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Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuoden iltajuhla
Ilmatorjunta-aselaji täyttää tänä vuonna 90 vuotta. Aselajin varsinaisena syntymäpäivänä voidaan pitää 1.7.1925, jolloin ilmatorjunnan koulutusyksikkö, ilmapuolustuksen
komennuskunta aloitti toimintansa Suomenlinnassa. Juhlavuoden valtakunnallisena
tapahtumana järjestetään yhteistyössä Maavoimien esikunnan, Ilmatorjuntayhdistyksen ja Ilmatorjuntasäätiön voimin iltajuhla Maanpuolustuskorkeakoulun Juhlasalirakennuksessa lauantaina 28.11.2015 kello 18.00 - 24.00.

ILMAT

Kutsut tilaisuuteen lähetetään erikseen ja avoin kutsu ilmoittautumisohjeineen julkaistaan Ilmatorjuntayhdistyksen ja Puolustus- / Maavoimien internetsivuilla sekä Torniportaalissa.

Tilaisuuden ohjelma:

17.50 mennessä saapuminen Santahaminaan
Maanpuolustuskorkeakoulun juhlasalirakennukseen
18.00 Tilaisuus alkaa
Ilmatorjunnan tarkastajan puhe
Palkitsemiset
Illallinen
21.00 Tanssit
24.00 Tilaisuus päättyy

Lisätietoja:
Kapt Sami Espo
(sami.espo@mil.fi)
0299 410 159

Tervetuloa.

Ilmatorjuntamiehen opas 2015
Ilmatorjuntamiehen oppaalla on pitkät perinteet, sillä tuleva painos on järjestykseltään kahdestoista ja
edellinen painos vuodelta 2003. Ilmatorjuntamiehen opas 2015 on tarkoituksena julkaista Ilmatorjunnan
90-vuotispäivänä 30.11.2015. Uudistettu painos sisältää paljon päivitettyä tietoa mm. Ilmatorjunnan
uudesta kalustosta ja käyttöperiaatteista.
Osa oppaan julkaisukustannuksista katetaan mainosilmoituksista saatavilla tuloilla, joten toivottavasti
sinullakin on mahdollisuus lähteä tukemaan oppaan julkaisua.
MAINOSILMOITUS
Julkaisu tuotetaan painettuna A6-kokoisena versiona.
Ilmoitussopimusten koot ja hinnat:
Nimi-ilmoitus (painetaan yrityksen tai henkilön nimi)................ 50 €
1/4 sivu......................................................................................... 150 €
1/2 sivu......................................................................................... 300 €
1/1 sivu......................................................................................... 500 €
1/1 sivu (takakansi)...................................................................... 1500 €
Lisätietoja:
Jukka Korhonen (juke.korhonen@ppm.inet.fi)
Ari Paavola (paavola.ari@gmail.com)

4 / 2012

ILMATORJUNTA 3 ● 2015
Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenlehti

TEEMANA

PERUSYKSIKÖN ARKI

PÄÄKIRJOITUKSET
Päätoimittaja...............................................................4
Yhdistyksen puheenjohtaja..........................................5
tarkastaja....................................................................6
TEEMA
Perusyksikön arki vuonna 2015...................................7
Perusyksikön vääpelin arki hallintoa pyörittäessä.......12
Kuljetuskoneohjaajan ”Normipäivä”...........................13
MLC Uusimaan päivä AKT-vuorossa...........................16
Normipäivä Merivoimien Operatiivisella osastolla.......17
ARTIKKELIT
Esiselvitys Hornet-kaluston suorituskyvyn
korvaamisesta - Kommentteja loppuraportista..........19
Katsaus satelliittipaikannukseen ...............................22
99. Kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnan
valmistuminen...........................................................26
Kertausharjoituksessa................................................28
Keski-Suomen it-miesten sotaretki
Palokasta Taipaleenjoelle...........................................29
PERUSLUKEMIA
Vanhojen pommikoneita uusiokäyttöön .....................32
Tutkasotaa Normandiassa 1944.................................33
Tulitauon kivinen tie – Minskin toisen
tulitaukosopimuksen tilanne syksyllä 2015................36

Ilmatorjuntayksikön johtaminen sodassa
– Johtajan rooli lopputuloksen kannalta ....................39
Lämmöstä kuvaksi
– Lämpökamera taistelukentällä ...............................43
Pikku-uutisia Venäjältä...............................................45
YHDISTYS
Järjestösihteeri tiedottaa............................................48
Ilmatorjuntayhdistyksen kunniajäsenen
Mikko Virrankosken esittely.......................................49
ILMATORJUNTAMUSEO
Ilmatorjuntamuseon kuulumisia
– ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuosi..........................51
KENTÄN KUULUMISIA
Perusnäkymiä Ilmavoimien ilmatorjuntaan ................54
Merivoimien toimintakauden kuulumisia....................56
Suorituskykyinen Salpausselän
ilmatorjuntapatteristo.................................................57
Panssari ilmatorjunnan paluu.....................................58
Kiltojen kesäpäivät.....................................................59
Museomatka Belgradin..............................................60
Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlan päiväjuhla...................62
Ilmatorjuntakirjan mainos......................................... 64

Ilmatorjunta 3/2015

 3

PÄÄTOIMITTAJALTA

Majuri Janne Kananen
Päätoimittaja

Arjen haasteet
61.vsk 192. lehti

JULKAISIA

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

PÄÄTOIMITTAJA

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

ILMOITUKSET

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

TAITTO JA PAINO

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

OSOITE- JA JÄSENASIAT
Fia Fager-Pintilä
Birger Jaarlin katu 20 A 12
13100 Hämeenlinna
0405151623
fiafager@gmail.com

PANKKI

Nordea 136630-51201

VALTUUSKUNTA

Antti Simola, pj
Juha Palmujoki, varapj

HALLITUS

Heikki Bergqvist, pj
Anssi Heinämäki, siht
AINEISTON JÄTTÖAIKA
28.11.2015, lehti 4/15

ISSN

1797-6448

4



Ilmatorjunta 3/2015

Lehden teema käsittelee muutamalla
artikkelilla puolustusvoimissa palvelevien ihmisten arkea ja heidän
työtään. Puolustusvoimat on varmasti yksi monipuolisimmista työnantajista, kun tarkastellaan sen tarjoamia
erilaisia työtehtäviä. Itsekin olen
päässyt kokeilemaan useita työtehtäviä työurani aikana, viimeisimpänä
työni maanpuolustuskorkeakoulussa opettajana. Artikkeleiden kautta
pääsette tutustumaan millaista tänä
päivänä on kouluttajan arki, lentäjän
normipäivä ja jopa ilmatorjunnan tarkastajan työviikko.
Muistikuvani perusyksikön arjesta
kahdenkymmenen vuoden takaa palautuivat elävästi mieleeni, kun luin
luutnantti Vilho Rantasen ja upseerikokelas Ville Ahosen kirjoitukset
Jääkäriprikaatin ilmatorjuntapatterin
arjesta. Tarinoissa oli paljon tuttua,
mutta keskeisenä havaintonani olivat
suuret muutokset, mitä viime aikoina
on tapahtunut. Perusyksikön koko ja
sen tehtävät ovat kasvaneet melkoisesti. Kouluttajan tehtävän laaja-alaisuus on silmiinpistävää. Osaamisen
tulee koostua niin ihmissuhde- kuin
johtamistaidoista sekä teknisten järjestelmien tuntemisesta läpikotoisin.
Vastaavasti tutustuminen merivoimien operatiivisen osaston normipäivään antaa lukijoilleen lyhyen
oppimäärään merivoimissa käytettävistä englanninkielisistä lyhenteistä. Kansainvälinen toiminta ja sitä
kautta kielitaito onkin viime aikoina
korostunut puolustusvoimissa melkein joka tasolla. Pohjoismainen yhteistyö, EU:n turvallisuustoiminta ja
osallistuminen NATO:n kumppanuusohjelmaan ovat kasvattaneet konkreettisesti kansainvälisiä tapahtumia
niin maamme rajojen sisä- kuin ulkopuolella. Merivoimat ja Ilmavoimat
ovat siirtyneet pitkälti käyttämään
myös kansallisella puolella NATO
yhteensopivia käsitteitä ja lyhenteitä.
Kokonaisuudessaan tämän lehden
teema on varmasti kaikilla ajankohtainen. Ihmiselämään taitaa kuulua

pääsääntöisesti enemmän arkea
kuin juhlaa. Toisaalta ilman noita
arjen kokemuksia ei nuo juhlahetket varmaan tuntuisikaan miltään.
Olen henkilökohtaisesti huomannut,
että ammattini kautta olen oppinut
arvostamaan hyvinkin arkisia, jopa
itsestään selviä asioita. Nuorena kouluttajana ollessani useamman päivän
maastoharjoituksessa hieman alkeellisissa olosuhteissa jo pelkästään
saunaan pääseminen tuntui taivaalliselta. Työni johdosta olen poissa
kotoani 30-70 vuorokautta vuodessa,
mikä on opettanut minua arvostamaan muun muassa vaimoani, joka
kantaa suurimman osan perheemme
arjen pyörittämisestä. Suurkiitokset
hänelle siitä!
Artikkeleiden puolelta löydätte tästä
lehdestä myös monta mielenkiintoista
kokonaisuutta. Ahti Lapin kirjoitus
Hornet suorituskyvyn korvaamisesta käsittelevästä raportista sekä ylil
res. Lauti Wirolan artikkeli satelliittipaikannuksesta ovat mielestäni
tutustumisen arvoisia. Yleisesti ottaen
on ollut hienoa huomata, että myös
reservistä löytyy aktiivisia jäseniä,
jotka haluavat tuoda esille omia näkemyksiään ajankohtaisista asioista.
Toivon, että nämä kirjoitukset antavat
innostusta myös muille reserviläisille
tarttua sulkakynään ja lähettää päätoimittajalle materiaalia jatkossakin.
Yhdistyksen sivuilta löydätte yhdistyksen ja osastojen (vast) tuleviin
tapahtumiin liittyviä ilmoituksia.
Ilmatorjunnan vuosipäiväjuhlallisuudet ovat usealla paikkakunnalla
edessä, ja toivonkin että löydätte
aikaa lähteä juhlimaan aselajimme
90-vuotista taivalta paikallisiin juhlatilaisuuksiin. Itselläni on tähtäimessä
28.11. järjestettävät ilmatorjunnan
90-vuotisjuhlat Santahaminassa,
jossa toivon näkeväni monet teistä
lehtemme lukijoista.
Hyvää syksyä toivottaen

Päätoimittaja
Janne K

PUHEENJOHTAJALTA

Eversti evp. Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Hallitus on aloittanut syystoimintakauden pitämällä ensimmäisen kokouksensa. Osallistuimme kuitenkin
pitkän ”kesäloman” aikana runsaslukuisesti Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlaan. Juhla oli hyvin toteutettu
sisältäen sopivassa suhteessa sekä
historiaa että tulevaisuutta. Juhla oli
paikkansa ansainnut!
Kokouksen tarkoituksena oli potkaista syyskausi reippaasti käyntiin.
Keskityimme lähinnä lähitulevaisuuden tehtäviin. Tärkeimmiksi nousivat
Ilmatorjuntamiehen oppaan saattaminen valmiiksi ja yhdistyksen strategian päivittäminen. Keskustelimme
myös koulutusasioista.
Ilmatorjuntamiehen opas on hyvällä mallilla ja lopullinen valmistuminen on pientä hienosäätöä vailla.
Kuten on jo aiemmin todettu, niin
opasta on tehty hyvässä yhteistyössä
puolustusvoimien kanssa. Aselajin
asiantuntijat ovat osallistuneet erityisosaamista vaativien osuuksien
kirjoittamiseen. Lisäksi opas tullaan
esittelemään ja hyväksyttämään ilmatorjunnan ohjesääntötoimikunnassa
syksyn aikana. Tällä varmistamme,
että kaikki oppaassa esitetty on tullut
oikein kirjatuksi. Suuret kiitokset Ari
Paavolalle oppaan toimittamisesta jo
tässä vaiheessa.
Yhdistyksemme uuden strategian
kirjoittamistyötä johtaa Jukka Korhonen. Strategiatyössä tulee ensimmäisenä löytää vastaus kysymykseen,
mikä on yhdistyksemme tarkoitus.

Vastauksena edelliseen on keskusteltu työkalupakista, johon kuuluvat ainakin julkaisu-, koulutus- ja
harjoitustoiminta sekä perinteisempi
yhdistystoiminta seminaareineen ja
vierailuineen. Lehden edellisessä numerossa viitattiin jo lyhyesti pieneen
haasteeseen, joka liittyy yhdistyksemme olemassaolon tarkoitukseen.
Onko tehtävämme ensisijaisesti
”aselajin koko kentän kokoaminen
yhteen” ja millaisen merkityksen
annamme ”aselajitietouden välittämiselle” mahdollisimman monelle
kiinnostuneelle. Emme vieläkään
tiedä, mutta keskustelu jatkuu. Edelliseen liittyen kuulisimme mielellämme myös kentän ääntä. Osastojen ja
kiltojen aktiiveja pyydetäänkin ottamaan asian tiimoilta yhteyttä Jukka
Korhoseen tai Jaakko Lipsaseen.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen johtama aselajikoulutuksen
kehittäminen on hyvässä vauhdissa.
Ilmatorjunnan osuutta johtaa Marko Honkanen. Aselajilla on tarve
uudistaa ja tehostaa ilmatorjunnan
vapaaehtoisen kouluttautumisen
mahdollisuuksia. Osa osastoista ja
killoista onkin antanut panoksensa
meneillään olevaan työhön, hyvä
niin. Lopputuloksen kannalta kentän aktiivinen osallistuminen on
huomattavasti tehokkaampaa kuin
keskitetty malli. Mikäli osastoissa ja
killoissa on kesän jälkeen syntynyt
tarvetta osallistua hankkeeseen, niin
mukaan ehtii vielä ottamalla yhteyttä

Honkasen Markoon.
Ilmatorjunnan vapaehtoisessa koulutuksessa perusasiat ovat kunnossa.
Aselajissa on kuitenkin monet asiat
muuttumassa joten, voidaanko esimerkiksi Hämeen osaston, Helsingin
Ilmatorjuntarykmentin ja Hämeen
alueella toimivan MPK:n Koulutusja tukiyksikön yhteistyönä kehittää
ilmatorjunnan vapaaehtoisille uusi
kurssi. Kurssin sisältö keskittyisi ilmatorjunnan käyttöperiaatteisiin osana maavoimien uutta taistelutapaa,
uusiin tehtäviin ja uuteen kalustoon.
Sopivan ikäistä ja asiasta kiinnostunutta ilmatorjunnan reserviä on
alueella pääkaupunkiseutu mukaan
luettuna paljon. Kyseiset henkilöt
eivät ole varusmiespalveluksensa
aikana saaneet koulutusta edellä
mainituissa asioissa.
Aktiivisen yhdistystoimintasyksyn
toivotuksin!
Heikki Bergqvist
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Ari Grönroos
Ilmatorjunnan tarkastaja

Hyvät ilmatorjuntalehden lukijat
Kesälomat ovat takana ja arkinen
aherrus on alkanut. Lehden teema
”perusyksikön arki” tavallaan alleviivaa asiaa. Teemaa noudatellen
ajattelin myös itse kertoa millainen
on ilmatorjunnan tarkastajan ”normiviikko”. Pistin erilaiset keskeisimmät
työt ylös ajalta 7.-11.9.2015. Vanha
sanontahan kuuluu, että ”laiska töitään luettelee”, mutta siitä ei tässä
kuitenkaan ole kysymys.
Maanantai 7.9.
- 08.30 Tulo töihin viikon virkamatkan jälkeen. Tietokone ei
käynnistynyt. Vi-kailmoituksen
teko. Kirjautuminen järjestelmään tykistökollegan koneella ja
sähköpostien käsittelyä - joita oli
runsaasti.
- 11.30 Lounas
- 12.30 Maavoimien esikunnan
infotilaisuus
- 14.30-15.45 Suunnitteluosaston
johtoryhmän kokous
- 16.30 lähtö töistä
Tiistai 8.9.
- 07.30 tulo töihin
- 08.15-09.45 Osallistuminen
suunnitelman esittelyyn
- 12.00 lounas
- 13.00 NASAMSiin liittyvän
tietopyynnön esittelyn läpikäyminen ja hyväksyminen
- 15.15 IT:n strategisen suunnitelman esitysaineiston tekemistä
- 15.30 Sähköpostin tekeminen ja
lähettäminen Norjan kollegalle
yhteistyöstä
- 15.30 IT:n strategisen suunnitel6
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man esitysaineiston tekemistä
- 16.45 Lähtö töistä
Keskiviikko 9.9.
- 07.00 - 18.30 Ilmatorjunnan tarkastajan seurantakäynti Maasotakoulun Haminan toimintoihin.
Pääaiheina:
- RUK:n johtajan tapaaminen
- tulipatterin ilmatorjuntakoulutuksen järjestelyt
- perehtyminen Maataistelukeskuksen ilmatorjunnan tutkimusta
toteuttavien henkilöiden työhön
ja tutkimuksen vaiheeseen
- perusteiden anto ilmatorjunnan
tutkimusryhmälle jatkotoimenpiteistä
- henkilöstöasiat
- ohjaus ja tuen tarve ilmatorjunnan tarkastajalta/MAAVE:lta
Torstai 10.9.
- 07.45 Tulo töihin
- 08.30-11.30 Maavoimien
komentajan johtama strategisen
suunnittelun työpaja.
- 12.00 Lounas
- 12.45 Perusteiden antoa asejärjestelmähankkeiden suunnittelulle
- 13.10 Ilmatorjuntahenkilöstön
ylennysesitykset, IT 90 vuotta
iltajuhlan perusteet, ilmatorjunnan ohjesääntötoimikunnan asiat,
IT:n koulutus- ja operatiivisen
alan neuvottelupäivien ohjelma
sekä muita henkilöstö- ja koulutusalan asioita
- 15.45 Omien virkamatkalaskujen
käsittelyä tietojärjestelmässä
- 16.30 Lähtö töistä

Perjantai 11.9.
- 08.45 Tulo töihin
- 09.30-10.30 Osallistuminen
viikoittaiseen tilannekatsaukseen
- 10.30 Asiakirjoihin perehtymistä
asianhallintajärjestelmässä
- 11.00 Lounas
- 12.00 Ilmatorjuntalehden
tarkastajan palstan viimeistely ja
lähettäminen
- 13.00 Asiakirjoihin perehtymistä
asianhallintajärjestelmässä ja
virkamatkaesitysten tekoa.
- 14.00 Lähtö töistä poikkeuksellisen aikaisin omien asioiden
hoitamisen vuoksi
Kaiken kaikkiaan viikon työt antavat hyvän läpileikkauksen tarkastajan
arjesta. Strateginen ja operatiivinen
suunnittelu, ilmatorjunnan suorituskyvyn rakentaminen, tutkimustoiminta, koulutuksen järjestelyt, henkilöstöasiat, kansainvälinen toiminta
ja suunnitteluosaston vastuulla olevat
ajankohtaiset asiat vaativat kaikki
läsnäoloa ja toimenpiteitä. Viikkokalenteri oli suhteellisen täynnä, joka on
aika tyypillinen tilanne. Asioiden valmistelu, niiden ohjaaminen ja tulosten
tarkastelu tapahtuu eri tapahtumien
välissä, joita ei kuluneella viikolla
juurikaan ollut. Edellisen tilaisuuden
päätyttyä tuli kiiruhtaa seuraavaan.
Eipähän tule aika pitkäksi…
Hyvää alkavaa syksyä!
Terveisin
Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Ari Grönroos

TEEMANA

PERUSYKSIKÖN ARKI

Ltn Vilho Rantanen
Jääkäriprikaati

Perusyksikön arki
vuonna 2015
päällikkö apunaan varapäällikkö sekä ITO90M joukkotuotantovelvoitteet.
kurssi- ja koulutusosaston johtajat. Johtoporras ja ITO90M vuorottelevat
Kurssiosastonjohtaja vastaa aliupsee- saapumiserittäin. Samanaikaisesti
rikurssin koulutuksen suunnittelusta kun ohjusyksikkö on joukkotuotanja toteuttamisesta. Koulutusosaston nossa, koulutetaan johtoportaan tujohtaja vastaa peruskoulutuskauden levia johtajia kurssiosaston toimesta.
suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yksiköllämme on vastuulla myös
Koulutusosaston johtaja suunnitte- tykkikalustoa sekä yksittäisten tutlee myös erikoiskoulutus- ja jouk- kajaosten tuottaminen. Perusyksikkokoulutuskauden suunnittelusta ja kömme tehtäväkenttä on siis hyvin
toteuttamisesta. Perusyksikkömme moninainen ja vaativa. Yllämainitut
sisältää siis sekä aliupseerikoulun tehtävät, varusmiesvahvuus sekä
että joukkotuotanto-osat. Yksik- henkilöstön kurssittaminen aiheutkömme varusmiesvahvuus on pe- tavat sen, ettei 2,5 kouluttajaa per
ruskoulutuskauden alussa noin 250. jaos tavoitteeseen päästä kuin ehkä
Alokkaat jaetaan kuuteen jaokseen, paperilla, jos niinkään.
Peruskoulutuskaudella, kuten
joissa jokaisessa on jaosjohtaja sekä
ainakin yksi kouluttaja. Yksikköm- ennenkin, varusmiehet oppivat taisKäsiteltävä perusyksikkö on Ro- me todella suuri varusmiesvahvuus telukentällä elämiseen ja olemiseen
vaniemen Ilmatorjuntapatteriston asettaa jo itsessään useita haasteita, liittyviä taitoja: taistelukoulutusta,
Ilmatorjuntapatteri. Jotta lukija saa jotka ovat nähtävissä jokapäiväisessä asekäsittelyä, ammuntaa, yleissivistarttumapintaa
avatkoulutuksessa.
täviä oppitunteja,
sulkeisjärjestystehtäväkenttämyöhemmin
on siis hyvin
moninainen
ja vaativa. Yllämainitut tehtävät,
varusmiesvahvuus
tavista aiheista, on syytä selvittää
Perusyksikkömme täyttää osaltaan harjoituksia sekä liikuntakoulutusta.
sekä henkilöstön
kurssittaminen
aiheuttavat
sen, ettei 2,5 kouluttajaa
per
jaos taidot kulkevat
muutama
toimintaan olennaisesti
vai- johtoportaan
joukkotuotantovelvoitP-kaudella
opittavat
kuttava tunnusluku. Yksikköä johtaa teet sekä kaikkien puolustushaarojen myöhemmin mukana kaikessa tetavoitteeseen päästä kuin ehkä paperilla, jos niinkään.

Arvon ilmatorjuntaihmiset!
Olen luutnantti Vilho Rantanen
ja palvelen Jääkäriprikaatin
Rovaniemen Ilmatorjuntapatteristossa. Sain tehtäväkseni
tutustuttaa lehden lukijat
nykypäivän perusyksikön
arkeen. Kirjoitus pitää sisällään lyhyen kuvauksen perusyksikkömme organisaatiosta,
tehtävistä ja velvoitteista.
Tämän lisäksi aihetta lähestytään sekä nuoren kouluttajan
että varusmiesjohtajan
näkökulmasta.

ITPTRI:n organisaatio

ITPTRI:n organisaatio
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kemisessä, mutta niitä kertaavalle
koulutukselle on melko vähän aikaa.
Ilmatorjunta-aselajissa P-kausi on
erityisen tärkeä, sillä aselajikoulutus
vie modernien ase- ja viestijärjestelmien takia valtaosan loppupalvelusajasta.
Erikoiskoulutuskaudella aloitetaan taival kohti valmista sodanajan
joukkoa. Varusmiehet jaetaan taistelujaotuksen mukaisesti jaoksiin.
Ilmatorjuntaohjuspatteri (90M):n
joukkotuotannossa jaokset jakautuvat seuraavasti: Johtopaikka, 1. ja
2. ohjusjaos, huoltojaos sekä tykkijaos. Jaosten koulutus keskittyy
alussa kalustokoulutukseen, joka
on samankaltaista kaikilla jaoksen
varusmiehillä. Jako eri ryhmiin ja
tehtäviin aloitetaan, kun tietty perustaso on saavutettu. Tarkka ryhmäjako on suoritettu E-kauden loppuun

mennessä.
E- ja J-kauden harjoitukset on
suunniteltu nousujohteisesti. Ensimmäisissä harjoituksissa keskitytään yksittäisten taistelijoiden ja
ryhmäkohtaisten tehtävien kouluttamiseen. Myöhemmissä harjoituksissa siirrytään taistelemaan ensin
jaoskokonaisuudessa ja myöhemmin
yksikkönä. Varuskunnan ympäristössä toteutettavat harjoitukset keskittyvät yksikön taistelutekniikkaan, eli
asemaanajoihin sekä eri valmiuksien
saavuttamiseen. Lohtajan harjoitus
antaa valmiudet eri ilma- ja taisteluammuntojen suorittamiseen sekä
toimintaan ilmavihollista vastaan.
Lohtajan harjoituksen jälkeen joukko
taistelee loppusodan, joka simuloi
yksikölle käsketyn sodanaikaisen
toimintaympäristön joukkoja ja olosuhteita. Loppusota järjestetään usein

operatiivisen loppukäyttäjän toimesta
ja ohjeistuksella. Tämä mahdollistaa
sen, että loppusotaan osallistuu kyseiselle alueelle sijoitetut sodanajan
joukot. Näin ollen yksikön johtajat
pääsevät harjoittelemaan yhteistoimintaa alueella toimivien muiden
joukkojen kanssa.

