessa ajattelussa
ja käyttöperiaatteissa korostuu kohteiden suojaamisen sijaan enemmän
tappioiden tuottamisen näkökulma.
Nykyaikaista ilma-asetta vastaan taisteltaessa on keskeistä kumulatiivisten
tappioiden tuottaminen vihollisen
ilma-aseelle. Samalla on huomioitava
jalkaväkiprikaatin kannalta tärkeiden
kohteiden, joukkojen ja toimintojen
suojaamisen järjestelyt välillisen suojan tai suojaamistehtävän muodossa.
Vähemmän tärkeissä kohteissa ilmaaseen vaikutusta vähennetään kaikissa
vaiheissa ilmasuojelun ja passiivisen
suojautumisen keinoin.

tamisen suuntaan. Tämä vapauttaa
ilmatorjuntapäällikön käyttämään
Ilmatorjuntapäällikön on huolehdit- ilmatorjuntaa aiempaa vapaammin,
tava, että tehtävätaktiikan edelly- koska ilmatorjuntaa ei sido enää
tykset ovat olemassa. Ilmatorjunnan suojattavien kohteiden sijainti niin
toiminta-ajatuksen ymmärtäminen paljon kuin aiemmin. Toisaalta se
kaikilla tasoilla on onnistumisen kul- tekee ilmatorjunnan käytöstä haasmakivi johtuen taisteluiden luontees- tavampaa. Ilmatorjunnan tuliyksiköt
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peruslukemia

historiasta

Eversti (EVP)
Ahti Lappi

Olihan meillä vierlingejä!
Kesäkuussa 1944 Ilmavoimien
esikunta tilasi Saksasta seitsemän
20 mm:n Flakvierling-tykkiä, joita
oli suunnitelmissa 20 kpl. Niitä ei
kuitenkaan saatu, vaan tilalle tuli
seitsemän ennestään tuttua 20 mm:n
BSW-tykkiä. Merivoimille kävi kuitenkin paremmin, kun suomalaisille
luovutettiin heinäkuussa 1944 saksalaisten käytössä Laatokalla olleita
taistelulauttoja, joiden aseistukseen
kuului sekä 88 mm:n että 20 mm:n
tykkejä. Suomalaisia ryhdyttiin kouluttamaan myös vierling-tykeille.

Tulivoimainen ase 2 cm
Flakvierling 38
Neliputkinen 20 mm:n ilmatorjuntatykki suunniteltiin matalatorjuntaan,
missä se olikin tehokas. Mauserin
valmistaman asetyypin sarjavalmistus alkoi vuonna 1940, ja se tuli pian
kaikkien puolustushaarojen käyttöön.
Sodan lopussa Luftwaffella oli lähes
4000 vierlingiä. Osa oli ajoneuvoasenteisia (Flakvierling 38 SdKfz
7/1). Laivastolla oli kiinteälavettisia
malleja. Aseessa oli edistyksellinen
tähtäinlaite Flakvisier 40 tai 40A.
Tykki painoi kuljetuskunnossa 2212
kg, tehokas ampumaetäisyys oli
2200 metriä, ammuksen lähtönopeus 900 m/s, tulinopeus 30 laukausta
sekunnissa. Tykistä suunniteltiin
myös tutkaohjattava malli, samoin
ilmatorjuntapanssarivaunuja (Flakpanzer IV Möbelwagen, Flakpanzer
IV Wirbelwind), jotka eivät tulleet
palveluskäyttöön.

Siebel-lautat Laatokalla
Siebel Flugzeugwerke GmbH val30
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Luftwaffen 2 cm Flakvierling 38 taistelulautalla Lahdenpohjassa
7.7.1942. (SA-kuva)

misti vuonna 1940 Luftwaffelle ilmatorjunnan taistelulauttoja maihinnousua varten Englantiin. Tarkoitus
oli kuljettaa lautoilla ilmatorjuntatykistöä ensimmäisen maihinnousuportaan mukana. Kevyillä lautoilla
oli 20 ja 37 mm:n tykkejä, raskailla
lautoilla pääaseena olivat 88 mm:n
tykit. 20 mm:n tykit olivat joko
vierlingejä tai M/30 BSW. Kuten
tiedetään, maihinnousua ei koskaan
toteutettu.
Heinäkuussa 1944 kuljetettiin
Laatokalle Luftwaffen raskaita taistelulauttoja ja kevyempiä aluksia,
joista muodostettiin laivasto-osasto
(Einsatzstab Fähre Ost eli EFO). Komentajana toimi eversti Friedrich
Siebel. Osastoon kuului 21 lauttaa,
9 venettä ja 2323 miestä. Osasto
toimi Laatokan Rannikkoprikaatin
komentajan johdossa. Osastoa käytettiin Leningradin saarron aikana
hyökkäyksiin venäläisten aluksia ja

muita kohteita vastaan aika vaatimattomin tuloksin. Lokakuussa 1942
menetettiin taisteluissa neljä lauttaa
ja yksi vene. Toiminta Laatokalla
lopetettiin ylipäällikön käskystä ja
kalusto siirrettiin pois. Suomi osti
taistelulautat T-2 ja T-17 aseistamattomina, ja ne aloittivat toiminnan
Laatokalla kesällä 1943.

Meripataljoona 3
sai taistelulauttoja
MeriP 3:n sotapäiväkirjan mukaan
taistelulautat M31 ja M32 kuljetettiin 18.7.1944 junalla Lahdenpohjan
asemalle, missä ne laitettiin toimintakuntoon ja koeajettiin. Aiemmin
ostettu taistelulautta T-17 oli nyt
varustettu 102 mm:n tykillä, jolla
suoritettiin koeammuntoja. Taistelulautat M31 ja M32 otettiin virallisesti
Suomen puolustusvoimien haltuun
26.7.1944 Lahdenpohjassa järjes-

Raskas taistelulautta Lahdenpohjassa elokuussa 1942. 88 mm:n
tykit oli varustettu suojakilvillä.
(SA-kuva)

tetyssä tilaisuudessa, missä alusten
Saksan lippu vaihdettiin Suomen
lippuun. Taistelulautta M33 otettiin
vastaan 17.8.1944. Viimeisenä oli
vuorossa taistelulautta M34.
SA-kuvista nähdään, että taistelulautat oli aseistettu kahdella 88 mm:n
tykillä (RMB) ja kahdella 20 mm:n
tykillä (Flakvierling). Rannikkoilmatorjuntapatteristo 1:n miehistöä
ryhdyttiin kouluttamaan aseiden
käyttöön.

Sota loppui,
aseet katosivat
Taistelulautat saatiin käyttöön aivan
jatkosodan loppuvaiheissa, joten niitä ei ehditty juurikaan käyttää tosi
tarkoituksiin. Lauttoja käytettiin
hyödyllisesti rannikkotykistön evakuointiin Laatokan saarilta. Aselevon
jälkeen taistelulautat kuljetettiin junalla Punkasalmelle, missä ne laskettiin vesille.

Mihin ne vierlingit katosivat? On
tiedossa, että taistelulauta T-2 ja T17 aseineen jouduttiin luovuttamaan
Neuvostoliitolle elokuussa 1945.
Käsitys on, että myös raskaat taistelulautat M31, M32, M33 ja M34
luovutettiin aseineen Neuvostoliitolle samaan aikaan.
Fakta kumminkin on, että 2 cm Flakvierling 38 on hetken aikaa kuulunut
Suomen puolustusvoimien ilmatorjuntakaluston laajaan kokoelmaan!

M31- ja M32-taistelulautan juhlallinen luovutus suomalaisille Lahdenpohjassa 22.7.1944. (SA-kuva)
Ilmatorjunta 3/2014
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Ukrainan kriisi – pyrkimyksiä
kohti kestävää ratkaisua
Ukrainan kriisissä voimankäytön repertuaari on laajentunut ja
informaatiovaikuttamisen tehokkuus konkretisoitunut uudella
tavalla. Fyysinen aseellinen voimankäyttö on yhteennivoutettu
informaatio-operaatioiden ja psykologisen vaikuttamisen
kokonaisuudeksi. Toistaiseksi on vaikea nähdä millaisin
toimin ja kenen toimesta kriisissä päästään lopulliseen
ja kestävään ratkaisuun.

Ukrainan kriisi
– Voimapolitiikan paluu

laajemmin Eurooppaan ja kansainväliseen järjestykseen.

Ei liene liioittelua väittää, että
tällä hetkellä olemme todistamassa
toistaiseksi suurinta turvallisuuspoliittista muutosta Euroopassa sitten
Neuvostoliiton hajoamisen. Kriisi
tuli melkoisena yllätyksenä kansainväliselle yhteisölle siitäkin huolimatta, että Ukraina on ollut vuosia
idän ja lännen ristivedossa ja nykytilanteeseen johtaneita jännitteitä oli
nähtävissä jo viime vuoden lopulla.
Venäjä muuntui kahdessa viikossa
Ukrainan strategisesta kumppanista
sen viholliseksi.
Kevään ja kesän aikana tilanne
kärjistyi väkivaltaiseksi konfliktiksi,
jossa rikottiin keskeisiä kansainvälisiä normeja ja periaatteita. Keskellä
Eurooppaa käytettiin aseellista voimaa ja loukattiin itsenäisen valtion
suvereniteettiä. Venäjä sanoutui samalla irti kansainvälisistä sopimuksista, kun se harjoitti klassista voimapolitiikkaa. Vastakkainasettelun
polttopisteessä on Ukraina, mutta
monelta osin konfliktilla on vaikutus

Sotilaallisen voimankäytön
keinot muutoksessa?

32
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Ukrainan kriisiä voidaan pitää ainakin joiltakin osin mallina tai esimerkkitapauksena, johon peilaten
voimme testata käsityksiä ja olettamuksia nykyaikaisesta sodankuvasta.
Tapahtumien analysoinnissa on pyrittävä välttämään ylitulkintoja, ja toisaalta konfliktin edelleen jatkuessa, ei
toistaiseksi pidä tehdä liian pitkälle
meneviä johtopäätöksiä.
Jos konflikti ei ole sisältänyt täysin
uudenlaisia sodankäynnin elementtejä, niin vähintäänkin vaikuttamisen
repertuaari on laajentunut. Uudenlaista voimankäytön kokonaisuutta
kuvaamaan on käytetty käsitettä
hybridisodankäynti.
Laajasti käsitettynä hybridisota tarkoittaa sodankäynnin perinteisten ja
innovatiivisten keinojen yhdistelyä.
Fyysinen aseellinen voimankäyttö
yhteennivoutetaan informaatio-operaatioiden ja psykologinen vaikutta-

misen kokonaisuudeksi. Perinteisen
sodankäynnin rinnalla korostuvat
informaatiovaikuttamisen ja kyberulottuvuuden elementit. Ukrainan
hybridisodalle on ollut ominaista
sotatoimien ulkoistaminen, tunnuksettomat taistelijat sekä sotilaallinen
ja taloudellinen painostaminen.
Uudenlaisessa voimankäytössä
ja etenkin kybertoimintaympäristön
tapahtumissa korostuu vaikeus
nimetä ja tunnistaa toimijoita. Toimintakentällä operoivat erilaiset
ei-valtiolliset kapinallisryhmittymät,
joiden taustoja ei voida aukottomasti todentaa. Venäjä on pyrkinyt
näyttäytymään Ukrainan “sisäisessä
konfliktissa” ulkopuolisena toimijana, ikäänkuin sivullisen roolissa. Se
on valmis neuvottelemaan muiden
keskeisten toimijoiden kanssa, mutta ei tunnustamaan suoraa vastuuta
osallisuudestaan. Läntisen yhteisön
toimesta se on kuitenkin tuomittu
osavastuulliseksi Ukrainan kriisiin, josta ovat osoituksena asetetut
talouspakotteet.
Ukrainan kriisi on osoittanut,
että tänä päivänä sotilaallisessa
voimankäytössä on yhä vaikeampi
vetää rajaa fyysisen, psykologisen
ja informaatiovaikuttamisen välille. Kansainvälisen turvallisuuden
epävarmuuden ja epämääräisyyden
lisääntyessä myös sodan ennakointi
on muuttunut entistä vaikeammaksi. Kriisissä on korostunut lyhyet
varoitusajat. Hyökkäys sellaisenaan

on epämääräisempi käsite kuin vielä
kylmän sodan aikana, ja sodan ja
rauhan erottaminen toisistaan on
aiempaa vaikeampaa.

Totuuden konkurssi
Hieman yksinkertaistettuna informaatiosodassa on kyse ihmisten
ajatteluun ja mielipiteisiin vaikuttamisesta tiedon avulla. Ukrainan
kriisi on konkretisoinut informaatiovaikuttamisen tehokkuuden uudella
tavalla. Informaatioulottuvuudessa
Venäjä on omilla toimillaan pystynyt pitämään aloitteen itsellään.
Se on pitkälti ollut määrittämässä
keskustelun teemoja ja sisältöjä.
Läntisen yhteisön roolina on ollut
yrittää todistella vääräksi Venäjän
väitteitä. Yleisön - kansalaisten ja
poliittisten päätöksentekijöiden - on
tänä päivänä entistä vaikeampi luoda objektiivista ja totuudenmukaista
kuvaa tapahtumien kulusta.
Länsimaat ovat perinteisesti korostaneet totuuden ja läpinäkyvyyden
rooleja propagandan vastakeinoina,
mutta kriisi on osoittanut, että keinoina ne ovat riittämättömiä.
Länsi ei ole kyennyt yhtä nopeaan
ja dynaamiseen informaatiovaikuttamiseen, ja on siksi joutunut reaktiiviseen rooliin sen sijaan, että se olisi
kyennyt kertomaan omaa tarinaansa.
Venäjä on puolestaan osoittanut

Informaatiosodankäyntiä vuonna
1941 Viipurissa (SA-kuva)

kykenevänsä toimimaan informaatiodoktriininsa mukaisesti. Se suojautuu
lännen viesteiltä tehokkaasti hallitsemalla kansallista mediaa sekä luomalla lännen viesteille vihamielisen
mielipideilmaston. Venäjällä ihmiset
uskovat uutisiin, koska televisio
kertoo juuri sen, mitä he haluavat
tietää. Uutiset eivät haasta heidän
maailmankuvaansa siitä, että länsi
on vihollinen ja haluaa vahingoittaa
Venäjää.

jossain määrin arvioida, kuinka pitkälle kriisissä voidaan edetä.
Talouspakotteiden myötä Venäjä
on vaarassa eristäytyä muista johtavista kansainvälisen järjestelmän
toimijoista, minkä se kokee varmasti
epämukavaksi. Venäjän aggressiivinen ulkopolitiikka voi eristää sen
kansainvälisen yhteisön ulkopuolelle. Jos näin todella käy, uusien luontevien talouskumppaneiden hakeminen on jatkossa entistä vaikeampaa.

Mikä on Venäjä
strateginen tavoite?

Ukrainan kriisin
ratkaisuväylät

Viime kuukausien tilannekehitys
on herättänyt kysymyksiä Venäjän
pitkän aikavälin strategisista tavoitteista. Venäjän käyttäytyminen on
näyttäytynyt epämääräisenä, ja sen
todellisia tai lopullisia tavoitteita on
vaikea arvioida. Venäjä on saavuttanut ainakin yhden todennäköisen
strategisen tavoitteensa. Sitä ei voida
enää sivuuttaa Ukrainan asemaa ja
tulevaisuutta määritettäessä. Venäjän
valtapolitiikan vähimmäistavoitteena
on suurvaltojen välisenä puskurivaltiona toimiva puolueeton Ukraina,
joka ei siis ole Naton eikä EU:n
jäsen.
Länsimaissa analyytikot ovat yleisesti arvioineet, että Venäjän johto
ei ole suunnittelemassa alueensa
merkittävää laajentamista. Sillä ei
yksinkertaisesti ole riittävästi resursseja elättää ja ylläpitää uusia alueita.
Venäjän talous ei tätä kestäisi, eikä
uusien maa-alueiden valtaaminen
saisi edes venäläisen maailman hyväksyntää, lännen hyväksynnästä
puhumattakaan.
Ukrainan kriisin merkittävästi
pitkittyessä voidaan epäillä myös
Venäjän kokonaisvoimavarojen
kestävyyttä. Vaikka Venäjän sotilaallinen potentiaali on riittävä haluttujen sotilaallisten tavoitteiden
saavuttamiseksi Ukrainassa, ovat
Venäjän valtiontalouden kehitykseen
liittyvät kysymykset todennäköisesti
toimintaa rajoittavampia tekijöitä.
Venäjän talous on vahvasti riippuvainen energiakaupasta. Näin ollen
maailmanmarkkinahintojen kehittymisen perusteella voidaan ainakin

Ukrainan kriisin on vaikea kuvitella
päättyvän kenenkään kannalta onnellisesti. Todennäköisesti edessä on
kivulias, pitkä ja monivaiheinen tapahtumasarja, jonka kautta poliittisia
ja sotilaallisia varustuksia puretaan,
yhteisiä pelisääntöjä määritellään ja
sopimuksia toteutetaan monella eri
tasolla.
Ukraina ei voi sotilaallisesti voittaa separatistien ja maassa toimivia
venäläisiä joukkoja. Sotilaallista
ratkaisua ei siis ole. Mutta sovittava
tämäkin kriisi on ja osapuolten on
jossain vaiheessa pakko löytää poliittinen ratkaisu tilanteen purkamiseksi.
Toistaiseksi on vaikea nähdä
millaisin toimin ja kenen toimesta kriisissä päästään lopulliseen ja
kestävään ratkaisuun. Syyskuun
alussa sovittu tulitauko ei vielä
välttämättä avaa tietä kestävälle
ratkaisulle: Moskova ei ole saavuttanut geopoliittisia päämääriään.
Ukrainan kansantasavalloiksi julistautuneiden alueiden odotukset
eroavat myös merkittävästi siitä,
mitä alueille on toistaiseksi luvattu. Ukrainan hallinto on ilmoittanut
valmiutensa alueellisen autonomian
sekä kielellisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksien vahvistamiseen.
Ukraina kuitenkin katsoo, että mahdollinen löyhä valtioliitto antaisi
kapinallisten hallitsemille alueille
liikaa valtaa, ja siksi torjuu pitkälle
menevän liittovaltiomallin.
On täysin mahdollista, että vihollisuudet alkavat uudelleen ja että
odotettavissa on uusia yrityksiä horjuttaa ja edelleen heikentää Ukrainan
Ilmatorjunta 3/2014
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BUK-ohjusjärjestelmä MAKS 11 näyttelyssä. Heinäkuussa alasammuttu
malesialainen matkustajakone epäillään pudotetun tällä järjestelmällä
(kuva Vesa Sundqvist)

nykyhallintoa. Saattaa hyvin olla,
että tämän syksyn aikana Ukrainan
tilanne ei kehity merkittävästi parempaan suuntaan.

Muuttuuko jotain
vai “back to the future”
Lännessä kyvyttömyys auttaa eurooppalaista maata säilyttämään
alueellinen koskemattomuutensa
on pidetty iskuna lännen ulkopoliittiselle uskottavuudelle. Yhä
useammissa puheenvuoroissa on
julkituotu vaatimus, että maineensa
parantamiseksi lännen pitäisi osoittaa
Ukrainalle taloudellisen tuen lisäksi
vähintäänkin sotilaallista materiaalitukea.
Kukaan ei kuitenkaan halua
avointa aseellista konfliktia Venäjän
kanssa, minkä myös Venäjä tietää.
Krimin kysymys alueellisen koskemattomuuden loukkauksena jää
varmasti kiveksi kenkään. Länsi ja
34
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suurin osa kansainvälistä yhteisöä
ei oikeudellisesti tunnusta Krimin
liittämistä Venäjään. Krimistä tulee
uusi jäätynyt konflikti tai kansainvälisoikeudellinen musta aukko.
Krim jää siis idän ja lännen suhteita
vaikeuttavaksi seikaksi, mutta ei
välttämättä ratkaisevaksi sellaiseksi.
Pelkona on, että läntinen yhteisö
on nyt käynnistämässä “valkopesuohjelman”, jolla pestään Venäjän
vastuustaan tässä kriisissä. Taloudellisissa vaikeuksissa kärsivillä Euroopan mailla on houkutus hakea
mahdollisimman nopeaa ratkaisua,
jotta tärkeät kauppasuhteet voitaisiin normalisoida. Saattaa olla, että
Venäjä ei joudu kantamaan merkittävää poliittista hintaa sotilaallisesta
voimankäytöstä. Tällöin ei synny
tilannetta, jossa Ukrainan kriisi osoittautuisi Venäjälle niin kalliiksi,
että tähän toimintatapaan ei jatkossa
haluttaisi tukeutua. Oleellinen strateginen kysymys kuuluu: miten kriisi

sovitaan ilman, että Venäjä saa vahvistusta uskolleen, että Ukrainassa
käytetty toimintatapa toimii.
Todennäköisesti Ukrainan kriisin
ratkaisussa palataan käytännössä
kriisin alkuasetelmaan. Ukrainalle
ei avata väylää Euroopan unionin
jäseneksi, mutta sitä ei myöskään
voida sulkea määräämättömäksi
ajaksi pois.
Ukraina saattaa jäädä kriisin tuloksena vastakkaisten voimien etupiirien
rajalle ja harmaalle alueelle. Vaikka
rauhanneuvotteluissa periaatteessa
kunnioitetaan Ukrainan itsemääräämisoikeutta, todennäköisesti ulkopuolisten toimijoiden etunäkökohdat
ajavat kuitenkin Ukrainan intressien
edelle. Saattaapa olla, että muut ovat
päättämässä Ukrainan tulevaisuudesta. Tämä on Ukrainan kannalta
tietenkin valitettavaa. Tulevaisuudessa sen on vaikea edetä kahteen
vastakkaiseen suuntaan.

Onko Venäjän voimapolitiikan paluu
pitkäaikainen trendi?
Se mahdollisuus, että Euroopassa
voitaisiin harjoittaa voimapolitiikkaa
oli kylmän sodan jälkeen jo melkein
unohdettu. Läntisessä ajattelussa
omaksuttu yhteistyövarainen turvallisuuskäsitys on nyt saanut kolauksen. Liberaali kansainvälinen talousjärjestelmä ja valtioiden taloudelliset
keskinäisriippuvaisuudet eivät estäneet sotilaallista voimankäyttöä
ja alueiden valtaamista Euroopassa.
Ukrainan tapahtumat muistuttavat, että suurvallalla on suuri kiusaus
käyttää tarvittaessa sotilaallista voimaa keinona varmistaa poliittiset
intressinsä. Työkalupakkiin kuuluu
edelleen asevoiman käyttö, ja kyky
sotilaallisen voiman nopeaan projisointiin. Kun suurvaltapoliittinen
etu ja kansainvälisen yhteisön pelisäännöt ajautuivat ristiriitaan, usein
jälkimmäiset joutuivat väistymään.
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Hajalaukauksia Ukrainasta 2014
Ukrainan kriisi alkoi varsinaisesti marraskuussa 2013
sopimuksesta, jonka piti lähentää Ukrainaa Euroopan
unioniin. Tämän vuoden helmikuun puolivälissä puhkesi raju
verenvuodatus Ukrainan sisällä. Maaliskuun ensimmäisenä
viikonloppuna, Venäjä vyöryi Ukrainaan miehittämällä Krimin
niemimaan. Tässä artikkelissa tarkastellaan Ukrainan kriisin
tapahtumia ilmatorjunnan, ilma-aseen, ja reserviläisten
(liikekannallepanon) osalta. Tarkasteluun on valittu satunnaisia
tapahtumia kriisin ajalta ja tiedot on kerätty julkisista
tietolähteistä - niin lännestä kuin idästä.

Taustaa
Ukrainan kriisin lähtölaukaus nähtiin, kun presidentti Viktor Janukovits ilmoitti vuoden 2013 marraskuun
lopulla, ettei allekirjoita kauppa- ja
yhteistyösopimusta EU:n kanssa.
Sen sijaan Ukraina aikoisi tiivistää
siteitä Venäjään. Päätös laukaisi
mielenosoituksia, mutta taustalla oli
myös patoutunutta tyytymättömyyttä
poliitikkoihin ja maan hallintoon.
Protestit Kiovan keskustassa paisuivat ennätyksellisen suuriksi ja
Maidanin aukiolle perustettiin mielenosoittajien telttaleiri. Poliisi käytti
rajuja otteita mielenosoittajia vastaan. Tammikuun lopulla kriisi vaatii ensimmäiset uhrinsa. Presidentti
Janukovits taipui ja sopi opposition
kanssa uusista vaaleista. Parlamentin syrjäyttämä Janukovits pakeni
ja kansa pääsi ihmettelemään hänen
sortuneen valtansa tunnusmerkkejä.
Opposition otettua vallan vaalien seurauksena Ukrainassa Krimin
niemimaan venäläismieliset näkivät
tilaisuutensa tulleen. Oppositio valtasi helmikuun 2014 lopulla Krimin
hallintorakennuksia ja lentokenttiä

venäläisjoukkojen avustamana. Ukrainan uusi hallitus syytti Venäjää
osallistumisesta Krimin tapahtumiin.
Venäjän Presidentti Vladimir Putin
sai parlamentilta valtakirjan käyttää
voimaa Ukrainassa. Krimin aluehallinto järjesti Venäjään liittymisestä
kansanäänestyksen, jota ukrainalaisväestö boikotoi. Maaliskuussa 2014
Ukrainan uusi johto leimasi Krimin
kansanäänestyksen farssiksi. Presidentti Vladimir Putin perusteli
Venäjän toimia Krimillä sanomalla
niemimaan olleen historiallisesti
aina erottamaton osa Venäjää. 21.
maaliskuuta Putin sinetöi allekirjoituksellaan Krimin liittämisen Venäjään. Ukrainan joukkoja vedettiin
pois Krimiltä Venäjän lisätessä siellä
valtaansa. Länsi tuomitsi Venäjän
toimet Ukrainassa ja onnistui sopimaan yhteisistä vastatoimista. EU
määräsi maaliskuun puolivälissä
korkea-arvoisille venäläiselle ja
ukrainalaiselle matkustuskieltoja ja
jäädytti heidän varojaan.
Huhti – toukokuussa 2014 Itä-Ukrainan venäjänkieliset rohkaistuivat
Krimin tapahtumista ja alkoivat myös
vaatia lisää päätösvaltaa. Tilanne kär-

jistyi entisestään, kun Venäjä-mieliset
valtasivat huhtikuun alussa hallintorakennuksia Itä-Ukrainan kaupungeissa ja ukrainan asevoimat aloittivat operaation separatisteja vastaan.
Kansainväliset ponnistelut väkivallan
suitsimisesta eivät tuottaneet tulosta.
Kaaos Ukrainassa paheni kevään aikana kohti täysimittaista sisällissotaa.
Liikemies Petro Porošenkon tultua
toukokuussa valituksi Ukrainan
uudeksi presidentiksi alkoivat yhteenotot kiihtyä siten että yhteenotot
armeijan ja separatistien välillä raivosivat Itä-Ukrainassa pitkin kesää.
Konflikti sai uuden käänteen, kun
liki 300 matkustajaa kuljettanut
malesialainen matkustajakone ammuttiin alas Itä-Ukrainan yllä 17.
heinäkuuta. Syyttävä sormi suuntautui kohti separatisteja, jotka jo
aiemmin olivat ampuneet alueella
alas Ukrainan sotilaskoneita. Osansa
syytöksistä sai niskaansa myös Venäjä, jonka uskotaan toimittaneen kapinallisille ilmatorjuntajärjestelmiä.
Lentoyhtiöt muuttivat lentoreittejään
tapahtuman seurauksena kiertämällä
konfliktialueen kaukaa.
Ukrainan kriisi yltyi loppukesästä
liki lännen ja Venäjän väliseksi kauppasodaksi, kun pakotteita asetettiin
puolin ja toisin. Ensin EU julkisti
heinäkuussa Venäjän vastaisia talouspakotteita, koska aseiden ja
taistelijoiden virta Itä-Ukrainaan ei
ollut tyrehtynyt. Venäjä ei aikaillut,
vaan paljasti jo seuraavalla viikolla
vastapakotteita: ruoka- ja maataloustuotteiden tuonti kiellettiin niistä
maista, jotka olivat mukana Venäjän
vastaisessa pakoterintamassa.
Ilmatorjunta 3/2014
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Ukrainan kartta (www.yle.fi)

Ukrainan armeija
Ukrainan armeijan rauhanaikainen
vahvuus on noin 130 000 henkilöä,
ja reserviläisten avulla sen määrä voidaan nostaa jopa yhteen miljoonaan.
Muutaman vuoden takaisten tietojen
perusteella maajoukoissa palvelee
noin 70 000, ilmavoimissa 40 000 ja
laivastossa 15 000 sotilasta. Näiden
lisäksi tulevat joukot erilaiselle tukitoiminnoille. Yleinen asevelvollisuus
päättyi lokakuussa 2013, ja tuolloin
armeijan kokoonpanosta oli 60 %
ammattisotilaita ja 40% varusmiehiä.
Ukrainan kriisin myötä yleinen asevelvollisuus palautettiin toukokuussa
2014. Armeijaa on uudistettu osin
Naton opein, mutta yhteistyö ei ole
ollut kovin syvällistä, koska Ukrainan edellinen presidentti Viktor Janukovits ei ollut kiinnostunut Naton
jäsenyydestä. Ukraina on joka tapauksessa osallistunut joihinkin Naton
harjoituksiin. Ukrainan armeijan heikohkoon suorituskykyyn vaikuttavat
oleellisesti puutteet rahoituksessa ja
varusteista.
Ukrainan armeijan kalusto on
pääasiassa entisen Neuvostoliiton
peruja, se on peräisin 1990-luvun
alusta jolloin maa irtautui Neuvostoliitosta ja sen alueelle jäi runsaasti
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kalustoa ja tarvikkeita sekä vahva
sotateollisuus entisen emämaan jäämistönä. Armeijan käytössä olevia
kotimaisia panssarivaunuja pidetään
erinomaisina, mutta niiden määrää
pidetään riittämättömänä, maavoimien käytössä olevan kaluston ollessa pääosin 1970-luvulta peräisin
olevaa vanhentunutta kalustoa. Ilmapuolustusjärjestelmä on Venäjältä
ostettu ja jäänyt jo ajastaan jälkeen.
Armeijan asearsenaalista löytyy noin
1000 panssarivaunua, joiden lisäksi
käytössä on rynnäkköpanssarivaunuja ja panssaroituja miehistönkuljetusvaunuja, sekä taisteluhelikoptereita.
Ydinaseita armeijalla ei ole. Sotilasasiantuntijoiden mukaan Ukrainan
armeijan ehkä parasta osaa ovat
maahanlaskujoukot ja merijalkaväki.
Armeija on ollut mukana kansainvälisissä rauhanturvaamisoperaatioissa,
mm. Kosovossa ja Afrikassa.
Venäjä sai Krimin haltuunsa helposti muun muassa siksi, että Ukrainalla ei ollut realistista suunnitelmaa
siltä varalta, että Venäjä miehittäisi
Krimin. Lisäksi armeija pyrki kevättalven 2014 aikana muutenkin
pysyttelemään sivussa Ukrainan
sisäisestä valtataistelusta ja Krimin
tilanteesta, pyrkien välttämään vastatoimia jotka olisivat voineet johtaa

vielä laajempiin sotilaallisiin toimiin.
Sotilasasiantuntijat arvioivat, ettei
Ukrainan armeija nykykunnossaan
pysty valtaamaan Krimiä takaisin.
Krimin valtauksen jälkeen toukokuussa, taistelut kiihtyivät Itä- Ukrainassa armeijan ja separatistien välillä,
kun Ukrainan hallitus ilmoitti aloittaneensa terrorismin vastaiset operaatiot. Näiden taisteluiden alkaessa
lännen sotilasasiantuntijat arvioivat
että Ukrainan armeijan valmiudessa
vastata idästä tulevaan hyökkäykseen
on haasteita. Armeijan liikekannallepanossa kestää kauan ja armeijan
tärkeimmät tukikohdat ovat pääosin
maan länsiosissa neuvostoaikojen
perinteen takia, jolloin hyökkäyksen
odotettiin tulevan lännestä. Näistä
tekijöistä huolimatta sotilasasiantuntijat arvioivat, että Ukrainan armeija pystyisi maasodassa vastaamaan
separatistien hyökkäykseen (myös
Venäjän tukemana) kohtuullisesti,
ainakin paremmin kuin Georgian
armeija vuonna 2008.

Liikekannallepano,
reserviläiset, ja vapaaehtoiset taistelijat
Yleiseen asevelvollisuuteen perustuva
järjestelmä lakkautettiin Ukrainassa
äskettäin, mutta käytössä on yhä pääosin vapaaehtoisuuteen pohjautuva, ei
ammattisotilaista koostuva armeija.
Maaliskuun 2014 alussa Ukrainassa
julistettiin osittainen liikekannallepano, jonka tarkoituksena oli vahvistaa
joukkoja noin 40000 sotilaalla. Maan
puolustusministeriö kutsui kaikki armeijan reservijoukot palvelukseen,
joukkojen oli ilmoittauduttava välittömästi. Noin puolet joukoista muodostui vasta perustetuista turvallisuusjoukoista. Samaan aikaan Ukraina pyysi
EU:lta, Yhdysvalloilta ja Natolta apua
ratkaisun löytämiseksi, jotta maan
alueellinen koskemattomuus voitaisiin turvata. Toukokuussa 2014 Ukrainan hallitus päätti palauttaa yleisen
asevelvollisuuden.
Tämän hetken arvioiden mukaan
Itä- Ukrainassa taistelee armeijan
riveissä 20000 - 25000 sotilasta.
Useiden arvioiden mukaan Ukrainan kriisiin olisi voitu saada ratkai-

su jo aikaisemmin, mikäli Ukrainan
hallitus olisi asettanut taisteluihin
käytettäväksi enemmän sotilaita ja
kalustoa. Arviot vaihtelevat, mutta
keskimäärin 50000 - 60000 sotilasta
olisi tämän hetken tilanteessa riittävä
määrä takaamaan Ukrainan armeijan
menestyksen Itä- Ukrainan taisteluissa separatisteja vastaan.
Virallisen liikekannallepanon
”laahatessa”, on joukkoja koottu ja
organisoitu vapaaehtoisten taistelijoiden pohjalta alkukesästä saakka.
Tunnetuimpia joukkoja ovat muun
muassa Azov-, Aidar- ja Shahtersik-,
ja Donbass- pataljoonat. Esimerkiksi
Donbass- pataljoona koostuu vapaaehtoisista taistelijoista, joista suurin
osa on ukrainalaisia. Osa pataljoonan taistelijoista on patriootteja, jotka haluavat taistella Itä- Ukrainan
”terroristeja” vastaan puolustamalla
kotiseutuaan. Yleisesti ottaen, ehkä
suurimpana motivaationa pidetään
kyllästymistä Ukrainan itsenäistymisestä (1991) saakka jatkuneeseen
yleiseen korruptioon. Erään Donbasspataljoonan sotilaan mielestä monet
vapaaehtoiset sotilaat ja hallituksen
joukkojen sotilaat haluavat muutosta
poliittiseen järjestelmään hallituksen ja parlamentin osalta. Elokuussa
2014 Donbass- pataljoonaan ”jonotti” jopa 6000 vapaaehtoista. Donbass- pataljoona pyrkii valitsemaan
joukkoihinsa henkilöitä, joilla on jo
taistelukokemusta. Pataljoonan johto,
Ukrainan puolustusministeriö sekä
turvallisuuspalvelu ovat neuvotelleet
pataljoonan varustamista moderneilla
raskailla asejärjestelmillä.
Ukrainan kriisin yhteydessä on
puhuttu paljon myös ulkomaalaisten
taistelijoiden osallistumisesta taisteluihin. Esimerkiksi separatistit ilmoittivat elokuun lopussa että heidän
riveissään taistelee jopa 4000 venäjän
kansalaista. Lisäksi turvallisuusalan
siviilifirmojen osallisuudesta taisteluihin on esitetty todisteita puolin ja
toisin. Venäjän YK- lähettiläs Vitali
Churkin syytti Yhdysvaltoja sodan
lietsomisesta palkkasotilaiden avulla. Separatistien ilmoitusten mukaan
he ovat eliminoineet 330 Ukrainan
hallituksen puolella taistellutta palkkasotilasta, joista pääosa oli puola-

laisten ja yhdysvaltalaisten firmojen
palveluksessa.
Joka tapauksessa Ukrainan armeijan varovainen liikekannallepano ei
ole ainakaan parantanut sen asemia
taisteluissa separatisteja vastaan. Toisaalta lukuisat vapaaehtoiset joukot
ovat tuoneet paikoitellen ratkaisevaa
lisävoimaa Itä- Ukrainan taisteluihin,
ja ovat osaltaan varmasti siirtäneet
Ukrainan hallituksen päätöstä liikekannallepanon nopeuttamisesta
ja laajentamisesta. Kriisi on myös
osoittanut että Ukraina tarvitsee jatkossa yleiseen asevelvollisuuteen
perustuvan puolustusjärjestelmän,
joka parhaimmillaan mahdollistaa
hyvin koulutetun, ja riittävän suuren,
armeijan perustamisen tarvittaessa.

Ukrainan maavoimien
ilmatorjunta
Maavoimien ilmatorjunnan päätehtävänä on joukkojen suojaaminen
taistelukentällä. Ilmatorjunta koostuu
lukuisista rykmentti- ja divisioonatason joukoista. Rykmenttien ilmatorjunnalle on tyypillistä suuri tulinopeus, liikkuvuus(taistelukestävyys),
ja kyky toimia useissa erilaisissa
toimintaympäristöissä. Pääkalusto
koostuu Tunguska-M1 (2S6) ilmatorjuntapanssarivaunuista, IGLA- olkapääohjuksista sekä Shilka (ZSU
23-4) ja Strela (SA-13 GOPHER)
- järjestelmistä. Divisioonien ilmatorjunnalle on puolestaan tyypillistä
suuri kantama ja tulivoima, ja niiden
pääkalustona ovat ohjusjärjestelmät
S-300V, Osa (SA-8 GECKO), BUKM1 (SA-11), ja TOR (SA-15). Ainoa
asejärjestelmistä erillinen tutka- ja
valvontajärjestelmä on KolchugaM. Järjestelmä kehitettiin vuosien
1993- 1997 aikana, ja sen sanotaan
olevan yksi maailman kehittyneimmistä passiivisista järjestelmistä
- sen väitetään havaitsevan jopa
häiveominaisuuksilla varustettuja
koneita (stealth).

Ukrainan maavoimien
lentojoukot
Maavoimien lentojoukot muodostavat liikkuvimman ja parhaan

reagointikyvyn omaavan suorituskyvyn. Lentojoukkojen tulee kyetä
suorittamaan kaikentyyppisiä tehtäviä kaikissa olosuhteissa Ukrainan
alueella. Tärkeimpiä tehtäviä ovat
tiedustelu, vastustajan kohteiden
tuhoaminen, kalusto- ja henkilöstötuki, tulituki maajoukoille, joukkojen
siirrot, sekä materiaalin ja henkilöstön toimittaminen sotatoimialueelle. Näitä tehtäviä suorittavat kaksi
maavoimien ilmarykmenttiä (3. ja
7. ilmarykmentti). Rykmentit on
varustettu MI-8 ja MI-24 helikoptereilla. Ukrainan ilmakuljetteiset
joukot muodostavat armeijan nopean
toiminnan joukkojen rungon. Joukot
koostuvat kahdesta ilmakuljetteisesta
prikaatista, maahanlaskuprikaatista,
ja yhdestä ilmakuljetteisesta rykmentistä. Joukot on koulutettu vaativien
tehtävien toteuttamiseen vastustajan
syvyydessä ja ne ovat jatkuvassa lähtö- ja taisteluvalmiudessa.