Varusmiesjohtajan arki
”Herrat johtajat on aika herätä”, näillä
sanoilla alkaa jokaisen varusmiesjohtajan tavallinen kasarmiaamu Jääkäriprikaatissa Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston Ilmatorjuntapatterissa
kello 05:45. Johtajat alkavat kiireellä
valmistautua päivän ohjelmaa varten.
He suorittavat ripeät aamutoimet ennen kello kuutta, jolloin muu miehistö herää aamutoimiin, siivoaa ja valmistautuu aamuvahvuuslaskentaan

Tehtäväkriittisiä
ja turvallisia
tietojärjestelmiä
puolustusvoimille ja
muille viranomaisille
vuosikymmenien
kokemuksella
•
•
•
•
•

Worth your trust
8
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yhteistoimintaa alueella toimivien muiden joukkojen kanssa.

Lohtajan ampumavaiheen tiivis viikko-ohjelma

Lohtajan ampumavaiheen tiivis viikko-ohjelma

sekä aamiaiselle johtajien johdolla. tarpeen varsinkin P-kauden alkuvai- lepääminen omassa tuvassa raskaan
”Veksiin lähtijät ilmoittautumaan!” heessa, koska tilanne varusmiesjoh- päivän jälkeen on suosittu vapaakuuluu seuraavaksi päivystäjän huu- tajille on lähes yhtä uusi kuin vasta ajanviettotapa. Muonituskeskuksessa
tamana. Tämän jälkeen päivystäjän palvelukseen astuneelle alokkaalle. on tarjolla iltapalaa kello 19:00 alkatoimipisteellä on jonossa enemmän Hetki sitten nykyinen upseerikokelas en. Vapaa-aika päättyy kello 21:30,
Varusmiesjohtajan
arki
ja
vähemmän sairaita taistelijoita,
oli upseerioppilas, joka johti ehkä jolloin on pinkkapunkkatarkastus
jotka haluavat varuskuntasairaalaan. kahden tai kolmen viikon ajan ver- sekä iltavahvuuslaskenta. Johtajien
Edellä kuvattu tilanne on tavallinen taisiaan ja nyt tuoreella kokelaalla on suoritettua vahvuuslaskennan, patte”Herrat
johtajat on aika herätä”,
näillä sanoilla
alkaa
jokaisen varusmiesjohtajan
tavallinen
aamu
kasarmiolosuhteissa.
Tosin edessään
oma joukko
alaisia.
rissa linjataan hiljaisuus
kello 22:00.
arki
on
joka
päivä
erilainen:
”Herra
Aamiaisen
jälkeen
palataan
yksikKaikilla
kuudella
jaoksella
Ilkasarmiaamu Jääkäriprikaatissa Rovaniemen Ilmatorjuntapatteriston
alikersantti, minulla on hukkunut köön ja tehdään punkat, jolloin ne matorjuntapatterissa on oma ohjelaseenpuhdistusvälineet”, ja heti aa- ovat tuulettuneet ja viimeistellään mansa, jonka mukaan edetään. Tosin
mupalan jälkeen seuraava palvelus siivous. Tällöin jaosten vanhimmat usein patterin jaokset on jaettu kahon ammunnat Pahkamaan ampuma- käyvät vielä kysymässä tarkennuksen teen osastoon, jotka kulkevat saman
radalla. Tai: ”Herra kokelas, minulla päivän ohjelmaan kouluttajilta ja pat- ohjelman mukaan. Esimerkiksi
ei ole yhtään puhtaita vaatteita” ja terinvanhin patterin päälliköltä. Pi- ensimmäiseen osastoon kuuluvat
edellisenä päivänä oli pyykinvaihto detään punkkatarkastus ja lähdetään jaokset 1-3 ja toiseen osastoon jaaamupäivän palvelukseen johtajien okset 4-6. Palvelus voi olla esimerkoko patterilla.
Varusmiesjohtajien vastuu omista johdolla. Aamupäivän palveluksen kiksi taistelukoulutusta, oppitunteja,
alaisistaan on jatkuvaa. Kaikki asiat päätyttyä mennään syömään lounas- ammuntaa, sulkeisia, urheilua tai
tulee varmistaa useaan kertaan, var- ta kello 11:45, joka on hernekeittoa kalustohuoltoa. Päivän rakenne on
sinkin koulutuksen alkuvaiheessa. ja pannukakkua torstain kunniaksi. kaikilla kuitenkin sama: herätys ja
Muussa tapauksessa vastuussa oleva Lounaan jälkeen siirrytään iltapäi- aamutoimet, aamiainen, aamupäivän
johtaja kuulee kouluttajalta kunnian- vän palvelukseen, joka kestää aina palvelus, lounas, iltapäivän palvelus,
sa. Koulutukseen lähdettäessä onkin päivälliseen asti. Päivällisen jälkeen päivällinen, siivous ja vapaa-aika.
johtajan hyvä palauttaa mieleensä seuraa siivouspalvelu, jossa koko
Varusmiesjohtajat ovat kasarmilla
kokemukset omasta P-kaudestaan, patteri siivotaan. Kun yksikkö on vastuussa arjen pyörittämisestä koujolloin samaistuminen on huomatta- siisti, voi vapaa-aika alkaa kello luttajien ohella, etenkin aamuisin ja
vasti helpompaa ja asiassa päästään 17:30. Vapaa-ajan alkaessa varus- iltaisin. Tällöin kantahenkilökunta ei
samalle aaltopituudelle. Myös kou- miehet voivat lähteä urheilemaan, ole paikalla ja johtajat ovat vastuussa
luttajilta ymmärrys varusmiesjohta- sotilaskotiin kahville tai varuskunnan ilmatorjuntapatterin järjestyksen säijien suuntaan tällaisissa tilanteissa on ulkopuolelle viettämään iltaa. Myös lyttämisestä. Näin ollen on tärkeää,
Ilmatorjunta 3/2015
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Päällikön taistelua taistelukaasujen vaikutuksen alla
(kuva puolustusvoimat)

että varusmiesjohtajat tekevät yhteistyötä kantahenkilökunnan kanssa ja
tieto välittyy eteenpäin. Varusmiesjohtajilla on jatkuva vastuu alaisistaan ja se kasvaa palveluksen loppua
kohti. Johtajan asenne ratkaisee miten
hän vastuunsa kantaa.
Upseerikokelas Ville Aho

Nuoren kouluttajan arki
Olen kouluttanut johtokeskuskalustoa, ohjusjärjestelmää sekä ohjuspatterin johtopaikkaa. edellä mainituista
viimeistä olen kouluttanut eniten ja
tulen kouluttamaan vastakin. Tämä
kirjoitus tulee käsittelemään nimenomaan johtopaikan kouluttajan arkea.
Ilmatorjuntaohjuspatterin (90M)
johtopaikan organisaatioon kuuluvat karkeasti seuraavat elementit:
1.-3. tiedusteluryhmät, 1.-2. lähetyspisteryhmät sekä tulenjohto- ja
viestiupseeri. Johtopaikan tehtävä on
luoda päällikölle ja yksikön johdolle
suunnittelu- ja johtamisresurssit, eli
komentopaikka. Komentopaikalla
valmistellaan tulevat tehtävät ja niihin liittyvät käskyt. Komentopaikan
perustamisesta vastaa 1. tiedusteluryhmä. 2. tiedusteluryhmä vastaa
mm. harhauttamistoiminnasta sekä
henkilösuojaustehtävistä. 3. tiedusteluryhmä vastaa suojelutoiminnan
toteuttamisesta sekä esimerkiksi
tähystyspaikan
perustamisesta.
Näiden tehtävien lisäksi tiedustelu10
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ryhmät mm. rakentavat tarvittavat
viestiyhteydet, tukevat ohjusjaoksia
taisteluasemien tiedustelussa jne.
Lähetyspisteryhmien tehtävänä on
välittää tulenjohtodataa ohjusjaoksille. Tulenjohtoupseeri johtaa johtopaikan toimintaa ja viestiupseeri
vastaa viestiyhteyksien ylläpidosta
ja suunnittelusta. Näiden yllämainittujen tehtävien lisäksi eri ryhmillä
on lukuisia muita tehtäviä ja velvoitteita. Johtopaikan kouluttavaan
henkilökuntaan kuuluu yleensä kaksi
henkilöä: jaosjohtaja ja lähetyspisteryhmien kouluttaja.
Johtopaikan tehtävien kirjo on yksi
keskeinen syy miksi olen hakeutunut
kyseiseen tehtävään. Tehtävä on sellainen, jossa on kohtuullisen helppo
päästä perustasolle, mutta jonka
moninaisten tehtävien ja niissä käytettävän kaluston hallitseminen vaatii
paljon työtä ja aktiivisuutta. On luonnollista, että ohjusyksikön koulutus
ja sen kehittäminen on keskittynyt
pääosin ohjusjaoksen taisteluun. Tämä on osaltansa aiheuttanut sen, että
johtopaikan taistelussa ja sen koulutuksessa on ollut paljon kehittämisen
varaa. Nuorena kouluttajana näen
tämän erinomaisena mahdollisuutena
kehittää sekä itseäni että johtopaikan
toimintatapoja ja taistelutekniikkaa.
Kasarmipäivien koulutus keskittyy
pääsääntöisesti viestikalustokoulutukseen. Viestikoulutus koostuu
johdinyhteyksien rakentamisesta,

radiokoulutuksesta, sekä tietokonepohjaisten tuliasemapääte- ja
MATI-laitekoulutuksessa. Kalusto
on nykyaikaista ja vaatii jonkin
verran kokemusta tietokoneiden
sielunmaailmasta. Onneksi valtaosa
varusmiehistä tuntuu olevan varsin
sinut näiden laitteiden kanssa. Laitteiden peruskäytössä päästään varsin
nopeasti hyvälle tasolle. Mahdolliset
vikatilanteet vaativat kuitenkin usein
syvempää ymmärrystä laitteiden
toiminnasta. Jotta varusmies osaisi
selvittää erilaiset (yleensä omista
virheistä johtuvat) vikatilanteet,
tulee tämän ymmärtää miksi ja miten laite toimii eikä vain mitä sillä
voi tehdä. Seuraavana haasteena on
saada varusmiehet ymmärtämään
oma roolinsa yksikön taistelussa
esimerkiksi viestipäivystäjänä. Sellainen viestipäivystäjä, joka ei tunne
tehtäväänsä tärkeäksi ei myöskään
ymmärrä huolehtia viestiyhteyksien
ylläpidosta.
Viestikoulutuksen lisäksi kasarmipäivät täyttyvät kalustokoulutuksella sekä taistelukoulutuksella.
Kalustokoulutus sisältää mm. ilmatorjuntakonekiväärin käsittelyä sekä
harhauttamiseen tarkoitetun kaluston
pystyttämistä. Nämä aiheet vaativat
paljon toistoja ja rutiinia. Käsittelykoulutuksen lisäksi varusmiehet
saavat ITKK-simulaattorikoulutusta.
Simulaattori on erinomainen ja taloudellinen tapa kouluttaa ampujia.
Johtopaikan arkeen kuuluu myös
tiukka kulunvalvonta. Tähän liittyen
kaikki johtopaikan taistelijat saavat
nousujohteisen koulutuksen kulunvalvontatehtäviin sekä esimerkiksi
vaarallisen henkilön kiinniottamiseen. Samanhenkistä koulutusta annetaan myös henkilösuojaustehtäviin
liittyen. Tämän tyyppinen koulutus
tuo hyvää vastapainoa usein melko
staattiselle viestikoulutukselle. Useat
varusmiehet ovatkin silminnähden
innostuneita esimerkiksi henkilön
kiinniottamisesta.
Minulla on tapana testata johto-

paikan vartiointijärjestelyitä sotaharjoitusten aikana. Alkuvaiheen
harjoituksissa ei tarvitse kummoisia
kommandotaitoja päästäkseen esimerkiksi komentopaikalle luvatta.
Loppuvaiheessa vartiomiehet ovatkin niin vainoharhaisia, ettei alueelle
ole mitään asiaa ilman tunnussanaa.
Ristiriitaisin kokemus tähän liittyen
tapahtui eräänä kesänä. Istuin komentopaikan uumenissa seuraamassa
viestipäivystäjän ja taistelunjohtajan
työskentelyä, kun kenttäpuhelin helähti. ”Ai everstiluutnantti on maassa?” Itsesuojeluvaistoni heräsi ja lähdin etäältä tarkastelemaan mistä on
kyse. Puomilla oli täysi tohina päällä.
Harjoituksen johtaja oli tieuralla mahallaan, kädet selän taakse sidottuna.
Valmistelin mielessäni mantraa: ”Ei
herra everstiluutnantti… Ymmärrän
täysin… Pahoittelen herra everstiluutnantti.” Toisaalta olin todella
tyytyväinen, että vaikeassa tilanteessa vartiomiehet olivat tehneet
rohkean ja oikean päätöksen, mutta
toisaalta… Vartiomiehet saattoivat
epäillyn hallitusti suojaisempaan
paikkaan kuulustelua ja kattavampaa
tarkastusta varten. Nousin ylös ja
tokaisin reippaasti ”Huomenta herra everstiluutnantti. Nyt kävi näin.”
Harjoituksen johtaja vastasi: ”No
huomenta. Tämähän meni juuri niin
kuin kuuluukin. Olisi varmaan pitänyt soittaa ja kysyä tunnussana ennen
tänne tuloa”. Samana päivänä myös
yksikön pääkouluttaja tuli antamaan
komentopaikalle syötteitä tukikohdan ilmatorjuntapäällikön roolissa.
Epäilykset heräsivät, sillä soturit
eivät olleet aikaisemmin nähneet
pääkouluttajaa ilmatorjuntapäällikön roolissa. Taistelunjohtaja soitti
tukikohtaan varmistaakseen ilmatorjuntapäällikön henkilöllisyyden.
Pääkouluttaja ei ollut ehtinyt työstää
taustatarinaansa niin pitkälle, että
olisi ilmoittanut tukikohtaan juuri
minuuttia aikaisemmin keksimänsä
nimen. Loppuasetelma oli samanlainen kuin harjoituksen johtajan
kanssa.
Rauhanajan työmme on kouluttaa ja tuottaa sodanajan joukkoja.
Tämän työn lisäksi harjaannumme
ja kehitämme itseämme sodanajan

tehtävässä. Olen omasta mielestäni
päässyt työskentelemään juuri niissä
tehtävissä, jotka tukevat sodanajan
tehtävässäni vaadittavaa ammattitaitoa. Johtopaikan tehtävät vankistavat
ymmärrystäni laajemmasta kokonaisuudesta ja koko yksikön taistelusta.
Tehtävä on mielenkiintoinen, sillä
pääsen läheltä seuraamaan esimerkiksi päällikön työskentelyä. Olen
nähnyt monta esimerkkiä siitä, kuinka täysin erilaiset lähestymistavat
johtavat erinomaisiin lopputuloksiin
ja toisaalta myös niitä ratkaisuja,
jotka eivät kaikesta huolimatta poikineet haluttua tulosta.
Opiskeluiden aikana meille painotetaan oikeanlaisen koulutusprosessin merkitystä. Pidämme koulutuksia, joissa tietyt lauserakenteet ja
koulutuksen kaava ratkaisevat. Ymmärrän, että opiskelijalle on tärkeää
luoda kuva ”oikeanlaisesta” koulutustapahtumasta, jota tämä harkintansa mukaan soveltaa eri tilanteisiin.
Olen oppinut, ettei oppikirjamainen
koulutus johda mihinkään, ellei
kouluttajalla ole syvällistä käsitystä
lopputuotteesta. Tähän syvälliseen
käsitykseen ei päästä pelkän kirjallisuuden tai vanhemmilta kouluttajilta
saatujen tiedonjyvien avulla, vaan se
vaatii kokemusta ja toistoja. Harva
onnistuu kouluttamaan erinomaisen
joukon ensimmäisen saapumiserän
aikana. Eikä se seuraava saapumiserä

eroa ensimmäisestä mitenkään, jos
ei ole valmis kehittämään omaa toimintaansa. Tässä piileekin työmme
suola. On mahtava nähdä, kuinka
sellaiset henkilöt, jotka ovat kouluttaneet samaa tai samankaltaista
aihetta vuosikymmeniä, osaavat joka
saapumiserä innostua uudestaan ja
löytämään aiheeseen uusia lähestymistapoja.
Näillä näkymin nuoren kadettiupseerin kouluttajan arki päättyy
tai ainakin muuttuu nyt meneillään
olevan neljän vuoden työelämävaiheen jälkeen. Toki, kun valmistun,
jos luoja suo, sotatieteiden maisteriksi vuonna 2018 tulen mahdollisesti
toimimaan tulevissa tehtävissäni esimerkiksi pääkouluttajana, mutta tämän hetkinen kouluttajan arki jäänee
vähemmälle. Tämä neljän vuoden
kouluttajana harjaantuminen onkin
erinomainen paikka kehittää omaa
ammattitaitoa tulevia tehtäviä ajatellen. On paljon luontevampaa toimia
esimerkiksi yksikön pääkouluttajana,
kun on ihan oikeasti päässyt harjaantumaan kouluttajan tehtävissä.
Ei tätä neljää vuotta voi mitenkään
rinnastaa siihen kokemukseen, jota
opistoupseereille ja vanhemmille
aliupseereille on kertynyt, mutta
onpahan ainakin jotain, johon peilata
myöhemmin.
luutnantti Vilho Rantanen

Komentopaikka linnoitettuna Lohtajalla (kuva puolustusvoimat)
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Ylil Harri Haukkala
Karjalan prikaati
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Perusyksikön vääpelin arki
hallintoa pyörittäessä
miehestä. Siellä hallinnoidaan kaikki
varusmiehen asiat, raha-asioista kotiutustietoihin ja kaikki siltä väliltä.
Se työllistää vääpeliä kaikkein eniten, mutta siitähän meille maksetaan.

Uusiin tiloihin
Tästä lähdettiin

Tähän on tultu

On tammikuun viides päivä vuonna
2015. Karjalan prikaatin pääportista
liikkuu katkeamaton jono nuoria
miehiä ja naisia hieman pelokkaina
siitä mitä tuleman pitää. Tuota päivää on odottanut myös Salpausselän
ilmatorjuntapatteriston tuore vääpeli.
Olen yliluutnantti Harri Haukkala, 1. Ilmatorjuntapatterin vääpeli.
Tulin Karjalan prikaatiin 17.6.1999
opetusupseeriksi Karjalan tykistörykmenttiin. Olen taisteluvälinekoulutettu opistoupseeri peruskurssilta 55. Perusyksikössä olin viiden
saapumiserän verran, josta siirryin
Materiaalikeskukseen raskasasevarastolle 2002 alussa. Kenttätykistöasemestarina olen ollut vuodesta
2004 aina vuoden 2014 loppuun asti
Kunnossapitokeskuksessa. Puolustusvoimauudistuksen myötä kunnossapito ulkoistettiin ja minä siirryin
vääpeliksi ilmatorjuntayksikköön
vuoden 2015 alusta.
Kokemusta vääpelin tehtävistä ei
aiemmin ollut, joten kaikki oli uutta
ja ihmeellistä. Perusyksikön arkeen
totuttelukin vie ”korjaamoelämään”
tottuneelta oman aikansa. Loppuvuodesta 2014 olin muuttamassa yksikköä kasarmiremontin alta A-rapusta
B-rappuun. Siinä olikin vääpelille
hommaa pitkäksi aikaa. Muuton

ohella ehdin vain hiukan harjoitella
vääpelin tehtäviä. Alokkaita alkoi tulla ”ovista ja ikkunoista”. Kysymyksiä alkoi suorastaan sataa ja niihin
nollakokemuksella yritin vastailla.
Ajattelin, että mihin sitä itsensä lupasi kun otti vääpelin tehtävät vastaan.
Mutta itsehän hain haastavuutta työhön ja sain mitä tilasin.

12
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Kädestä suuhun
Perusyksikössä huomasi heti alusta
lähtien kuinka hektisiä päivät ovat.
Vaikka suunnitelmat on tehty, niin
päivittäin tulee ns. pikatilanteita,
joihin ei millään pysty etukäteen
varautumaan. Alokaskauden alussa
palveluksen keskeyttäjiä tulee useita. Keskeyttämispäätöksen tullessa
yksikköön, keskeyttäjälle tehdään
temppuluettelosta iso liuta erinäköisiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi
pidetään keskeyttämiskysely, käytetään sosiaalikuraattorin puheilla,
tehdään varustarkastus ja täytetään
mahdolliset häviämisilmoitukset,
annetaan palvelustodistus, jne.
Kaikki edellä mainitut asiat tehdään
jokaiselle keskeyttäjälle ja niitä tulee
p-kauden alussa lähes päivittäin
PVSAP-tietojärjestelmään vääpeli
syöttää paljon tietoa jokaisesta varus-

Juhannuksen jälkeen kasarmi kolmen
A-rappu valmistui ja taas päästiin
muuttamaan. Työtä oli pienellä henkilömäärällä aivan älyttömästi, mutta
juuri ja juuri ehdittiin muuttaa ennen
kuin uusi saapumiserä astui palvelukseen. Tällä muuttokerralla innostus ja
motivaatio oli paljon parempi, koska
uuteen on aina kiva muuttaa. Yhdelle yksikölle tarkoitettuihin tiloihin
muuttikin tilapäisesti kaksi yksikköä. Tilanteen vaatimissa puitteissa
mennään ja sopu sijaa antaa. Uudet,
nykyaikaiset tilat tarjoavat kaikille
huomattavasti paremmat puitteet
olemiselle ja tekemiselle.

Lopuksi pari sanaa
Yhden saapumiserän olen nyt saanut
kotiutettua kaiken työn ja tuskan jälkeen. Vaikka työasiat pyörivät välillä
yölläkin mielessä, niin olen tyytyväinen tähän tulikasteeseen vääpeliksi.
Etukäteen en arvannut miten paljon
erilaisia tehtäviä vääpelillä on mutta
nyt tiedän, eli paljon. Olen saanut
erittäin paljon ymmärrystä ja apua
yksikön päälliköltä ja koko yksikön
henkilökunnalta sekä muutamalta
vääpeliltä muista perusyksiköistä.
Erityisen kiitoksen haluan lausua
2.Itptrin vääpelille Sami Ketolalle.
Ilman häntä en olisi selvinnyt työstäni. Kiitos!
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Kapt Mikko Rautiainen
Satakunnan lennosto

Kuljetuskoneohjaajan
”normipäivä”
Johdanto
Tässä artikkelissa käsitellään Tukilentolaivueessa työskentelevien
kuljetuskoneohjaajien toimenkuvaa
ja siihen liittyviä ilmiöitä, sekä annetaan lukijalle mahdollisuus kurkistaa
hieman kulissien taakse.
Millainen päivä sulla on huomenna? Tähän kysymykseen kuljetuskoneohjaaja ei voi antaa lähes
koskaan sataprosenttisesti pitävää
vastausta. Niin sanottu ”normipäivä”
saattaa muuttua hyvinkin nopealla
aikataululla johtuen monipuolisesta tehtäväkentästä ja asiakkaiden
tilauksista. Asiakkaalle ulospäin
näkyvän sujuvan lennon takana on
toisinaan useita juonen käänteitä
ja paljon suunnittelutyötä. Vaikkapa sääolosuhteiden muutokset tai
lentoliikenteen ruuhkaisuus voivat
muuttaa sujuvasti alkaneen työpäivän
aivan toisenlaiseksi.

Tukilentolaivueen
monipuoliset tehtävät
Satakunnan lennostoon kuuluva
Tukilentolaivue tuottaa valtion- ja
puolustushallinnon tilaamat operatiiviset, palvelu ja koululennot.
Laivue operoi C-295M, Learjet 35
ja Pilatus PC- 12 NG kalustollaan
pääasiallisesti Euroopan alueella.
Laivueen yhteistoimintatahoja Satakunnan lennoston eri yksiköiden sekä
Ilmavoimien esikunnan lisäksi ovat
Maavoimat, Merivoimat, PETIEDL,
PVLOGL, FINMCC, Ministeriöt,
Patria ja Finavia.
Tilatut palvelut jakautuvat lentotehtäviksi Tukilentolaivueen kolmelle lentueelle suorituskykyjensä mu-

Iltahämärässä kotiin päin

kaisesti. Laivueen tehtäviin kuuluvat
presidentin kanslian, valtionneuvoston, Puolustusvoimien komentajan,
sekä Pääesikunnan tilaamat VIP- kuljetuslennot. Tukilentosuunnitelmassa
laivueen tuottamat palvelut jaetaan
vuosittain yhteistoimintatahojen
käytettäviksi resursseiksi. Näihin
tehtäviin kuuluvat harjoituksiin tilattavat maalinhinaukset, passiivinen
häirintä, ilmakuvaukset, henkilö- ja
rahtikuljetukset sekä kriisinhallinta
operaatioiden ja erikoisjoukkojen
tukilennot. Ilmavoimien alueellisen koskemattomuuden valvontaan
ja torjuntaan liittyvät operatiiviset
tehtävien lisäksi Tukilentolaivueesta
löytyy kyky tukea muita viranomaisia laskeumatiedustelu ja AEROMEDEVAC -lennoilla.
Monipuoliseen tehtäväkenttään
kuuluu myös henkilöstön kouluttaminen edellä mainittuihin tehtäviin,
sekä oman taktisen toiminnan ja
osaamisen kehittäminen osana ilmapuolustusta. Omalla harjoitus-,
koulutus- ja kehittämistoiminnalla

turvataan Tukilentolaivueen palveluiden laatu ja osaaminen tilaajien
muuttuvien tarpeiden mukaiseksi.

Säännöllisen
epäsäännöllinen työaika
Kuljetuskoneohjaajan työaika vaihtelee aamuyön varhaisista tunneista
illan myöhäisiin tunteihin. Tämä
johtuu luonnollisesti asiakkaiden tarpeesta olla aamulla määränpäässään
ennen töiden tai kokouksen alkua
ja paluut tapahtuvat iltapäivästä tai
illasta töiden jälkeen.
Lentotehtävän suunnittelu alkaa
vähintään tuntia ennen ensimmäistä lentoonlähtöä. Kuljetuskoneiden
miehistöön kuuluva lentotekniikka
tulee myös samaan aikaan työpisteelle, ellei koneen erikoisvarusteluun ja
valmisteluun tarvitse varata enemmän aikaa. Tukilentolaivueen kotitukikohta sijaitsee Pirkkalassa, josta
koneet aamulla lähtevät ja palaavat
yöksi kotiin. Asiakkaan noustessa
koneeseen esimerkiksi Helsinki ‒
Ilmatorjunta 3/2015
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Vantaan lentoasemalla aamu kahdeksalta on miehistö aloittanut työnsä
noin kello viideltä. Samalla tavalla
miehistön päivä jatkuu vielä viimeisten matkustajien noustessa koneesta.
Päivän päätteeksi suoritetaan lentotoimintaan liittyvä raportointi ja
kone valmistellaan seuraavan miehistön käytettäviksi. Valtionjohdon
matkustustarpeet ajoittuvat myös
viikonlopuille ja juhlapyhille, joten
normaali maanantaista ‒ perjantaihin ja virka-aikana ajattelu ei sovellu
sellaisenaan kuljetuskonetoimintaan.
Lentotehtävien lisäksi työpäivät
täyttyvät ohjaajan virkaiästä ja kelpuutuksista riippuen hallinnollisista
tehtävistä, opetuksesta ja oppitunneista, päivystyksistä, operatiivisista tehtävistä sekä suunnittelutyöstä,
erilaisista kokouksista ja palavereista
puhumattakaan. Lentueen päällikön
kalenterissa toimistopäiväksi varattu
päivä saattaa esimerkiksi muuttua
edeltävä päivänä ulkomaan lentokuljetustehtävään.

Normipäivään
vaikuttavia tekijöitä
Jo muinaiskiinalainen strategi Sun
Tzu filosofoi sään vaikutuksista
taisteluiden lopputuloksiin. Vaikka
kotimaassa sää olisi kuulas ja kirkas
saattaa Keski-Euroopassa riehuva
lumimyrsky vaikuttaa lentoliikenteen
sääntelyyn ja sitä kautta myös kotimaan lentoliikenteeseen. Jokainen
lentotehtävän suunnitteluja ja toteuttaminen alkaakin aina säätietojen
tarkastelulla. Lennonsuunnitteluun
kuuluu myös paino-, painopiste ja
suoritusarvolaskelmat, jotka takaavat
lennon turvallisen toteutuksen myös
häiriötilanteissa.
Ulkomaille suuntautuvien lentoreittien valmistelun suorittavat
pääsääntöisesti Lennonvalmistelutoimiston lennonsuunnittelijat. Sotilaslentokone vaatii aina etukäteen
Ulkoministeriön kautta anottavan
14
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diplomaattiluvan ennen vieraanvaltion ilmatilaan lentämistä. Tämän
vuoksi ohjaajien on oltava tarkkana,
etteivät esimerkiksi ulkomailla ukkospilveä kiertäessään vahingossa
eksy ilmatilaan, jonne ei ole diplomaattilupaa. Kuljetuskoneenmiehistö vie myös aina menneessä pienen
palan Suomea mukanaan maailmalle.
Kone on diplomaattisesta näkökulmasta osa Suomen maankamaraa ja
miehistö virkatehtävissään edustaa
kotimaataan.
Kriisinhallinta operaatioiden tukitehtävissä suunnittelussa korostuu
myös operaatioturvallisuus. Kriisinhallinta operaatiota tukevat toimijat
eivät kuulu operaation henkilöstöön,
eikä heillä näin ollen ole operaatioon
liittyviä voimankäyttöoikeuksia tai
pääsyä tiedustelutietoihin. KRIHA
lentoihin liittyen yhteistoimintaa
käydäänkin usealla eri tasalla tarvittavien tietojen saamiseksi ja tehtävän
toteuttamiseksi. Onnettomuus- ja pelastautumistilanteita varten miehistö
myös varautuu selviytymään ja avustamanaan matkustajia kunnes pelastushenkilöstö pääsee paikalle. Tämän
vuoksi miehistön tulee olla tietoinen
myös vaikuttavasta maatilanteesta,
eikä yleisesti lentotoimintaa varten
tuotettu ilmauhka-arvio riitä operaation riskejä arvioidessa. KRIHA
tukilennoilla yöpyminen tapahtuu
yleensä kriisinhallintajoukkojen tukikohdissa ja miehistön pitää osata
toimia myös hälytystapauksissa tukikohdan toimintatapojen mukaisesti.
Ulkomaantoiminnassa ilmassa tapahtuvat asiat voidaan ennakoida hyvin pitkälle jo ennen lentoa. Maassa
tapahtuviin toimintoihin vastaavasti
ei aina voi varautua. Vaikka koneen
tankkauspalvelut ja muut maapalvelut tilataan ja sovitaan jo kotimaassa
etukäteen, saattavat paikallinen kulttuuri ja siihen liittyvät toimintatavat
tarjoilla välillä aikamoisia yllätyksiä.
Sujuva englannin kieli ei aina takaa
kommunikaatiota paikallisen kent-
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Learjet pari palaamassa Oulunsaloon Ilmatorjuntaharjoituksen
maalilennolta (kuva puolustusvoimat)

tähenkilökunnan kanssa. Varsinkin
kauemmas itään suuntautuvilla lennoilla kannattaa varautua hoitamaan
asiointi internationaalisella viittomakielellä. Ystävällinen käytös ja pienet
lahjukset kuten kynät tai pinssit saattavat edistää koneen tankkaamista
kummasti. Miehistön aseistuksena
kun ei yleensä ole muuta kuin virkapassi, luottokortti ja hymy, joilla
asiat pitää saada hoitumaan.

Kuljetuskonetoiminnassa
vaadittavia ominaisuuksia
Kaiken kaikkiaan voisi sanoa että
helpoin kohta työpäivästä on lentäminen. Ilmassa tapahtuvat toiminnot
ovat kansainvälisesti standardisoituja
ja kaikki tietävät omat tehtävänsä.
Lisäksi hyvin suunniteltu lento on
jo enemmän kuin puoliksi lennetty.
Kuljetuskoneohjaajan ammattitaito
punnitaankin vasta silloin kun kaikki
ei mene kuin Strömsössä.
Mitä paremmin ymmärtää tilaajan toimintaa ja tarkoitusperiä, sitä
paremmin osaa toteuttaa heidän

toiveensa. Tällöin hyvä ohjaaja
osaa esittää vaihtoehtoja tehtävän
toteutukselle, joita tilaajat eivät välttämättä osaa kysyä. Tämä korostuu
esimerkiksi eri aselajien tilaamien
tukilentojen yhteydessä. Tilaaja ei
aina ole tietoinen lentotoimintaan
tai kalustoon liittyvistä rajoituksista
tai tiedosta erikalustojen mahdollistamia suorituksia. Tilattu maalilento
pitää esimerkiksi pystyä sovittamaan
osaksi toista isompaa lentokierrosta
tai siviililiikennettä. Vastaavasti jos
ohjaaja ei ymmärrä tilauksen tarkoitusta ja siihen liittyvien teknisten tai
taktisten yksityiskohtien merkitystä
tilaajalle, voi maalilennosta saatava
hyöty jäädä pieneksi.
Kuljetuskonetoimintaa tehdään
aina yhdessä. Isompien koneiden
miehistöön kuuluu aina vähintään
kaksi ohjaajaa ja lisäksi miehistöön
voi kuulua lentomekaanikko, kuormamestari, tähystäjä, operaattori
tai lentoemäntä. Lisäksi jos huomioidaan yhteistyötahojen välinen
kanssakäyminen, niin voidaan todeta
että sosiaalisista taidoista ei ainakaan
ole haittaa. Pitkät päivät reissussa
kuluvat nopeasti kun töitä tehdään
hyvällä porukalla.
Kuljetuskoneohjaajan hyviin
ominaisuuksiin kuuluvat myös joustavuus ja kyky sopeutua, sekä toteuttaa omat tehtävänsä muuttuneissa
olosuhteissa ja aikatauluissa. Oman
työ- ja kotikalenterin suunnittelussa
onkin hyvä ottaa huomioon hieman
pelivaraa muutoksien varalta. Kokemuksen myötä kokenut kehäkettu
osaa ottaa huomioon niin sanotun
sesonkiajan ja eri tehtäviin liittyvät
liukumamahdollisuudet.
Koska muuttuva työrytmi ei mahdollista säännöllistä elämän rytmiä,
on fyysisestä kunnosta huolehtiminen
tärkeää myös kuljetuskoneohjaajille.
Hävittäjälentäjien painiskellessa G
-voimien kanssa kuljetuskonetoiminnan fyysiset haasteet tulevat pitkien
lentojen aiheuttamasta staattisesta
rasituksesta ja muuttuvan vuorokausirytmin aiheuttamista vireystilan
vaihteluista. Vaikka toiminta on pääsääntöisesti Euroopan sisäistä, ovat

Jet Lagin oireet toisinaan miehistöille
tuttuja. Hyvä fyysinen kunto auttaa
pitämään vireystilaa paremmin yllä
ja palautumaan pitkistä lentopäivistä,
joita voi olla useampi peräkkäin.
Alan kaikkia hienouksia ei pysty
opiskelemaan kirjoista vaan osan tiedoista ja taidoista tulee kokemuksen
kautta. Tämän vuoksi tie kuljetuskoneen päälliköksi kestää tyyppikoulutuksen jälkeen useamman vuoden.
Päällikkö on vastuussa koko lennosta ja johtaa miehistön työkuormaa
heidän tehtävien ja kelpuutuksien
rajoissa. Koneessa työilmapiiri on
oltava avoin ja kaikkien pitää tuoda
havaintonsa julki ongelmista, jotka
saattavat vaikuttaa lennon suorittamiseen. Aikakriittisissä tilanteissa päätökset pitää myös pystyä tekemään
itsenäisesti ja nopeasti. Päätöksillä
voi olla pitkäaikaisiakin vaikutuksia lentoon ja siksi myös päätöksen
seuraamuksia pitää osata ennakoida
laaja-alaisesti.

Hyvin tehty työ
palkitsee tekijänsä
Pitkiä työpäiviä, jatkuvat muutokset

ja vastuutta välillä niin että hirvittää.
Mitä kuljetuskone työ sitten antaa
tekijöilleen? Pitkien työpäivien
vastineeksi tulee tietenkin vapaata
suunniteltavaksi ja käytettäväksi
työaikajakson muina päivinä. Näitä
pystyy hyödyntämään esimerkiksi
perheen asioiden hoitamiseen tai
pitkien viikonloppureissujen suunnitteluun. Useiden erilaisten yhteistoimintatahojen kanssa työskentely
antaa hyvän näkemyksen kansallisesta puolustusjärjestelmästämme
ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
Kuljetuskoneiden mukana pääsee
myös tutustumaan uusiin paikkoihin
ympäri Eurooppaa, ja välillä hieman
sen ulkopuolellakin, joihin tavallisilla vuorokoneilla ei ole mahdollista
päästä ollenkaan. Kaikesta parasta
työssä kuitenkin on kuljetuskoneiden
ympärillä työskentelevät ammattitaitoiset ihmiset, jotka muodostavat
perheenomaisen tiiviin yhteisön.
Pitkissä reissuissa ja harjoituksissa
työkavereihin tutustuu väkisinkin
paremmin kuin hyvin.
Eikä työssä ainakaan ehdi tylsistyä, sillä huomenna on aina jotain
uutta odottamassa tekijäänsä.

Joulutervehdys rauhanturvaajille Libanoniin
Ilmatorjunta 3/2015
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Komkapt Toni Joutsia
Rannikkolaivasto

Kirjoittajina aluksen sukellusveneentorjuntapseeri ltn Miikka Nynäs, sekä aluksen päällikkö komkapt Toni
Joutsia.

Artikkelin teksti on kuvitteellinen kertomus viikon mittaista
AKT-vuoroaan suorittavan
aluksen toiminnasta yhden
vuorokauden ajan. Tapahtumat ovat kuitenkin sellaisia,
että ne ovat todellisuudessa
tapahtuneet viimeisen vuoden
aikana suunnilleen artikkelissa
kerrotulla tavalla.
MLC Uusimaa suorittaa AKT-vuoroon kuuluvaa valvonta-ajoa Suomenlahdella. Alus on siirtymässä
itään Kotkan edustalla pidettäviä
ammuntoja varten. Uusimaa Hämeenmaa-luokan miinalaiva, joka
kykenee merimiinoituksen lisäksi
pinta- ja ilmatorjuntaan, sukellusveneen torjuntaan sekä elektroniseen
tiedusteluun. Hämeenmaa-luokan
alus kykenee toimimaan taisteluosaston johtoaluksena. Rauhan aikana
aluksen meripalvelu koostuu suurelta
osin AKT-toiminnasta.
Päivän suunnitelmana on siirtyä
ensin kirkonmaan ampuma-alueelle
ammuntoja varten. Ammuntojen
jälkeen alus siirtyy Kotkaan, jossa
kyydissä ollut LEKI-ryhmä poistuu
alukselta. Vapaavahdissa olevia koulutetaan toimimaan eri hälytystiloissa
ja tehtävissä aluksella. Koulutukset
muodostuvat palon- ja vauriontorjuntaharjoituksesta sekä miinojen
laskukuntoonlaitosta.
Vahdissa
oleva keskushenkilöstö harjoittelee
ilmatilannekuvaan liittyvää maalin16
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MLC uusimaan päivä
akt-vuorossa

raportointia merellä olevan ohjusveneen kanssa. Aiemmin viikolla on
toteutettu ilmapuolustusharjoitus ja
mies meressä-harjoitus.
Valvonta-ajon aikana Uusimaalle
annetaan tunnistus- ja kuvaustehtävä
merivoimien operaatiokeskuksesta.
Idästä on tulossa pintakulussa oleva
sukellusvene ja apualus reittijakoalueella, jossa suurin osa Suomenlahden
meriliikenteestä kulkee. Alus siirtyy
sukellusveneen vierelle vajaan puolen meripeninkulman etäisyydelle,
jolloin saadaan aluksen kameroilla
kuvattua laadukkaat tunnistuskuvat.
Sukellusvene on Kilo-II luokkaa ja
sitä seuraa Kashtan-luokan apualus.
Alus on siirtymässä Kotkan satamaan vievälle väylälle, kunnes tiedustelujärjestelmän operaattorin ja 3Dvalvontatutkaa käyttävän operaattorin
havainto sähköistää taistelunjohtokeskuksen tunnelman. Tutkalla havaitaan
idästä lähestyvä neljän TU-22 koneen
muodostelma. Pommikoneet ovat lentämässä suoraan aluksen sijainnin yli.
Aluksen taistelunjohtojärjestelmän

tilannekuva taltioidaan myöhempien
tarpeiden varalta.
AKV-AKT Tehtävissä toimitaan
MERIVOPKE:n johdossa ja IOK:n
kanssa yhteistyössä.
Alus jatkaa kohti ammuntoja
siirtymistä torjuntavalmiudessa.
Varo-oppitunnit ja ampumapuhuttelu on pidetty alkuviikosta, aluksen
on tarkoitus suorittaa viikon aikana
kolmet eri ammunnat kaikilla vahtikolmanneksilla valmiusammuntoina
eri ampuma-alueilla. Tämän päivän
ammunnat suoritetaan osana kokonaisvaltaisen taistelun toimintatapaa ulkoista taisteluna. Ammutaan
Boforsin 57mm laivatykillä järjestelmäammunta maalina toimivaan
micropilot-lennokkiin. Ampujina
ovat aluksen kantahenkilökuntaan
kuuluvat taisteluvälineupseerit.
Myöhemmin taisteluvälinejoukkueen
varusmiehet ampuvat vielä 12,7 mm
laivakonekiväärillä myös lennokkiin.
Laivatykkiammunta suoritetaan
onnistuneesti. Samaan aikaan ammuntojen kanssa laivan uumenissa

harjoitellaan tulipalon torjuntaa ja
vauriokorjausta sekä lääkintää osana
sisäistä taistelua. Harjoitusammukset eivät tällä kertaa osu lennokkiin,
mutta tarkkuus sekä tulenkorjaukset
ovat hyviä ja riittävät, jotta herätesytytyksellä toimivat ammukset
pudottaisivat kohteen. Aluksella ollaan jo valmiita suorittamaan laivakonekivääriammunta, kun seuraava
käsky tunnistustehtävästä saapuu.
Idästä saapuvan aluksen nopeus on
niin suuri, että päällikkö päättää keskeyttää laivakonekivääriammunnan,
jotta ehditään ajoissa takaisin Suo-
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menlahden reittijakoalueelle.
Tunnistuksen kohteena on tällä
kertaa Steregushchiy-luokan korvetti, joka kuuluu Venäjän Itämeren
laivaston uudempaan aluskalustoon.
Aikalaskelma osoittaa, että kohdetta
ei kyetä kuvaamaan valoisan aikana.
Taistelualuksesta halutaan kuitenkin
IR-kuvien lisäksi myös näkyvän valon kuvat. Samalla saadaan tietää
myös Etelä-Itämereltä tulevasta
Parchim-II-luokan sukellusveneentorjuntakorvetista. Päällikkö laatii
yhdessä operaatioupseerin kanssa
uuden suunnitelman. Steregushchiy-
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luokan korvettia seurataan kohti länttä ja tunnistuskuvat otetaan auringon
noustua. Tämän jälkeen jatketaan
Parchim-II-luokan tunnistuksella ja
kuvauksella. Laivakonekivääriammunnat toteutetaan valmiusammuntoina Porkkalan edustalla. Edelleen
kyydissä oleva LEKI-ryhmä siirretään ammuntojen jälkeen aluksen
omalla venekalustolla Upinniemen
sotasatamaan, josta he pääsevät siirtymään seuraaviin tehtäviin. Alus
jatkaa AKT-vuoroaan merellä vielä
noin 2,5 viikkoa ennen saapumista
kotisatamaan.

Kapteeni Mikko Sorsakivi
Merivoimien M3 osastoupseeri (ILPU)

Normipäivä Merivoimien
Operatiivisella osastolla
Maanantaiaamu. Tytöt on vietävä
päiväkotiin ja sitten työpaikalle.
Vanhempi tyttö ilmoittaa jo heti heräämisen jälkeen, että ei aio laittaa
tuota pinkkiä mekkoa päälle, vaan
haluaa ehdottomasti laittaa tiikerikuvioisen. Sanon, että vaaleanpunainen on OK, jolloin saan osakseni
hillittömän selostuksen, että mikä
on pinkin ja vaaleanpunaisen ero.
Totean, että tätä sotkua en voi voittaa, joten hyväksyn tiikerikuvioisen.
Aamutoimien jälkeen komennan, että
ajoneuvoon nouse. Moottorimarssi sujuukin ilman kommelluksia ja
voin siirtyä pikapysähdyksen jälkeen
työpisteelle, jossa on alkamassa yksi
Merivoimien tämän vuoden tärkeimmistä harjoituksista: Merivoimien
tulenkäyttöharjoitus METU15.
Sotaharjoitus alkaa Merivoimien
operaatiokeskuksessa, johon siirryn
palveluspuvussani. Aamun tilannekatsauksen jälkeen toteamme muun
ilmapuolustushenkilöstön kanssa,

että aselajikäskymme ovat ”hyvällä
mallilla”. OPTASK AIR, OPTASK
AAW eivät vaadi päivittämistä, vaan
valmistellut käskyt ovat valmiina
julkaisua varten. Otamme DESKit
haltuumme ja aloitamme tutustumisen jo julkaistuun MCO:iin. Huomaamme, että ainakin kohtaan 3/H/
IT on lisättävä ilmapuolustuksen
toiminnan perusajatus ja kohta 3/N/
Merilentotoiminta vaatii päivittämistä. Nämä kohdat on syytä korjata ja
täsmentää MTO:iin, joka julkaistaan
päivittäin. Päätämme tehdä näin, emmekä viitsi lähettää OPTASK AIR
SUPPLEMENTia, koska se voisi
vain sekoittaa alajohtoportaita.
Seuraavaksi päätämme tarkastaa
lentotehtäväluettelon, jonka olemme
luoneet harjoitukseen. Siihen tarvitsemme osaajat EW, MCM- ja ASUWtoimipisteiltä. Otamme käteen MXP
-oppaan, jonka perusteella olemme
lennot suunnitelleet. Vilkaisemme
myös SOE:ia, koska harjoituksessa

on tavoite toimia CASE-pohjaisesti.
Hyvältä näyttää, lennot ovat nousujohteisia ja juuri sopivan haastavia!
Päätämme kuitenkin lisätä lyhyen
ohjeistuksen päivittäiseen MTO:iin,
jotta alajohtoportaat osaavat laatia
ACMREQ:in ja AIRSUPREQin.
Keskustelemme lyhyesti pyyntöjen
aikautuksesta, koska Ilmavoimien
ATO ei odota Merivoimien pyyntöjä.
Tässä harjoituksessa voimme toki
hieman joustaa, sillä yksi operaattoreistamme harjoittelee ICC:n käyttöä
ja valmistaa ACO:n ja ATO:n paikallisesti. Tällöin sitä ei varsinaisesti
jaeta mihinkään.
Ensimmäinen lentokierros on
päättynyt ja kaikki näyttää sujuvan
suunnitelman mukaisesti. MLC Uusimaa on juuri lähettänyt AAR:n,
jossa rivillä kolme ilmoitetaan, että
4. Harjoitus on siis asteikolla 1-5
sujunut melkoisen hyvin. Raportissa kiitellään erityisesti LAAWC:n
toimintaa torjuntojen onnistumiIlmatorjunta 3/2015
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sissa. Toteamme lyhyesti ilmapuolustusmiesten kesken, että hyvältä
näyttää, mutta parempi vielä odottaa
ITJOR:in FIR tästä iltapäivästä ja
sehän pitäisi tulla NLT 18.00. Tämän
jälkeen on hyvä aika vielä kirjoittaa
lyhyt LI, josta sitten mahdollisesti
muodostuu LL. Ainakin ensimmäisten raporttien pohjalta vaikuttaa siltä,
että tämä lentokierros olisi hyvä säilyttää samanlaisena myös tulevissa
harjoituksissa.
Illalla on aikaa vielä tarkastaa sähköpostit. Näyttää siltä, että lentäjät
ovat muistaneet laittaa väylädatansa
iltapäivän lennoista postiin. Tämähän vaikuttaa hyvältä! Lentodata on
helppo jakaa Merivoimien analyysiryhmälle, joka aloittaa TADS-järjestelmän kanssa torjunta-analyysin
lentokierroksesta. Käymme lyhyen
palautekeskustelun Ilmavoimien
päätaistelunjohtajan kanssa ja toteamme, että huominen ei tarvitse erillistä FRAGO:a, jotta alajohtoportaat
osaavat toimia harjoitustilanteissa
oikein.
Päivä päättyy MERIVOPKE:n
TILSEL:een, jonka jälkeen on aika
mennä lepäämään. Jotenkin vain tuntuu, että tämä viikko tulee menemään
erinomaisesti! Kaikki on käsketty
ja suunniteltu. Ainoa kehityskohta
taitaa kyllä olla seuraavana maanantaina, jolloin harjoitus taas jatkuu.
Silloinhan lapset pitää taas viedä päiväkotiin. Taidankin laatia vaimolleni
perjantaina D&G:n, jotta hän tietää,
miten viikonloppuna pitää valmistautua seuraavan viikon haasteisiin.
Lisäksi laadin lapsilleni DIMS:in,
jotta he osaavat heti aamulla orientoitua oikeaan toimintaan. Eihän se
muuten voi onnistua? Eihän?
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ITO-ammunnat Lohtajalla toukokuussa 2006 (kuva puolustusvoimat)
OPTASK AIR = Operational Tasking Air, operatiivinen tehtävä, ilma
OPTASK AAW = Operational Tasking Anti-Air-Warfare, operatiivinen
tehtävä, ilmatorjunta
DESK = Toimipiste esimerkiksi aselajiupseerille operaatiokeskuksessa
MCO = Maritime Co-ordination Order, Merivoimien koordinointikäsky
MTO = Maritime Tasking Order, Merivoimien tehtäväluettelo/käsky
OPTASK AIR SUPPLEMENT = Operational Tasking Air Supplement,
operatiivinen tehtävä, täydentäväkäsky, ilma
EW = Electronic Warfare, Elektroninen Sodankäynti
MCM = Mine Counter Measures, Miinantorjunta
ASUW = Anti Surface Warfare, pintatorjunta
MXP-02 = (NAVY) (AIR) THE MULTINATIONAL MARITIME ABOVE
WATER WARFARE EXERCISE MANUAL
SOE = Schedule of Events, Osaharjoitusluettelo
CASE = Tapauskohtainen
ACMREQ = Air Control Means Request, ilmatilanhallintapyyntö
AIRSUPPREQ, Air Support Request, ilmatukipyyntö
ATO = Air Tasking Order, Ilmavoimien tehtäväluettelo/käsky
ICC = Integrated Command and Control, Ilmatilanhallintaan ja tehtäväluettelon laatimiseen tarkoitettu tietokonepohjainen järjestelmä
ACO = Air Co-ordination Order, Ilmatilanhallinta -käsky
MLC = Mine Laying Craft, Miinalaiva
AAR = After Action Report, Tilanneraportti
LAAWC = Low Anti Air Warfare Commander, lyhyenkantaman ilmatorjunnan paikallinen johtaja
ITJOR = Ilmatorjunnan johtoryhmä
FIR = First Impression Report, palauteraportti
NLT = Not Later Than, Viimeistään
LI = Lessons Identified, Tunnistetut opit esimerkiksi osaharjoituksesta tai
suunnittelusta
LL = Lessons Learned, Opitut asiat, jotka pitää huomida seuraavassa suunnittelussa
TADS = Tactical Aircrew Data System, järjestelmä jolla pystytään mallintamaan lentokoneen lentäminen (aika, paikka ja toiminta)
MERIVOPKE = Merivoimien Operaatiokeskus
TILSEL = Tilanneselostus
D&G = Direction & Guidance, Ohjaus ja ohjeet esimerkiksi alajohtoportaalle,
Toiminnan perusajatus
DIMS = Daily Intention Message, Päivittäinen, yleensä komentajan, toimintaajatus