Ukrainan ilmavoimat
Itsenäisyyden aikana Ukrainan ilmavoimia on supistettu ja modernisoitu.
Näistä toimenpiteistä huolimatta,
suurin osa kalustosta on neuvostovalmisteisia koneita, jotka jäivät
Ukrainan alueella Neuvostoliiton
hajotessa vuonna 1991. Ilmavoimat
on kärsinyt rahoitusongelmista koko
itsenäisyyden ajan. Rauhan aikana
ilmavoimien ja ilmapuolustusjoukkojen vahvuus on noin 36,300
henkilöä ja noin 160 taistelukonetta
(joista toimintakuntoisia noin 80 taistelukonetta). Ilmavoimien kokonaisvahvuus on jopa 500 lentokonetta,
mutta tähän on laskettu myös kaikki
varaosiksi tarkoitettujen koneiden
rungot. Strategiset pommikoneet on
poistettu käytöstä ja muutamia niistä
on jopa palautettu vuosien saatossa
Venäjälle.
Tällä hetkellä Ukrainan ilmavoimat kykenevät operoimaan noin 160
taistelukoneella ja 22 kuljetuskoneella. Ukrainan maavoimat operoivat
72 MI-24 taisteluhelikopterilla ja
24 aseistetulla MI-8 helikopterilla.
Ukrainan merivoimat operoivat kolmella Beriev BE-12- koneella ja kahdeksalla KA-27 kopterilla. Lisäksi
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tua vuosien 2009 - 2015 aikana.
Uudelleenorganisoinnin jälkeen
ilmavoimien rauhan ajan vahvuus
olisi noin 20000- 233000 henkilöä,
joista 18000 -20000 olisivat sotilaita. Ilmavoimilla on suhteellisen
paljon kalustoa, mutta suurin osa
siitä kelpaa ainoastaan varaosiksi.
Arvioiden mukaan uudelleenorganisoinnin päättyessä ilmavoimilla olisi
120 taistelukonetta, ja noin 50- 60
kuljetus- ja erikoistoimintakonetta
(ELSO, tiedustelu). Uudelleenorganisoinnin toteutuksen vaiheesta ei
ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa ja
konfliktin lopputulos tulee varmasti
osaltaan vaikuttamaan sen lopputulokseen.
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Ilma-aseen rooli
Ukrainan ilmavoimien SU 27 (www.airheadsfly.com/wp-content/uploads/2014/03/su27ukraf201403162097_ukmindef.jpg)

merivoimilla on useita koneita jotka
eivät ole toimintakunnossa. Joka
tapauksessa ilma- ja ilmapuolustusjoukot ovat parhaassa toimintakunnossa tarkasteltaessa koko Ukrainan
armeijaa.
Hävittäjien osalta Ukrainan ilmavoimien suorituskykyisin konetyyppi
on SU-27 FLANKER. Operatiivisessa käytössä on 16 konetta, ja niiden
määrää voidaan tarvittaessa lisätä
nopeasti neljällä koneella. SU-27
ilmaherruushävittäjät operoivat
pääosin Mirgorodin ja Zhytomorin
tukikohdista. Sotshin olympialaisten
aikaan neljä konetta operoi Belbekin
tukikohdasta, suorittaen ilmapartiointia (AIR PATROL) osana kisojen
turvallisuusjärjestelyjä. Maaliskuun
2014 alusta lähtien SU-27 koneet
ovat suorittaneet aktiivisesti ilmapartiointia ilmasta ilmaan aseistuksella
varustettuna (esim. 6x R-27(ALAMO
C ja 4x R-73 (ARCHER)- ilmataisteluohjukset). Ennen Ukrainan kriisiä,
suorituskykyyn ovat vaikuttaneet heikentävästi SU-27 lentäjien vähäiset
lentotuntimäärät (noin 40 lentotuntia
vuodessa). Taisteluiden alettua neljää
SU-27- konetta käytettiin Krematorskin lentokentän takaisinvaltaamisen
tukena huhtikuussa 2014. Koneet
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hyökkäsivät yhdessä SU-25- koneiden kanssa lentokentälle. Separatistit
väittivät pudottaneensa yhden SU27- koneen alas, mutta Ukrainan
ilmavoimat eivät vahvista tapausta.
MIG-29 FULCRUM on ilmavoimien yleisin konetyyppi. Venäjän
vallatessa Krimin, Belbekin tukikohtaan jäi 39 kappaletta MIG-29
FULCRUM konetta. Venäläiset
ovat palauttaneet muutamia koneita,
mutta ovat pitäneet itsellään ainakin
seitsemän MIG-29 konetta (mahdollisesti kaikki Ukrainan ilmavoimien
modernisoidut MIG-29UM koneet).
MIG-29 koneita arvioidaan olevan
ilmavoimilla yhteensä noin 60- 80
kappaletta, joista toimintakunnossa on tällä hetkellä 24- 30 konetta.
Toimintakuntoisten koneiden lukumäärää voidaan nostaa tarvittaessa
korjaamalla 10- 20 konetta lisää.
Vasylkivin tukikohta toimii ainakin
yhden laivueen tukikohtana (12
konetta). Yksi MIG-29 ammuttiin
separatistien toimesta alas Donetskin
itäpuolella 7. elokuuta ja toinen kone
vaurioitui 17. elokuuta Luhanskin
alueella.
Parhaillaan ilmavoimat ovat
läpikäymässä suurta uudelleenorganisointia, jonka on määrä toteu-

Ilmavoimat kärsivät ”kalustotappiota” ilman taistelua, useiden
kymmenien koneiden jäädessä Krimin tukikohtiin. Krimin niemimaan
valtauksen jälkeen Ukraina lisäsi
puolustusmenojaan, tarkoituksena
palauttaa kalustoa takaisin toimintakuntoiseksi. Tarkoituksena on palauttaa 68 neuvostoaikaista konetta
taistelukuntoiseksi, mukaan lukien
TU-141- tiedustelukoneita.
Heinäkuun puolivälissä ilmavoimat saatettiin täyteen taisteluvalmiuteen. Ukrainan hallituksen joukkojen
taisteluja on tuettu kriisin aikana taisteluhelikoptereilla ja hävittäjillä. Esimerkiksi SU-25 koneita on käytetty
paikoitellen runsaasti ilmasta maahan toimintaan separatistien asemia
vastaan. Ilma-aseen suorituskyky on
keskeinen etu, joka hallituksella on
käytössään taisteluissa separatisteja
vastaan. Ilma-aseen käyttäminen
on toki myös saanut kansalaisilta ja
ihmisoikeusjärjestöiltä paljon vastustusta siviiliuhrien myötä. Runsas
ilma- aseen käyttö on myös lisännyt
riskiä koneiden alasampumisesta.
Separatistit ovatkin onnistuneet pudottamaan useita ilma- aluksia kriisin
aikana. Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Ukraina olisi tähän mennessä
menettänyt taisteluissa separatisteja
vastaan yhteensä 19 lentokonetta ja
helikopteria.
Toukokuussa 2014 separatistit

pudottivat MI-24 taisteluhelikopterin olkapääohjuksella, ja muutamaa
viikkoa myöhemmin aseistetun MI8 helikopterin Slovianskin alueella. Pudotuksissa kuoli yhteensä 16
sotilasta. Koneiden pudottaminen
lisäsi epäilyksiä Venäjän, tai sen sotilaiden, osallisuudesta taisteluihin.
Kesäkuussa separatistit pudottivat
ilmatorjuntaohjuksella laskeutumassa olevan IL- 76 kuljetuskoneen Luhanskin lentokentän lähellä, jolloin
49 Ukrainan sotilasta sai surmansa.
Ukrainan ilmavoimien nelimoottorinen Iljushin IL-76 kuljetuskone joutui separatistien tulituksen
kohteeksi, kun se oli lähestymässä
separatisteilta muutama päivää aikaisemmin takaisin vallattua Luhanskin
lentokenttää. Konetta ammuttiin todennäköisesti olalta laukaistavilla
ilmatorjuntaohjuksilla ja raskailla
konekivääreillä. Koneen ampujat
kuuluivat todennäköisesti Ukrainasta
irrottautumaan pyrkivän Luhanskin
kansantasavallan joukkoihin. Kuljetuskoneen tuho tallentui lentokentän
lähellä olleen liikennevalvontakameran nauhalle. Tallenteesta on nähtävissä kahden ohjuksen lento. Toinen
ohjuksista menee ohi, mutta toinen
osuu koneeseen ja räjähtää. Jokainen ilmatorjuntamies voi mielessään

kuvitella, kuinka helppo maali tällainen matalalla, loppuliu´ussa hitaasti
lentävä kuljetuskone viime kädessä
on. Nelimoottorinen kuljetuskone
aiheuttaa voimakkaan lämpöjäljen,
joten infrapunaohjuksen hakupää
lukittunee helposti kohteeseen.
Heinäkuussa separatistit pudottivat AN- 26 kuljetuskoneen ilmatorjuntaohjuksilla, sen lentäessä 6500
metrin korkeudessa Itä- Ukrainan
ilmatilassa. Kone oli kuljettamassa
ruokaa ja materiaalia hallituksen
joukoille. Koneen osia tippui Venäjän rajan läheisyydessä sijaitsevan
Izvarynen kaupungin lähipelloille.
Kaksi miehistönjäsentä onnistui
hyppäämään koneesta laskuvarjoilla,
kuusi miehistön jäsentä loukkaantui
alastulossa vakavasti. Ainakin yksi koneissa olleista selvisi takaisin
omien joukkojen puolelle, muiden
kohtalosta ei ole varmaa tietoa.
Tämäkin pudotus lisäsi epäilyksiä
venäläisten joukkojen osallisuudesta
taisteluihin tai ainakin Venäjän antamasta materiaalituesta separatisteille.
Separatisteilla oli ollut tähän asti hallussaan vain olkapääohjuksia, joilla
ei pysty pudottamaan näin korkealla
lentävää lentokonetta. Separatistit
ilmoittivat tapauksen jälkeen, että
kone pudotettiin SA-13 GOPHER

Ukrainen ilmavoimien IL-76 (http://img.planespotters.net/photo/398000/
original/76413-Ukrainian-Air-Force-Ilyushin-Il-76_PlanespottersNet_398244.jpg)

ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä.
SA-13 järjestelmän maksimi ampumaetäisyys on noin 3500m metriä,
joten Ukrainan hallituksen ilmoittaman lentokorkeuden perusteella
kone olisi lentänyt ko. järjestelmän
kantaman ulkopuolella. Separatistit
ilmoittivat että koneen lentokorkeus
oli paljon matalampi kuin ilmoitettu
6500 metriä. Lisäksi on epäselvää,
ammuttiinko ohjus Ukrainan vai Venäjän puolelta rajaa. Heinäkuussa
taisteluissa tuhoutuivat myös kaksi
SU-25 FROGFOOT lähitulitukikonetta. Separatistit pudottivat toisen koneen olkapääohjuksella, mutta
toisen koneen putoamisesta Ukrainan
hallitus syytti Venäjän ilmavoimia.
Heidän mukaansa Venäjän ilmavoimien kone pudotti Ukrainan ilmatilassa lentäneen SU-25 koneen
ilmasta ilmaan ohjuksella. Varmaa
tietoa tapahtuneesta on vaikea, tai
jopa mahdotonta, saada.
Eniten huomiota saanut tapaus on
ehdottomasti Malaysian Airlinesin
777-200ER koneen pudottaminen
ilmatorjuntaohjuksella. Kyseessä oli
reittilento (MH17) Amsterdamista
Kuala Lumpuriin, ja koneessa oli
283 matkustajaa ja 15 miehistön
jäsentä. Kone syöksyi maahan 17.
heinäkuuta 2014 Torezin kaupungissa Ukrainassa, 40 kilometrin päässä
Venäjän rajasta. Koneen korkeus
ennen tuhoutumista oli noin 10,5
kilometriä. Yhdysvaltalaislähteiden
mukaan kone ammuttiin alas venäläisvalmisteisella ohjuksella, mutta
Ukrainan armeija ja separatistit kiistävät kumpikin osallisuutensa alasampumiseen. Tapahtuman jälkeen
konfliktin osapuolet syyttivät vuoron
perään toisiaan koneen alasampumisesta. Ukrainan turvallisuuspalvelu
väitti kaapanneensa kaksi puhelua,
joissa venäläismieliset separatistit
keskustelevat oletettavasti Venäjän
sotilastiedustelun (GRU) upseerien
kanssa siviililentokoneen alasampumisesta. Lisäksi Ukrainan turvallisuuspalvelu julkaisi kuvia, joissa
väitettiin olevan BUK M-1(SA-11
GADFLY) ohjuslavetti Torezin kaupungin liepeillä tapahtumahetkellä.
Turvallisuuspalvelun mukaan ohjuslavetti kuljetettiin takaisin Venäjälle
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vain muutama tunti koneen alasampumisen jälkeen. Venäjän puolustusministeriö puolestaan väitti, että
matkustajakoneen pudotti ukrainalainen SU-25- kone, joka tutkakuvien
perusteella lensi samalla alueella
Malaysian airlinesin koneen kanssa. Esitetyn tutkadatan perusteella
koneiden välinen etäisyys olisi ollut
noin 3- 5 kilometriä. Julkisuudessa
on myös esitetty kuvia matkustajakoneen tuhoutuneesta ohjaamosta,
joiden mukaan siihen olisi ammuttu
kymmeniä laukauksia 30mm:n lentokonetykillä. ”SU-25- teorian” tukemiseksi useissa nettikeskusteluissa ja
-uutisissa todetaan, että BUK- järjestelmän käyttämä ilmatorjuntaohjus
tekee kohteeseen osuessaan vain yhden reiän. Tällainen väite on täysin
virheellinen, sillä BUK- järjestelmän
käyttämät ilmatorjuntaohjukset on
varustettu 70 kilon taistelulatauksella. Taistelulataus räjähtää herätesytyttimen toimesta noin 30 metrin
päässä kohteesta, tappavan sirpalevaikutuksen ulottuessa aina jopa 40
metriin saakka. Ohjuksen iskusytytin
räjäyttää taistelulatauksen osuessaan
kohteeseen, mikäli herätesytytin ei
ole jostain syystä toiminut. Näin ollen ilmatorjuntaohjuksen räjähdyksen aiheuttamat jäljet voivat näyttää

siltä kuin kohdetta olisi ammuttu
konetuliaseella.
Kansainväliset tutkijat yrittävät
selvittää tapahtumahetkellä vallinneita olosuhteita sekä tapahtumien
kulkua alueelta kerättyjen todisteiden ja lentokoneen datatallentimien
avulla. Epävarmuutta puolueettomalle tutkimukselle aiheuttaa se, että
ETYJ: n tarkkailijoilla oli suuria vaikeuksia päästä välittömästi koneen
turmapaikalle, koska turmapaikkaa
vartioivat separatistit käännyttivät
heidät takaisin useita kertoja. On siis
mahdollista, että osa todisteista on
hävitetty tai niitä on muutettu siten,
että ne antaisivat virheellisen kuvan
tapahtumista. Hollantilainen tutkintalautakunta julkisti ensimmäisen
alustavan raporttinsa Itä-Ukrainan
lentoturman tutkimuksista 9.9.2014.
Alustavan raportin mukaan, tutkimuksissa ei ole löytynyt merkkejä
teknisestä viasta tai miehistön virheestä. ”Kone hajosi ilmassa luultavasti ulkoa päin osuneiden useiden
nopeasti liikkuneiden esineiden
törmäyksen johdosta”, lautakunnan
tiedotteessa todetaan. Lento sujui
normaalisti noin kello yhteen sakka.
Noin klo 13.20 iltapäivällä ohjaamon
äänitallenne kuitenkin vaimeni yllättäen ilman minkäänlaista merkkiä

MH17 putoamispaikka (http://www.channelnewsasia.com/image/1274580/1405919204000/large16x9/768/432/mh17-crash-site.jpg)
40



Ilmatorjunta 3/2014

hätätilanteesta. Rungon osien leviäminen laajalle alueelle viittaa lentokoneen räjähtäneen ilmassa. Tutkintalautakunta painottaa, ettei alustava
raportti ota kantaa syylliseen. Täysi
raportti on odotettavissa aikaisintaan
vuoden 2015 puolivälissä.

Entä jos…
Venäjän joukot ovat saaneet kaikessa rauhassa vahvistaa asemiaan
ja olemassaoloaan Krimin niemimaalla. Samanaikaisesti Ukrainan
armeija on suorittanut vastatoimena
myös reserviläisiä koskevan osittaisen liikekannallepanon. Syytöksiä
ja todisteita Venäjän osallisuudesta
taisteluihin Itä- Ukrainassa on esitetty useista lähteistä, mutta Venäjä
on kiistänyt ne johdonmukaisesti.
Venäjä sanoo yksittäisten militanttien ja vapaaehtoisten taistelevan
separatistien puolella. Rajan molemmilla puolilla ”heilutellaan sapeleita” ja todennäköisyys suuremman
mittakaavan konfliktille kasvaa jatkuvasti. Kysymys kuuluukin ”kuinka todennäköisesti Venäjä aloittaa
hyökkäyksen Itä- Ukrainaan omilla
joukoillaan?”.
Useat analyytikot ovat korostaneet
Ukrainan ja Venäjän asevoimien välistä suurta eroa joukkojen määrän
ja kaluston osalta. Näiden tietojen
pohjalta arvioidaan, että Ukrainalla
ei tule olemaan minkäänlaisia mahdollisuuksia, mahdollisessa laajamittaisessa sodankäynnissä Venäjää
vastaan, ainakaan ilman Naton tukea (Ukraina on ainoastaan Naton
rauhankumppanuusmaa). Tähän
asti Venäjä on kiistänyt operoivansa Ukrainan alueella (pois lukien
Krimin niemimaa) ja on käyttänyt
voimaansa lähinnä tukemalla separatisteja kaluston ja henkilöstön osalta. Voimankäyttö on tähän asti ollut
pitkälti tavoitteiden saavuttamista
matalalla riskitasolla. Tästä hyvänä
esimerkkinä on Krimin niemimaan
ja Sevastopolin laivastotukikohdan
haltuunotto.
Itä- Ukrainan haltuunotto ei ainakaan tämän hetken “valossa” onnistu
enää ilman Venäjän asevoimien aktiivisia sotatoimia. Ukrainan armei-

jaan vaikuttaminen, erityisesti sen
lyöminen, vaatii ensimmäisenä sen
ilmapuolustuksen lamauttamista. Ukrainan ilmapuolustus koostuu pitkälti
samantyyppisestä kalustosta kuin
myös Venäjällä itsellään on käytössä.
Kylmän sodan aikana järjestelmien
todettiin olevan erittäin suorituskykyisiä. Esimerkiksi Yhdysvallat on
käyttänyt historian saatossa biljoonia dollareita näiden järjestelmien
tuhoamiseen kykenevien vasta-asejärjestelmien kehittämiseen (risteilyohjukset, ELSO- järjestelmät). Joka
tapauksessa Ukrainan ilmapuolustus
muodostaisi merkittävän haasteen
Venäjän ilmavoimille.
Mahdollinen yhteenotto ei tulisi
olemaan helppo tehtävä myöskään
Ukrainan ilmatorjunnalle. Pelkästään Krimin niemimaalla arvioidaan
olevan 31000 venäläistä sotilasta,
joiden tukena on kuljetus- ja taisteluhelikoptereita, kuljetuskoneita, ja
S- 300 ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä.
S- 300 järjestelmä muodostaisi korkean riskin Ukrainan ilmavoimien
kaikille operaatioille. Venäjän tehokkaan ilmatorjunnan lisäksi, Ukrainan
ilmavoimilla on haasteena puute
toimintakuntoisesta kalustosta sekä
riittävistä harjoitusmääristä. Vaikka
ilmavoimat on ”paperilla” vahva,
niin Krimin niemimaalle jääneiden
koneiden puute laskee suorituskykyä
merkittävästi. Nämä tekijät yhdessä
rajoittaisivat oleellisesti hyökkäyksellisten ilmaoperaatioiden tekemistä, ja painopiste muodostuisikin
todennäköisesti puolustuksellisten
ilmaoperaatioiden toteuttamiseen
(alueellisen koskemattomuuden
valvonta ja turvaaminen).
Venäjällä on käytössään Ukrainaa
huomattavasti suuremmat, modernimmat, ja suorituskykyisemmät
ilmavoimat. Pelkästään Venäjän
eteläosien tukikohdissa on arvioiden
mukaan noin 60 kappaletta MIG-29
konetta ja 36 kappaletta SU-27 hävittäjää, eli suunnilleen saman verran kuin Ukrainan ilmavoimilla on
kyseisiä koneita yhteensä. Venäjän
läntisissä tukikohdissa on noin 18
SU-33-, 20 MIG-29-, 51 MIG-31-,
ja 109 SU-27- konetta. Pelkästään
näillä konemäärillä voimasuhteet