Eversti evp.
Ahti Lappi

AJANKOHTAISTA

Esiselvitys hornet-kaluston
suorituskyvyn korvaamisesta
-Kommentteja loppuraportista
”Työryhmä esittää, että
Hornet-kaluston suorituskyky
korvataan monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla.
Monitoimihävittäjän suorituskykyä täydennetään ilmatorjunnan suorituskyvyillä.
Tarve ja mahdollisuudet
miehittämättömien ilmaalusjärjestelmien ja muiden
täydentävien suorituskykyjen
hankkimiseksi tulee analysoida myöhemmin.”
Näin toteaa Puolustusministeriön
asettama työryhmä loppuraportissaan, jossa melko suoraviivaisesti
päädytään esittämään monitoimihävittäjän korvaamista monitoimihävittäjällä. Otsikon mukaan toimeksianto
edellytti nykyisen monitoimihävittäjän poistumisesta syntyvän suorituskykyvajeen täyttämistä erilaisilla
keinoilla, joista lentokone on vain
yksi vaihtoehto. Muita konkreettisia vaihtoehtoja ei ole tutkittu
kunnolla, joten suositus vaikuttaa
tarkoitushakuiselta. Riskianalyysin
ja kustannuslaskelmien puuttuminen
jättää pahan aukon selvitystyöhön.
Vääriin argumentteihin ei ole varaa,
kun suunnitellaan puolustusvoimien historian kalleinta hankintaa.
Tähtäimen pitää myös olla riittävän
kaukana tulevaisuudessa.
Hornet-kalusto hankittiin 1990-luvulla hävittäjätorjuntaa varten, mutta
2000-luvulla se muutettiin päivityksen yhteydessä monitoimihävittäjäksi. Tätäkin ratkaisua voidaan pitää

huonona samoilla perusteilla kuin
nytkin. Hornet-kaluston osalta voidaan siis nähdä kaksi eri käyttötarkoitusta, joiden tilalle pitäisi keksiä
jotain uutta. Toinen on ilmapuolustustehtävä (hävittäjätorjunta), toinen
käyttö ilmaoperaatioissa (ilmahyökkäys). Mitä vaihtoehtoja meillä on
hoitaa nämä tehtävät?

ILMAPUOLUSTUSKYKY
Raportissa todetaan, että ”Hornetkalusto muodostaa tällä hetkellä
ilmapuolustuksen perustan.” Tästä
voidaan olla perustellusti eri mieltä. Ilmapuolustuksen päätehtävä on
strategisten kohteiden ja omien joukkojen suojaaminen ilmahyökkäyksiä
vastaan sodan aikana. Hävittäjillä on
rauhan aikana ”yksinoikeus” suorittaa ilmatilan puolustusta lähinnä
tunnistuslennoilla, mutta sodan aikana päävastuu kohteiden ja joukkojen
suojaamisesta on ilmatorjunnalla –
tämä kyllä todetaan raportissakin.
Hävittäjä suorittaa ilmapuolustusta
vain ollessaan ilmassa. Rauhan
aikana pelikenttänä on koko maan
ilmatila, mutta sodan aikana ei tyhjää
ilmatilaa tarvitse puolustaa, vaan ilmapuolustus keskitetään sinne, missä
taistellaan. Hävittäjätorjunnalla voidaan hetkellisesti luoda ilmapuolustuksen painopiste jollekin alueelle
ja tuottaa tappioita viholliselle, jos
vastustajan ilmaylivoima ei sitä estä
(kuten aika usein on tapahtunut). Kukaan ei hyökkää alivoimalla!
Mitä vähemmän koneita on, sitä
pienempi on hävittäjätorjunnan osuus

ilmapuolustustehtävässä. Varsinaisia
ilmataisteluja hävittäjä vastaan hävittäjä (”dog fight”) ei ole käyty vuosikausiin, viimeksi ehkä Falklandin
sodassa 1982? Kuinka todennäköisiä
ne ovat 15 vuoden kuluttua, kun uusi
kalusto on käytössä? Sotakokemukset
50 viime vuoden ajalta osoittavat, että
hävittäjätorjunnan osuus vastustajan taistelutappioista (pudotuksista)
on ollut noin 13 %, alivoimaisella
puolella vain 3 %. Vastaavat luvut
ilmatorjunnan osalta ovat 87 % ja 97
%. Tällä vuosituhannella käydyissä
sotatoimissa (Afganistan, Irak, Georgia, Libya, Ukraina, ym.) hävittäjillä
on varmuudella ammuttu alas vain
yksi kone, ilmatorjunnalla useita
kymmeniä. Muutos tapahtui samoihin
aikoihin, kun ilmatorjuntaohjukset
tulivat käyttöön. Ohjusten tehokas
sotakäyttö alkoi Vietnamissa tasan 50
vuotta sitten. Ilmatorjunta muodostaa
ilmapuolustuksen perustan.

Ilmatorjunnan suorituskyky ilmapuolustuksessa
”Ilmatorjunta voi ylläpitää korkeaa
valmiustilaa pitkiä aikoja, vastata
nopeasti ja tehokkaasti ilmahyökkäykseen, ja soveltuu kaikkien
ilmauhkajärjestelmien torjuntaan,
mistä johtuen ilmatorjuntaa käytetään
pysyvää ilmasuojaa edellyttävien
kohteiden jatkuvaan suojaamisen.”
Näin ytimekkäästi (ja aivan oikein)
todetaan raportissa. ”Ilmatorjuntajärjestelmien heikkoutena voidaan pitää
operatiivisen liikkuvuuden puutetta,
asevaikutuksen rajoitettua ulottuIlmatorjunta 3/2015
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män hankinta olisi järkevää toteuttaa
yhteishankkeena EU:n puitteissa tai
yhdessä Ruotsin kanssa.
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ILMAHYÖKKÄYSKYKY
vuutta, katvealueita ja reaktiivista
luonnetta”. Mitä haittoja ne ovat?
Operatiivista liikuntakykyä ei juurikaan tarvita, kun ilmatorjuntajoukot
suojaavat kiinteitä ja liikkuvia kohteita. Eri aseilla on erilainen ulottuvuus
niiden suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti. Suuri ulottuvuus ei
ole itsetarkoitus, kun tehtävänä ei
ole puolustaa tyhjää ilmatilaa. Tarvittaessa joillakin ohjusjärjestelmillä voidaan hallita suuriakin alueita
(esim. Venäjän S-400:n torjunta-ala
on suurempi kuin Suomen pinta-ala).
Ainakin 1990-luvulla ilmatorjunnan
torjunta-ala oli suurempi kuin kaikkien prikaatien vastuualueiden pinta-ala
– siis riittävä. Reaktiivisuus ei ole
mikään haitta, sehän on ilmapuolustukselle tyypillinen piirre, jopa vahvuus. Ongelmia syntyy vasta sitten,
jos erilaisia ilmatorjuntajärjestelmiä
ei ole riittävästi.
Raportissa tarkastellaan oman
ilmatorjuntamme merkitystä ja kehittämistarpeitakin, mutta tarkempi
analyysi puuttuu. Julkisista lähteistä
selviää, että lukumääräisesti suurin
osa ilmatorjunta-aseistamme (23
mm, 35 mm, ITO90M) saavuttaa
elinkaarensa päätepisteen 2020-luvulla, tykit ovat jo nyt yli 50-vuotiaita. Lisäksi osa uudempienkin
järjestelmien ohjuksista vanhenee
samoihin aikoihin. Ilmatorjunnan
volyymi on supistumassa dramaattisesti. Hornet-kaluston kanssa
samaan aikaan hankittu Buk-M1
-ohjuskalusto on juuri poistunut
operatiivisesta käytöstä, mikä jätti
ison aukon ilmapuolustukseen. BukM1 oli ainoa korkeatorjuntakykyinen
ilmatorjuntaohjusjärjestelmä ja ainoa taktillisten ballististen maalien
torjuntaan kykenevä asejärjestelmä.
Pääkaupungin ilmapuolustus on nyt
huonommalla tolalla kuin ennen.
Hornet-kaluston poistuvaa suorituskykyä ilmapuolustuksessa voidaan korvata uudella ilmatorjuntaohjuskalustolla, mutta millään uudella
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hävittäjäkalustolla ei voida korvata
ilmatorjunnan puutetta. Uuden ilmatorjuntakaluston hankinnan pitäisi
tapahtua nopeammalla aikataululla
kuin Hornet-kaluston korvaamisen.

Ohjuspuolustuskyky
on haaste
Raportissa todetaan aivan oikein, että
”Ohjusilmatorjunnan kehityksen painopiste on ballististen ohjusten ja risteilyohjusten torjuntaan soveltuvissa
järjestelmissä.” Lyhyen kantaman
taktillisten ballististen ohjusten ja
raskaiden tykistörakettien torjuminen on mahdollista pitkän kantaman
ilmatorjuntaohjuksilla, kuten Patriot
PAC-3 ja SAMP/T. Viimemainittu
oli 2000-luvun alkupuolella mukana
tarjouskilpailussa, jonka tuloksena
valittiin NASAMS. Molempia olisi
tarvittu. Rajoitettu ballististen maalien torjuntakyky on saavutettavissa
meidänkin resursseillamme. Sitä
tarvittaisiin ainakin pääkaupungin
puolustuksessa.
Raportin väite, että ”jo lyhyen
kantaman ballististen ohjusten torjuntakyvyn hinta on useita miljardeja
euroja”, on liioiteltu. Yhdellä miljardilla syntyy jo tyydyttävä ohjuspuolustuskyky. Ballististen maalien
torjuminen ei ole mahdollista millään
hävittäjäkoneella, vaikka ne maksavat useita miljardeja.
Ilmatorjunnan rauhan ajan organisaatiota on viime vuosina supistettu
raskaalla kädellä, perusyksiköitä
on nyt vähemmän kuin vuonna
1939! Tästä on seurauksena, ettei
ilmatorjunta-aselajilla ole resursseja
ottaa vastuulleen ohjuspuolustusta.
Kansainvälisen käytännön mukaan
tämä vastuu pitäisi antaa ilmavoimille, jolla on paljon suuremmat
henkilöresurssit sekä tarvittava ilmavalvonta- ja johtamisjärjestelmä.
Hävittäjäkonemäärän supistuessa
ilmavoimissa vapautuu myös resursseja. Ohjuspuolustusjärjestel-

Raportissa kuvaillaan ilma-aseen
suurta merkitystä ilmaoperaatioissa
aivan oikein, mutta ei ole huomattu
(?), että havainnot koskevat vain ilmaylivoimaista osapuolta. Raportti
on kirjoitettu ikään kuin Suomi olisi
ilmaylivoimainen osapuoli. Mikä on
ollut ilmavoiman merkitys alivoimaisella puolella esimerkiksi Irakissa tai Afganistanissa tai missään
muuallakaan? Raportissa perustellaan monitoimihävittäjän tarve sen
käyttömahdollisuudella ilmahyökkäyksiin. Tämä hämmästyttää, sillä
eihän edes suurvalloissa enää harkita
miehitettyjen koneiden käyttöä vihollisen tehokkaan ilmapuolustuksen
vaikutuspiirissä. Juuri siitä johtuen
on otettu käyttöön risteilyohjukset,
tykistöohjukset ja -raketit sekä miehittämättömät koneet. Niitä on myös
käytetty enenevässä määrin sotatoimissa jo vuosikymmenien ajan.
Raportissa on esitelty Venäjän ilmapuolustusta, mutta oikeita johtopäätöksiä ei ole tehty. Naton piirissä
pidetään Venäjän ilmatorjuntaohjusyksiköiden suorituskykyä erittäin
korkeatasoisena, ja aivan aiheellisesti. Venäjä kykenee erittäin pitkän
kantaman (max. 400 km) ilmatorjuntaohjuksilla (S-300V4, S-350, S-400)
hallitsemaan omaa ilmatilaansa – ja
naapurienkin. Ohjuksilla kyetään
hallitsemaan myös koko Suomen ilmatilaa ja tarvittaessa vaikeuttamaan
lentotoimintaa. 2020-luvulla lienee
käytössä myös uudempi S-500-ohjusjärjestelmä. Raskaat ohjusyksiköt suojataan lyhyemmän kantaman
ohjusyksiköillä (Buk-M2/M3, TorM2U, Pantsir-S1, Verba), joilla on
täsmäaseiden torjuntakyky. Venäjällä
on jo nyt ja 2020-luvulla käytössään
myös modernia hävittäjäkalustoa ja
pitkän kantaman ilmataisteluohjuksia. Vastustajaa ei saisi aliarvioida.
Hornet-kaluston nykyisen hyökkäysaseistuksen (JSOW, JASSM)
ulottuvuus (laukaisuetäisyys) on
lyhyempi kuin em. venäläisten ilma-

torjuntaohjusten, joten
kone joutuisi lentämään
pitkän matkan ohjusten vaikutuspiirissä,
vieläpä edestakaisin.
Vastapuolen hävittäjillä
on myös mahdollisuus
tulla vastaan. On vaikea
kuvitella, miten tällaisen ilmapuolustusjärjestelmän voisi läpäistä
miehitetyillä koneilla?
Miksi pitäisi ottaa riski
menettää sekä kone että
pilotti?

Kaukovaikutuskyky
maasta-maahan -aseilla
Vaihtoehtona riskialttiille ilmaoperaatiolle on maasta-maahan -aseiden
käyttö ”hyökkäykselliseen vastailmatoimintaan”. Tätä ei ole raportissa
käsitelty ollenkaan. Kysymykseen
tulevat tykistöohjukset, raskaat tykistöraketit sekä risteily- ja meritorjuntaohjukset. Joitakin niistä meillä jo
onkin. Niillä ei ehkä saavuteta samaa
ulottuvuutta kuin lentokoneella (teoriassa), mutta niiden käyttö ei sisällä
myöskään yhtä suuria riskejä. Ne
ovat myös kustannustehokkaampia
kuin monitoimihävittäjät. Venäläisillä ilmatorjuntaohjuksilla on toki mahdollista ampua alas nämäkin, mutta
ainahan joku voi päästä torjunnan
läpikin. Tällaisilla asejärjestelmillä
voidaan kuitenkin myös uskottavasti
parantaa ennaltaehkäisykykyä.

Kustannuslaskelmia
Raportissa ei ole minkäänlaisia kustannuslaskelmia, vaikka asialla on
lopputuloksen kannalta merkitystä.
On puhuttu jopa 5-10 miljardin euron hankinnasta. Hornet-kaluston
hankinta maksoi kolme miljardia ja
päivitys liki kaksi miljardia. Norja on
tehnyt hankintasopimuksen F-35-kalustosta, jonka yksikkökustannukset
ovat160 M€/kpl. Tällä hetkellä 60 F35-monitoimihävittäjää maksaisi siis
vajaat 10 miljardia euroa. Asiantuntijoiden mukaan yksikköhinta nousee
7-10 % vuodessa, mikä tarkoittaisi
hinnan kaksinkertaistumista kymme-

nessä vuodessa. 10 miljardilla saisi
vuonna 2025 vain 30 konetta, mutta
viidellä miljardilla vain 15. Moneenko koneeseen meillä on varaa?
Fakta lienee, että koneita ei saada
yhtä paljon kuin ennen. Silloin herää
kysymys, onko tarkoituksenmukaista
hankkia monitoimihävittäjiä? Kuten
edellä todettiin, monitoimihävittäjän käyttö hyökkäystarkoituksiin
on muutenkin kyseenalaista. Eikö
olisi parempi keskittyä vain ilmapuolustukseen ja hankkia torjuntahävittäjiä? Raportissa todetaan, että
monitoimihävittäjä ei ole yhtä hyvä
ilmapuolustuksessa kuin varsinainen
torjuntahävittäjä, joka lienee halvempikin. Konemäärän supistumisesta
on seurauksena hävittäjätorjunnan
volyymin pieneneminen, mikä taas
lisää ilmatorjunnan tarvetta.
Hävittäjäkaluston ylläpito on
kallista. Lentokoneen elinkaarikustannukset ovat ainakin kaksinkertaiset hankintahintaan verrattuna.
Infrastruktuuri maksaa myös paljon.
Konemäärän supistuessa nämäkin
kustannukset pienenevät. Ilmatorjuntakaluston hankinta- ja ylläpitokustannukset ovat oleellisesti pienemmät kuin hävittäjäkaluston.

VAIHTOEHTOINEN VISIO
Alkuperäisen toimeksiannon perusteella voidaan Hornet-kaluston
suorituskyvyn korvaamiseksi esittää
seuraava kehitysmalli.
Ilmapuolustus
– Hankitaan torjuntahävittäjiä (laivue) rauhan ajan tunnistustehtäviä

ja sodan ajan hävittäjätorjuntaa varten.
–
Korvataan poistuvan ilmatorjuntakaluston suorituskyky
hankkimalla ilmatorjunta-asejärjestelmiä
strategisten kohteiden
suojaamiseksi ja taistelujoukkojen toimintamahdollisuuksien
turvaamiseksi ilma- ja
ohjusuhkaa vastaan.
–
Korvataan
poistuneen Buk-M1kaluston suorituskyky
hankkimalla korkea- ja ohjustorjuntakykyinen pitkän kantaman
ohjusjärjestelmä pääkaupungin
suojaamiseksi myös taktillisten
ballististen ohjusten (vast.) uhkaa
vastaan. Vastuu ohjuspuolustuksesta annetaan ilmavoimille.
Vastaiskukyky
– Toteutetaan riskialttiit lentotiedustelu- ja tulenjohtotehtävät miehittämättömillä koneilla.
– Korvataan monitoimikoneen hyökkäyskyky maasta-maahan -aseilla,
tykistöohjuksilla ja -raketeilla sekä
risteily- ja meritorjuntaohjuksilla.
– Nämä kaikki osatekijät pitäisi ottaa tarkemman jatkotutkimuksen
kohteeksi.

Lopuksi
Esiselvitystyöryhmän johtaja totesi
Ruotuväki-lehdelle (12/2015) antamassaan haastattelussa: ”Ilmatorjunta antaa kohteelle pysyvän
suojan, kuten jääkiekkokentällisen
maalivahti. Monitoimihävittäjät
ilmapuolustustehtävässä ovat
joukkueen puolustajia. Ne estävät
koko Suomen alueella vastustajan
pääsyn kohteelle. Hyökkääjinä toimivat ilmasta maahan -tehtävissä
olevat hävittäjät, jotka pyrkivät
toimimaan vastustajan alueella.”
Esimerkki on oikein hyvä, kun
muistetaan, että maalivahti on
puolustuksen lukko, ja alivoimaisena on pakko keskittyä enemmän
puolustukseen kuin hyökkäykseen.
Ilmapuolustuksessa hyökkäys ei ole
paras puolustus.
Ilmatorjunta 3/2015
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Katsaus satelliittipaikannukseen

Katsaus satelliittipaikannukseen
Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja HelItR:ssä ilmatorjuntakoulutettu reservin yliluutnantti.
Kirjoittaja työskentelee HERE kartta- ja paikkatietoyrityksessä järjestelmäarkkitehtinä.

Yleistä

Kirjoittaja on tekniikan tohtori ja synkronoituja kelloja tarvitaan muun ammattikielessä ei puhutakaan enää
Suurimmalla osalla meistä on jokin mielipide satelliittipaikannuksesta. Useimmiten tämä
pörssi- jaonpankkitapahtumien
HelItR:ssä ilmatorjuntakoulutettu
mielipide liittyy siihen, miten hyvin taimuassa
huonosti navigaattori
opastanut perille, vaikkei tällä GPS:stä vaan käytetään yleisempää
olekaan mitään tekemistä
itse paikannuksen
vaan karttamateriaalin ja
reititysalgoritmien kanssa.termiä GNSS, Global Navigation
aikaleimaamisessa,
tietoliikenneverreservin yliluutnantti.
Kirjoittaja
on yksi niistä asioista, jotka mahdollistavat suurvalloille globaalin 24/7
koissa
sekä
erilaisten
tieteellisten Satellite System, jolla viitataan
työskentelee Satelliittipaikannus
HERE
karttaja
paiktaistelukyvyn. Korkean saatavuuden, luotettavuuden ja tarkkuuden paikannuksella on roolinsa
kokeiden
järjestelyissä.
katietoyrityksessä
järjestelmäarkkiniin joukkojen
liikuttelussa, tilannekuvan
muodostamisessa
kuin erilaisissaGPS-järjestaktisissa tehtävissä kaikkiin käytettävissä oleviin järkuten esimerkiksi täsmäpommien ohjautuksessa
sekä lennokkien pitää
telmääalkulennon
voidaanaikana
nykypäivänä
jestelmiin.
tehtinä.
ohjaamisessa. Viimeisin vuosikymmen on ollut kiireistä aikaa satelliittipaikannusjärjestelmien
osana
yhteiskunnan
kriittistä
infraTämän artikkelin tarkoituksena
kehityksessä. Yhdysvaltain GPS-järjestelmän ympärille on muodostunut sadan miljardin taalan
struktuuriaympärille.
ja siksiErässen
perusteiden on kertoa taustoja kaikista tärkeistä
siviilibisnes – hieman ironisestikin sotilasjärjestelmän
mielenkiintoinen
Yleistä yksityiskohta on, että paikannus ei ole GPS:n suurin käyttökohde. Tärkein näistä on aikapalvelu
sekä taustojen tunteminen on tärkeää satelliittipaikannukseen liittyvistä
– GPS on käytännössä paras tapa synkronoida eri puolilla maapalloa sijaitsevat kellot. Tarkasti
niin asiaankuuluville
viranomaisille
Suurimmallasynkronoituja
osalla meistä
on
jokin
kelloja tarvitaan muun muassa
pörssi- ja pankkitapahtumien
aikaleimaamisessa, järjestelmistä sekä tulevaisuuden
suuntaviivoista.
mielipide satelliittipaikannuksesta. kuin sotilaillekin.
Viime vuosina on GPS:n rinnalle
Useimmiten tämä mielipide liittyy
siihen, miten hyvin tai huonosti navi- kuluttajien käyttöön tullut joukko
GPS
gaattori on opastanut perille, vaikkei uusia järjestelmiä: venäläisen GLOtällä olekaan mitään tekemistä itse NASS-järjestelmän hyödyntäminen Global Positioning System, GPS, on
paikannuksen vaan karttamateriaalin on kuluttajalaitteissa arkipäivää. Yhdysvaltain puolustusministeriön
ja reititysalgoritmien kanssa. Satel- Kiinalaisten Beidou-järjestelmää hallinnoima pitkäaikainen projekti,
liittipaikannus on yksi niistä asioista, hyödynnetään jo viranomaiskäytössä jonka juuret juontavat 1960-luvuljotka mahdollistavat suurvalloille Kiinassa ja eurooppalaisesta Galileo- le Transit-paikannusjärjestelmän
globaalin 24/7 taistelukyvyn. Kor- järjestelmästä tullee tärkeä järjes- kehitykseen. GPS-järjestelmän enkean saatavuuden, luotettavuuden telmä Euroopassa vuosikymmenen simmäisen versio kehitettiin 70- ja
ja tarkkuuden paikannuksella on loppuun mennessä. Järjestelmien 80-lukujen vaihteessa. Ensimmäinen
roolinsa niin joukkojen liikuttelus- kehityksessä on kyse geopoliitti- laajasti tunnettu sotilasoperaatio, jossa, tilannekuvan muodostamisessa sesta pelistä. Teknisesti pärjättäisiin sa GPS:ää hyödynnettiin, oli Persiankuin erilaisissa taktisissa tehtävissä kahdella toisistaan riippumattomalla lahden sota 1990-91. Tällä hetkellä
kuten esimerkiksi täsmäpommien oh- järjestelmällä (redundanssi), mutta GPS satelliitteja on radallaan 30 kapjautuksessa alkulennon aikana sekä turvallisuuspoliittisesti on ensiar- paletta. GPS julistettiin toimintakunlennokkien ohjaamisessa. Viimei- voisen tärkeää, että jokaisella suur- toiseksi (Full Operational Capability)
sin vuosikymmen on ollut kiireistä vallalla on oma järjestelmänsä. Ku- 1995 ja vuonna 1996 GPS julistettiin
aikaa satelliittipaikannusjärjestel- luttajat voivat joka tapauksessa olla virallisesti myös siviilijärjestelmäksi.
mien kehityksessä. Yhdysvaltain tilanteeseen tyytyväisiä. Useamman Tämä kehityskulku huipentui vuonna
GPS-järjestelmän ympärille on järjestelmän käyttäminen yhdessä 2000 Selective Availability –häirinmuodostunut sadan miljardin taalan tarkoittaa loppukäyttäjän näkö- nän poistamiseen GPS:n silloisesta
siviilibisnes – hieman ironisestikin kulmasta parempaa paikannuksen ainoasta siviileille saatavilla olevasta
sotilasjärjestelmän ympärille. Eräs saatavuutta (enemmän satelliitteja paikannussignaalista. Tämä toimi almielenkiintoinen yksityiskohta on, näkyvissä), suurempaa paikannus- kusysäyksenä GPS:n voittokululle
että paikannus ei ole GPS:n suurin nopeutta (enemmän voimakkaampia ja pelkästään vuonna 2014 GPS:ää
käyttökohde. Tärkein näistä on ai- signaaleja vastaanotettavissa) sekä hyödyntäviä laitteita valmistettiin
kapalvelu – GPS on käytännössä tarkkuutta ja integriteettiä (enemmän arviolta 1.4 miljardia kappaletta.
Nykyisin GPS-satelliitit lähettäparas tapa synkronoida eri puolilla mahdollisuuksia virheellisten mitmaapalloa sijaitsevat kellot. Tarkasti tausten tunnistamiseen). Nykyään vät useita sotilas- ja siviilisignaa22
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inklinaatio on merkittävästi suurempi kuin GPS sa
tasolla tämä tarkoittaa sitä, että suurilla leveyspiire
geometria on GPS:ää parempi.