S-300 ilmatorjuntaohjuslavetti (www.wikimedia.com)

ovat Venäjän hyväksi 3:1, ja voimaa
voidaan tarvittaessa projisoida muilta
alueilta lisää. Käytössä olevien tukikohtien kapasiteetti toisi luonnollisesti rajoituksia konemäärän kasvattamiselle. Venäjän ilmavoimilla
on lisäksi käytössään johtokoneita
(AN-50 MAINSTAY), joiden avulla
se voi valvoa laajoja alueita ja johtaa
koneosastoja. Ukrainalla ei ole vastaavaa kalustoa, joten Ukrainan ilmavoimien koneiden täytyisi muodostaa
tilannekuva omilla järjestelmillä tai
maasijoitteisten johtokeskusten tukemana. Venäläisten mahdollisesti
parempi tilannekuva, suurempi konemäärä, ja kokeneemmat lentäjät
olisivat todennäköisesti ratkaisevia
tekijöitä taisteluiden lopputuloksen
kannalta.
Kaikesta huolimatta, venäläisilläkin olisi mahdollisesti haasteita
toiminnassaan. Vastustajan ilmapuolustuksen lamauttaminen on tärkein
tekijä ilmaoperaatioiden menestyksekkäälle toteutukselle. Georgian
sota vuonna 2008 osoitti, että Venäjälle oli suuria ongelmia vastustajan
ilmapuolustuksen lamauttamisessa.
Lisäksi venäläisten maajoukkojen
komentajat eivät kyenneet jakamaan
tietoa ilma-aseen kanssa reaaliaikaisesti ja riittävän tehokkaasti. Tästä
johtuen tehokkaan tiedustelujärjestelmän tuottamaa tietoa ei voitu
hyödyntää taistelussa georgialaisia
joukkoja vastaan. Pimeätoimintakyvyn puute ei mahdollistanut operaatioiden toteuttamista vuorokauden
ympäri. Venäjällä ei ole tällä hetkellä
käytössä häivehävittäjää, joten todennäköisesti ilma-aseen osalta

tehokkain tapa ilmapuolustuksen
lamauttamiseen olisi käyttää tutkaan
hakeutuvia ohjuksia. Tehtävän onnistuminen edellyttää luonnollisesti
sitä, että vastustajan ilmatorjunta
aktivoituu ja laittaa järjestelmänsä (tutkat/ sensorit) päälle. Vaikka
ilma-ase onnistuisi tuhota alueella
olevia ilmatorjuntajärjestelmiä, niin
silti ilmapuolustuksen lamauttamisen
suorittaminen tällaisella operaatiolla
on melkoisen riskialtista.
Georgian ilmatorjuntaan verrattaessa, Ukrainan ilmatorjunta
on lukumäärältään suurempi ja se
toimii laajemmalla alueella. Laajassa ryhmityksessä on omat hyvät
puolensa, mutta samalla muodostuu
katvealueita, joita ilma-ase voisi
hyödyntää omassa toiminnassaan.
Tutkajärjestelmien painopiste on
Ukrainan länsiosissa, mutta useilla
järjestelmillä pystytään valvomaan
myös koko Ukrainan ilmatilaa. Suurin osa tutkajärjestelmistä on kiinteitä, joten Venäjä voisi vaikuttaa niihin
risteilyohjuksilla. On huomioitava,
että risteilyohjukset eivät sovellu
liikkuvien kohteiden tuhoamiseen.
Ukrainalla arvioidaan olevan noin 90
tutka-asemaa ja 29 S-300- ohjusjärjestelmän ryhmitysaluetta. Venäjällä
arvioidaan olevan noin 200 SS-21
(SCARAB)- risteilyohjusta, joiden
maksimikantama on korkeintaan
120 kilometriä. Ukrainan valtio
on noin 1200 kilometriä leveä itälänsisuunnassa, ja 400 kilometriä
pitkä etelä- pohjoissuunnassa. Näin
ollen vaikka ohjukset laukaistaisiin
valtioiden rajalta, niin ne eivät yllä
esimerkiksi pääkaupunki Kiovaan
Ilmatorjunta 3/2014
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saakka. Uusimman ohjustyypin
(SS-26, ISKANDER) maksimikantama on noin 400 kilometriä ja
niitä arvioidaan olevan operatiivisessa käytössä noin 60 kappaletta.
Iskanderilla pystytään vaikuttamaan
aivan läntisimpiä alueita lukuun ottamatta lähes kaikkialle Ukrainan
alueella. Eräiden arvioiden mukaan
Venäjä voisi saavuttaa ilma-aseen
toimintavapauden Itä- Ukrainassa,
jos se tuhoaisi noin 50- 70 % edellä
mainituista tutka- ja S-300- ohjusasemista. Vaikka kaikkia asemia ei
tarvitsisikaan tuhota, niin Venäjällä
ei olisi riittävästi ohjuksia ainakaan
tällä hetkellä. Jos Venäjä haluaisi
toimintavapauden joka tapauksessa
niin sen pitäisi tuhota jäljelle jääneet
asemat ja ryhmitysalueet ilmavoimien operaatioilla. Toinen vaihtoehto
on lamauttaa ilmaoperaation ajaksi
Ukrainan vaarallisimmat järjestelmät ELSO- menetelmiä käyttäen.
Operaation aikainen saatto- ja taustahäirintä eivät onnistuneet venäläisiltä
kovin hyvin Georgian sodassa 2008,
mutta Venäjän ilmavoimien mukaan
tämänkin osa-alueen suorituskykyä
on parannettu 2010- luvulla. Tämä
toimintatapa ei tietenkään pudota
valvontajärjestelmän kykyä pysyvästi vaan se on tarvittaessa toistettava
jokaisessa operaatiossa.
Paluu alkuperäiseen kysymykseen: ”Kykenisikö Venäjä tuhomaan Ukrainan ilmapuolustuksen?”.
Venäjän ilmavoimat ovat ottaneet
opikseen vuoden 2008 sodasta
Georgiassa, jolloin jopa heikosti
koulutetut georgialaiset onnistuivat
aiheuttamaan venäläiskoneille merkittäviä tappioita lyhyen konfliktin
aikana. Ilmavoimien määrärahat
ovat kasvaneet ja käytössä on tarkempia paikannusjärjestelmiä ja tutkaan hakeutuvia ohjuksia. Lentäjien
koulutukseen, erityisesti ilmapuolustuksen lamauttamisen harjoitteluun,
on panostettu. Elokuun 2014 alussa
Venäjä järjesti suuren ilmavoimien
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ilma-aseesta

Everstiluutnantti (EVP)
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä
RIA Novosti 26.07.2014

Venäjän ilmavoimissa
tullaan organisoimaan helikopterijoukot uudelleen.
Seuraavien muutaman vuoden kuluessa tullaan Venäjän Ilmavoimiin
muodostamaan yhteensä 14 maavoimien ilmailuprikaatia ja erillistä
helikopterirykmenttiä. Ilmavoimat
tulevat muodostamaan 10 maavoimien helikopterirykmenttiä, koska
Maavoimilla on 10 armeijatason yhtymää, joista jokaisella tulee olemaan
helikopterirykmentti. Lisäksi jokaisella neljälle sotilaspiirille tullaan
muodostamaan oma maavoimien
lentoprikaati. Helikopterirykmentit
tullaan varustamaan Ka-52, Mi-28N,
Mi-8MTV-5, Mi-8AMTSh ja Mi-26
kalustoilla suunnitelmien mukaisesti
kunkin alueen vaatimukset huomioiden. Jokaisessa rykmentissä tulee
olemaan 66 helikopteria (yht. 660
kpl) ja prikaatissa 84 – 88 kpl (yht.
336 – 352 kpl, eli kaikki yht. noin
1 000 kpl). Maavoimien lentoprikaatit ja erilliset helikopterirykmentit
tullaan muodostamaan Asevoimien
kehittämisen osana, sillä mikään
armeija ei voi itsevarma ilman lentojoukkoja. Sotilaspiirin alueelle
sijoitettua armeijatason yhtymän
toimintaa tuetaan lentojoukoilla ja
lentoprikaatit ovat valmiina suorittamaan tarvittaessa sotilaspiirin
määrittämiä strategisia tehtäviä.
RIA Novosti 04.08.2014,
RIA Novosti 06.08.2014

Yli 100 lentokonetta
ja ilmatorjuntajoukkoja
osallistui sotaharjoituksiin.
Yli 100 Ilmavoimien konetta on osallistunut sotaharjoituksiin Läntisen ja

S-300 pitkänkantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä Ashulukin ampumaalueella Astrakhanissa (© RIA Novosti, Pavel Lisitsin)

Keskisen Sotilaspiirin alueilla elokuussa. Harjoituksen osallistui mm
Su-27 ja MiG-31 hävittäjiä, Su-34 ja
Su-24 pommikoneita, Su-25 rynnäkkökoneita, Mi-8, Mi-24 ja Mi-28H
helikoptereita. Ilmavoimien yksiköitä eripuolilta Venäjää osallistui
harjoitukseen, jonka ensimmäisessä
vaiheessa lentokalusto uudelleen
ryhmitettiin Läntisen Sotilaspiirin
pohjoisista tukikohdista Keskisen
Sotilaspiirin tukikohtiin. Toisessa vaiheessa harjoituksen liittyvät
Eteläisen Sotilaspiirin lentojoukot
omista tukikohdistaan.
Harjoitukset Ashulukin ampumaalueella eteläisellä Venäjällä Astrakhanissa päättyivät toiminnalliseen vaiheeseen 6.8.2014, jolloin
venäläiset sotilaat valmistautuivat
harjoittelemalla toimintaa kahta
harjoitusvaltiota vastaan. Harjoitusten aikana sotilaat sotkeutuivat
Murmanian, joka sijaitsi Läntisessä
Sotilaspiirissä ja Uralian, joka sijaitsi
Keskisessä Sotilaspiirissä, väliseen
sotaan. Harjoituksen toiminnallisen vaiheen ensimmäisenä päivänä
Murmanian joukkojen odotettiin
hyökkäävän Uraliaan. Seuraavana
päivänä viholliset vaihtoivat paikkaa

harjoitellen sekä hyökkäyksellistä
että puolustuksellista toimintaa. Venäjä piti ilmavoimien harjoituksia
Ashulukin alueella 4.- 8.8.2014.
Harjoitukset pidettiin vuoden 2014
sotaharjoitussuunnitelman mukaisesti, joka oli hyväksytty vuonna 2013.
Ashuluk sijaitsee satojen kilometrien
päässä Ukrainan rajalta. Harjoitusta
johti Ilmavoimien komentaja kenraaliluutnantti Viktor Bondarev, harjoituksen osallistui noin 6 500 sotilasta,
800 kpl erilaista sotilaskalustoa, yli
100 lentokonetta samoin, kuin S-300
ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Vastatessaan kysymyksiin sotaharjoitusten
sijainnista USA:n ulkominiteriön
tiedottaja Jan Psaki totesi 5.8.2014,
että Yhdysvallat on huolestunut
harjoituksista ja pitää niitä provokaationa huolimatta harjoituspaikan
etäisyydestä Ukrainaan. Aiemmin
Psaki oli todennut Yhdysvaltojen
olevan syvästi huolestunut Venäjän
aikomuksesta pitää laajamittainen
lentosotaharjoitus lähellä Ukrainan
rajaa, lisäten, että tällainen harjoitus on provokatiivinen ja ainoastaan
palvelee jännityksen lisääntymistä.
Vastauksessaan Yhdysvaltojen huolestumiseen Venäjän PuolustusIlmatorjunta 3/2014
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peruslukemia
ilma-aseesta

ministeriö totesi, että Psakin tulisi
tarkastaa maantieteelliset tosiasiat
ennen kuin soittaa hälytyskelloja.
RIA Novosti 30.07.2014

Venäjän Ilmavoimilla
harjoitus arktisella alueella.
MiG-31 hävittäjät saattoivat harjoituksessa Tu-95MS strategisia
pommikoneita arktisella alueella.
Kamchatkan niemimaalle sijoitetun
Tyynen Meren Laivaston ilmavoimien tukikohdan MiG-31 hävittäjät
suorittivat käytännön harjoituksia
suojatessaan Tu-95 strategisia pomminkoneita arktisella alueella. Vuoden 2014 aikana itäinen Sotilaspiiri
on merkittävästi lisännyt harjoitustoimintansa määrää arktisella alueella.
Kaikki lentotoiminta on suoritettu
kansainvälisten säännösten mukaisesti kansainvälissä ilmatilassa
loukkaamatta muiden valtioiden
ilmatilojen rajoja. Kylmänsodan
ikoni Tu-95 muodostaa yhä Venäjän
kaukotoimintailmavoimien rungon.
Tu-95 kykenee kuljettamaan kerralla
kuusi Kh-55 ohjusta ja kykenee toimimaan vihollisen kohteita vastaan
kaikissa näkyvyys ja sääoloissa.
RIA Novosti 29.07.2014

pidetään kahdesti vuodessa ja siihen
osallistuu myös kaksi maahanlaskuyksikköä. Ennen lentoharjoitusta
ja kovapanosammuntoja lentäjät
läpikävivät ylimääräisen 10 tunnin
koulutusharjoituksen 3D lentosimulaattorilla. Harjoitukseen osallistui
Mi-8AMTSh, Mi-24, Ka-52, Mi-28N
ja Mi-35 helikoptereita.

Uusi ilmatorjunnan johtamisjärjestelmä käyttöön.
Teknis-teollinen Rubin yritys on
asentanut venäläisvalmisteiseen
GAZ Tigr maastoauton alustalle ainutlaatuisen ilmatorjunnan johtamisjärjestelmän, joka voi samanaikaisesti paikantaa 15 maalia sekunnin
kuluessa. Aiemmin venäläisillä joukoilla, jotka on aseistettu kannettavilla ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä,
ei ole ollut itsenäisesti toimivaa johtamis- ja maalinosoitusjärjestelmää.
Järjestelmän esittely ja käyttöönotto
mahdollistaa näille joukoille aiempaa
tarkemman maalitiedon vastaanottamisen. Puolustusministeriö on vaatinut tällaisen ajoneuvon luomista
kiireellisesti ja esitti sen perusvaatimukset. Järjestelmän tehtävänä on
turvata kattava suojaus marssilla
oleville joukoille ja toimittaessa

lähellä vastustajaa. Ajoneuvo voidaan saattaa toimintakuntoon alle
viidessä minuutissa. Ajoneuvolla
on omat tiedustelujärjestelmänsä ja
kykenee itsenäiseen toimintaan. Sen
lisäksi maalien määrittely ei kestä
kuin yhden sekunnin. Järjestelmä on
toimintakykyinen – 50 - + 60 celsiusasteen lämpötiloissa.
Järjestelmä on itsenäisesti kehitetty prototyyppi. Rubin yhtiö sopii
parhaillaan järjestelmän kokeiluista
Puolustusministeriön kanssa, jonka
jälkeen päätetään tullaanko sarjatuotanto aloittamaan. Rubin kertoi
yrittävänsä pitää kiinni periaatteesta,
että järjestelmässä käytettäisiin vain
puhtaasti venäläisiä komponentteja,
ottaen huomioon Venäjää kohtaa
asetetut viimeaikaiset pakotteet.
Rubin painotti, että kehitystyö oli
tehty aikaa säästävällä tavalla, alkaen vuoden 2013 puolivälissä. prototyypin valmistuessa toukokuussa
2014. Ajoneuvo esiteltiin Puolustusministeriölle Pihkovaan sijoitetun
76.Kaartin Ilmarynnäkködivisioonan
komentopaikkaharjoituksen yhteydessä, jolloin prototyypin rakenteen
ja ominaisuuksien kehittämiseksi
tehtiin muutamia esityksiä.

Laajamittainen taktinen
lentoharjoitus toimeenpantiin Venäjällä.
Noin 30 helikopteria ja 300 lentäjää
sekä maahenkilökuntaan kuuluvaa
erikoisosaajaa osallistuivat kovapanosammuntaharjoitukseen, jossa
ammuttiin raketteja osana kolmipäiväistä taktista lentoharjoitusta, joka
toimeenpantiin Venäjän Rostovin
Alueella ja Stavropolin territoriossa
Eteläisessä Sotilaspiirissä. Harjoituksen kuluessa helikopterijoukot
tuhosivat hyökkääjän maahanlaskujoukot ja antoivat tulitukea
jalkaväki- ja panssariyksiköille.
Tällainen laajamittainen harjoitus
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GAZ ”Tigr” panssaroitu maastohenkilöauto (© Photo, vapaasti käytössä)

järjestösihteeri tieDottaa

UUSIIN TEHTÄVIIN

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

19.6.2014 alkaen
- Kapt Jukka Heinänen MPKK:lle erityistehtävään (opiskelija/Saksa)
1.7.2014 alkaen
- Maj Pasi Seppälä PE:n kansliaan erityistehtävään
1.9.2014 alkaen
- Kapt Tuomas Pernu ILMASK:lle
1.1.2015 alkaen
- Evl Timo Hämäläinen MPKK:lle PVKVK:n johtajaksi
- Evl Teijo Oksanen MPKK:lle JOSPEL:n opetusryhmän johtajaksi
- Evl Tero Ylitalo JPR:iin RovItPston komentaja
- Evl Markku Ilvonen KAARTJR:iin OPOS:n apulaisosastopäälliköksi
- Evl Sami-Antti Takamaa MAASK:lle OPOS:n osastopäälliköksi
- Evl Tero Koljonen KARPR:iin OPOS:n apulaisosastopäälliköksi
- Evl Kari Pigg SATLSTO:on OPOS:n osastopäälliköksi
- Maj Jussi Jyrkinen PE OPOS:n osastoesiupseeriksi
- Maj Jorma Toivanen 1.LOGR:n osastopäälliköksi
- Maj Pasi Tyystjärvi PVLOGL:n JÄRJK:n sektorinjohtajaksi
- Maj Janne Kempas PVLOGL:n järjestelmäkeskuksen sektorinjohtajaksi
- Maj Ari Keski-Rauska PVLOGL:n järjestelmäkeskuksen osastoesiupseeriksi
- Kapt Petri Forssell PE:n LOGOS:n osastoesiupseeriksi
- Kapt Sami Elfving 1.LOGR osastoesiupseeriksi

98. kadettikurssi

(valmistuneet ja ylennykset luutnantiksi 21.8.2014)
Kad Sakari Alanko....................KARPR
Kad Mika Etelänsaari................PSPR
Kadkers Anssi Heinämäki.........PSPR
Kad Joni Huovila......................KARPR
Kad Kalle Lind..........................KARPR
Kad Eetu Lohi...........................KARPR
Kad Tommi Matilainen.............PSPR

Sotatieteenmaisterikurssi 3 (valmistuneet):
Ylil Riku Lemberg....................LAPITR
Ylil Tuomo Petrelius.................KARPR
Ylil Jussi Regina.......................LAPITR
Ylil Raimo Ruokonen...............PSPR
Ylil Jussi Sippola......................KARPR
Ylil Jaakko Saikanmäki............PSPR

Sotatieteenmaisterikurssi 5

(ylennykset yliluutnantiksi 21.8.2014)
Ltn Antti Kajan.........................PSPR
Ltn Janne Kallela......................KARPR
Ltn Janne Määttä.......................LAPITR
Ltn Juho Niinikoski..................PSPR
Ltn Jari Pulkkinen.....................KARPR

Esiupseerikurssi 66 (valmistuneet):
Kapt Pasi Aro............................PSPR
Kapt Jani Erkkilä.......................RUK
Kapt Jukka Heinänen................MAAVE
Kapt Mikko Henriksson ...........PSPR
Kapt Olli Hölsö ........................PSPR
Kapt Teemu Kuitunen...............ILMASK
Kapt Iisko Lehto.......................KARPR
Kapt Sami Nenonen..................ILMASK
Kapt Miika Sartonen.................VIESTIR

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,
fia.fager-pintila@mil.fi
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Yhdistys
VTT Timo Hellenberg:

UKRAINAN KRIISI
taustat ja toimijat
Tiistaina 7. lokakuuta 2014 klo 18–20
Messukeskus, Lahti
Tervetuloa!
Päijät-Hämeen osasto
Valtiotieteiden tohtori Timo Hellenberg
on Euroopan johtavia kriisinhallintaan
erikoistuneita asiantuntijoita. Hän on
asunut Kiovassa vuodesta 2011 jossa
työskennellyt mm. Naton ja Ukrainan
välisissä seminaareissa asiantuntijana.
Hän on analyysitoimisto Hellenberg
Internationalin toimitusjohtaja ja toiminut aiemmin mm. pääministerin neuvonantajana sekä Aleksanteri-Instituutin
EU-päällikkönä. Hänellä on lukuisia
luottamustoimia mm. Suomen ja Venäjän
Tiede- ja Teknologia-yhteistyökomissiossa sekä Paasikivi-Seurassa.
Timo Hellenberg on yksi hiljattain
ilmestyneen ”Myrskyn silmässä, Suomi
ja uudet kriisit” -kirjan kirjoittajista ja
valmistelee parhaillaan kirjaa Maidanin tapahtumista. Hänen blogeihinsa
voi tutustua Suomen Sotilas -lehden
nettisivuilla.

Merkkipäivä Turussa
Turun Ilmatorjuntapatteriston Kilta ry perustettiin 15.11.1964. Aikanaan nimi muutettiin Turun Ilmatorjuntakillaksi. Kilta vaalii 1937
alkaneita Turussa toimineitten ilmatorjuntajoukkojen perinteitä ja
toimii alueella palvelleiden ilmatorjuntamiesten yhdistyksenä.
Turun Ilmatorjuntakilta ry juhlii 50-vuotista taivaltaan 15.11.2014
laskemalla seppeleen perinnetykille. Onnittelujen vastaanoton ja
juhlien vieton paikkana on Heikkilän sotilaskoti. Juhlan päätteeksi
nautitaan illallinen, jonka jälkeen päästään tanssimaan korpraali
Möttösen ja Mettäradio-orkesterin tahdeissa.

Keski-Suomen
ilmatorjuntaosaston tapahtumia
31.10. Tikkakosken varuskunnassa muistomerkkipuiston avajaiset. Puistossa ilmatorjuntaa edustaa RMB-tykki, jonka kunnostusta
ovat rahallisesti tukeneet ITY ja sen Keski-Suomen osasto. Kun
BUK-ohjusjärjestelmä poistuu käytöstä, on RMB tarkoitus korvata
BUK ohjusvaunulla.
28.11. klo 18 Ilmatorjunnan vuosipäiväjuhla Jyväskylän Scandichotellissa. Juhlaesitelmän kyberpuolustuksesta pitää eversti Martti
Lehto.

Lapin ilmatorjuntakillan
syksyn tapahtumat

Killan syyskokous järjestetään 29.10.2014 Hotelli Santa Clausin
Kuru-kabinetissa klo 17.00 alkaen.
Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentaja everstiluutnantti Arto Ikonen
pitää kokousesitelmän aiheena. Nasams- ja Stinger-ohjusjärjestemät.

Juhlistathan juhlavuottamme tukemalla tukimaksulla
ilmatorjuntamiehen oppaan toimittamista!
Saaduilla tuotoilla katamme osan oppaan taitosta ja ensimmäisen erän painosta aiheutuvista kustannuksista.
Seuraavien erien painatus kustannetaan oppaasta saaduilla myyntituloilla.
Hallitus

TUKIMAKSU

Tavoitteena laadukas ilmatorjuntamiehen opas
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haastattelu

veteraanien kertomaa

Aunuksen Karjalan ilmatorjunta
vuoden 1944 suurhyökkäyksessä
– oppeja nykypäivään?
Haastattelun toteutus
Maaliskuussa 2014 vastasin tuntemattomasta numerosta tulleeseen
puheluun. Langan toisessa päässä
oli helsinkiläinen sotaveteraani Paavo Hyvärinen (s.1925). Hän kertoi
lukeneensa Ilmatorjuntalehden 1/14,
jonka teema oli ”kolmen yön ihme”.
Hyvärinen harmitteli, että Ilmatorjuntalehdessä ei ole kirjoitettu juurikaan
kenttäarmeijan ilmatorjunnasta ja
niiden taisteluista. Aihe oli hänelle
tärkeä, koska hän itse oli palvellut jatkosodan aikana Aunuksen kannaksen
ilmatorjuntajoukoissa. Päätimme korjata yhdessä tämä asian ja sovimme
tapaamisen hänen kotiinsa. Hyvärinen lupasi kutsua luokseen myös Pekka Louhivuoren (s.1921), joka myös
oli palvellut talvi- ja jatkosodassa
kenttäarmeijan ilmatorjuntajoukoissa.
Saavuin 2.huhtikuuta aurinkoisena
aamuna Paavo Hyvärisen asunnolle,
jossa hän otti minut vastaan vaimonsa
kera. Pekka Louhivuori saapui paikalla pienen hetken päästä. Seuraavien kolmen tunnin aikana sain kuulla
niin Paavon kuin Pekan sodan ajan
kokemuksia, jotka henkilökohtaisesti
pidin erittäin mielenkiintoisina. He
molemmat olivat astuneet palvelukseen vapaaehtoisena hyvin nuorina
ja erinäisten vaiheiden jälkeen olivat
päätyneet Aunuksen kannaksen joukkoihin. Haastattelun lähtökohdaksi
asetin itselleni tavoitteen löytää yhtenäisyyksiä heidän kokemuksistaan

nykypäivän taistelukentälle. Esitin
haastattelun lopussa muutamia kysymyksiä asetettuun tavoitteeseen
liittyen. Lisäksi sain Louhivuorelta
käyttööni hänen henkilökohtaiset
muistelmat ”Koulunpenkiltä sotaan”
ja Eversti Eino Tuompon muistion
Aunuksen kannaksen ilmatorjuntamiesten taisteluista VI AK:n alueella.
Tässä artikkelissa en käy läpi tarkasti
taistelujen kulkua, vain tarkoituksena
on nostaa esille yksittäisiä tapahtumia, jotka ovat mielenkiintoisia tai
muuten opettavaisia. Ajankohdaksi
olen valinnut vuoden 1944 kesäheinäkuun ja kohderyhmäksi Pekka
Louhivuoren johtaman ilmatorjuntajaoksen tapahtumat.

Aunuksen ryhmä
Venäläisten aloitettua suurhyökkäys Karjalankannaksella 9.6.1944,
jouduttiin joukkoja keskittämään
Karjalan Rintamalta torjuntataisteluiden tueksi. Käytännössä tämä
tarkoitti sitä, että Aunuksen Ryhmää
heikennettiin kahdella divisioonalla
ja yhdellä prikaatilla. Näin ennen
Aunuksen Kannaksen taisteluiden alkamista Aunuksen ryhmällä oli käytettävissään enää yksi armeijakunta,
VI AK, jota komensi kenraalimajuri
Aarne Leopold Blick. Armeijakuntaan kuuluivat kenraalimajuri Selim
Isaksonin 7. Divisioona, kenraalimajuri Antti Kääriäisen 8. Divisioona,
kenraalimajuri Kustaa Tapolan 5.

Syvärin rintamalla vastapäätä Lotinanpeltoa: eversti Helminen, kapteeni
Lapinleimu, kapteeni Soiniemi, Helppi, Sjöholm ja insinööri luutnantti
Kautto. Syväri 1941.09.12 (SA-kuva)
Ilmatorjunta 3/2014
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Divisioona ja eversti Kuistion 15.
Prikaati ja niiden kokonaisvahvuudeksi muodostui noin 50 000 miestä. Aunuksen Ryhmää komentanut
kenraaliluutnantti Lennart Oesch
komennettiin johtamaan Karjalankannaksen puolustusta, jonka johdosta 15.6 uudeksi Aunuksen Ryhmän
komentajaksi tuli hyökkäyssodan
käynnin mestari kenraaliluutnantti
Paavo Talvela.
VI armeijakunnan tueksi oli muodostettu vuonna 1943 majuri Helppin
komentama Ilmatorjuntarykmentti
11, johon kuului viisi kevyttä ilmatorjuntapatteristoa (KvItPsto). Kahta
patteristoa käytettiin VI AK:n alu-

Kartta Aunuksen kartta (Lähde:
Suomi 85 - Itsenäisyyden puolustajat - Sodan kartat (Ari Raunio),
2003, sivu 264)

eella yhteispatteristoina ja kolmea
patteristoa alajohtoportaiden alueella ilmatorjuntatukipatteristoina.
Yhteensä rykmentissä oli 18 kevyttä
ilmatorjuntapatteria. Aktiiviupseereita koko rykmentissä oli kolme, joten
vastuu lepäsi pääosin reserviläisten
varassa. Ilmatorjuntajaosten pääkalustoina olivat joko 40 mm kanuunat
tai 20 mm raskaat konekiväärit.

Varaa itsellesi aina reservi,
jolla voit reagoida yllättäviin
tilanteisiin
Aunuksen ryhmän etulinja oli
muodostunut Syvärin joen pohjoispuolelle lukuun ottamatta laajaa
sillanpääasemaan Syvärin eteläpuolella Lotinanpellossa ja vastuualueen
sivuilla olivat Ääninen ja Laatokka.
Voimasuhteiden muuttuessa epäedulliseksi Mannerheim antoi Aunuksen

Ryhmällä käskyn siirtyä puolustuksesta viivytykseen. Talvelan viivytyssuunnitelmassa oli ensin määrä
tyhjentää Lotinanpellon sillanpää,
minkä jälkeen viivytystä jatkettaisiin
25 kilometriä pohjoisempana PSSasemassa (Pisi-Saarimäki- Sammatus. Syvärin eteläpuolella sijainnut
sillanpää tyhjennettiinkin 17. kesäkuuta. Se onnistui niin hyvin, että
neuvostojoukot huomasivat tapahtuneen vasta kahta päivää myöhemmin.
PSS-linja, jota oltiin valmisteltu asemansodan aikana edusti esteineen,
taisteluhautoineen, tuliasemineen
ja korsuineen kevätkesällä 1944 jo
melkoista taisteluvalmiutta.

Suurhyökkäys
Syväriltä U-asemaan
Aunuksen Ryhmän vastustajana oli
kenraaliluutnantti A. Krutikovin joh-

12

Jaoksen asemapaikat
1 Uslanka
2 Voimalaitos
3 Luostari
4 Aunuksenlinna
5 Säntämä
6 Rajakontu
7 Manssila
8 Miinalanjoki
9 Uusikylä
10 Uuksujoki
11 Pitkäranta
12 Nietjärvi

11
10
9

8
7
6
5
4
1

3

2

tama 7. Armeija, johon kuuluivat 4.
Armeijakunta (2 divisioonaa ja yksi
merijalkaväen prikaati), 127. Kevyt
Armeijakunta (3 prikaatia), 3 7 .
Kaartin Armeijakunta (3 divisioonaa
ja yksi prikaati), 99. Armeijakunta
(3 divisioonaa ja yksi merijalkaväen prikaati) ja 150. Linnoitusalue
(2 divisioonaa). 7. Armeijan voimat
käsittivät noin 150 000 miestä, 340
panssarivaunua ja rynnäkkötykkiä,
1600 kenttätykkiä ja kranaatinheitintä, sekä noin 600 lentokonetta.
Ryhmittymän tehtävänä oli tuhota
Aunuksen Ryhmä ja edetä Karjalankannaksen suomalaisten joukkojen
selustaan.
Kannaksella Suurhyökkäys alkoi
varhain aamulla 21. kesäkuuta, jolloin alkoi 3 tuntia 32 minuuttia kestänyt tykistökeskitys. Suomalaisten
joukot eivät pystyneet estämään 7.
Armeijan joukkojen Syvärin joen ylitystä ja iltaan mennessä 7. Armeija
saanut oli 16 kilometriä leveän ja
kahdeksan kilometriä syvän sillanpääaseman. Päämaja vaati Talvelaa
työntämään hyökkääjän takaisin
Syväriin, mutta neuvostojoukkojen
ylivoima painoi VI Armeijakunnan
joukkoja vastustamattomasti taaksepäin. Neuvostojoukkojen ahdistama
suomalaisten joukot vedettiin PSSasemaan 24.kesäkuuta mennessä.
Neuvostolaisten toteuttama maihinnousu 23.kesäkuuta Tuulosjoen
alueelle muodosti todellisen uhan
jättää suomalaiset pääjoukot mottiin PSS-asemaan. Maihinnousseen
70.Merijalkaväkiprikaatin tehtävänä oli katkaista rannikon suunnassa
kulkevat rauta- ja maantiet ja estää
suomalaisten joukkojen vetäytyminen Aunuksesta ja sen reservien
siirto Viteleen suunnasta, kunnes
7. Armeijan pääjoukot saapuisivat.
Tämä onnistuessaan olisi käytännössä tarkoittanut 5.Divisioonan ja 15.
Prikaatin tuhoa. Suomalaiset yrittivät
24.kesäkuuta toteutetulla vastahyökkäyksellä lyödä pois maihinnousseet
joukot Tuuloksen alueelta, mutta siinä vaiheessa se oli saanut riittävästi
joukkoja alueelle ja vastahyökkäyksellä ei saavutettu haluttua tulosta.
Samanaikaisesti PSS-asemassa käytiin voimakkaita taisteluita. Neuvos-

tojoukot onnistuivat murtamaan rintaman Pisin alueella, jonka johdosta
PSS-asema oli kokonaan uhattuna.
Ryhmän komentaja Talvela antoi
VI Armeijakunnalle käskyn työntää
maihinnousseet joukot Laatokkaan,
mutta PSS-asemaa ei pidettäisi. VI
Armeijakunnan komentaja kenraali Blick näkemys tilanteesta erosi
täysin ja hän uskoi joukkojensa tuhoutuvan jos hän ei vetäisi niitä pois
välittömästi Tuuloksen sillanpään ohi
pohjoisemmaksi. Blick salasi illalla
24.kesäkuuta antamansa käskyn irtautua PSS-asemasta Talvelta, koska
tiesi ettei hän saisi siihen lupaa.

Jos viivytyksessä tullaan
taaksepäin liian lyhyin askelin,
ei missään olla valmiina
panemaan lujasti vastaan
Suomalaisten onneksi 25. ja 26.kesäkuuta olivat sateisia ja myrskyisiä,
joka esti lisäjoukkojen tulon Tuuloksen sillanpäähän ja neuvostoilmavoimien käytön vetäytyviä joukkoja vastaan. Maihinnousut osasto onnistui
katkaisemaan vetäytyvien yksiköiden rauta- ja maantieyhteydet, mutta
suomalaiset kiersivät Tuuloksen sillanpään metsään rakennettua kiertotietä pitkin. Suomalaisten selviydyttyä Tuuloksen maihinnousukriisistä
puolustus asettui Vitelen-Suurimäen
linjalle. Aunuksen Ryhmän vasemmalla sivustalla taistelleet 8. Divisioona ja 7. Divisioona vetäytyivät
metsiä ja soita myötäillen Vieljärven
maastoon. PSS-aseman murtuminen
nopeutti vetäytymistä. Äänislinnasta luovuttiin taistelutta puolelta öin
27.–28. kesäkuuta. Kahden päivän
raskaiden taistelujen jälkeen 5.
divisioonan oli vetäydyttävä Suurimäen viivytyslinjaan. Heinäkuun
1. päivän yönä puna-armeijan kaartinjoukot karkottivat suomalaiset
sieltä Salmin-Tulemajoen tasalle.
Salmin-Tulemajoen viivytyslinjalla
taisteltiin ankarasti 4.–6. heinäkuuta,
josta joukot joutuivat irtautumaan
kohti U-asemaa 7.heinäkuuta.
VI Armeijakunta oli onnistunut
kuin ihmeen kautta siirtämään kaikki joukkonsa viivyttäen U-asemaan,
joka piti sisällään 25 kilometriä

valmista sekä vielä 45 kilometriä
rakentamatonta linjaa. Joukot olivat kuluneet pahoin kolme viikkoa
kestäneissä taisteluissa, mutta myös
7. Armeija oli kokenut suuria tappioita hyökkäystaktiikkansa johdosta.
Heinäkuun 10. päivänä aamuna Uaseman joukot saivat taistelukosketuksen viholliseen Lemetin alueella,
jossa suomalaistykistön avustamana
ne pysäyttivät 7. Armeijan kärjen.
Seuraavana yönä neuvostojoukot
ryhmittyivät Nietjärven koillis- ja
eteläpuolelle. Aamupäivällä 11.heinäkuuta alkoivat kiivaat viikon
mittaiset taistelut, jossa neuvostojoukot pyrkivät saamaan murron
aikaiseksi U-asemaan. Nietjärven
alueella neuvostojoukot onnistuivat
saavuttamaan osittaista menestystä, mutta suomalaisten rintamalinja
kesti. Iltapäivällä 15. heinäkuuta
hyökkääjä murtautui kolmannenkin puolustuslinjan läpi Teirilammen pohjoispuolella ja Yrjölässä,
Nietjärven lounaisrannalla. Tässä
vaiheessa Aunuksen Ryhmän reservi
vedettiin mukaan taisteluun Nietjärvelle ja seuraavien kolmen päivän
aikana toteutetuilla vastahyökkäyksillä aiheutettiin vastustajalla
merkittävät tappiot ja se onnistuttiin
pysäyttämään. Ilmatilaa hallinneet
neuvostokoneet olivat jatkuvasti
suomalaisten kiusana aiheuttaen
paljon tappioita.
Puna-armeijan suurhyökkäys torjuttiin Nietjärvellä ja tilanne muuttui
asemasodaksi heinäkuun loppuun
mennessä kaikkialla U-asemassa.
Neuvostoliiton 114. Divisioona oli
kärsinyt raskaan tappion. Divisioonan yksi jalkaväkirykmentti JR 763
oli tuhoutunut melkein kokonaan
ja samoin pääosat JR 536:sta ja JR
363:sta. Yksistään sisäänmurtoalueelta korjattiin yli 1 000 neuvostosotilaan ruumiit. Koko Nierjärven
operaatio oli maksanut 7. Armeijalle
runsaan 2 000 miehen hengen suomalaisten menettäessä 500 miestä.
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Pekka Louhivuoren
kokemukset kesästä 1944
Ryssän panssarivoimien hyökkäyksessä
tukemassa olleita
tankkeja tuhottuina ja
liikuntakyvyttöminä:
Eteenpäin pitkin metsälinjaa mentäessä, on
seuraavana 52 tonnin
KV-hyökkäysvaunu,
josta polttopullot, kasapanos ja oma räjähtänyt ammusvarasto ovat
tehneet selvää jälkeä.
Syvärin voimalaitoksen
lohko 1942.04.19 (SAkuva)

Pitkän oppimäärän
ilmatorjuntamies
Pekka Louhivuoren ilmatorjuntamiehen ura alkoi syksyllä 1938, kun he
veljensä kanssa liittyivät Helsingin
suojeluskunnan ilmatorjuntapatteriin.
Talvisodan aikana hän toimi Helsingin ilmapuolustusaluekeskuksessa.
Jatkosodan alkutaipaleet Pekka
palveli Ilmatorjuntarykmentti 1:ssä
josta hän siirtyi Karjalankannakselle
palvellen erilaisissa ilmatorjuntatehtävissä, kunnes siirtyi Aunuksen
kannakselle vuonna 1943. Tässä
vaiheessa hän oli käynyt upseerikoulun Santahaminassa ja hänen sotilasarvonsa oli vänrikki. Aunuksen
Karjalassa hän aloitti luutnantti Veli
Lehtosen johtamassa KvItPtrissa,
jossa toimi 1.jaoksen johtajana tehtävällä suojata Luostarin kylän alueella
olevat huoltojoukot. Yksikkö kuului
KvItPsto 10 alaisuuteen, joka toimi
5.Divisioonan ilmatorjuntatukipatteristona. Ennen suurhyökkäyksen
alkua jaos vaihtoi asemiaan Syvärin
voimalaitokselle syyskuussa 1943,
Aunuksen kaupunkiin joulukuussa
1943 ja Uslangan kylään toukokuussa 1944 ja lopulta takaisin Aunuksenlinnan alueelle 1.kesäkuuta
1944 (karttaan on merkitty jaosten
tuliasemapaikat)

Pidä omiesi puolta
Syyskuussa 1943 jaos sai käskyn
siirtyä Luostarin kylästä Syvärin
Voimalaitoksen sillanpääasemaan
alistettuna taktisesti jalkaväkirykmentti 2 komentajan alaisuuteen.
Tämä tarkoitti käytännössä siirtoa
50
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eturintamaan jatkuvan vihollisuhan
alle. Vänrikki Louhivuori joutui
myös ”taistelemaan” omien kanssa.
Joulukuussa 1943 jalkaväkirykmentti
2:n komentaja, eversti Snellman, halusi Louhivuoren luopuvan jaoksen
autojen rauniosuojasta, jotta hän
voisi sijoittaa omansa ja esikuntansa
autoja sinne. Louhivuori perusteli
Snellmanille suojapaikan merkityksen jaokselleen panssaritorjuntatehtävään liittyen. Pienen kiistelyn
jälkeen eversti joutui toteamaan, ettei
vänrikki antanut periksi ja autot saivat jäädä suojaan.