leja. Alkuperäinen GPS-järjestelmä
lähetti yhtä siviileille käytettävissä
olevaa signaalia (L1 C/A @ 1575.42
MHz) ja kahta sotilassignaalia (L1
P(Y), L2 P(Y) @ 1227.60 MHz).
Signaalinkäsittelytaikuudella ammattikäyttöön tarkoitetut vastaanottimet
ovat kuitenkin pystyneet auttavasti
hyödyntämään myös sotilassignaaleja (codeless tracking). Tämä
on ollut tärkeää suuren tarkkuuden
saavuttamiseksi – useampaa taajuutta
käyttämällä on mahdollista kompensoida ionosfäärin tuottamat virheet
pois, sillä ionosfääriviive riippuu
taajuudesta.
Modernisoitu GPS tukee tänä päivänä L1 C/A, L2C ja L5 (1176.45
MHz) signaaleja siviileille sekä L1
P(Y), L2 P(Y), L1M ja L2M sotilassignaaleja. Tänä päivänä siviilitkin
voivat siis helposti hyödyntää useaa
eri taajuutta parhaan mahdollisen paikannustuloksen saavuttamiseksi. Uuden GPS-satelliittisukupolven lisäksi
myös GPS:n ohjaus- ja kontrollisegmentit on uusittu täydellisesti. Kaikki
päivitykset ovat osaltaan parantaneet
GPS-paikannuksen tarkkuutta ja luotettavuutta. Prototyyppivaiheessa
oleva GPS III tuo mukanaan uusia
mielenkiintoisia ominaisuuksia.
Siviilit saavat käyttöönsä uuden parannellun L1C signaalin. Sotilaille
tarkoitettuja M-signaaleja voidaan
jatkossa kohdentaa suurella teholla
(+20dB) valituille muutamia satoja
kilometrejä halkaisijaltaan oleville
alueille. Lisäksi satelliitit tullaan
varustamaan laser-heijastimin, jolloin satelliittien radanmääritys on
tarkempaa, joka taas vaikuttaa koko
GPS-järjestelmään tarjoamaan paikannustarkkuuteen.

GLONASS
Г Л О Б А Л Ь Н А Я
Н А В И ГА Ц И О Н Н А Я
СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА,
GLONASS, on venäjän avaruusjoukkojen ylläpitämä globaali
paikannusjärjestelmä. Senkin kehityshistoria ulottuu 1970-luvulle.
GLONASS saavutti käyttövalmiuden 1990-luvun puolessa välissä,
mutta Neuvostoliiton hajottua re-

surssit eivät riittäneet sen ylläpitoon.
GLONASS:n jälleenrakentaminen
alkoi 2000-luvun alussa osana Venäjän asevoimien modernisointia ja
vuoteen 2011 mennessä järjestelmä
oli taas globaalisti luotettavasti käytettävissä 24 satelliitin voimin. Teollisuudessa valmistelut GLONASS:n
käyttöönottoa varten aloitettiin jo
2000-luvun puolessa välissä. Esimerkiksi avustetun GLONASS-paikannuksen (A-GLONASS) standardointi matkapuhelimiin aloitettiin jo
2005. Nykyään käytännössä kaikki
mobiililaitteet hyödyntävät sekä
GPS- että GLONASS-järjestelmiä
paikannuksessa.
Toisen sukupolven GLONASS-M
satelliitit lähettävät siviili- ja sotilassignaaleita L1 ja L2 taajuusalueilla. GLONASS:n mielenkiintoinen
puoli onkin, että se on tarjonnut
siviileille avointa signaalia kahdella
eri taajuusalueella jo pitkään. Huomionarvoista on myös, että nykyisellään GLONASS perustuu FDMA
tekniikkaan eli satelliitit lähettävät
paikannussignaalia eri taajuuksilla noin puolen MHz välein. Tämä
tekee GPS- (CDMA-pohjainen) ja
GLONASS-teknologioiden yhteensovittamisesta hieman haastavaa,
muttei mitenkään mahdotonta.
Kolmannen sukupolven GLONASS-K satelliitit ovat prototyyppija lentotestivaiheessa. GLONASS-K
tuo mukanaan GPS:n kanssa paremmin yhteensopivat CDMA-signaalit
L1, L2 ja L3 (1202.025 MHz)
taajuusalueille. Kaikille kolmelle
taajuusalueille on tulossa siviili- ja
sotilassignaalit. Toimintakykyisiä
GLONASS-K1 testisatelliitteja on
laukaistu kaksi kappaletta vuosina
2011 ja 2014. Nämä satelliitit lähettävät alkuperäisten FDMA-signaalien
lisäksi myös kokeellista L3 CDMApohjaista siviilisignaalia.
GLONASS on mielenkiintoinen
järjestelmä Suomen näkökulmasta,
sillä satelliittiratojen inklinaatio on
merkittävästi suurempi kuin GPS
satelliittien (64.8° verrattuna 55°).
Käytännön tasolla tämä tarkoittaa
sitä, että suurilla leveyspiireillä
GLONASS-satelliittien näkyvyys
ja geometria on GPS:ää parempi.

Beidou
Beidou

北斗衛星導航系統, Beidou,
Beidou, on
satelliittipa
onKiinan
Kiinan
paikannuspalvelua
sekä siviili- että sotilaskäyttöön
satelliittipaikannusjärjestelmä,
joka
Beidou
hyväksyttiin
virallisesti pa
jo nykyään
tarjoaakansainvälisesti
paikannuspalve-

lua sekä siviili- että sotilaskäyttöön
Kiinan lähialueilla. Marraskuussa
2014 Beidou hyväksyttiin kansainvälisesti virallisesti paikannusjärjestelmäksi GPS:n ja GLONASS:n
rinnalle. Kiinalaisten tavoitteena on
täydentää järjestelmä globaaliksi
vuoteen 2020 mennessä, vaikkakin
joidenkin arvioiden mukaan kiinalaisten aikataulu saattaa olla ilmoitettua merkittävästi nopeampi. Beidoun
satelliittisijoittelu on muista järjestelmistä poikkeava. Siinä missä GPS ja
GLONASS perustuvat MEO-radoille
(Medium Earth Orbit) sijoitettujen
satelliittien käyttöön, on Beidoussa
näillä radoilla olevien satelliittien
lisäksi myös geostationäärisellä ja
kaltevalla geosynkronisella radalla
olevia satelliitteja. Tällä järjestelyllä
Kiina on pystynyt aloittamaan järjestelmän rakentamisen alueellisesti ja
pystyy tarjoamaan parhaan mahdollisen paikannuskyvykkyyden strategisesti tärkeille Kiinan lähialueille.
Tällä hetkellä Beidou satelliitteja
on 17 radallaan, kun lopullisessa
konstellaatiossa satelliitteja tulee
olemaan 35.
Beidou tarjoaa käyttäjilleen useita
siviili- ja sotilassignaaleita muiden
järjestelmien tapaan. Siviilisignaaleita tarjotaan kahdella eri taajuusalueella, jotka menevät päällekkäin
muiden järjestelmien taajuuksien
kanssa. Signaaleita tarjotaan siviileille B1 (1561.098 MHz) ja B2
(1207.140 MHz) taajuusalueilla.
Sotilaskäyttöön tarkoitettu signaaleja on taasen tarjolla B1, B2 ja
B3 (1268.52 MHz) taajuusalueilla. Beidoun eräs mielenkiintoinen
piirre on alueellisten reaaliaikaisten
korjausten tarjoaminen satelliittien
välityksellä. Kiinan alueella on satoja
referenssiasemia, joiden suorittamien
mittausten perusteella mallitetaan
muun muassa ilmakehän aiheuttamia
signaaliviiveitä. Tämä informaatio
välitetään satelliittien kautta paikannuspalvelujen käyttäjille, jotka
puolestaan voivat kompensoida nämä
Ilmatorjunta 3/2015
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viiveet pois ja näin saada tarkemman
paikannusratkaisun.

Galileo
Galileo on eurooppalainen siviilijohtoinen satelliittipaikannusjärjestelmä.
Sen edistymistä ovat vaivanneet taloudelliset ja poliittiset viiveet. Galileo onkin lähes vuosikymmenen
jäljessä alkuperäistä suunnitelmaa.
Tällä hetkellä tavoitteena on, että
Galileo on täysin toimintakykyinen
vuoteen 2020 mennessä ja että jo ensi
vuonna Galileon tarjoamaa avointa
palvelua voidaan alkaa hyödyntämään kaupallisesti. Tämän vuoden
loppuun mennessä Galileo satelliitteja pitäisi olla 12 radallaan, kun lopullisessa konstellaatiossa satelliitteja
tulee olemaan 30. Galileon kantavana ideana on, että sen tarjoamat
paikannuskyvykkyydet ovat täysin
saatavissa niin kaupalliseen käyttöön
kuin viranomaistenkin käyttöön.
Galileon tarjoamat signaalit onkin
pakattu palveluiksi: avoin palvelu
(Open Service), kaupallinen (Commercial), rajoitettu (Public Regulated Service) ja turvallisuuskriittinen
(Safety-Of-Life). Tässä suhteessa
Galileo poikkeaakin merkittävästi
muista järjestelmistä, joissa on ajatuksellisesti vain kaksi palvelutasoa:
siviili- ja sotilassignaalit.
Galileon avoin palvelu on saatavilla kaikille käyttäjille ilman erillistä lisenssiä, kun taas kaupallisen
palvelun signaali on salattu ja vaatii
lisenssin ostamisen, mutta sillä saavutetaan parempi tarkkuus. Lisäksi
tälle signaalille annetaan tiettyjä
toimintavarmuuslupauksia (Service
Level Agreement). Rajoitettu palvelu on tarkoitettu viranomaisille
sekä sotilaskäyttöön ja on luonnollisesti salattu. Näiden signaalien
on tarkoitus olla esimerkiksi muita
signaaleja paremmin häirintää sietäviä. Turvallisuuskriittinen palvelu on
taasen esimerkiksi lentoliikenteelle
24
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tarkoitettu paikannuspalvelu, jonka erikoispiirteisiin kuuluvat muun
muassa nopeat varoitukset heikentyneestä palvelutasosta.
Galileo tarjoaa palveluita kolmella
eri taajuusalueella. E1-alueella (sama
kuin GPS L1) tarjotaan avoimen ja
viranomaiskäytön signaaleita. E6alueella (1278.75 MHz) taasen tarjotaan kaupallisen ja viranomaiskäytön
signaaleja. E5-kaistalla (päällekkäin
GPS L5 kaistan kanssa alapäästä ja
GLONASS L3 kaistan kanssa yläpäästä) tarjotaan muita kuin viranomaispalveluilta. Näin laajan taajuusalueen ja signaalijoukon käyttö
tarjoaa hyvän taajuusdiversiteetin ja
redundanssin kriittisiä käyttötarkoituksia varten.

Alueelliset
täydentävät järjestelmät
Edellä esiteltyjä globaaleja paikannusjärjestelmiä täydennetään laajalti
alueellisilla augmentaatiojärjestelmillä. Näiden toiminta perustuu geostationäärisiin ja kaltevilla geosynkronisilla radoilla oleviin satelliitteihin,
jotka tarjoavat korjaustietoja esimerkiksi ilmakehän (iono- ja troposfääri)
tuottamien viiveiden sekä satelliittien
rata- ja kelloparametrien epätarkkuuksien kompensointiin. Lisäksi
satelliittien kautta voidaan välittää
nopeasti tietoa esimerkiksi suurten
paikannusvirheiden mahdollisuuksia
– näitä kyvykkyyksiä tarvitaan muun
muassa lentoliikenteessä CAT I –lähestymisessä. Tällaisia globaaleja
paikannusjärjestelmiä täydentäviä
jo käytössä olevia järjestelmiä ovat
WAAS (Pohjois-Amerikka), EGNOS (Eurooppa), GAGAN (Intia)
ja MSAS (Japani). Lisäksi Venäjä
suunnittelee omaa augmentaatiojärjestelmäänsä (SDCM).
Korjaustietoja lähettävien järjestelmien lisäksi Japanilla on kehitteillä oma alueellinen QZSS-järjestelmä,
jonka 3-7 satelliittia tulevat tarjoa-

maan GPS-yhteensopivaa paikannussignaalia. Vähintään yksi näistä
satelliiteista on jatkuvasti korkealla
horisontista Japanista katsoen tarjoten lisäpaikannussignaalin urbaanissa
korkeiden rakennusten ympäristössä.
QZSS-järjestelmän ensimmäinen
satelliitti laukaistiin vuonna 2010.
Samanlainen järjestelmä on tekeillä
myös Intian alueelle (IRNSS).

Järjestelmien yhteiselo
Usein julkisuudessa esitetään satelliittipaikannusjärjestelmien olevan
kilpailijoita toisilleen. Siviilikäytön
näkökulmasta kysymys ei ole siitä,
mitä järjestelmää käytetään – olennaista on käyttää niitä kaikkia. Parhaaseen paikannussuorituskykyyn
päästään käyttämällä mahdollisimman montaa signaalia paikannuksessa. Mitä useampi mittaus on
käytössä, sitä todennäköisimmin
huomataan pienetkin mittausvirheet
ja huonot mittaukset voidaan jättää
laskennasta pois. Nykyiset mobiililaitteet käyttävät GPS ja GLONASS
järjestelmiä yhdessä. Monista laitteista löytyy tuki myös alueellisille
augmentaatiojärjestelmille. Kun
Beidou ja Galileo aikoinaan tulevat
globaaleiksi järjestelmiksi, alkavat
mobiililaitteet hyödyntämään näitä
nopealla aikataululla.
Useamman järjestelmän olemassaolo tekee myös kriisitilanteiden analysoinnin mielenkiintoiseksi. Aikaisemmin pelkona oli aina, että Yhdysvallat
rajoittaa siviilipaikannuksen saatavuutta tai tarkkuutta kriisin aikana.
Nyt tällaisilla toimenpiteillä ei olisi
merkitystä, sillä toimenpiteet voi kiertää käyttämällä toista järjestelmää.
Tämän väitetään olleen jossain välissä
syy, minkä vuoksi Yhdysvallat pyrki
estämään Galileon rakentamisen tai
vähintään muuttamaan sen teknisiä
ominaisuuksia.
Yksi suurimmista tulevaisuuden
haasteista on sähkömagneettisen
spektrin käyttö (katso Kuva 1). Erityisesti 1575-MHz L1 kaista on jo
nyt täynnä paikannussignaaleja ja
tulevaisuus tekee kaistasta vieläkin
käytetymmän. Pelkona on, että signaalit häiritsevät toisiaan jatkossa

yhä enemmän, mikä saattaa joissakin
olosuhteissa vaikeuttaa paikannusta.
Erityisesti alhaisen signaalitehon olosuhteissa (urbaani rakennettu ympäristö) tahattoman muista signaaleista
peräisin olevan kohinan vaikutus
paikannuksen saatavuuteen saattaa
olla suuri.

Satelliittipaikannuksen
tulevaisuus
Satelliittipaikannusta pidetään monesti valmiina ja kypsänä teknologiana. Perustoiminnan kannalta näin
onkin – onhan satelliittipaikannusta
harjoiteltu jo 50 vuotta. Kehitys ei
kuitenkaan ole päättynyt. Uudet satelliittijärjestelmät ja vanhojen modernisointi tuovat käyttäjien saataville
entistä parempia signaaleja, jotka ovat
kestävämpiä esimerkiksi heijastuksia
vastaan. Satelliittien atomikellojen
stabiilius ja satelliittien rataennusteiden laatu paranevat jatkuvasti. Nämä
molemmat tekijät vaikuttavat suoraan
paikannustarkkuuteen.
Perinteisen satelliittipaikannuksen
päälle voidaan myös tuoda palveluita, jotka parantavat paikannuksen
saatavuutta, tarkkuutta ja nopeutta.
Yksi tällainen lisäys on ollut avustettu satelliittipaikannus (Assisted
GNSS), jossa matkapuhelinverkosta saatavilla tiedoilla (mm. paikka-,
aika- ja taajuusreferenssit) voidaan
paikannuksen käyttökokemusta parantaa merkittävästi.
Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että nykyisellään vain
ammattikäytössä olevat edistyneet
satellittipaikannusteknologiat kuten
differentiaali GNSS (DGNSS), RealTime Kinematics (RTK) ja Precise
Point Positioning (PPP) tulevat yhä
suuremman käyttäjäjoukon saataville. Näillä tekniikoilla paikannustarkkuus saadaan senttimetritasolle jopa
suhteellisen edullisilla paikannuslaitteilla. On helppo nähdä, kuinka tällainen tarkkuus kustannustehokkaalla
tavalla mahdollistaa uusia asioita –
esimerkiksi itseohjautuvat autot ja
lennokit tulevat tarvitsemaan suuren
tarkkuuden paikannuskyvykkyyksiä,
joskin nämä vaatimukset voidaan toteuttaa muillakin tekniikoilla.

Kriittisten käyttökohteiden näkökulmasta tulevaisuuden merkittäviä
kysymyksiä tulevat olemaan signaalien häiriönsieto (jamming) ja huijaamisenesto (spoofing). Häirinnänsietoa voidaan parantaa esimerkiksi
hyödyntämällä suunta-antenneja vastaanottimessa, sillä häiritsijän voi olla vaikeaa sijoittaa häirintälähetintä
satelliittien ja vastaanottimen väliin
(vertaa tilanteeseen, jossa hävittäjä
kohdistaa häirintää mittaavaa tutkaa
vastaan). Signaalien huijaaminen on
taasen teknisesti paljon vaativampaa,
mutta onnistuessaan hyvin ikävää
ja tehokasta. Tässä olennainen kysymys on, miten signaali ja sen lähettäjä pystytään varmentamaan eli
autentikoimaan. Toisin sanoen, miten
varmistua siitä, että signaali tulee oikeasta satelliitista eikä vieraan vallan
mahdollisesti avaruudessa olevasta
häirintä- tai huijauslähettimestä.
Satelliittipaikannuksen hybridisointi muiden paikannusmenetelmien
kanssa on jo osittain arkipäivää ja
tulee jatkumaan kiivaana. Integrointi
inertiasensoreiden (kiihtyvyysanturi,
gyroskooppi), kompassin ja barometrin, muiden radiopaikannusmenetelmien (matkapuhelin- ja lähiverkot)
sekä visuaalisten menetelmien (näkyvä- ja infrapuna) kanssa auttaa
virrankulutuksessa ja parantaa paikannuksen saatavuutta ja tarkkuutta. Esimerkiksi inertiasensoreiden
vahvuutena on taata paikkatiedon jatkuvuus satelliittipaikannusaukkojen
(korkeat maastoesteet) yli. Samoin
näillä menetelmillä on merkittävä
rooli myös paikannusratkaisun integriteetin takaamisessa, sillä ne
tarjoavat satelliittipohjaisesta paikkaratkaisusta riippumatonta liiketietoa, jolla satunnaiset virheet voidaan
sulkea pois. Muut menetelmät tarjoavat informaatiota myös häirinnän ja
väärennettyjen signaalien toteamiseen sekä väistämiseen. Erityisesti
inertiasensoreiden vahvuutena on,
että niitä ei voi häiritä, mutta toisaalta
niitä voi käyttää vain suhteelliseen
paikannukseen lyhytaikaisesti.

makkaasti viimeisen vuosikymmenen
aikana. Uudet satelliittijärjestelmät
ja vanhojen järjestelmien modernisointi ovat parantaneet paikannuksen
saatavuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta merkittävästi niin siviili-, viranomais- kuin sotilastarkoituksissa.
Lisäksi järjestelmiä on täydennetty
alueellisilla järjestelmillä, jotta
paikannuksesta on saatu riittävän
luotettavaa esimerkiksi lento- ja laivaliikenteen ohjausta varten.
Satelliittipaikannuksen ympärille
on kehittynyt merkittävää teollisuutta, johon kuuluu niin piiri- ja
laitevalmistajia (esim. Qualcomm,
Broadcom), järjestelmäintegraattoreita (esim. Toyota, Samsung) kuin
palvelutuottajiakin (esim. Google,
HERE). Palvelut mukaan lukien alan
liikevaihdon arvioidaan olevan tänä
vuonna jo 250 miljardia euroa. Tästä
kakusta pyrkivät osallisiksi kaikki
maat. Laaja liiketoiminta on myös
yksi syy siihen, miksi kaikki suurvallat haluavat edistää juuri oman
järjestelmänsä käyttöä.
Satelliittipaikannus on myös poliittista peliä, sillä satelliittipaikannus
ja sen tarjoama aikapalvelu ovat nykyisin yhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria. Yhdysvallat, Venäjä ja
Kiina ovat määrätietoisesti kehittäneet
itselleen vähintään niille tärkeillä alueilla toimivan joka sään paikannusjärjestelmän. Eurooppa on tällä hetkellä
ainut globaalisti merkittävä toimija,
jolla ei ole omaa riippumatonta paikannusjärjestelmää. Eurooppalaiset
niin viranomaiset, kaupalliset toimijat
kuten kuluttajatkin ovat tällä hetkellä
muiden valtioiden hyväntahtoisuuden varassa. Onneksi eurooppalaisten
omat kyvykkyydet tullaan saamaan
muiden tasolle tämän vuosikymmenen
loppuun mennessä. Tämä luo Euroopalle uuden tukijalan turvallisuusasioissa ja kiihdyttää alan teollisuutta.
Kirjoittaja kiittää tekniikan tohtori
Jari Syrjärinnettä artikkelin tarkistamisesta ja kommenteista.