Kehitä omaa toimintaasi
jatkuvasti omien
kokemusten perusteella
Ennen neuvostoliittolaisten suurhyökkäystä 9.kesäkuutta Karjalankannakselle oli asemasota kestänyt 33
kuukautta. Tänä aikana ilmatorjunta-

joukot eivät levänneet laakereillaan
vaan olivat kehittäneet toimintaansa
ja organisaatioitaan kokemusten
perusteella. Ilmatorjuntayksiköitä
pidettiin jatkuvassa valmiudessa ja
vihollisen ilmatoiminta oli epäsäännöllisen säännöllistä asemasodan
aikana kiihtyen vuoden 1944 kesää
kohden. Yksiköiden tehtäviin kuului
myös valmistautua panssarintorjuntaan sekä maamaalien ammuntaan.
Voidaankin todeta, että ilmatorjuntayksiköt olivat asemansodan aikana
pystyneet pitämään yllä hyvän osaamistason käytännön harjoittelulla
vihollisen ilmavoimien kanssa.
Maataistelukoneen IL-2 vahva
panssarointi esti valtaosan käytössä olevien keveiden kranaattien
läpäisyn. Ongelma ratkaistiin täyttämällä lippaisiin joka kolmanneksi ammukseksi panssariluoti.
Asemasodan aikana IT-yksiköiden
pysyessä paikallaan vihollinen kiersi

ilmatorjunta-asemat ja pystyivät näin
toimimaan vapaasti ilmatorjunnan
ulottumissa. Ratkaisuksi kehitettiin
yllätystoiminta. Aluksi selvitettiin
mitä kautta vastustaja tavallisesti
lensi ja sopivana ajankohtana siirrettiin yksikkö salassa paikalle väijytysasemaan ja naamioitiin hyvin.
Sitten odotettiin, että vihollisen kone
lensi viritettyyn ansaan ja avattiin
tuli yllättäen. Tulos oli tavallisesti
hyvä. Vastaavaa käytäntö sovellettiin
myös siirtyessä uusiin asemiin, jossa
yllätyksen jälkeen jatkettiin suojaamistehtävällä. Ennen Louhivuoren
siirtymistä Voimalaitokselle vuonna
1943 oli neuvostopanssarivaunu
päässyt linjojen läpi, jonka eräs ilmatorjunnan alikersantti tuhosi kasapanoksella. Tämän jälkeen käskettiin
valmistella panssaritorjunta-asemat
etulinjan tuntumaan torjumaan panssareiden hyökkäykset.

Valmistaudu pahimpaan
Merkit hyökkäyksen alkamisesta olivat ilmassa kesäkuun alussa, joten
Louhivuoren jaos ryhtyi valmistautumaan tulevaan hyökkäykseen Aunuksenlinnassa. Tykkiasemien suojavalleja vahvistettiin, lähitaisteluasemia
valmisteltiin ja tarkat suunnitelmat
tehtiin pikaista asemanvaihtoa ajatellen. Suunnitelmassa oli määrätty
jokaiselle miehelle oma tehtävä ja
näin oltiin valmiina siirtymään milloin tahansa uusiin tuliasemiin (esim
panssarintorjunta). Taistelut alkoivat
kiivaina 20.kesäkuuta. Neuvostokoneita osallistui hyökkäykseen 800,
jotka tekivät 1.hyökkäyspäivänä yli
1300 ja toisena sekä kolmantena
hyökkäyspäivänä kumpanakin melkein 1900 lentoa.

Esimerkin voimaa
Louhivuoren jaos sain käskyn aloittaa vetäytyminen Aunuksesta kohti
Tuulosta aamuyöllä 25.kesäkuuta.
Marssireitti oli täynnä vetäytyviä
joukkoja, joita huonosta säästä
huolimatta ahdistelivat vastustajan
maataistelukoneet. Louhivuorella
ei ollut tarkkaa tietoa pioneerien
rakentamasta kiertotiestä. Asia rat-

Vetäytymisvaiheessa tiet menivät paikoin todella huonoon
kuntoon. Raskasta kalustoa jouduttiin jättämään maastoon..
Ylä-Vitele 1944.06.27 (SA-kuva)

kesi kuitenkin seuraavasti; ” Niinpä
tullessamme maihinnousualueen
reunalle kohtasimme keskellä tietä everstin arvoisen upseerin, joka
oli aivan ilmeisesti 15. Prikaatin
komentaja eversti Kuistio. Hänellä
oli kädessään pajukeppi ja sillä hän
näytti meille, että olisi käännyttävä
jyrkästi oikealle arveluttavan näköiselle tielle. Tilanne oli niin kriittinen,
että itse prikaatin komentaja valvoi
henkilökohtaisesti, että perääntyvät
joukot ohjautuvat oikeaan suuntaa.”

Lyhytkin asemanvaihto
voi pelastaa hengen
Tuulosjoen ylityksen jälkeen jaos
oli Säntämän tien varressa asemissa
koko yön ja 26.kesäkuuta jaos siirtyi tuliasemiin Rajakonnun kylän
korkealle mäelle, jossa seuraavana
päivänä huono sää rajoitti vastustajan lentotoimintaan. Aamupäivällä
28.kesäkuuta kuitenkin vastustajan
toiminta kasvoi, ja jaos joutui useamman ilmahyökkäyksen kohteeksi. Lisäksi jaoksen toimintaa rajoitti
neuvostolaivaston kranaattituli. Tässä
vaiheessa Louhivuori teki oman ratkaisun ja siirrätti jaoksen tykit noin 1
kilometrin ilmasuojaiseen paikkaan.
Hän kertoo tapahtuneesta seuraavaa;
”Ajoimme tien viereen puiden alle
ilmasuojaan. Aloin tutkia kartasta uusia tuliasemia. Samanaikaisesti alkoi
etelästä jälleen kuulua voimakasta

pommikoneiden jyrinää. Totesimme
sieltä lähestyvän noin 50 Boston
pommikonetta sekä epälukuisan
määrän maataistelukoneita. Koneet
pudottivat pomminsa Rajakonnun
mäkeen aivan aikaisempien tuliasemien kohdalle.” Ilman kyseistä asemanvaihtoa olisivat jaoksen tappioita
olleet raskaat. Uudet asemat löytyivät
Rajakonnun mäen etelärinteestä, josta
muistoksi Pekalle jäi karttalaukkuun
osunut pommin sirpale.
Louhivuoren ja hänen jaoksen matka jatkui seuraavat päivät taistellen ja
asemia vaihtaen. Kesäkuun 30.päivä
jaos siirtyi Rajakonnusta lyhyeksi aikaa Manssilan kylän pohjoispuolelle
ja sieltä Salmin kylän Miinalanjoen
sillan pieleen. Aamuyöstä 2.heinäkuuta jaos suuntasi uusiin tuliasemiin noin
viiden kilometrin päähän Tulemajoesta
pohjoiseen, mutta jo illalla tuli käsky
siirtyä Uuteenkylään. Ammukset olivat loppuneet Rajakonnussa ja ammustäydennyksenä tulleet ammukset olivat
käyttökelvottomia. Uudessakylässä
jaos sai tarpeelliset ammustäydennykset ja pystyi näin jatkaman tehtäväänsä. Ammuksista oli koko Aunuksen
kannaksen alueella kova pula. Olikin
käsketty säästää ammuksia ja tulta ei
saanut avata jos vihollinen lensi yli
4000 metrin etäisyydellä. Uudessakylässä jaoksen lähelle putosi kone,
jonka lentäjä hyppäsi varjolla läheiseen metsään. Pudonneesta koneesta
löytyi lentäjän kartta, jossa oli merIlmatorjunta 3/2014
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kitty punaisella ympyrällä kaikki tien
suunnassa sijaitsevat suomalaisten
ilmatorjunta-asemat.

Piiloudu tarvittaessa
Päivällä 6.heinäkuuta jaos sai käskyn siirtyä välittömästi Uuksujoen
yli johtavan sillan lähelle suojaamaan
siltaa ja perääntyviä joukkoja. Louhivuori muistelee tapahtumia seuraavasti; ”Peltoaukean pohjoisreunassa
sijaitsi sankka kuusimetsä. Se oli
täynnä omia joukkojamme. Meidän
tuliasemamme oli noiden joukkojen
suhteen huonossa paikassa. Jos ryssän
maataistelukoneet syöksyvät ampuen
ja pommittaen niskaamme avaamme
tietysti tulen, jolloin hyökkäävien
koneiden pommit saattaisivat pudota
takana olevaan metsään ja aiheuttaa
siellä oleville joukoille aivan turhia
tappioita. Sen vuoksi annoin miehille
käskyn naamioida tykkimme hyvin,
jolloin vihollinen ei havaitse tuliasemaamme. Pojat toimivat käskyni
mukaan. Sitten saapuivatkin maataistelukoneet matalalla lentäen ja etsivät
selvästi tuliasemiamme. Ne kiersivät
useaan kertaan päällämme avaamatta
tulta. Sen jälkeen ne poistuivat. Uusia
hyökkäyksiä ei tapahtunut. Ilmeisesti
ryssä oli tiedottanut muille koneilleen,
ettei tuliasemia näkynyt Uuksujoen
varrella. Yön hämärässä tuli metsästä eräs kapteeni luokseni. Hän kiitti
minua siitä, ettemme avanneet tulta.”

Se toimii joka kykenee
Yöllä 9.heinäkuuta jaos suoritti
asemanvaihdon Pitkänrannan kylän
pohjoispuolelle, josta se jatkoi seuraavana iltana kohti Loimolan tien
varteen lähelle Koiriojan asemaa.
Seuraavien päivien taistelut jatkuivat
rajuina, koska jaos toimi vihollisen
painopistesuunnassa. Vihollisen lukuisat lentohyökkäykset ja tykistökeskitykset olivat jatkuvana riesana
alueella. Louhivuori kertoo 12.hei52
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Ilmatorjunta tuoti
vastustajan ilmavoimille merkittävät
tappioit Aunuksen
kannaksen taisteluissa kesä-heinäkuussa
1944. It-tykki on
ampunut ja miehistö katselee ryssän
koneen tuhoa. Syväri,
Voimalaitoksen lohko
1944.06.18 (SA-kuva)

näkuun tapahtumasta; ” Päällämme
hyrräsi 3-4 maataistelukonetta. Ne oli
saatava päältämme pois ja ammuttava
alas. Syöksyin kakkostykin poteroon.
Pyysin tykinjohtajaa tuomaan miehet
tykille. Tykin johtaja oli kuitenkin
aivan sokissa. Hän makasi poteron
nurkassa vavisten kalpeana. Totesin,
että tykin johtaja oli nyt kykenemätön
johtamaan tykkiään. Pyysin sitten 4
lähintä miestä mukaani tykille. Hyppäsin itse sivusuuntaajan paikalle.
Kun korkeussuuntaaja ja lataaja
saatiin paikalle, miehet aloittivat tulitoiminnan. Suuntaaminen oli vaikeata, koska ilma oli täynnä savua ja
tomua. Jossakin paloi metsää. Meteli
oli suunnaton. Niin ryssän kuin omakin kenttätykistö ampui kiihkeästi.
Ammuntamme meni onnistuneesti.
Ainakin yksi koneista putosi. Muista
emme saaneet selvää huonon näkyvyyden johdosta.” Meno jatkui samanlaisena vielä neljä päivää ennen
kuin vihollinen saatiin pysäytettyä.

Lopuksi
Aunuksen kannaksen taistelut vaikuttivat ratkaisevasti omalta osaltaan
itsenäisyyden säilymiseen. 7.Armeija
ei kyennyt jatkamaan hyökkäystä ja
näin sivusta uhka pystyttiin elimi-

noimaan. Neuvostojoukkojen tappiot
olivat valtavat. On arvioitu, että vihollinen menetti taistelussa yhteensä
Aunuksen kannaksella noin 45 000
miestä. Vastaavasti Aunuksen Ryhmän kokonaistappiot olivat noin
11 200 miestä. Aunukset Ryhmän ilmatorjuntajoukkojen saavutukset olivat merkittävät. Eri lähteistä riippuen
on arvioitu, että ilmatorjuntatykistö
ampui alas perääntymistaisteluiden
aikana noin 220 konetta. Ilmatorjuntajoukot menettivät kaatuneina 28
sotilasta (5 upseeria, 5 aliupseeria ja
18 tykkimiestä) ja haavoittuneina 64
sotilasta (3 upseeria, 19 aliupseeria ja
42 tykkimiestä) ja kadonneina 6 sotilasta (2 aliupseeria ja 4 tykkimiestä.).

Ilman ilmatorjuntajoukkojamme olisi ollut kyseenalaista olisiko Aunuksen
Ryhmä tuossa hirvittävässä
maataistelukoneiden
painostuksessa voinut
pysäyttää ryssät U-linjalle.
Välittäkää miehillenne
parhaat kiitokseni –
Paavo Talvela
Majuri Janne Kananen
Maanpuolustuskorkeakoulu
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LAPITR:n sotilasvala ja
- vakuutustilaisuus Torniossa
…Joukkoa, johon kuulun sekä paikkaani
siinä, en jätä missään tilanteessa,...
rykmentin 1.Ilmatorjuntapatterin alokkaita
vakavana juhlallisessa tilaisuudessa.

Lapin ilmatorjuntarykmentin ja Lapin lennoston viimeinen yhteinen
sotilasvala ja -vakuutustilaisuus järjestettiin perjantaina 22.8. Torniossa.
Esilukijana toimi Tornion kaupunginjohtaja Raimo Ronkainen. Valan
ja vakuutuksen vastaanottivat Lapin
ilmatorjuntarykmentin komentaja
everstiluutnantti Arto Ikonen sekä
Lapin lennoston komentaja eversti
Jukka Ahlberg. Paraatijoukkoja komensi Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentaja everstiluutnantti
Tero Ylitalo. Uusiksi tykkimiehiksi ja
lentosotamiehiksi nimitettiin yhteensä
395 varusmiestä. Vuoden vaihteessa
Lapin ilmatorjuntarykmentti lakkaa
itsenäisenä joukko-osastona, mutta
varusmieskoulutus jatkuu edelleen
Rovaniemellä. Sitä jatkaa Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo yhtenä
Sodankylän Jääkäriprikaatin joukkoyksikkönä. Heinäkuun saapumiserän alokkaat ovat Lapin lennoston
viimeinen saapumiserä. Ensi vuoden
alusta lähtien ei lennostoon enää tule
uusia alokkaita, vaan kaikki Rovaniemelle palvelukseen astuvat menevät
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristoon.
Teksti ja kuvat
Jaana Vienola

Valan esilukija, joukko-osastojen komentajat, sotilaspastori Niko Ryynänen sekä liput järjestyneenä sotilasvalalle Pohjan stadionille. Takana
näkyy pieni osa runsaslukuisesta juhlapäiväyleisöstä.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston komentaja everstiluutnantti Tero
Ylitalo johtaa ohimarssijoukkoja etunenässä.
Ilmatorjunta 3/2014
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Nordic Helmet 2014

järjestettiin Helsingin ilmatorjuntarykmentissä

Kuvassa ilmatorjuntaupseereita Suomesta, Ruotsista ja Norjasta.

Pohjoismaiseen NORDEFCO-yhteistyösopimukseen nojautuva NORDIC
HELMET esikuntaharjoitus järjestettiin ensimmäistä kertaa Suomessa.
Aikaisemmin valmisteluvastuu on
ollut muilla osallistujamailla. Panssariprikaatissa 1.-5.9.2014 järjestetty
Harjoitus oli järjestysluvultaan neljäs. Harjoituksen yhteydessä pidettiin
myös NocGI-kokous Maavoimien
esikunnan johtamana.
Harjoituksen suunnittelu- ja toteutustiimiin kuuluivat kapteenit Markus
Sovelius, Joni Laitinen ja Kimmo
Paananen majuri Tomi Tuomen johtamana. Harjoitukseen osallistui suomalaisten lisäksi sotilaita Ruotsista
ja Norjasta.
Ruotsissa vuonna 2013 järjestetyn
harjoituksen palautteessa oli esitetty
mielenkiintoa suurkohteen ilmatorjunnan suunnittelulle. Näin ollen
tilannekehyksenä harjoituksessa käy54
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tettiin monelle ilmatorjunta-aselajin
parissa työskentelevälle niin kovin
tutun oloista tilannetta Ylämaan ja
Alamaan konfliktista. Esikunnat
heitettiin tällä kertaa Ilmatorjuntarykmentti 1:n johtoon Kokkolan
suurkohteen suojaamiseksi varsin
monikansallisella kalustolla. Suomessa käytössä olevien kalustojen
lisäksi käyttöön annettiin muita pohjoismaissa käytössä olevia ilmatorjuntajärjestelmiä. Esimerkkinä näistä
mainittakoon norjalaisten NASAMS
ja ruotsalaisten AMB valvontatutka.
Työskentely aloitettiin annetun
materiaalin - suunnitteluperusteiden
- pureskelulla ja tehtävän erittelyllä
kolmessa monikansallisessa esikunnassa. Heti alusta oli nähtävissä, että
eri ryhmät tulevat tekemään hyvinkin
erilaisia ratkaisuja niin tuotoksien
kuin työskentelytapojenkin osalta.
Tämä onkin yksi kansainvälisten

harjoitusten suola - oman ratkaisun
vertaaminen muiden maiden asevoimien tapaan ratkaista sama ongelma.
Ensimmäisenä
tehtävänään
esikuntien tuli tuottaa yksityiskohtainen arvio vastustajan ilmaaseen toiminnasta, jossa tuli ottaa
huomioon maastoanalyysi annetun
taustamateriaalin osalta. Suuri osa
työskentelyyn varatusta ajasta meni
eri kansallisuuksien suunnitteluprosesseista keskusteluun. Tästä
johtuen myös lopulliset tuotokset
olivat hyvin erilaisia keskenään.
Tiukkojen opponointien ja keskustelujen jälkeen kaikkien ratkaisujen
todettiin tukevan seuraavan tehtävän
tavoitteita.
Ensimmäisen tehtävän jälkeen
harjoitusjoukko kävi Helsingissä,
jossa nautittiin erikoistutkija Martti
Helmisen erinomaisesta Helsingin
suurpommituksia koskevasta esityksestä, kiertoajelusta ja vierailusta
sotamuseoon.
Historiallinen aspekti takaraivossa
esikunnat pääsivät suunnittelemaan
viimeistä tehtävää, jossa laadittiin
toiminta-ajatus, taistelujaotus ja joukkojen käyttö. Ryhmien tietopyynnöt
tilanteeseen liittyen pitivät myös
järjestelyorganisaation kiireisenä.
Tuotosten esittelyn yhteydessä käytiin aktiivista keskustelua ilmatorjuntayksiköiden käyttöperiaatteista.
Havaintojen perusteella harjoituksen parasta antia oli tänäkin vuonna
keskustelut, joissa vaihdettiin tietoa
ja kokemuksia eri maiden toimintatavoista. Harjoituksen tilannekehys
ja annetut tehtävät toimivat hyvänä
viitekehyksenä näille keskusteluille.
Kapteeni Markus Sovelius
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti
Panssariprikaati
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Toiseksi viimeiset mohikaanit
– ilmatorjuntamiehet esiupseerikurssi 66:lla
Esiupseerikurssi 66 aloitti opinnot Maanpuolustuskorkeakoulussa 12.8.2013 ja valmistui 18.6.2014. Kurssin ilmasotalinjalla
opiskeli 11 ilmatorjuntaupseeria kolmelta eri kadettikurssilta.
Everstiluutnantti Mano-Mikael Nokelaisen johdolla ilmatorjuntaupseereita valmennettiin ilmapuolustuksen esiupseerien
haastaviin tehtäviin muuttuvissa Puolustusvoimissa.
Eri upseerisukupolvia yhdistävät monet tekijät yhteisistä kokemuksista
arvomaailmaan. Yksi vaikuttaa olevan se, että jokainen sukupolvi tuntee
olevansa niitä viimeisiä ”vanhan kunnon palvelusjärjestelmän” kasvatteja,
koska tämän jälkeen koulutusta on
aina muutettu siten, että sillä on hädin
tuskin mitään tekemistä upseerikoulutuksen kanssa. Oma kurssimme ei
tee tähän juurikaan poikkeusta. Esiupseerikurssimme järjestysnumeroltaan
66 on toiseksi viimeinen tämänmuotoinen kurssi. Esiupseerikurssin 67
viimeiset mohikaanitkin ovat jo
saapuneet saarelle. Tämän jälkeen
esiupseerienkin koulutusjärjestelmä
muuttuu. Vuosikymmenien aikana
tehdyt koulutusjärjestelmien muutokset on kuitenkin nähtävä positiivisena.
Puolustusvoimat seuraa aikaansa ja
koulutuksenkin on muututtava.
Mattinykäsmäinen ”bon voyage”fiilis oli päällimmäisenä mielessä, kun
vuosi sitten saavuimme Santahaminaan aloittamaan esiupseerikurssia.
Vanha tuttu Hevossalmen siltakin
tuntui vanhaan tyyliin olevan aina
auki meriliikenteelle silloin, kun
siitä haluaa yli. Saarella meitä oli
linjan johtajana odottamassa Nokelaisen Mano, valtaosalle meistä
kurssilaisista tuttu kurssinjohtaja jo
kadettiajoilta ilmatorjuntakoulusta.
Auditoriotalon sotilaskodissa kahvia
juodessa tuntui kaikilla olevan yksi
yhteinen muistikuva kadettiajoilta: Ne
esiupseerikurssin sedät ovat todella
vanhoja! Pakko myöntää, että oma

näkökulma on kymmenessä vuodessa
jalostunut. Toisaalta kun katseli ohi
kulkevien kadettien naamoja, niin
valitettavasti oli nähtävissä, ettei
tilanne ollut kadetin näkökulmasta
muuttunut. Kurssikaverit olivat sisimmässään kuitenkin samanlaisia,
kuin vuosikymmen aikaisemminkin.
Hivenen oli vain eroosio kuluttanut
naamaa ja toistuvat pesut kutistaneet
virkapukuja.
Opiskelu ilmasotalinjalla toi uutta
näkökulmaa aikaisempiin opintoihin
verrattuna. Aikaisemmilla virkaurakursseilla opiskelun pääpaino oli
ollut selkeästi maavoimien toimintaympäristössä. Nyt huomasimme
olevamme lähes lentäjiä siis itsekin.
Oppimisen kannalta oli mielenkiintoista päästä entistä lähemmin
tutustumaan ilmavoimien toimintatapoihin ja kulttuuriin, jotta yhteinen
ilmapuolustus oli paremmin ymmärrettävissä. Toisaalta ”korpisoturien”
kanssa toimiminen oli vastaavanlainen kokemus sinisille veljille. Molemmin puolin on yhteiselle asialle
paljon annettavaa. Maavoimiakaan
ei ollut onneksi unohdettu. Heinuvaarassa toteutettu pariviikkoinen
taktiikan harjoitus piti yhteyden
maavoimien virkaveljiin voimissaan. Ilmatorjunnan sodankäynti on
kuitenkin aina yhteistoimintaa yli
puolustushaararajojen.
Vuoden aikana auditoriossa eteen
kävelytettiin suuri joukko alansa
ehdottomia ammattilaisia. Usein oli
nähty vastuullisen opettajan toimesta

paljon vaivaa, jotta puhumaan oli saatu juuri tietty ihminen. Parhaimmillaan asiansa osaava ja pedagogisesti
lahjakas luennoitsija sai opiskelun
tuntumaan ihan vilpittömän mukavalta. Iloksemme havaitsimme, että
MPKK:lla oli otettu ennakkoluulottomasti kokeiluun uusia opetusmenetelmiä. Opetusmenetelmistä kokeiltiin
lähes kaikkea perinteisistä luennoista,
etäopiskelusta ja ryhmätöistä, verkkoluentojen sekä oppimiskeskustelujen kautta aina paneelikeskusteluihin
saakka. Vanhempien lukijoiden kannalta lienee kuitenkin lohduttavaa
kuulla, että taktiikan harjoituksissa
tussit, kelmut ja karttakepin kulma
olivat edelleen voimissaan. Välillä
oli sellainen olo, että oppia yritettiin
takoa visaiseen kalloon oikealta ja
vasemmalta – hyvällä ja pahalla.
Kurssi oli suurimmalle osalle ensimmäinen kokemus varsinaisesta
aikuisopiskelusta puolustusvoimissa.
Pakko myöntää, että voittopuolisesti
positiivinen sellainen.
Kokonaisuudessaan kurssi yllätti
intensiivisyydellään ja kokonaisvaltaisuudellaan. Paljon tehtiin hommia
aina Hangosta Rovajärvelle ja Uppsalasta Vekaranjärvelle. Hedelmällisimmät keskustelut käytiin usein lajitoverien kanssa iltaisin. Opiskelun
ja vapaa-ajan raja oli hyvin häilyvä.
Opiskelua leimasi erinomainen kurssihenki ja yksilöiden halu kehittyä.
Suuri kiitos opettajille ja Maanpuolustuskorkeakoulun muulle väelle meidän eteemme tekemästänne
työstä. Vuodesta jäi mukavasti uusia
(johtamisen) työkaluja tulevaa työuraa ajatellen. Kurssiveljille perheineen toivotamme kaikkea hyvää niin
elämään yleensä kuin työurallekin.
EUK 66:n ilmatorjuntamiesten puolesta,
kapteenit Iisko Lehto ja Sami Nenonen
Ilmatorjunta 3/2014
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Ilmatorjuntamiehet Jukolan viestissä
Kansainvälinen viestisuunnistuskilpailu, 66. Jukolan viesti ja 37.
Venlojen viesti, juostiin Kuopion
Vehmersalmella 14.- 15.6.2014. Ilmatorjuntayhdistys osallistui Jukolan
viestiin yhdellä joukkueella. Jukolan
viesti järjestetään vuosittain viikko
ennen juhannusta. Vuodesta 1949
juostu viesti on kasvanut 41 joukkueen Jukolan viestistä nykyiseen
noin 1500 joukkueen viestiksi. Ensimmäinen Venlojen viesti juostiin
vuonna 1978.

Suunnittelusta toteutukseen
Kaikki tämän vuotisen joukkueen
suunnistajat olivat kokeneita Jukolan
kiertäjiä, joita kaikkia yhdisti palvelus uran jossain vaiheessa Panssariprikaatissa. Talven aikana heräsikin
ajatus kokoontua yhteen Jukolan
viestin merkeissä ja perustaa Ilmatorjuntayhdistyksen joukkue. Tämän
jälkeen alkoi taustatyö joukkueen saamiseksi mukaan Puolustusvoimien
ja Jukolan viestin välisiin sopimusjoukkueisiin. Samaan aikaan alkoi
juoksijoiden rekrytointi palveluksessa
olevien ilmatorjunta-aselajissa palvelevien keskuudessa. Lopulta joukkue
oli määrävahvuinen ja mukana sopimusjoukkueiden listalla.
Jukolan viestin joukkueen jäsenet
edustivat lopulta kaikkiaan viittä eri
joukko-osastoa. Panssariprikaatista
mukaan ilmoittautuu kolme juoksijaa
ja muutenkin Panssariprikaatin tuki
oli merkittävä tämän vuotisessa projektissamme. Myös Venlojen viestiin
saatiin ilmoitettua joukkue mutta
valitettavasti tänä vuonna joukkue
joutui jättämään tapahtumaan väliin.
Ensi vuonna uudestaan mukaan!
Alkuperäisen ajatuksen mukaan
joukkueemme piti kilpailla Ilmatorjuntayhdistyksen nimellä. Nimeä
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jouduttiin kuitenkin vaihtamaan
ilmoittautumisen viime hetkillä erilaisista syistä johtuen. Lopulta kaikki
oli hyvin ja joukkue oli ilmoitettu
mukaan nimellä Ilmatorjunta 1.

Kilpailutapahtuma
Kilpailua edeltävällä viikolla jouduimme tekemään vielä viime hetken
muutoksia joukkueen kokoonpanoon.
Kaikista haasteista huolimatta joukkue matkasi määrävahvuisena kilpailupaikalle valmiina kohtaamaan
ennakkoon haastavaksi mainostettu
kilpailumaasto. Jukolan viesti ei ole
vain juoksukilpailu vaan se on tapahtuma itsessään. Kilpailukeskukseen
nousee vuosittain kauppojen ja ravintoloiden muodostama kilpailukeskus.
Joukkueemme saapui kilpailupaikalle Venlojen viestin harrastajajoukkueiden saapuessa maaliin.

Kilpailu
Jukolan viestin lähtö auringon laskiessa on ikimuistoinen kokemus,
jonka jokainen sen kokenut muistaa
pitkään. Tämän vuotisen Jukolan
viestin lähtölaukauksen ampui Ilmavoimien Hornet, jonka ylilentoa
täydensi räjähdykset. Joukkueemme
joutui aloittamaan uutena joukkueena
kilpailun takarivistä. Siitä huolimatta avausosuuden juoksijamme nosti
sijoitustamme monta sataa sijaa.
Yön aikana sijoituksemme vaihteli
ollen kuitenkin tuhannen paremmalla
puolella.
Jukolan viestissä tavalliset kuntoilijat ja maailman huiput ottavat
mittaa toisistaan (ja itsestään) samalla radalla, joka on tehty huippusuunnistajia varten. Tämä on yksi
asia, joka tekee kilpailusta ainutlaatuisen. Kuntoilijan tulee pitää maas-

tossa korvansa ja silmänsä auki ja
kuunnella samalle rastille menevien
suunnistajien rastikoodien huutelua.
Toki suunnistustaidostakin on apua...
Aamun sarastaessa meidän osaltamme varmistui yksi tavoite. Saimme kuudennen osuuden juoksijan
omalle osuudelleen ennen yhteislähtöjä. Ankkuriosuuden jouksijan
kohtaloksi jäi vielä joutua ankkureiden yhteislähtöön. Parannettavaa
ensi vuodelle siis jäi. Joukkueemme
ankkuri aloitti viimeisen osuuden
Kalevan Rastin juhliessa viestivoittoaan. Ankkurimme saapui hurjan
kannustuksen siivittämänä loppuviitoitukselle aurinkoisessa kelissä.
Joukkueemme sijoitus oli kunniakkaasti tuhannen parhaan joukossa.

Haaste on heitetty
Suunnittelu seuraavan vuoden Jukolan viestiin aloitettiin viimeisten
joukkueen jäsenten ollessa vielä
maastossa. Tapahtuma on niin hieno,
että joukkue päätti tehdä siitä perinteen ja koota ilmatorjuntamiehistä ja
-naisista joukkueet Jukolan viestiin.
Ja olisiko tässä myös mahdollisuus
yhdistää järjestökenttää hienon liikuntatapahtuman yhteydessä.
Seuraava Jukolan viesti juostaan
Turun Suunnistajien ja Paimion Rastin järjestämänä Paimiossa. Tulevan
vuoden maasto tulee varmasti olemaan varsinaissuomalaista haastavaa
suunnistusmaastoa. Joukkueen tai
joukkueiden kokoaminen aloitetaan
talven aikana purjehduskauden päätyttyä. Harjoittelu tulevaa tapahtumaa
varten kannattaa aloittaa ajoissa, koska lehtemme päätoimittaja on haastanut ilmailu 5-ottelijat ensi vuoden
kilpailussa....
Antti Metsänvirta, osuus 2
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Nastakurssi, ITUK 28
60 vuotta
Nastakurssilaiset
kokoontuivat
3.6.2014 juhlistamaan 60 vuotta sitten tapahtunutta kurssin päättymistä.
Tapaaminen aloitettiin aamukahvilla
Musiikkitalossa. Kurssilta valmistui 45 upseerikokelasta, heistä on
ruodussa 27 ja joista paikalle saapui
19. Esteen oli ilmoittanut 6 henkilöä, joten osallistumisprosentti oli
todella vakuuttava. Se kuvaa hyvin
kurssilaisten kiinteätä yhteishenkeä,
joka on näkynyt aina kurssin kahden
vuoden välein tapahtuvissa kohtaamisissa. Näiden lisäksi turkulaiset ja
helsinkiläiset kokoontuvan vuosittain
yhteen useamman kerran. Kaukaisimmat kurssilaiset tulivat Nivalasta,
Kuhmosta ja Joensuusta.
Kurssijulkaisun kannessa on kuva,
jossa upseerioppilas ihailee Lohtajan
ampumaleirin majoitusalueen eteen
mäntyihin ripustettua isoa nastaa.
Kurssijulkaisussa on myös oppilaiden säveltämä ja sanoittama kurssimarssi. Kunnioittaakseen kurssinsa
johtajaa, majuri (kenraaliluutnantti)
Kai Halmevaaraa he tilasivat hänen
muotokuvansa taiteilija Johanna
Ryönänkoskelta. Hän on ilmatorjuntalinjan kouluttajan, yliluutnantti
(majuri) Urpo Ryönänkosken tytär.
Muotokuva on nykyään Parolassa,
HELITR:n esikunnan käytävällä.
Kahvin yhteydessä Ola Laiho, joka
on yksi Musiikkitalon suunnittelijoista, kertoi meille mielenkiintoisia
ratkaisuja talon suunnittelussa. Esitys
poiki vireän keskustelun. Talo tuli
tutuksi hänen opastamallaan kierroksella.
Tämän tilaisuuden jälkeen siirryimme Ostrobotnialle. Jääkärihuoneessa söimme maittavan aterian.
Matti Hurme kertoi suunnitelmista

kurssitapaamisien järjestämisestä, ja CarlOlof Homén esitti
värikkäällä tavallaan
kavalkadin kurssikokoontumisien liittymisestä Suomen ja maailman tapahtumiin.
Alustukseni pohjalta
virisi keskustelu oppilas- ja kokelasaikojen
aseiden vaikutusmahdollisuuksista verrattuna nykyisiin
asejärjestelmiin. 88 RMB ulottuu
Kansalaistorilta tasalle VartiosaariVuosaari ja NASAMS Gumbostrandiin. Erityistä huolta aiheutti
ilmatorjunnan
korkeatorjunnan
puute. Suuresti epäiltiin ilmavoimien
mahdollisuutta torjuntatehtäviin, kun
osa sen tehtävistä suuntautuu kauaksi ammuttaviin ilmasta maahan
ohjuksiin. Millaisilla ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä ja milloin BUKjärjestelmän korkeatorjunta saadaan
korvattua? Lehtitiedot Stringer-jär-

jestelmän käytön alkamisesta otettiin
ilolla vastaan.
Kurt ”Kurre” Lindholm ilahdutti
jälleen meidät kitarallaan säestämillä
lauluillaan. Niiden lomassa rattoisa
tarinointi jatkui keskeytymättä yhteiskuvan ottamiseen saakka.
Kahden vuoden kuluttua tapaamme
jälleen!
Teksti ja kuvat
Hannu Pohjanpalo
kurssin apukouluttaja ja
ilmatorjuntaihminen

Ilmatorjunta 3/2014
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Toijalan Sotilastaitokilpailu

tukee jäsenhuoltoa ja kenttäkelpoisuutta
Toijalan seudun reserviupseerikerhon
järjestämällä Sotilastaitokilpailulla
on vahva perinne. Joka toinen vuosi
järjestettävä tapahtuma toteutettiin
jo seitsemännen kerran ja siitä on
muodostunut yksi kerhon suosituimmista tapahtumista. Kilpailun
tavoitteena on haastaa mahdollisimman laajalti yhdistyksen jäsenistö
kertaamaan sotilasjohtajan ja sotilaan
perustaitoja. Kilpailu järjestetään yhteistyössä Ilmatorjuntayhdistyksen
Hämeen Osaston kanssa. Kapteeni
Petri Ruotsalainen Helsingin Ilmatorjuntarykmentistä vastasi tapahtumasta Osaston puolesta.

Ilpo Heporauta, Esko Nyyssönen ja
Jukka Rangell.
Kolmihenkisen partion vetäjän
autolla siirryttiin rastilta toiselle,
joissa suoritettiin tehtävät ja matkaa
jatkettiin. Matkan aikana vastattiin
teoriatietoja mittaaviin kysymyksiin,
joiden aiheet vaihtelivat historia- ja
sotilastietämyksestä päivänpolttaviin
tapahtumiin.
Kilpailunjohtajana toimi tänä
vuonna Juha Hämekoski. Kilpailu
aloitettiin Toijalan urheilukentältä
ja se päättyi Parolannummelle varuskunnan upseerikerholle, jossa saunottiin, syötiin ja jaettiin palkinnot.

Jäsenistö laajasti liikkeelle

Rasteilla ammuntaa
ja suunnistusta

Kilpailu järjestetään kutsukilpailuna.
Tapahtumaan kutsutaan mahdollisimman laajasti yhdistyksen jäsenkuntaa. Kerholaisten lisäksi osallistujina oli sidosryhmiä kuten kunnan
johtoa, veljesjärjestön edustajia, sekä
Etelä-Hämeen reserviupseeripiirin
joukkue. Piiriä edustivat tänä vuonna

Rastitehtävät sisälsivät ammuntaa
ilmapistoolilla ja – kiväärillä, savikiekkoammuntaa haulikolla, älykkyystehtävän vesiämpäreillä, Museo
Militarian näyttelyyn perustuvan
tietokilpailun sekä kaupunkisuunnistuksen Hämeen linnan ympäristössä.