Lopuksi
Satelliittipaikannusala on elänyt voiIlmatorjunta 3/2015
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99.Kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnan valmistuminen
Valmistuminen on 99.kadettikurssin
ilmatorjuntaopintosuunnan kadeteilla
hyvin lähellä, enää muutama viikko
ja kadettiajat tulevat olemaan menneisyyttä. Valmistumisen portailla
mietittäessä kolmas ja viimeinen kadettivuosi on ollut tapahtumarikas.
Noin vuosi sitten ilmatorjuntakadetit
siirtyivät väkirikkaasta Helsingistä
Tikkakosken maaseudulle. Maaseutu
kuvastaa yleensä rauhallista ja leppoista elämää. Ilmatorjuntakadettien
osalta tämä olettamus ei kuitenkaan
pätenyt. Kiire ja työntäyteläinen
elämä alkoi heti Tikkakoskelle siirryttäessä. Ilmatorjuntaopintosuunta
oli tähän mennessä selvinnyt lievästä
taantumasta, jonka seurauksena ilmatorjuntaopintosuunta koki yhden
kadetin miestappion. Vakavasta tai
traagisesta asiasta ei kuitenkaan ollut
kyse, koska tähän mennessä jo yhteen
hioutunut ilmatorjuntaopintosuunta
jatkoi palveluksessa kuuden miehen
voimin, kun taas siviilissä edelleen
seitsemän miehen voimin.
Kolmas opiskeluvuosi Kadettikoulussa keskittyy puhtaasti aselajikohtaisten tietojen ja taitojen
kerryttämiseen sekä oppimiseen.
Ilmatorjuntakadettien koulutus on
noudattanut selvää punaista lankaa.
Aloitimme syventymisen ilmatorjuntaan ensin yksinkertaisista ja
pienistä kokonaisuuksista, joihin
on ajan mittaan lisätty suurempia ja
haastavampia kokonaisuuksia. Tavoitteena on ollut antaa meille yleiskäsitys ilmatorjunnasta aselajina sekä
valmentaa meitä ajattelemaan kuin
ilmatorjuntaupseerit.
Kaaderivuoden syksy alkoi 05Mkurssilla. Ilmatorjuntakadetit perehtyivät 05M-patterin taktiikkaan
ja taistelumenetelmiin. Tätä varten
26
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ilmatorjuntakadetit matkustivat pariksi viikoksi Rovaniemelle, joka on
perinteisesti ollut ilmatorjuntakadeteille otollinen oppimisympäristö.
Rovaniemeltä saatuja oppeja kadetit
pääsivät soveltamaan ja kartuttamaan
pitkin syksyä. Loppuhuipennuksena ilmatorjuntakadetit todistivat
saamansa oppinsa karttaharjoitusmuodossa Lohtajalla. Kukaan 99.kadettikurssin ilmatorjuntakadeteista
ei tule tulevaisuudessa työskentelemään 05M-asejärjestelmän parissa,
ainakaan ensimmäisen parin vuoden
aikana. Tästä johtuen voisi miettiä,
miksi tätä ruotsalaisvalmisteista
miesvoimin siirrettävää lyhyenkantaman ilmatorjuntajärjestelmää
koulutetaan tuleville ilmatorjuntaupseereille. Vastaus on yksinkertainen,
kuten on myös kyseinen asejärjestelmä. Nimittäin asejärjestelmän
yksinkertaisuudesta johtuen se on
helposti koulutettavissa sekä antaa
hyvät perusteet ymmärtää muita
ilmatorjunta-asejärjestelmien käyttötapoja ja taktiikoita.
Kaaderivuoden syksy oli tiivistetysti uusien asioiden oppimista. Tämä johtui pitkälti siitä, että valtaosalla ei ollut minkäänlaista kokemusta
ilmatorjunnasta. Oppimisympäristö
tuki kuitenkin hyvin ilmatorjunnan
kannalta keltanokkien oppimista.
Henki oli hyvä sekä kouluttajien että
koulutettavien keskuudessa. Virheitä
sai tehdä, kuhan niistä otti opiksi.
Kevätlukukausi alkoi ilmatorjuntakadettien osalta autokoululla. Kuorma-autokoulu oli kadeteille tervetullut hengähdystauko ja katkaisuhoito
aselajitranssiin. Noin kuuden viikon
rekkamieselämä auttoi ilmatorjuntakadetteja keräämään voimavaroja
tulevaan loppurutistukseen.

Autokoulun jälkeen ilmatorjuntakadetit aloittivat syventymisen
ilmatorjunnan johtamisputkeen ja
sitä kautta ilmatorjuntajoukkojen
johtamiseen. Kevättä oli kuvatta
jo ennakkoon työntäyteläiseksi ja
kiireiseksi, mutta todellisuus yllätti
kuitenkin ilmatorjuntakadetit. Pitkät
päivät ja useat harjoitukset sotkivat
nopeasti kadettien ajantajun. Pian
ilmatorjuntakadetit olivat jälleen aselajitranssissa, joka päättyi ilmatorjuntakadettien yhteiseen vaellukseen
Lemmenjoen erämaisemissa Juhannuksen jälkeisellä viikolla.
Kevätlukukauden aikana ilmatorjuntakadetit perehtyivät eri toimintaympäristöjen ilmatorjuntajoukkojen johtamisen erityispiirteisiin. Etenkin ilmavoimien toimintaympäristö tuli kadeteille tutuksi
kolme viikkoa kestävän kiinteän
taistelutukikohtaharjoituksen myötä.
Suurkohteen, merivoimien ja valmiusyhtymän ilmatorjunta jäi vähemmälle, mutta riittävälle käsittelylle.
Mitä pidemmälle kevät eteni, sitä
selkeämmin oli havaittavissa, että
ilmatorjuntakadetit saivat kasvavissa
määrin vastuuta. Vastuun määrä huipentui jälleen kerran Lohtajan harjoitukseen, jossa kadetit toimivat itse
laadittujen perusteiden mukaisesti
patteriston johtotehtävissä.
Kevät oli ilmatorjuntaopintosuunnan kadettien osalta merkittävä
askel kohti tulevaa upseerin uraa.
Ilmatorjuntakadetit valmentautuivat
kevään mittaan toimimaan itsenäisesti ja oman harkintakyvyn mukaisesti. Toki paljon on vielä opittavaa,
mutta ilmatorjuntakadetit ovat nyt
valmistumisen häämöttäessä oppineet maailman parhaasta asiasta eli
ilmatorjunnasta kattavat perusteet.

Tulevina ilmatorjuntaupseereina ja aina ei ole ollut kivaa. Hyvät muistot koettuja kokemuksia. Tästä meidän
silloisina entisinä kadetteina tehtä- edustavat kuitenkin määrällisesti ja on hyvä jatkaa eteenpäin.
vämme on edelleen oppia ja kehittyä. laadullisesti enemmistöä. Tämän johNyt kaksikymmentä päivää ennen dosta voimme olla iloisia, että olem- Kadettialikersantti Jonathan Rautila
valmistumista ja viimeisillä lomapäi- me yhdessä muodostaneet 99.kadettivillä
tunnelmoidessa, voin kaikella
ilmatorjuntaopintosuunnan
ja Kirjoittaja on elokuun lopussa soKeräyspäälliköiden
Ristokurssin
Häkkisen
ja Seppo Lehdon
kohtuudella sanoa koko ilmatorjun- kokeneet hienoja sekä antoisia hetkiä tatieteiden kandidaatiksi valmistutaopintosuunnan yhteisellä äänellä, ilmatorjunnan parissa, unohtamat- nut luutnantti, jonka ensimmäinen
että viimeisen kolmen vuoden aikana takaan ilmatorjunnan ulkopuolella palveluspaikka on Jääkäriprikaati.

IT-MuSEo

HAASTE ILMATORJUNTALEHDEN LUKIJOILLE
• OSALLISTUKAA JUHLARAHASTOKERÄYKSEEN
99. Kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunnalta
valmistuneet:

• HAASTAKAA YRITYKSET JA YSTÄVÄT MUKAAN
- VAALITTE NÄIN SUOMEN ILMATORJUNNAN PERINNETTÄ
Keräystilit ovat
- Nordea
136630-128587,
- Sampo
804307-10126485,
- OP-Pohjola 509212-2117481,

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

Ilmatorjuntamuseo,
jäljelle jäänyt tukikohta

Luutnantti Aaro Liakka,
Karjalan prikaati

Ilmatorjuntamuseo täytti viime
vuonna 50 vuotta. Se on toimiva
laitos kokoelmineen ja vaihtuvine
näyttelyineen. Museolla on mahdollisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia
ja käytössä on audiovisuaalisia laitteita. Puustellissa kokoontuvat mm.
sotaveteraanit.
Itse koen Ilmatorjuntamuseon
henkiseksi voimavarakseni. Esillä
Luutnantti
Ville Vatanen,
oleva välineistä
muistuttaa
minua pitPanssariprikaati
kästä urastani
ilmatorjunnassa ja työ-

Luutnantti Sami Litmanen,
Karjalan prikaati

Luutnantti Jonathan Rautila,
Jääkäriprikaati

tovereistani. Muistot ovat pääasias- ja olen haastanut museon netissä 10
sa myönteisiä, mutta useasti muistan - 20 €:lla RUK:n entiset oppilaani ja
kiusallisiakin tilanteita, joista olen varsinaissuomalaiset ilmatorjunnan
kuitenkin selvinnyt pienin kolhuin. ystävät tukemaan museon tulevaiMitä voin ja mitä me kaikki il- suutta.
matorjuntaihmiset voimme tehdä
Aseveljeni ja –sisareni, ystäväni
hienon museomme tulevaisuuden ottakaa haaste vastaan.
takaamiseksi?
Itse yritän seuraavalla tavalla:
Pitäkäämme yhteyttä!
avustan museolla jossakin projekHannu Pohjanpalo
Luutnantti
Henrik
Vähämartti,
Yrjölä,
tissa,
olen ottanut
juhlarahaston
ke- Luutnantti Matti
ilmatorjuntaihminen
Panssariprikaati
räyslistan
(ja saanutkin lahjoituksia) Jääkäriprikaati
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KOKEMUKSIA

KERTAUSHARJOITUKSESTA

Kalle Huhtala

Kertausharjoituksessa
Osallistuin keväällä esikuntien kertausharjoitukseen. Vapaaehtoisen ilmatorjunnan maastontiedustelukurssin ja
parin muun tapahtuman lisäksi tämä
oli ensimmäinen virallinen harjoitukseni, yli kahden vuosikymmenen jälkeen. Olen kuitenkin pysynyt maanpuolustusasioista ajan tasalla tämän
lehden lukijana sekä työprojektien
kautta. Näistä suurin kokonaisuus oli
Ilmatorjunnan multimedia -verkkokurssi, joka valmistui vuonna 2010.
Odotettu reserviläiskirje siis sisälsi minulle oikean SA-sijoituksen.
Tehtävä oli uusi, Sergei-jaosjohtajan
rooli jäisi historiaan. Olisin mielelläni valmistautunut harjoitukseen
jotenkin. Otin yhteyttä harjoituksen
järjestäjiin, mutta kaikki materiaali
oli niin salaista, ettei sitä voinut saada
etukäteen. Hahmottelin kevään kuluessa rakennetta verkkokurssille, jolla
kertausharjoitukseen voisi valmistautua. Tätä toimintatapaa on kuulemma
käytetty kymmenisen vuotta sitten.
Varsinainen harjoitus oli todella positiivinen kokemus. Tämän tasoiseen
organisaatioon sijoitetut reserviläiset
ovat monet harjoitukset kokeneita,
mikä näkyi kauluksissa. Motivaatio
oli korkealla, mikä ei ole tietenkään
ihme näinä maailmanaikoina. Myös
Puolustusvoimien henkilöstö, YEKkurssilaiset ja heidän kouluttajansa,
olivat tosissaan mukana. Me muutamat ensikertalaiset löysimme hyvin
paikkamme joukossa. Sain harjoituksessa kattavan kuvan joukkojen
johtamisesta, esikuntien toiminnasta
ja tilannekuvan muodostumisesta.
Suunnitteluprosessi ja yrityksen johtoryhmätyöskentely ovat perusteiltaan
samankaltaisia. Molemmissa pyritään
käyttämään olemassa olevia voimavaroja halutun tavoitteen saavuttamiseen
vaikeasti ennakoitavissa ja muuttuvissa
tilanteissa.
Kertausharjoitusten vähyys näkyi
28
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siinä, että nuoremmalla
kantahenkilökunnalla
oli
niukasti kokemusta
reserviläisten kanssa
toimimisesta. Reserviläisistä suurin osa
on siviilissä erilaisissa johtotehtävissä. ”Ressujen” motivaatio ja valmiudet
tekivät positiivisen
vaikutuksen, joten
harjoitus vahvisti
kaikkien uskoa reserviläisarmeijan Ilmatorjunnan multimedia –verkkokurssi PVsuorituskykyyn. Teh- MOODLEssa on monelta osin ajankohtainen ja
tävien vaativuuden ja käyttökelpoinen esim. reservin perehdyttämisessä.
vastuullisuuden ymmärtäminen aihe- ymmärrystä ja ottaa paremmin huoutti osallistujissa myös huolta osaa- mioon myös kokeneiden reserviläismisen ja harjoituksen riittävyydestä. ten huomiot.
Harjoituksesta vein mukanani ar”Eikö tähän olisi mitenkään voinut
vostuksen armeijan hyveitä, rutiinia valmistautua verkossa!?” parahti joja täsmällisyyttä kohtaan. Kopioin ku harjoituksen alussa. Toteutin PVvihkooni kouluttajien fläpille listaa- MOODLEen verkkokurssin, johon
man yleispätevän pähkinänkuorelli- kokosin valmiita oppisisältöjä mm.
sen johtamisen ydinasioita. Esikun- sotilasmerkistöstä (moni ei ollut nähnyt
tatyöhön osallistuessa muistin myös ”uusia” merkkejä käytännössä) ja myös
siviilityöympäristön vapauden ja es- ilmatorjunnan multimedia –kurssista.
teettömyyden arvon, vaikka ”topattu Esim. sen ilmauhka-osio on vielä ajan
pöllö”-ilmiötä toki esiintyy myös tasalla. Verkkokurssia ei monesta syysarkielämässä. Rituaalit, roolit, ulkoa tä saatu kaikille käyttöön ennen pääharopitut tavat ja fraasit toisaalta hel- joitusta, mutta PVMOODLEn käyttöä
pottavat toimintaa ääriolosuhteissa, harjoituksiin valmistautumisessa tulmutta voivat joskus myös kankeuttaa laan kehittämään näiden kokemusajatuksenjuoksua tarpeettomasti.
tenkin perusteella.
Harjoitus olisi ollut tehokkaampi,
Kertausharjoituksessa opin uutta,
jos puolivälissä olisi pidetty puolen pääsin antamaan omasta osaamipäivän tauko ja ”korjattu tulta”. Jos sestani ja maanpuolustustahtoni jos
ensimmäisten päivien toiminnasta ja mahdollista vahvistui entisestään.
tehtävistä olisi keskusteltu rauhassa Toista viikkoa ”siellä jossakin” on
ilman sotatilan tahtia ja painetta, iso panos myös työpaikalle ja perolisi suorituksia voitu parantaa lop- heelle, joille kuuluu oma kiitoksensa.
puharjoituksen aikana. Jo muutaman Reserviläisissä on halua, osaamista
päivän rutiini paljastaa korjattavia tai ja valmiutta. Toivottavasti saamme
ainakin selvennystä vaativia seikko- lisää tilaisuuksia harjoitella!
ja toiminnassa. Tuumaustauko olisi Kirjoittaja toimii kehitysjohtajana
ollut hyvä mahdollisuus syventää Edita Publishing Oy:ssä
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Keski-Suomen IT-miesten sotaretki Palokasta Taipaleenjoelle
Oheinen kirjoitus on kuvaus jatkosodan ajalta keskisuomalaisen ilmatorjuntapatteri 109:n perustamisesta ja sen miesten sotaretkestä Jyväskylästä
Taipaleenjoelle. Patteri jatkoi toimintaansa Taipaleenjoen jälkeenkin,
mutta käytettävissä oleva kuvamateriaali loppuu Taipaleenjoelle. Kuvat
ovat patterin päällikön Veikko Rantalaisen arkistosta. Kirjoituksen päälähteenä on käytetty kv. ilmatorjuntapatteri 109:n ensimmäisen ja toisen
jaoksen sotapäiväkirjoja. Niiden tietoja on täydennetty patterin päällikkö
Rantalaisen kertomuksilla. Ilmatorjunnan päätehtävä oli suojata sille
määrättyjä kohteita estämällä vihollisen hyökkäykset kohteisiin. It-miehiä
kaatui virallisen laskelman mukaan jatkosodan aikana 169 ja haavoittui 297
miestä. It-joukot pudottivat jatkosodan aikana yhteensä 1107 vihollisen
lentokonetta.
Silloinen kapteeni Veikko Rantalainen toimi vuoden 1944 Helsingin
suurpommitusten aikana Helsinkiä puolustavan Ilmatorjuntarykmentin
komentokeskuksessa Helsingin Korkeavuorenkadulla pääpaloaseman
alla 10 metrin syvyydessä Suomen peruskalliossa. Hänen tehtävänään oli
komentaa tarpeellinen määrä ilmatorjuntatykkejä ja pattereita ampumaan
sulkuammuntaa hyökkäävien venäläisten pommituslentolaivueitten eteen.
Koska hyökkäykset tapahtuivat pääosin yöllä ei yksittäisiä viholliskoneita
pystytty ottamaan tähtäimeen, mutta heidän lentosuuntansa ja korkeutensa
pystyttiin arvioimaan ilmavalvontahavaintojen ja erityisesti Saksasta
saatujen tutkien avulla.

Kevyt ilmatorjuntapatteri 109
perustettiin Jyväskylän maalaiskunnan Palokankankaalla
Mankolan maatalousoppilaitoksen alueella. Patterin I ja II
jaoksen aseistuksena oli kummallakin kaksi 40 millimetristä
Bofors ilmatorjuntatykkiä sekä
ilmatorjuntakonekiväärit. Patterin miehistö oli pääosiltaan
Keski-Suomen alueelta.
Yksikön pääaseistuksena oli todennäköisesti Jyväskylän tykkitehtaalla
valmistettu, ruotsalaisten kehittämä
Bofors-it-tykki, jollainen on nähtävissä Jyväskylän harjulla Vesilinnan
vieressä. Sen on lahjoittanut Ilmatorjuntayhdistyksen Keski-Suomen
osasto. It-patteri 109:n patterin
päällikkö oli luutnantti Veikko
Rantalainen ja 1. jaoksen johtaja
vänrikki Osmo Mikkilä. Toisen ja-

oksen johtajana toimi ltn. A E Hämäläinen ja myöhemmin vänrikki P
Kartano. Ensimmäisen yön patteri
vietti Gygneuspuistossa, josta seuraavana päivänä siirtyi Haapamäelle
yhteiskoulun vierelle suojaamaan
rautateiden risteysasemaa. Seuraava
viikko kuluikin tykkiharjoitusten ja
juhannuksen vieton merkeissä.

”Alkoikohan
jälleenrakennusviikko”
Patterin sotapäiväkirjan mukaan
aamu-uutisissa 22.6.1941 kuultiin
Hitlerin sodanjulistus ryssälle. Patterin päällikkö luutnantti Rantalainen
huomautti, että onkohan jälleenrakennusviikon ensimmäinen päivä.( tarkoittanee viipurilaissyntyisen upseerin
ajatuksissa pääsyä takaisin Karjalaan
ja vanhaan kotiin). Päällikkö piti
patterille puhuttelun sodanjulistuk-

sen johdosta. Sanoma otettiin innostuneesti vastaan ja se herätti suuria
toiveita. 23.6. illalla oli juhannusjuhla
ja ohjelmallinen illanvietto, jossa läsnä Haapamäen lottia ja suojeluskuntalaisia mm. ilmavalvontakeskuksen
päällikkö ltn. Ritokangas.
25.6. puna-armeijan yhteensä 500
lentokonetta pommitti Helsinkiä, Turkua, Porvoota ja tusinaa muuta paikkakuntaa. Pääministeri Jukka Rangell
totesi radiopuheessaan Suomen olevan jälleen sodassa Neuvostoliiton
kanssa. Seuraavana päivänä sota
julistettiin ja Suomen armeija aloitti
hyökkäyksen Karjalankannaksella.
28.6. IT-patteri 109 palasi aamuyön
aikana Jyväskylään, jossa kokoonnuttiin Rantapuistoon. Siellä lottien
tarjoaman aamupalan jälkeen alkoi
patterin moottorimarssi kohti itää.
Reitti kulki Lievestuoreen ja Pieksämäen kautta Sulkavalle. Perille Sulkavalle ehdittiin alkuillasta ja tykit
ajettiin suoraan valmiiksi tiedusteltuihin asemiin. Tehtäväksi tuli Pajasalmen ponttonisillan suojaaminen.

Onneksi ei osuttu omiin
Sulkavalla
Viholliskoneisiin saatiinkin heti
seuraavana aamuna tuntumaa, kun
kolme kaksimoottorista konetta pommitti Sulkavan Sahaa. Pitkästä etäisyydestä johtuen niitä ei ammuttu.
Seuraavana yönä klo 1.30 patterin I
jaos avasi tulen Sulkavan yli lentäviä
koneita kohti, jotka antoivatkin heti
omakonetunnuksen. Onneksi niihin
ei osuttu. Heinäkuun 1. päivänä sitten ammuttiinkin oikeita vihollisia.
Kuusi pommikonetta lähestyi idästä.
Kaikki neljä Boforsia avasi tulen,
jolloin koneet pudottivat pomminsa
ja kääntyivät epäjärjestyksessä takaiIlmatorjunta 3/2015
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Kone putosi linjojen lähelle. Oma hävittäjä kävi toteamassa tapahtuneen.
Elokuun 14 jätettiin Kinnarniemen
asemat ja lähdettiin kohti Sortavalaa.
Välitavoitteessa, Jaakkimassa tavattiin patterin II jaos ja sieltä jatkettiin
Ruskealan kirkolle, jossa yövyttiin.

Kaksi kihoa Sortavalassa

Veikko Rantalainen Niemelässä Pitkäsaaressa 1942

sin. Patteri viipyi Sulkavan lähistöllä
viikon ajan.
Patterin ensimmäinen jaos siirtyi
Saaren silloisen pitäjän nykyisin
Parikkalan Kirjavalan eteläpuolelle
Kinnarniemeen. 12.7. ylitti kolme
I-153 hävittäjää jaoksen asemat puiden latvoja hipoen. Toinen tykki ehti
avata tulen. Läheltä meni, mutta ei
osunut. Seuraavana päivänä kuusi
hävittäjää ilmaantui paikalle. Jaos
ampui, mutta osumia ei havaittu.
Klo 12.50 lähestyi yksinäinen I-16
hävittäjä pohjoisen suunnalta. Jaos
avasi tulen ja koneen todettiin pahasti vaappuvan ja lopuksi syöksyvän
maahan Parikkalan Särkisalmelle
rautatien ja maantien väliin. Kovaan
savimaahan se upposi useita metrejä.

Venäläislentäjän laskuvarjosta Rantalaisen
suvun kastemekko
Venäläishävittäjän lentäjä kaivettiin
esiin ja haudattiin asianmukaisin kunnianosoituksin. Hänen selässään ollut
silkkinen laskuvarjo leikattiin pieniin
osiin ja jaettiin koneen alas ampuneelle it-tykkijaokselle. Patterin
päällikön, luutnantti Rantalaisen saamasta kaistaleesta ommeltiin kastemekko, jossa ensimmäisenä kastettiin
hänen vanhin poikansa Olavi syksyllä
1943 ja sen jälkeen hänen kaikki hänen lapsensa ja lapsenlapsensa vii30



Ilmatorjunta 3/2015

meisimpänä lapsenlapsenlapsi Anna
Rantalainen Helsingissä 2015.

IT-miehet auttelivat
siviileitä heinätöissä
Seuraavien päivien aikana vihollisen
ilmatoiminta oli ajoittain vilkasta ja
ampumaan jouduttiin useita kertoja.
19.7. jaos sai täydennysmiehiä. Kolme aliupseeria ja 8 tykkimiestä. He
olivat alikersantit H. Ristolainen, P
Rinne, K Nurmela, sekä korpraali E
Sillanpää sekä tykkimiehet V Vainionpää, R Vainionpää, E Korpilahti,
M Luttinen, I Linna, M Jouhki ja K
Huovinen. Vihollisen ilmatoiminta
hiljeni ja patterinpäällikkö antoi loppuheinäkuusta viikon ajaksi 10-12
miestä auttamaan paikallista siviiliväestöä heinätöissä. Heinätöiden jälkeen jatkettiin sotatöitä. Osumiakin
saatiin ja koneita poistui savuten ja
moottorit paukkuen, mutta virallisia
pudotuksia ei todettu, vaikka partioita lähetettiinkin maastoon etsimään.
2.8. joukko I-153 hävittäjiä hyökkäsi
suomalaisen Blenheim pommikoneen
kimppuun, joka näytti kuitenkin pelastuvan ja pääsevän pakoon. 3.8.
kaksi venäläistä I-153 lähestyi jaosta
n. 500 metrin korkeudessa. Patterin
ensimmäinen laukaus lävisti kärjessä
lentäneen koneen korkeusvakaajan ja
sirpaleiden nähtiin paljalla silmälläkin
repineen isoja reikiä koneen runkoon.

Aamulla jatkettiin kohti Sortavalaa,
jonka ympäristössä oli taistelu käynnissä. Uusista asemista, Airannejärven rannasta näkyi jo vastarannalla
Sortavalan Kuhavuorella liehuva
Suomen- lippu. Vihollisen tykistö ampui reilun kilometrin päässä
olevaa Kymölää, jossa syttyi suuria
tulipaloja, jotka jatkuivat koko yön.
Seuraavana aamuna klo 7 saatiin tieto
että vihollinen oli ajettu kaupungista,
tosin kellareissa heitä oli vielä paljon.
Illalla jaos siirtyi Kuhavuorelle. Patterin päällikkö Rantalainen ja vääpeli
Richard Kiho kävivät valloitetussa
Sortavalassa. Siellä kommunistipuolueen aluetoimiston edessä on
otettu valokuva, jossa vääpeli Kiho
poseeraa rakennuksesta tuodun marsalkka Voroshilovin suurikokoisen
valokuvan kanssa. Rantalaisen ottaman kuvan taakse on kirjoitettu”
kaksi kihoa Sortavalassa”.

Tykeillä lataushäiriö kaksi
korpraalia haavoittui
Jaos siirtyi Jaakkiman pitäjän Nivaan
Oppolan eteläpuolelle. Heti aamulla kaksi I-15 Bis hävittäjää syöksyi
jaoksen kimppuun kumpikin eri puolilta. Tulituksen aikana 2. tykille tuli
häiriö ja myös naapuri it-jaoksella
kaikki aseet tukossa. Hävittäjät saivat suihkunsa ammuttua asemiin ja
toinen osui suoraan 1. tykin kuoppaan, jolloin korpraalit Tenhunen
ja Sillanpää haavoittuivat. kävivät
5 venäläistä I-153 ja 4 suomalaista
Morane-Saulnier hävittäjää kiivaan
ilmataistelun jaoksen yläpuolella. Ei
tulosta. Hetken kuluttua nähtiin useita suomalaisia Blenheim pommikoneita liikkeellä. Yhden BL:n perään
hyökkäsi vihollisen I-18 hävittäjä.
Kumpikin tulitti toisiaan. Pian BL
syöksyi alas n. 10 km asemistamme.

IT-tykki ja miehistö maastossa 1941

Kaksi vihollissotilasta
piileskeli ruispellossa
Toinen jaos oli jäänyt vanhoihin
asemiin Sulkavalle ja siirtyi uusiin
asemiin 31.7. Parikkalan Särkisalmelle. Näissä asemissa 4.8. ja
5.8. tulitettiin I-153 hävittäjiä siten
että kaksi koneista poistui savuten paikalta. Seuraavana päivänä
siirryttiin Parikkalan Saarenkylän
eteläpuolella olevalle peltoaukealle.
9.8 saatiin käsky valmistautua jatkamaan eteenpäin. Päivällä havaittiin
kaksi vihollissotilasta ruispellossa
200 metrin päässä asemista. Toinen
pääsi pakenemaan, mutta toinen
vangittiin ja vietiin divisioonan.
esikuntaan. 10.8. Siirryttiin uusiin
asemiin lähelle Jaakkiman asemaa
kunnalliskodin aukealle. 14.8. matka
jatkui Ruskealaan, jossa yövyttiin.
Aamulla jatkettiin seuraaviin asemiin
Sortavalan maalaiskunnan Kuokanniemeen. Matkalla yksi jaoksen vetoautoista rikkoutui ja marssiosasto
hajosi, koska mistään ei saatu autoja
lainaksi. 16.8. klo 02.10 kaikki olivat
perillä Kuokanniemessä ja asemien
kaivaminen aloitettiin pienen lepotuokion jälkeen. Aamulla jaos jää tykistötaistelun keskelle. Ryssä ampuu
raskaalla ja omat takaa. Pirunmoinen
helinä. Seuraavana päivänä lähestyi
viisi I-153 hävittäjää kaakosta. Tuli
avattiin ja ensimmäinen kone alkoi
painua kohti maata. Yksi koneista
alkoi savuta ja jatkoi moottori yskien
muiden poistuvien koneiden mukana

etelää kohti. Seuraavan viikon aikana
patteri jatkoi toimintaansa Sortavalan ympäristössä tiheästi asemiaan
vaihdellen. 26-28.8 patteri siirtyi jaos
kerrallaan Vuosalmelle. I jaos siirtyi
lähelle Taipaletta, Korpikylään, jossa
tehtäväksi määrättiin jalkaväen suojaaminen sekä valmistautuminen merimaalien ampumiseen Laatokalla.

Venäläisten Laatokan
laivastolta 30 kranaattia
it-jaoksen asemiin
30.8. ampui vihollisen Laatokan
laivasto n. 30 kranaattia jaoksen
asemiin. Yksi osui tykkien väliin.
Seuraavana päivänä siirryttiin Taipaleenjoelle, Terenttilään. Seuraavina
päivinä vihollisen pommikoneet
liikkuivat hävittäjien saattamina.
Kohteina näyttivät olevan huoltoreitit ja kuljetukset. 8.9. Seurattiin
iltayöstä Pietarissa tapahtuvaa tavallista kovempaa pommitusta. Valokeiloja kymmenittäin it. Ampui
lujasti ja näkyi suuria leimahduksia.
Seuraavana iltana Pietarissa oli jälleen kova rähinä. 21.9. jaos siirtyi
suojaamaan Sakkolan lentokenttää
ja siirtyi samalla lentäjien muoniin.
Vihollislentoja oli harvakseltaan.
17.10. saatiin valmiiksi asuntokorsut.
22.10 tulikin siirto Valkjärvelle. Seuraavana päivänä siirrettiin jaoksesta
pois 1911 syntyneet ja sitä vanhemmat. Sotapäiväkirjassa mainitaan
seuraavat lähtijät; alik. Ristolainen,
korp. Grönroos, tkm. Vainionpää V

ja Vainionpää R, Laukkanen, Brander, Korpilahti, Luttinen, Huovinen,
Pines, Kytönen, Linna sekä automies
Lehto autoineen.
II jaos saapui Vuosalmelle ja
asettui tuliasemiin.30.8. Jaos siirtyi
Pölläkkälän maastoon Vuokselan
eteläpuolelle. 3.9. otettiin uudet
asemat Raudun kirkonkylän länsipuolelta.16.9. Uudet asemat Sirkiänsaaressa. Vihollisen lentotoiminta
tuntui hiljenevän, mutta tulittamaankin päästiin ja osumia havaittiin.
Patterin toiminnasta jälkeenjääneet
valokuvat loppuvat tänne. Patterin
miehistöluetteloa ei ole tiedossa, mutta
muutamia tunnettuja jyväskyläläisiä
voi kuvista tunnistaa. I jaoksen päällikkö vänrikki Osmo Mikkilä vaikutti
pitkään maansiirtoalan yrittäjänä Jyväskylässä ja patterin vääpeli Rikhard
Kiho toimi Jyväshovissa johtotehtävissä. Patterin päällikkö, viipurilaissyntyinen luutnantti Veikko Rantalainen
löysi itselleen puolison, Helvi Helena ”
Heta” Nyströmin Jyväskylästä. Veikko
Rantalainen siirrettiin marraskuussa
1942 Helsingin Santahaminaan, jossa
hän kantakortin tietojen mukaan perusti raskas IT-koulutuspatteri 103:n.
Maaliskuussa 1943 hänet komennettiin
noin 30 miehen suomalaisjoukon kanssa tutkakursseille Berliinin lähistöllä
sijaitsevaan saksalaiseen Flakartillerischuleen. Siellä saatu oppi, ja saksalaisilta saadut tutkat olivat merkittävä
tekijä torjuttaessa ”Stalinin nyrkin” eli
Neuvostoliiton kaukotoimintailmavoimien kolmea hyökkäystä Helsinkiä
vastaan helmikuussa 1944.
Veikko Rantalainen jäi sodan jälkeen armeijan palvelukseen. Hän toimi pari vuotta sotahistorian laitoksella, jossa kirjoitti Suomen virallisen
ilmatorjunnan historian. Hän toimi
myöhemmin everstiluutnanttina Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentajana Lahdessa ja Kouvolassa.
Viimeinen palvelustehtävä oli Ilmatorjuntakoulun johtajana Hyrylässä
1969-1971. Hän kuoli vuonna 1986.
Jutun kirjoittajat ovat Veikko Rantalaisen pojat Olavi Rantalainen
Muuramesta ja Jukka Rantalainen
Jyväskylästä
Copyright 2015 Olavi Rantalainen
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Vanhoja pommikoneita
uusiokäyttöön
USAF:lla on 76 kpl B-52-, 63 kpl
B-1B- ja 20 kpl B-2 -koneita, joista 96 on käytössä. Suunnitelmissa
on vanhojen strategisten pommikoneidensa elinkaaren jatkaminen
päivityksillä. Mukana on myös B52 Stratofortress, joka tuli käyttöön
vuonna 1955, nyt sen kaavaillaan
jatkavan lentojaan 2040-luvulle asti
– se olisi silloin ollut käytössä yli 80
vuotta! Uudempien B-2:n ja B-1B:n
elinkaaren jatkaminen on normaalia
uudistamista. Suunnitelmissa on
myös uuden strategisen pommittajan LRS-B:n (Long Range Strike
Bomber) hankkiminen.

Pommikoneet
haastavat ilmatorjunnan
Yhdysvalloissa ollaan hyvin tietoisia
Kiinan ja Venäjän pitkän kantaman
ilmatorjuntaohjusten uhkasta. Päivityksen yhteydessä kiinnitetään
huomiota torjunnan eliminoimiseen/
välttämiseen uudella tekniikalla (A2/

AD, anti-access/area denial). Käytännössä tämä tarkoittaa koneiden
varustamista kaukaa laukaistavilla
täsmäaseilla tarvittavine viesti- ja
tulenjohtojärjestelmineen.
B-52 on jo ennestään muutettu
risteilyohjusten kuljetuslavetiksi.
Nyt konetta modifioidaan siten, että
se pystyy kuljettamaan moderneja
GPS-ohjautuvia täsmäaseita, kuten
JDAM, JASSM ja JASSM-ER,
rungon sisäpuolellakin. Arsenaaliin
kuuluu lisäksi harhautusmaaleja
(MALD, Miniature Air Launched
Decoy). Muutokset tehdään vuosina 2015‒2020. Hinnaksi arvioidaan
916 miljoonaa dollaria. START-sopimuksen nojalla 40 konetta kuljettaa
ydinaseita ja 30 modernisoidaan tavanomaista ilmasodankäyntiä varten.
Moderni häivepommikone B-2
on ollut käytössä jo 25 vuotta. Se
on USAF:n kallein konetyyppi 2,2
miljardin dollarin hinnallaan. Suunnitelmien mukaan sen elinkaarta
jatketaan aina vuoteen 1958 saakka.

Tulevaisuuden pitkän kantaman pommikone? (northrop)
32
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Kaikki koneet uudistetaan. Projektin hinnaksi arvioidaan 9,9 miljardia
dollaria. Tarkoitus on, että B-2 kykenisi kuljettamaan yhden 13 500 kilon painoisen jättipommin (Massive
Ordnance Penetrator), joka kykenisi
tuhoamaan maanalaiset bunkkerit.
B-1B Lancer päivitetään niin, että
se olisi käytössä 2030-luvulle asti,
siis vähemmän aikaa kuin muut.
Koneen datalinkki-, navigointi- ja
esitysjärjestelmiä päivitetään, mutta
ilmeisesti merkittäviä rakenteellisia
muutoksia ei tehdä.

Uuden sukupolven
pommikone
On yllättävää, että miehitettyjä
raskaita pommikoneita pidetään
tulevaisuudessakin tarpeellisina –
ainakin Yhdysvalloissa. Lausuntojen
mukaan strateginen pommikone on
pelote, jota edelleen tarvitaan. USAF
on käynnistänyt uuden pommikonetyypin (LRS-B) tarjouskilpailun,
johon odotetaan ainakin Northtrop
Grummanin ja Boeing/Lockheedin
osallistuvan. Tavoitteena on 80‒100
koneen hankkiminen 550 miljoonan
dollarin yksikköhinnalla. Koko hankinta maksaisi siis 44‒55 miljardia
dollaria, ei mitään nappikauppaa.
Yksikköhintaa pidetään liian alhaisena. Tarkempia tietoja koneen spesifikaatioista ei vielä ole. On arveltu,
että kyseessä olisi häivekone, jota
voitaisiin operoida myös miehittämättömänä.
(Lähde: Global Defence Technology,
Issue 43, Sept 2014)
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Tutkasotaa Normandiassa 1944
Brittien tiedustelu keräsi yhteistyössä vastarintaliikkeiden kanssa
tietoja saksalaisten tutka-asemista
Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa
ja Tanskassa. Ennen Normandian
maihinnousua oli luetteloitu noin
200 tutka-asemaa, joissa oli 600
tutkaa. Mahdollisella maihinnousurannikolla oli tiedusteltu noin 70
tutka-asemaa, joissa oli yli 200
erilaista tutkaa. Osa niistä oli meripuolustuksen tutkia, kuten Seetakt,
pääosa Luftwaffen ilmavalvontatutkia (Freya, Mammut, Wassermann)
ja tulenjohtotutkia (Würzburg).
Luftwaffen tutka-asemat koostuivat
erityyppisistä tutkista ja muista laitteista mm. seuraavasti:
–
Ringelnätter: Wassermann S (1),
Wassermann M (1), Freya Flamme
(1), Freya (1), Würzburg Riese (2),
Y-Ausrüstung (1), Korfu (1).
– Lama: Wassermann M (1), Freya
(2), Würzburg Riese (2), Y-Ausrüstung (1).
– Buffel: Mammut (1), Wassermann
M (1), Freya (1), Würzburg Riese
(2), Y-Ausrüstung (1).
Kaikki tutka-asemat soveltuivat
sekä ilmavalvontaan että hävittäjätorjunnan johtamiseen. Osa tutkista oli
varustettu myös omakonelaitteilla.
Y-Ausrüstung oli tarkoitettu omien
koneiden navigointiin. Korfu-laite
oli passiivinen tutkailmaisin, jonka
avulla voitiin saada ennakkovaroitus
lähestyvistä viholliskoneista. Tutkaasemat oli suojattu maavalleilla ja
kevyillä ilmatorjuntatykeillä, mikä
teki niiden tuhoamisen matalahyökkäyksillä vaaralliseksi.
Normandian maihinnousun onnistumisen kannalta liittoutuneiden

SAKSAN
ILMAVALVONTATUTKAASEMAT 1944

Tutka-asemien rakenne
1. Ordnung (65): 1 Jagdschloss, 1 Wassermann, 2 Freya, 1-2 Riese
2. Ordnung (124): 1-2 Freya, 2 Riese
3. Ordnung (18): 2 Freya, 1-2 Riese

Saksan ilmavalvontatutkat vuonna 1994

oli kyettävä eliminoimaan pääosa
rannikon tutka-asemista etukäteen
ilmahyökkäyksillä ja lamautettava
toimivat tutkat häirinnällä hyökkäyksen aikana. Ilmahyökkäykset aloitettiin vasta toukokuussa pääasiassa
tykein, raketein ja pommein varustettuja Typhoon-koneita käyttäen.
Tutka-asemia vastaan piti hyökätä
laajalla rintamalla, jottei paljastettaisi oikeaa maihinnousualuetta. Joku
tutka-asema piti jättää ehjäksikin,

jotta hämäystemput maihinnousun
aikana voitaisiin toteuttaa. Piloteille
annettiin tarkat ohjeet hyökkäystavoista ja näytettiin valokuvia kustakin kohteesta tutkatyyppeineen.
Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin
619 matalahyökkäystä 29:ää tutkaasemaa vastaan, joista 20 vaurioitui.
Tutkien korjausta seurattiin signaalitiedustelun keinoilla, jotta pysyttiin
selvillä, mikä tutka toimi ja mikä
ei. Hyökkäyksiä uusittiin tarpeen
Ilmatorjunta 3/2015
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mukaan. Esimerkiksi hyökkäykseen
Fecampin tutka-asemaa vastaan
osallistui 28 Typhoon-konetta, jotka
tulittivat maalia tykeillä, ampuivat
96 rakettia ja pudottivat 7000 kiloa
pommeja, joista osa oli varustettu aikasytytyksellä. Joitakin tutka-asemia
vastaan suoritettiin myös yöpommituksia raskailla pommikoneilla.
Ennen maihinnousua suoritettiin
kaikkiaan lähes 17 000 taistelulentoa
42:a eri kohdetta vastaan, joissa oli
yli 100 eri maalia. Kohteista vain
12 sijaitsi Normandiassa. Tarkoitus
saavutettiin, sillä 47 toimineesta
tutka-asemasta pääosa saatettiin toimintakyvyttömäksi. On arvioitu, että
maihinnousun alkaessa ehkä kuusi
saksalaisten tutkaa toimi, mutta nekin
saatiin pois pelistä häirinnällä. RAF:n
omatkin tappiot olivat suuret tutkaasemien tehokkaasta matalatorjunnasta johtuen. Tutkien lamauttaminen
oli yllätyksen kannalta niin ratkaisevan tärkeä kysymys, että tappiotkin
oli pakko hyväksyä.
Toinen kysymys oli saksalaisten
radiohäirintäasemien eliminoiminen,
koska ne olisivat voineet sekoittaa
muutenkin kriittistä johtamistoimintaa operaation aikana. Britit olivat
signaalitiedustelulla löytäneet 23 häirintäasemaa, joista ainakin muutama
piti vaientaa. Niitä vastaan suoritettiin
yöpommituksia kesäkuun alussa, jolloin onnistuttiin tuhoamaan 8 vaarallisinta häirintäasemaa. Niistä ei ollut
mitään haittaa maihinnousun aikana.
Kuukausia ennen maihinnousua
britit käynnistivät elektronisen sodan
operaation, jonka tarkoituksena oli
estää saksalaisia tutkamiehiä havaitsemasta maihinnousun valmisteluihin liittyvää ilma- ja meriliikennettä
Britannian alueella. Tarkoitukseen
käytettiin vanhoja Stirling- ja B17-pommikoneita, jotka varustettiin
voimakkailla Mandrel-häirintälähettimillä. Koneet lensivät Britannian
rannikolla jatkuvasti edestakaisin
muodostaen ”elektronisen verhon”,
34
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jonka läpi saksalaisten tutkat eivät
nähneet. Brittien oma H2S-lentokonetutka oli tunnoton Mandrelhäirinnälle, joten molempia voitiin
käyttää samanaikaisesti. Viikkoa
ennen D-päivää ryhdyttiin häirintäkoneiden lentoreittejä siirtämään
vähitellen yhä lähemmäs Ranskan
rannikkoa. Myös häirinnän tasoa kohotettiin vähitellen, jotta saksalaiset
tutkamittaajat tottuisivat kuvaputken
lisääntyvään kohinaan – niin kävikin.
Meriliikenteestäkin annettiin harhauttava kuva jäljittelemällä pelastusveneisiin kiinnitetyillä tutkaheijastimilla laivasaattueita Englannin
kanaalissa. Samalla pudotettiin matalalla lentävistä koneista silppupilviä
(Window) ”laivasaattueen” eteen
saksalaisten merivalvontatutkien hämäämiseksi. Tätä temppua toistettiin
useita kertoja, jotta siihen totuttaisiin
ennen tosi toimia.
Kesäkuun 6. päivänä 1944 alkoi
sotahistorian suurimittaisin hyökkäysoperaatio Normandian rannikolle. Sää oli ollut hyvin huono,
joten saksalaisetkin olivat uskoneet,
ettei maihinnousu olisi mahdollinen – aika kriittinen tilanne olikin.
Alkuperäinen D-päivä olikin 5.6. ja
sen takia oli jo 4.6. sijoitettu kaksi
Eureka-lähettimillä varustettua Xpienoissukellusvenettä Normandian
rannikolle, missä niiden piti toimia
navigointiasemina. Eureka oli tavallaan pieni tutkalähetin, joka vastasi vain, kun lentokoneessa oleva
Rebecca-laite lähetti kyselysignaalin.
Britit merkitsivät omat maihinnousurantansa näillä majakoilla, mutta
amerikkalaiset eivät – niinpä heillä
olikin paikantamisongelmia.
Maihinnousujoukkojen meri- ja
ilmakuljetusten lähtiessä liikkeelle liittoutuneet toteuttivat ilmassa
ja merellä samoja häirintä- ja harhautustemppuja, joita oli harrastettu jo viikkoja. Doverista kohti
Calaisia lähti kuuden lentokoneen
ja neljän pelastusveneen ”uhkaava

maihinnousuhyökkäys”, operaatio ”Bodyguard”, jossa käytettiin
”Moonshine”-pulssintoistolaitetta
saksalaisten Freya- ja Seetakt-tutkia
vastaan ja pudotettiin silppupilviä
lentokoneista. Vastaava temppu tehtiin Newhavenista kohti Boulognea.
Tutkien kuvaputkilla näytti olevan
paljon maaleja. Samalla lähetettiin
kovaäänisten kautta akustista ääntä,
joka jäljitteli isoa laivasto-osastoa.
Harhautus näytti tehoavankin ja kiinnitti saksalaisen huomion väärälle
alueelle.
Maihinnousulaivaston
sotaaluksilla oli satoja häirintälaitteita,
jotka olivat niin salaisia, etteivät
edes alusten upseerit tienneet niiden
tarkoitusta. Koko valtava armada
liikkui elektronisen verhon suojassa. Risteilijöillä ja taistelulaivoilla
oli 120 voimakastehoista Mandrellaitetta, hävittäjillä ja miinalaivoilla
oli 60 keskitehoista häirintälaitetta, ja
maihinnousualuksissa oli 240 matalatehoista häirintälaitetta (AN/APQ-2).
Kahdeksan Mandrel-laitteilla (AN/
APT-3) varustettua RAF:n ja neljä
USAAF:n B-17-konetta lensi Britannian ja Ranskan rannikon välillä
estäen saksalaisten ilmavalvontatutkien havainnot. Würzburg-tutkien
häirintään käytettiin varta vasten
suunniteltuja laitteita, kuten Shiver,
Bagfull ja Carpet. Kun laivaston
etumaiset osat tulivat saksalaisten
rannikkotykistön tutkien ulottuville,
vaihdettiin häirintälaitteiden taajuudet niitä vastaaviksi. Englannissa
oli lisäksi suuritehoinen kiinteä radiohäirintäjärjestelmä Tuba, jonka
kevyempi malli oli asennettu myös
lentokoneeseen. Käsitys on, että vain
yksi saksalainen tutkamittaaja (Caen)
havaitsi lähestyvän maihinnousulaivaston, mutta hänenkään ilmoitustaan
ei uskottu. Useimmat tutkamiehet havaitsivat kyllä kuvaputken kohinan
lisääntyneen, mutta he pitivät sitä
vain tavanomaisena häiriönä.
Liittoutuneiden elektronisen sodan
operaatio oli täydellinen menestys.
Liittoutuneiden ilmavoimakomentaja, Sir Trafford Leigh Mallory,
totesi sodan jälkeen, että ”radiovastatoimet [tutkahäirintä] osoittautuivat äärimmäisen menestyksellisiksi;

tutkajohtoista tykkitulta ei ollut eikä
yksikään hävittäjä häirinnyt maahanlaskuja”. Voidaan tietysti spekuloida:
entä jos häirintä ei olisi toiminut näin
hyvin, mitenkä olisi käynyt? Luftwaffen kannalta tilanne muuttui yhä
tukalammaksi, kun osa etumaisista
tutka-asemista menetettiin, jolloin
ilmapuolustuksen ennakkovaroitusaika supistui huomattavasti.
Liittoutuneiden ilmanherruus
Normandiassa 6.6.1944 oli kiistaton:
heillä oli käytössään yli 13 000 lentokonetta eli 10-kertainen ylivoima.
Luftwaffen hävittäjätorjunnalla ei ollut edellytyksiä kunnon vastarintaan
ja 6.6. suoritettiinkin vain noin 300
taistelulentoa. Niissäkin menetettiin
yli 30 konetta. Erään kertomuksen
mukaan nähtiin 8 palavaa saksalaiskonetta yhtä aikaa. Kun neljä
He 111-konetta yrittivät pommittaa
Juno-maihinnousualuetta, kaikki ammuttiin alas. Liittoutuneiden koneet
suorittivat 6.6. yli 14 600 taistelulentoa menettäen 127 konetta tuhoutuneina ja 63 vaurioituneina pääasiassa
saksalaisten ilmatorjuntajoukkojen
tulessa. Suurelta kuulostava, mutta
silti suhteellisen pieni konemäärä
osoittaa, ettei ilmatorjunnankaan
teho ollut kovin hyvä.
Normandiassa oli 6.6. ja sen
jälkeen sotahistorian suurin ilmatorjuntakeskittymä, jossa oli myös
satoja tutkia. Merikuljetusvaiheessa
oli radiohiljaisuus, mutta Englannin
rannikolla oli amerikkalaisten MEWtutka (Microwave Early Warning),
jonka panoraamanäytöllä oli koko
maihinnousualue. Merellä oli 667
sota-alusta, joissa oli valtava määrä
ilmatorjuntatykkejä ja myös useita tutkia joka laivassa. Lisäksi oli
satoja muitakin aluksia, joissa oli
myös ilmatorjunta-aseita. Sekä amerikkalaisilla että briteillä oli myös
valtava määrä ilmatorjuntajoukkoja
tykkeineen ja tutkineen, ilmasuojausta ei jätetty ilmaylivoiman varaan.
Amerikkalaisten joukkojen mukana
tuotiin rannalle ensimmäiseksi kevyitä ilmavalvontatutkia (LW, Light
Warning), kuten SCR-602, valonheitintutkia (SCR-268) ja tulenjohtotutkia (SCR-584). Valtava 60 tonnin
painoinen ilmavalvontatutka MEW

HIMMELBETTJÄRJESTELMÄ
12/1942

Alkuperäinen torjuntavyöhyke
Himmelbett-asema
Yöhävittäjätukikohta
Ilmavalvontatutkien
havaintoetäisyys
3000 metrin lentokorkeudella

Himmelbett – järjestelmä nojautui noin 30 kilometriä leveään, koko
Länsi-Saksan yli ulottuvaan valonheittäjien valaisemaan vyöhykkeeseen, jota tukivat rannikolla olevat Freya–tutka-asemat ja myöhemmin
Würzberg–seurantatutkien verkosto. Vyöhyke oli jaettu lohkoihin, joista
jokaisella toimivat oma yöhävittäjälaivueensa

tuotiin Normandiaan D+10. Britit
toivat myös hävittäjien johtamista
varten GCI-tutkan.
Amerikkalaisten 90 mm:n ja osalla 40 mm:n yksiköistä oli käytössä
senttimetrialueen tulenjohtotutkat.
Briteillä vastaavasti oli jokaisessa
raskaassa (94 mm) patterissa kaksi
senttimetrialueen tutkaa, joista toista
käytettiin lähivalvontaan. Myös osa
40 mm:n pattereista oli varustettu
tulenjohtotutkilla. Maihinnousuvaiheessa merellä oli kolme tutkilla ja
40 mm:n tykeillä (16 kpl) varustettua ilmatorjunnan johtolaivaa, jotka
suorittivat ilmavalvontaa ja lähettivät ilmavalvontaviestejä radiolla.
Rannalla on arvioitu olleen 90 000
radio- tai muuta elektronista lähetintä, joten taajuushallinta tuotti jo
etukäteen ongelmia. Yöhävittäjien
toiminnan helpottamiseksi ryhmitettiin maihinnousurannalle myös 9
valonheitinpatteria, joilla oli käytössä 200 valonheitintä. D+1 vrk maihinnousualue oli suojattu jo hyvin
vahvalla ilmatorjuntakeskittymällä.
Elektronisilla laitteilla oli tärkeä
merkitys myös maahanlaskujouk-

kojen toiminnassa D-päivänä.
Pathfinder-koneet lensivät Britanniasta Normandiaan Gee-navigointijärjestelmän opastamana, ja koneet
oli varustettu myös omilla tutkilla
(SCR-717), joilla voitiin tunnistaa
maasto. Koneissa olevilla ensimmäisen portaan laskuvarjomiehillä oli
mukanaan Eureka-lähettimet (AN/
PPN-1), joilla pudotusalueet merkittiin. Kuljetuskoneissa oli vastaavasti Rebecca-laitteet (AN/APN-2)
Eurekan paikkasignaalin vastaanottamista varten, jonka toimintasäde
oli noin 30 km. Eurekassa oli myös
valomajakka visuaalista paikannusta varten. 95 % amerikkalaisista
maahanlaskujoukoista osui oikeaan
paikkaan elektronisen paikannusjärjestelmän avulla, 25 % ei käyttänyt
näkyvää valoa lainkaan. Eksymisistä
syytettiin saksalaisten ilmatorjuntaa,
pilvipeitettä ja pilotteja. 800:sta kuljetuskoneesta menetettiin vain 20.
Lähde: Ahti Lappi – Perttu Peitsara: Salainen ase ilmapuolustuksessa.
Tutkat toisessa maailmansodassa.
(Porvoo 2012)
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Kapteeni Juha Kukkola
Maanpuolustuskorkeakoulu
Sotataidon laitos

Tämän palstan uusi vastuunkantaja on Kapt Juha Kukkola. Strategian palstan kirjoittajaksi
on perinteisesti löydetty maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitokselta ilmatorjuntataustainen upseeri. Maanpuolustuskorkeakoulun uudistuneen organisaation myötä Kukkolan
työpiste on sotataidon laitoksen strategian opetusryhmässä. Näin ollen voin todeta kaiken jatkuvan kuten ennenkin.
Toivotan Juhan tervetulleeksi hienoon joukkoon ja vastaavasti esitän parhaat kiitokset maj Tommi Lappalaiselle
edellisten strategian palstojen tuottajalle.