Savikiekkorastin ohjeidenjako käynnissä. Rastinvetäjä
Timo Seppälä . Rastilla nuoria upseereita Ilari Rantala ja
Jussi Turunen sekä partionjohtaja Yrjänä Eskola.
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Järjestäjät olivat pisteyttäneet tehtävät huolella, jotta riittävää hajontaa
pääsi syntymään. Partioiden järjestys
saatiin selville ilman reklamaatioita.
Tulosten selvittyä spekulaatiot olivat
perinteisesti mittavat tyytyväisten
osallistujien kesken.
Tänä vuonna kilpailun kärjessä oli
nuoruutta ja senioriteettia. Voittajapartiossa olivat Villet Hölttä ja Ruola
sekä Riku Immonen. Vahvan vastuksen he saivat partiosta Sami Rantala,
Petri Airaksinen ja Seppo Airaksinen.
Piste eroksi muodostui vain 3,5 pistettä. Kolmanneksi sijoittui partio Yrjänä Eskola, Ilari Rantala ja Jussi Turunen. Kaikkiaan kilpailuun osallistui
19 partiota. Osallistujia kilpailijat ja
kilpailuorganisaatio kokosi yhteensä
n. 70 henkilöä. Kilpailutulokset ovat
nähtävillä www.rul.fi/toijala.
Kiitoksen ansaitsevat myös osallistujien, järjestäjien lisäksi Parolannummen varusmiehet ja kapteeni
Petri Ruotsalainen.
Jukka Turunen ja Mikko Kuitunen
Kuvat Jukka Turunen

Kilpailun lähettäjinä toimivat Markku Lapinleimu (ed.) ja Jaakko Sirola.
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Keskisuomalaiset tutustuivat
asekätkentänäyttelyyn
Keski-Suomen museossa oli tänä kesänä esillä ”Asekätkentää pahimman
varalle näyttely”. Sen kokosi museon
intendentti Erkki Fredrikson, jonka
oma isä oli aikanaan syytteessä asekätkennästä. Näyttelyyn saatiin runsaasti
aiemmin tuntematonta dokumenttiaineistoa, kätkössä ollutta aseistusta ja
muuta esineistöä, valokuvia ja piirroksia. Erkki Fredrikson toimi 10.6.
osastomme erittäin asiantuntevana oppaana, joka erittäin mielenkiintoisella
tavalla valotti asekätkentää. Retkellä
oli mukana 21 osanottajaa.
Jatkosodan päätyttyä tapahtumat
niin Suomen omilla rajoilla kuin ulkomaillakin antoivat aiheen olettaa,

että sopimuskumppani Neuvostoliittoon ei voitu täysin luottaa, kertoi
intendentti Fredrikson. Pääesikunnan
piirissä virisi ajatus maanlaajuisen
organisaation muodostamisesta
aseiden kätkemistä varten. Nopeasti
toteutetun järjestelmän puitteissa kätkettiin maamme kuhunkin 33:een
suojeluskuntapiiriin jalkaväkipataljoonan tarvitsema kevyt aseistus.
Uskottiin että n. 35 000 sotilaan ja
kätköistä helposti saatavan aseistuksen voimin pystyttäisiin toteuttamaan liikekannallepano vihollisen
mahdollisen interventio varalta sekä
sitomaan vihollisen joukot sissisotaa käyden, totesi Fredrikson. Fred-

Keski-Suomen museon intendentti Erkki Fredrikson esitteli
asiantuntevasti ja kiinnostavalla
tavalla asekätkentänäyttelyä
(Olavi Rantalainen)

riksonin mukaan, niin päämajasta
johdetun asekätkentäorganisaation
kuin monien siihen kuulumattomien
yksittäisten asekätköjen on katsottu
perustellusti sanottu vaikuttaneen
siihen, ettei Suomeen kohdistuneita
valloitustoimia toteutettu.
Olavi Rantalainen

Perinnetykit ilkivallan kohteena
Bofors kiinnostaa reserviläisiä. Eniten käy
porukkaa sen ympärillä, kun Pirkanmaalla
on yhteensä 10 muistomerkkiä. Tarkat tiedot on koottu kaikista
nettiin (www.ilmatorjunta.fi). Yhdestoista
on tulossa ensi vuonna
Pirkkalan Pereen, jossa sijaitsi sotien aikana neljä it-yksikköä.
Muistolaatasta päätettiin 5 min. sitten
kokouksessa! Kunta antaa siunauksen
sitten myöhemmin lopullisesti.
Kiinnostus on mitattu monella tapaa. Yksi on ilkivallan määrä: Epilässä pleksiin oli ruutattu jotain liiman
tapaista. Se valui koko muistolaatan
yli. Seuraavaksi se oli lyöty säpäleiksi. Nyt on kolmas päällinen menossa. Joku on kirjoittanut puiseen
karmiin isoin kirjaimin: SUOMESSA ASUVA RYSSÄ, ÄLÄ KOSKE
TÄHÄN TAULUUN! Muistotaulu

Porukka tykkäsi kovasti
talkoista, jossa 1 tekee töitä,
10 katselee (ja neuvoo).
40 mm:n Veivi-Bofors on
Pirkanmaan It-killan omaisuutta ja seisoo TamItPston
entisen kasarmin edessä.
Joka vuosi tykki huolletaan,
perusteellisesti. Ilkivallasta
huolimatta tämä ilmatorjunnan perusase on loistavassa
kunnossa. (Lauri Niemelä)

kuvineen saikin olla rauhassa monta
vuotta. Sitten siihen oli spreijattu:
”Sotarunkku”. Juhlallinen paljastus
puheineen pidettiin Tampere päivänä
1.10.2006. Siis 8 vuotta on vaalittu
tätä muistoa.
Sulkavuoren päällä ollut iso marmorilaatta hakattiin päreiksi. Asian
tekee mielenkiintoiseksi se, että tekijöillä on ollut suuri vaiva kantaa joku
lyömäase erittäin jyrkkää rinnettä
ylös. Alhaalla sijaitsevat vierekkäin
Ekamarket ja ”Tokamarket” eli Alko.

Liekö jotain vaikutusta? Tuomikallion 88 mm RMB:n ohjauslaskimien
lasiset suojukset pirstottiin heti kättelyssä. Nyttemmin pehmeämmästä
aineesta olevat pleksit ovat kestäneet.
Muurilaan on muistolaatta uusittu
ainakin kolme kertaa. Kiilto Oyantoi
mukaan liimaa, joka ”ei lähde sitten
millään”. Kahden vuoden kuluttua
laattaa ei ollut ja kivestä iso pala
lohjennut pois.
Terveisin Lauri Niemelä
Ilmatorjunta 3/2014
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Helsingin reserviupseerien Ilmatorjuntakerho
mukana reserviläisten koulutustoiminnassa
Helsingin reserviupseerien Ilmatorjuntakeho on perinteinen ja pitkäikäinen, pääkaupunkiseudun ilmatorjuntaupseereita yhdistänyt järjestö.
Kerho vaalii ilmatorjunnan perinteitä
ja järjestää luentotilaisuuksia aselajin
ympärille. Viimeisten vuosien aikana
myös reserviläisten koulutustilaisuudet ovat nousseet erityisen tärkeään
rooliin osaksi Ilmatorjuntakerhon
toimintaa.
Aktiivisesti maanpuolustusjärjestöissä toimivat reserviläiset ovat
usein myös mukana erilaisissa kertausharjoituksissa. Ilmatorjuntakerhon
osalta harjoituksista on kuitenkin
muodostettu merkittävä osa koko
kerhon toimintaa. HelItr:n toiminnan siirryttyä Parolannummelle jäi
pääkaupunkiseudulle ilmatorjunnan

harjoitustoiminnan osalle tyhjiö.
Suomenlahden Meripuolustusalue
osoitti kuitenkin kiitettävästi aktiivisuuttaan sen omien ilmatorjuntajoukkojen toiminnan kehittämiseen.
Tästä onkin muodostunut kerhon
toiminnan selkäranka: ilmatorjuntaa
merellisessä ympäristössä.
Toiminnassa mukana olevien
henkilöiden lisäksi koulutustoimintaan on pyritty rekrytoimaan myös
erityisesti nuoria kerhon jäseniä.
Koulutustoiminnan ja kertausharjoitusten on havaittu olevan hyvä tapa
nuorten jäsenien sitouttamisessa ja
motivoinnissa.
Aikana, jolloin Puolustusvoimien
resurssit ovat niukat, arvostetaan
reserviläisten apua ja ammattitaitoa
harjoitusten järjestämisessä. Perin-

teisten maanpuolustuskerhojen aktiviteettien lisäksi kertausharjoitukset
on huomattu mielenkiintoisiksi ja
reserviläisiä aktivoiviksi toimintamuodoiksi aikana, jolloin muun
kerhotoiminnan järjestäminen on yhä
haastavampaa. Perinteisen järjestötoiminnan muuttuessa oman sodan
ajan tehtävän harjoittelu ja kouluttaminen nähdään edelleen mielekkäinä
ja tärkeinä tehtävinä, joille voidaan
uhrata vapaa-aikaa myös nykypäivänä. Tästä syystä koulutus- ja kertaustoiminnan voi ennustaa olevan
yhä tärkeämpi osa aselajikerhojen
tulevaisuuden toimintaa.
Lassi Järvinen
Varapuheenjohtaja
Helsingin reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho

Saaristoristeilyllä

Ilmatorjuntayhdistys ry ja Salpausselän ilmatorjuntakilta ry järjestivät jäsenilleen ja heidän ystävilleen
risteilyn Haminan saaristoon Tattoo lauantaina 2.8.
Risteily kesti kaksi tuntia ja sen aikana nautittiin
maukas lohisoppa.
Kuvat ja teksti Ilkka Tynys

Japanin Itsepuolustusvoimien Keskussotilassoittokunta konsertoi Suomen ja Euroopan ensivierailulla Kesäpuiston Puistotalolla

Risteilijät (n 40 henkeä) valmiina lähtöön Tervasaaren
laiturilta m/s Vikla III :n aurinkokannella
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Aurinkoinen sää suosi ja lohisoppa maistui

kentän

kuulumisia

Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan
sotahistorianmatka Saksaan 26.5.-1.6.2014

Matkalaiset Jääkärien muistomerkillä Lockstedtin leirillä.

Pirkanmaan ilmatorjuntakilta on perinteisesti tehnyt joka vuosi matkan
sotahistorian merkeissä. Tällä kertaa
matkan tärkeimmät kohteet olivat
Puolassa ja Saksassa. Matka tehtiin
jälleen V-H Tuovisen modernilla sinisellä turistibussilla, jonka tekniikka
mahdollisti kohteiden audiovisuaalisen tarkastelun kartoin ja kuvin jo
ennen paikalle tuloa. Matkalaisia
oli tällä kertaa mukana 45. Joukon
ikänestori oli 87-vuotias Kalle Väänänen, joka osoitti, ettei ikä miestä
ainakaan huononna. Ajomatkat olivat
päivittäin pitkiä, mutta niitä kevennettiin maittavilla kenttälounailla
luonnon helmassa.
1.päivänä matkasimme Helsingistä laivalla Tallinaan ja siitä edelleen
Baltian läpi kohti Kaunasta. Latviassa
lähellä Riikaa nautimme kenttälounaan Saulkrastissa, jossa 23.4.1943
tuhoutui yksi 24 Saksasta Suomeen
toimitettavista Junkers-koneista. Onnettomuudesta kuoli kolmen hengen

miehistö ja yksi lomamatkalainen.
Paikalle on pystytetty muistomerkki. Latvian Iezavassa tutustuimme
Neuvostoliiton aikaiseen hylättyyn
ydinohjustukikohtaan, joita Baltiassa
oli kymmeniä. Tässä tukikohdassa
ohjusten laukaisu olisi tapahtunut
maanpäällisiltä alustoilta.
2.päivänä jatkoimme PohjoisPuolan läpi Gdanskiin. Matkalle
näimme lähellä Liettuan rajaa
Puolan pystyttämän massiivisen
tutka-aseman, joka tulee olemaan
osa puolalaisten hankinnassa olevaa
ilmapuolustusjärjestelmää. Kertasimme myös I maailmansodan suurimpia ns. Tannebergin taisteluja ja
kävimme mm venäläisen kenraalin
Samsonovin muistomerkillä.
3.päivänä siirryimme Swinemünden kautta Saksaan ja vierailimme
Hitlerin kostoaseiden V-1 ja V-2:n
kehittämis- ja kokeilukeskuksessa
Peenemündessä. Alueella on nykyisin entiseen voimalaitokseen raken-

nettu suuri museo, jossa on runsaasti
nähtävää ja tietoa kyseisistä aseista,
niiden kehitystyöstä ja kehittäjistä.
Illalla majoituimme Berliinin esikaupunkiin Hennigsdorfiin.
4.päivänä Tuomo Juntusen johdolla kiersimme Berliiniä. Kohteet
liittyivät Natsi-Saksan hallinnon
kohteisiin, II maailmansodan loppunäytöksen tapahtumiin sekä kylmän
sodan aikaan Berliinin muurin katveessa. Ilmatorjuntamiehiä erityisesti
kiinnostava kohde oli kaupungin kolmesta ilmatorjuntatornista säilynyt
Humboldthainin torni. Torni on säilynyt osittain ja siitä on vielä nähtävissä sen massiivisuus. Ilmatorjuntaaseistuksena oli tornissa 4 kpl 128
mm:n kaksoisilmatorjuntakanuunaa.
ja lisäksi kevyempää it-aseistusta.
Se toimi myös väestösuojana, johon
mahtui jopa 40 000 ihmistä.
5. päivänä suuntasimme sinisen
bussin keula kohti Travemündea.
Lähellä Berliiniä kävimme SachIlmatorjunta 3/2014
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senhausen keskitysleirillä ja näimme
mm koeradan, jossa vangit testasivat erilaisia jalkineita juoksemalla
monenlaisilla alustoilla. Hampurissa
on säilynyt kaksi Hitlerin rakennuttamaa ilmatorjuntatornia. Molemmat
on otettu hyötykäyttöön. Toinen on
toimisto- ja liiketilana ja toinen aurinkoenergiaa käyttävänä voimalaitoksena. Viimeisenä tutustumiskohteena
oli Suomen jääkärien Lockstedtin
leiri nykyisessä Hochenlockstedtissa.

Alueella on säilynyt useita jääkärien
aikaisia rakennuksia mm sotilaskoti,
sairaala, komendantin talo ja majoituskasarmi. Leirialueen tunnetuimman maamerkin vesitornin juuressa
on pieni museo, joka edustalla meidät
vastaanotti paikallisia museoihmisiä
itse kaupungin pormestarin johdolla.
Museossa kerrotaan leirin historiasta ja Suomen jääkäreistä. Vierailun
päätteeksi laskimme kukkalaitteen
Suomen jääkärien muistomerkille.

Isäntien tarjoamien kahvien ja snapsien jälkeen otimme suunnan kohti
Travemündeä, josta laiva kohti Helsinkiä lähti yöllä.
Reilun vuorokauden mittainen
matka pitkin Itämerta päättyi 7.matkapäivänä aamulla Helsinkiin. Oli
siinä aikaa kerrata ja muistella mielenkiintoisen ja tapahtumarikkaan
matkan vaiheita.
Matkan tapahtumat kokeneena
Erkki Eskelinen

Uuden killan menestyksekäs esiintulo
Tour de Sky -lentonäytöksessä
Suomen ilmailuliiton päälentonäytös Tour de Sky järjestettiin 9. - 10.
elokuuta 2014 Oulun lentokentällä. Kaksipäiväisessä tapahtumassa
nähtiin taitolentonäytöksiä Suomesta
ja maailmalta. Taitolentonäytösten
lisäksi lentokentällä oli esillä monipuolisesti niin lentokoneita kuin helikoptereitakin. Pohjois-Pohjanmaan
Ilmatorjuntakilta osallistui tapahtumaan esittelemällä ilmatorjunta62



Ilmatorjunta 3/2014

kalustoa. Tavoite oli saada killalle
julkisuutta ja lisää jäseniä.
Ensimmäinen esittelypäivä osoittautui vilkkaammaksi. Sää suosi ja
esittelyteltalla riitti kävijöitä.
Yleisöä kiinnosti erityisesti ilmatorjuntakanuuna 23ITK61, joka oli
viety asemiin killan esittelyteltan
viereen. Suunniteltu vetonaula näytti
toimivan erityisen hyvin. Harvassa tapahtumassa on mahdollisuus

päästä suuntaamaan ilmatorjuntakanuunaa oikeisiin ilma-aluksiin.
Menestykseen killan esittelyteltan
kävijämäärässä vaikutti myös perjantaiaamuna varmistunut erityisen
hyvä esittelyteltan sijainti tapahtuma-alueella. Esittelypaikallamme oli
teltta ja kaksi ilmatorjuntakanuunaa,
joista toinen oli kuljetuskunnossa
kiinnitettynä mönkijään ja toinen
asemissa yleisön tarkempaa tutus-

tumista varten. Käytännössä tykki
olikin ”miehitettynä” koko lauantaipäivän, mistä pitivät huolen
suurimmaksi osaksi lapset. Lasten
tutkiessa tykkiä oli hyvä tilaisuus
kertoa vanhemmille killan toiminnasta ja tietenkin verestää varusmiesajan
muistoja. Monelta saimmekin kuulla,
että ”olen minäkin tuolla muutaman
sataa laukausta ampunut” ja hyvä
niin, kiinnostuksen herättäminen
kuului tavoitteisiimme. Näin jatkui
koko lauantaipäivä, kunnes viimeinen kone oli laskeutunut takaisin
Oulunsalon kiitotielle. Päivän päätteeksi olimme saaneet muutaman
innokkaimmista kävijöistä uusiksi
jäseniksi kiltaamme.
Sunnuntai alkoi hieman vaisummin. Syynä tähän lienee sääennuste,
jonka mukaan päivästä oli tulossa
kehnohko. Aamupäivä osoittautuikin sateiseksi, joskaan se ei kaikkia
säikäyttänyt. Yleisöä alkoi taas käydä
teltalla ja tietenkin tutustumassa näytillä olevaan ilmatorjuntakalustoon.

Lentonäytös toisti edellispäivän
ohjelmaa, joka toistamiseen osoittautui kerrassaan mahtavaksi. Kiinnostavimmat kohteet lienevät olleen
Hawker Hurricane sekä Italian Frecce Tricolori, ainakin allekirjoittaneen
puolesta. Moni kävijä oli edellisenä
päivänä kysellyt mahdollisuutta liittyä jäseneksi internetin kautta, ja tä-

hän oli sunnuntaiksi reagoitu. Myös
internetin kautta oli viikonlopun
jälkeen liittynyt muutama henkilö.
Säästä huolimatta tämäkin päivä oli
killalle menestys ja voimme olla
tyytyväisiä koko viikonlopun osalta.
Kuvat ja teksti
Tuomas Lipponen

NASAMS-ILMATORJUNTAOHJUSJÄRJESTELMÄ
SUOMEA PUOLUSTAMASSA
– Pohjoisen oloissa suunniteltu, valmistettu ja testattu
– Yksi AMRAAM-ohjus, kaksi roolia – Ilmavoimat ja Maavoimat
– Operatiivisessa käytössä neljässä NATO- ja EU-maassa
– Verkostokeskeinen taistelujaotus – ylivertainen tulivoima ja taistelunkestävyys
– Modulaarinen rakenne mahdollistaa jatkuvan kehittämisen
– Korkea kotimaisuusaste on lisännyt suomalaisen teollisuuden osaamispohjaa

WORLD CLASS

- through people, technology & dedication

Kongsberg Defence Oy
Äyritie 8 D
01510 Vantaa
E-mail: kd.finland@kongsberg.com
www.kongsberg.com