Tulitauon kivinen tie

– Minskin toisen tulitaukosopimuksen
tilanne syksyllä 2015
Vuoden 2015 elokuussa näytti siltä,
että Ukrainan sota oli jälleen kiihtymässä. Väkivaltaisuudet lisääntyivät
merkittävästi kuun alussa epäonnistuneiden neuvottelujen jälkeen ja
osapuolet vaikuttivat olevan varsin
erimielisiä kaikista helmikuussa
solmitun Minskin toisten tulitaukosopimuksen (Minsk II) kohdista.
Laajamittaisten sotatoimien uusiutumisen pelko lienee vaikuttanut siihen,
että 1. syyskuuta saatettiin voimaan
uusi tulitauko, jonka kestämisestä
ei kuitenkaan ole mitään takeita.
Minsk II -sopimuksen toteuttaminen
on osoittautunut varsin hankalaksi
prosessiksi. Tässä kirjoituksessa
tarkastellaan tulitaukosopimuksen
toteuttamiseen liittyneitä ongelmia
ja pohditaan laajemminkin Ukrainan
sodan taustatekijöitä sen eri osapuolten näkökulmista.

Tulitaukosopimus
ja sen vartijat
Ensimmäinen yritys solmia rauha
Ukrainan sodan osapuolten välille
oli Minskissä syyskuussa 2014 solmittu tulitaukosopimus, joka kuitenkin osoittautui epäonnistuneeksi
viimeistään vuoden 2015 tammikuussa taistelujen kiihdyttyä uudelleen.
Helmikuussa solmittiin uusi tulitaukosopimus eli Minsk II, joka saatiin
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aikaan Ranskan, Saksan, Ukrainan,
Venäjän ja separatistien edustajien
neuvotteluissa. Sopimuksen allekirjoittivat ETYJ:n, Ukrainan, Venäjän
edustajat sekä kansainvälisesti tunnustamattomien Donetskin (DPR) ja
Luhanskin (LPR) kansantasavaltojen
johtajat. Uusi sopimus oli luonteeltaan pikemmin “tiekartta” tilanteen
rauhoittamiseksi kuin sopimus rauhanomaisiin suhteisiin siirtymisestä.
Seuraavassa tiivistetysti tärkeimmät Minsk II -sopimuksen kohdat:
– Välitön tulitauko osapuolten välillä alkaen 15.2.2015 klo 00.00
– Raskaiden aseiden välitön vetäminen rintamalinjoilta osapuolten
välisen turvavyöhykkeen luomiseksi 14 vuorokauden sisällä sopimuksen toimeenpanosta
– ETYJ:lle annettiin tehtävä tukea
prosessia ja valvoa tulitaukoa sekä
raskaiden aseiden pois vetämistä
– Ukrainan tulee säätää laki DPR:n
ja LPR:n asemasta ja aloittaa neuvottelut paikallisvaalien järjestämisestä alueella
– Yleisen armahduksen tarjoaminen
etenkin DPR:n ja LPR:n alueella
tapahtuneisiin välikohtauksiin liittyen
– Sotavankien ja laittomasti vangittujen henkilöiden vapauttaminen
ja vaihtaminen
– Humanitaarisen avun toimittami-

sen salliminen kärsineille alueille
– Sosiaalisten ja taloudellisten etujen
sekä pankkijärjestelmän toiminnan
palauttaminen kaikille alueille
– Valtion rajan valvonnan palauttaminen Ukrainan hallitukselle
– Vieraiden joukkojen ja palkkasotilaiden vetäminen pois Ukrainan
alueelta ja laittomien asejoukkojen
hajottaminen
– Ukrainan perustuslain uudistaminen siten, että alueet saisivat lisää
valtaa.
ETYJ sai merkittävän roolin sopimuksen toimeenpanon valvojana.
Sen Special Monitoring Mission to
Ukraine (SMM) tarkkailijat ovat
olleet alueella jo vuoden 2014 maaliskuusta. SMM:llä ja sen raporteilla
on merkittävä rooli tasapuolisena ja
neutraalina toimijana konfliktissa,
jossa tiedonvälitys on ollut muuten
erittäin puolueellista ja propagandistista. Lisäksi ETYJ osallistuu trilateraaliseen kontaktiryhmään Ukrainan
ja Venäjän kanssa. Kontaktiryhmän
alla kokoontuu useita työryhmiä,
jotka yrittävät mm. ratkoa Minsk II
-sopimuksen käytännön toteuttamisen ongelmia ja ylläpitävät keskusteluyhteyttä osapuolten välillä.

Päivittäin rikottu tulitauko
Tulitaukosopimuksen ensimmäinen

kohta osoittautui epäonnistuneeksi
viimeistään huhtikuusta lähtien, kun
taistelut jälleen kiihtyivät ja sellaiset
paikat kuin Donetskin lentokenttä,
Shorkyne, Debaltseve, Mariinka,
Hrovlika ja Starohnavtika muodostuivat rintamalinjan ”kuumiksi
pisteiksi.” ETYJ:n tarkkailijat ovat
raportoineet jatkuvasti käsiase- ja
tykistötulesta ja kuolonuhrien
määrä on jatkanut kasvamistaan.
Taisteluissa on käytetty voimakasta
tykistötulta ja suoritettu rynnäkkö- ja
panssarivaunuin tuettuja maahyökkäyksiä. Laaja-alaisia operaatioita
ei ole kuitenkaan suoritettu ja tavoitteet ovat olleet ilmeisesti paikallisia. Painopiste sotatoimissa on ollut
DPR:n länsirajalla. Suoranaisten
sotatoimien rinnalle on valitettavana
lisänä ilmaantunut puhdas terroripommitus, jossa tykistötulta käytetään siviilikohteita vastaan kosto- ja
pelottelumielessä. Näitä voidaan toki
aina perustella sillä, että vihollinen
on ryhmittynyt siviilikohteeseen tai
sen lähelle.
Koska itse tulitauko ei pitänyt,
ei raskaiden aseiden vetämisellä
rintamalinjoilta ollut edellytyksiä.
Helmikuussa taistelut toki laantuivat ja aseita siirrettiin määrättyihin
tukikohtiin ja varastoihin, joissa
ETYJ:n tarkkailijat saattoivat käydä laskemassa niitä. Tarkkailijoiden
raportit kuitenkin kertovat karua
kieltä siitä, miten osapuolet ovat
kierrättäneet kalustoaan varastoissa
valvontaprosessin hämäämiseksi, ja
kuinka tarpeen tullen tarkkailijoiden
liikkumavapautta on rajoitettu sekä
hallituksen että separatistien puolella. Raskasta kalustoa on käytetty
myös hyvin avoimesti “turvavyöhykkeen” sisäpuolella. Valvontatoimintaa on haitannut se, että vuoden 2015 elokuun aikana ETYJ:n
tarkkailijoita vastaan on hyökätty
mm. polttamalla heidän autojaan.
Taustalla voi olla paikallisten aito
tyytymättömyys järjestön toimintaan
tai sitten tarkoituksena on heikentää
sen uskottavuutta ja saada järjestö
rajoittamaan liikkumistaan ja näin
hankkia vapaammat kädet osapuolten sotilaallisille operaatioille.
Hallitus ei ole kyennyt valvomaan

separatistialueiden ja Venäjän välistä
rajaa, vaan tehtävä on ollut rajoitetusti ETYJ:n vastuulla. Aikaisemmin
esitetyt väitteet Venäjän suorasta sotilaallisesta tuesta separatisteille ovat
saaneet vahvistusta kesän aikana, kun
hallituksen joukkojen vangeiksi on
jäänyt venäläisiä sotilaita ja alueella
on havaittu sellaista sotilaskalustoa,
jota separatisteilla ei ole omasta
takaa ollut. ETYJ on ilmoittanut,
että sen tehtävän aikana vuosina
2014-2015 n. 21 000 maastopukuista henkilöä on ylittänyt Venäjän ja
separatistialueiden rajan. Venäjä on
johdonmukaisesti kieltänyt sekaantumisensa konfliktiin, mutta myöntää
alueella taistelevan vapaaehtoisia
mm. Tshetsheniasta.

Vaalit luotisateessa
Poliittisella tasolla Ukrainan hallitus
on pyrkinyt noudattamaan Minsk II
-sopimuksen vaatimuksia separatistialueiden laillisen ja poliittisen
aseman säätelystä aloittamalla perustuslain muutosprosessin. Lainsäädäntötyö on voimakkaasti politisoitunut
ja hallituksen pyrkimys säätää separatistialueiden asemasta erillisellä
lailla paikallisvaalien jälkeen on
saanut DPR:n ja LPR:n sanoutumaan
irti koko prosessista vähintään kerran
ja ilmoittamaan pitävänsä Venäjään
liittymistä parempana vaihtoehtona.
Ukraina on päättänyt järjestää perustuslain mukaiset paikallisvaalit lokakuussa, muttei kuitenkaan DPR:n
ja LPR:n alueella. Tämä poikkeaa
Minsk II -sopimuksessa sovitusta
menettelystä, mutta hallitus vetoaa
mm. siihen, että alueella on vieraita
ja laittomia joukkoja. Separatistit
ovat tästä huolimatta ilmoittaneet
järjestävänsä omat paikallisvaalinsa
hieman aikaisemmin lokakuussa.
Separatistialueiden inhimillinen
hätä on konkreettinen ja sitä on
onneksi lievittänyt lämmin kesä.
Lähes kaksi miljoonaa on lähtenyt
ulkoiseksi tai sisäiseksi pakolaiseksi,
ulkoiset pääosin Venäjälle. Sodan
alun jälkeen humanitaarista apua on
kuitenkin saatu toimitettua alueelle
niin Venäjältä kuin hallituksen alueiltakin. Hallitus ja separatistit ovat

aika ajoin jopa vaihtaneet vankeja
ja huolimatta sotatilasta rintamalinjojen läpi kulkee päivittäin tuhansia
ihmisiä. Tilanne ei kuitenkaan ole
normalisoitunut siinä määrin, että
hallitus olisi pyrkinyt palauttamaan
separatistialueita sosiaalihuollon tai
pankkipalveluiden piiriin.
Edellä esitettyyn perustuen voidaan väittää, että Minsk II sopimus
ei ole toteutunut täysin yhdenkään
kohdan osalta kuluneen kuuden kuukauden aikana. Taistelut ovat laantuneet ja kiihtyneet uudelleen, eikä
hallituksen ja separatistien välille ole
syntynyt luottamusta. Tämä ei välttämättä niinkään kerro sopimuksen
itsensä huonoudesta vaan konfliktin
eri osapuolien ja taustavaikuttajien
yhteen sovittamattomista intresseistä.

Hallituksen
hengähdystauko
Ukrainan hallitus oli altavastaajana
Minsk II -sopimusta solmittaessa.
Sen kesällä ja syksyllä saavuttama menestys oli uhattuna Venäjän
tukemien separatistien hyökätessä
tammikuussa 2015. Ukrainan armeija
oli edelleen heikko ja sen suorituskykyä oli noussut paikkaamaan joukko
vapaaehtoisia, yksityisten tahojen
rahoittamia “pataljoonia.” Tulitaukosopimus tarjosi sotilaallisesta näkökulmasta hallitukselle hengähdystauon ja tilaisuuden vahvistaa asemiaan
sekä separatistien että vapaaehtoisten
suhteen. Vapaaehtoiset pataljoonat
eivät ole olleet täysin hallituksen hallinnassa ja äärikansalliset ainekset
ovat suorittaneet omia operaatioitaan
separatisteja vastaan (toki hallituskin
on jatkanut sotatoimia). Näyttääkin
siltä, että hallituksen on löydettävä
konfliktiin kansallismielisiä tyydyttävä ratkaisu, mikäli se aikoo välttää
sisäiset ongelmat. Tämä edellyttää
vähintään julkisuudessa päällepäin
tiukkaa politiikkaa separatistien
suhteen.
Sotilaallisen tilanteen rauhoittuminen antoi Ukrainan hallitukselle
mahdollisuuden keskittyä poliittisiin, taloudellisiin ja oikeudellisiin
uudistuksiin, joita etenkin EU ja
IMF siltä vaativat taloudellisen tuIlmatorjunta 3/2015
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en antamiseksi. Tämä prosessi on
kuitenkin osoittautunut kivuliaaksi
ja hallituspuolueiden poliittinen
kannatus on romahtanut. Kyynisesti
ajateltuna sotilaallisen kriisin ylläpitämisen voidaan väittää palvelevan
sisäpoliittisia intressejä ylläpitämällä
ulkoista uhkaa ja kansallisen yhtenäisyyden tarvetta. Rauhanneuvotteluja on haitannut se, että hallitus
kieltäytyy neuvottelemasta suoraan
separatistien kanssa, koska voisi näin
tulla tunnustaneeksi ne legitiimiksi
toimijaksi konfliktissa (rooli, jonka
Ukraina varaa Venäjälle). Hallitus
on myös vaatinut ulkopuolisten
joukkojen (eli venäläisten) poistumista DPR:n ja LPR:n alueelta ennen
kunnollisten neuvottelujen aloittamista. Edellä mainitut hallituksen
näkemykset heijastuvat siinä, että
sisällissotaa kutsutaan virallisesti
terrorismin vastaiseksi operaatioksi.

Menetetty novorossija
Separatistien sotilaalliset ja poliittiset
tavoitteet jäivät toteutumatta ennen
Minsk II -sopimuksen solmimista.
DPR:n ja LPR:n pitivät hallussaan
käytännössä vai puolta siitä alueesta,
jonka ne olivat vuoden 2014 keväällä
ja kesällä esittäneet omikseen eli Donetskin ja Luhanskin alueita. Separatistien keskuudessa ja Venäjällä oli
myös alettu puhumaan nk. Novorossijasta, joka kattaisi koko Ukrainan
Mustan meren vastaisen rannikon.
Termi kuitenkin katosi hiljalleen jopa
venäläisestä keskustelusta vuoden
2015 aikana. Tulitaukosopimusta
seuranneet neuvottelut hallituksen
kanssa eivät rohkaisseet separatisteja
rauhaan. Viimeistään kesällä 2015
näytti selvältä, ettei hallitus ollut
tarjoamassa niille sellaista erityisasemaa, jota ne olivat tavoittelemassa.
Kielellinen ja kulttuurinen autonomia
ei riittänyt vaan separatistit halusivat
mm. oman talouspolitiikan ja turvallisuusjoukot. Lisäksi Venäjän tuki
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on mahdollistanut vastarinnan jatkamisen pitkään separatistien omien
voimavarojen loppumisen jälkeen.

Kiovan tukijoukot
EU on ollut vahvasti sidoksissa
Ukrainan sotaan heti alusta alkaen. EU:n tarjoama yhteistyösopimus ja mahdollinen EU -jäsenyys
pyrkivät siirtämään Ukrainan pois
Venäjän poliittisesta ja taloudellisesta etupiiristä, mikä osaltaan johti
vallankumoukseen ja sisällissotaan.
Konfliktin aikana EU on tukenut hallitusta taloudellisesti ja poliittisesti
edellyttäen kuitenkin sitoutumista
läntisiin oikeusvaltion, demokratian
ja markkinatalouden periaatteisiin.
Etenkin korruptionvastainen taistelu on ollut yksi ehto avulle. Tämä
on johtanut Ukrainassa vähintään
lyhytaikaisiin taloudellisiin ja poliittisiin kouristuksiin, kun maan
vahvasti harmaalle taloudelle, korruptiolle ja oligarkien eduille perustuva järjestelmä on pannut vastaan
uudistuksille. Sisällissodan ollessa
edelleen käynnissä, saattavat EU:n
vaatimukset jopa heikentää Ukrainan
toimintakykyä lyhyellä aikavälillä.
Käytännössä EU ja osaltaan IMF
ovat ottaneet vastuulleen Ukrainan
heikon talouden pönkittämisen, mikä
on aikaisemmin ollut Venäjän vastuulla. Voitoiksi voivat ehkä jonain
päivänä realisoitua maan markkinat,
maataloustuotanto ja luonnonvarat.
Miinuspuolena EU:n Venäjälle asettamat talouspakotteet ovat tehneet
siitä käytännössä yhden konfliktin
osapuolista ja hapattaneet EU:n ja
Venäjän taloudelliset ja poliittiset
suhteet.
USA ja Nato ovat tulleet konfliktin
osapuoliksi tuomitessaan Venäjän
toimet Krimillä ja sekaantumisen
Ukrainan sotaan. USA itse asiassa
sekaantui konfliktiin jo tukiessaan
Maidanin kansannousua, mikä kielii sen geopoliittisista intresseistä

alueella. Naton itäiset jäsenmaat
ovat vaatineet sotilasliittoa ja etenkin USA:ta suojelemaan niitä sotilaallisesti vahvistuneen Venäjän
aggressiiviselta politiikalta. USA:n
on liittolaispolitiikkansa nojalla
osoitettava kiinnostusta Itä-Euroopan
huolta kohtaan, vaikka sen intressit muuten olisivatkin Lähi-idässä
tai Etelä-Kiinan merellä. Naton on
taas osoitettava yhtenäisyyttään ja
kykyään toimia eurooppalaisen turvallisuuden ja arvojenkin takaajana.
Lännen alkuperäinen haluttomuus
sitoutua sotilaallisesti Ukrainan
sotaan on näin alkanut vaihtua yhä
kiihtyväksi harjoitustoiminnaksi ja
suunnitelmiksi sijoittaa Eurooppaa
uusia joukkoja, jopa ydinaseita.
Ukraina on myös osallistunut Naton
harjoituksiin ja USA on kouluttanut
hallituksen joukkoja. Minsk II -sopimuksen täytäntöönpanoa Lännen
sotilaallinen tuki ei välttämättä ole
helpottanut, koska tuen jatkuessa Ukrainan hallitus voi laskelmoida pääsevänsä separatistien niskan päälle.

Imperiumin puolesta
Venäjä on koko Ukrainan sodan ajan
johdonmukaisesti kieltänyt olevansa
sodan osapuoli. Virallisesti sillä ei
ole joukkoja Ukrainassa. Se tukee
kuitenkin avoimesti taloudellisesti
separatisteja ja osoittaa poliittista myötätuntoa näiden tavoitteita
kohtaan. Venäjä näkee mielellään
separatistit sodan legitiimeinä ja itsenäisinä osapuolina, joita se tukee
humanitaarisista, kansainvälisoikeudellisista ja veljeskansallisista
syistä. Voidaan tosin myös väittää,
että DPR ja LPR ovat käytännössä
Venäjän tiukassa ohjauksessa ja osa
sen sotilaspoliittista operaatiota Ukrainan horjuttamiseksi ja pitämiseksi
Venäjän geopoliittisessa etupiirissä
Naton laajenemisen ehkäisemiseksi.
Tällainen intressi sulkee pois kansainväliset rauhanturvaoperaatiot
alueella, koska ne melko varmasti
lisäisivät Lännen vaikutusvaltaa Ukrainassa ja vähintään heikentäisivät
Venäjän vaikutusvaltaa.
Venäjälle Minsk II -sopimus ei
ole hyväksyttävä, jos se johtaa se-

paratistien palaamiseen Ukrainan
normaaliksi osaksi, koska tällöin se
menettäisi kykynsä vaikuttaa Ukrainan sisäisiin asioihin. Näin ollen
tulitaukosopimuksen on toteuduttava
määrätyllä tavalla tai ei ollenkaan.
Venäjä näyttää kuitenkin hylänneen
tilapäisesti ajatuksen separatistien
alueiden liittämisestä itseensä, eikä
ole erityisesti kannustanut separatistejakaan sitä tavoittelemaan. Mikäli
Venäjä menettäisi Ukrainan Lännen
vaikutuspiiriin, Neuvostoliiton perinnön palauttamiseen tähtäävä projekti
kokisi merkittävän takaiskun. Suunniteltu Eurasian unioni jäisi torsoksi, Venäjän liikkumavara Mustalla
merellä kapenisi ja sen uskottavuus
ulkovenäläisten puolustajana heikkenisi. Samalla viholliseksi koettu
Nato olisi edennyt maan rajoille
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etelän hyökkäyskelpoisilla tasangoilla. Ennen kaikkea Venäjä itse
joutuisi entistä suurempaan paineeseen läntisten poliittisten aatteiden
ja vapauksien lähestyessä sen rajoja.
Ne voisivat Venäjällä vahvistuessaan
hajottaa tiukasti keskusjohtoisesti
johdetun, laajan sekä monikansallisen ja -uskoisen maan. Tämän uhkakuvan vastapainona Venäjän (ja
Lännenkin!) on pohdittava uuden
kylmän sodan hintaa.

Ratkaisua odotellessa
Minsk II -sopimuksen onnistumisen
tiellä on huomattavia esteitä. Jatkuvat taistelut ja yhteisen näkemyksen
puute sopimuksen poliittisista ja
taloudellisista kohdista eivät mahdollista sopimuksen täytäntöönpa-
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noa. Lännen ja Venäjän suhteet ovat
kuitenkin niin vahvasti kietoutuneet
Ukrainan sotaan, ettei niillä ole varaa sopimusprosessin täydelliseen
romuttamiseen. Väkivaltaisuudet
toki jatkuvat neuvottelijoiden painostuskeinona, mutta niin jatkuvat
varmasti neuvottelutkin. Jos tilanteesta pitää jotain positiivista etsiä,
on se ETYJ:n roolin vahvistuminen
kansainvälisenä toimijana. Vaikka
tarkkailijoiden päivittäin suorittamat
aseiden ja laukausten laskennat eivät
kiitettävältä puuhalta tuntuisikaan,
ne voivat silti olla riittävä toimi estämään itäeurooppalaista sisällissotaa
muuttumasta maailmansodaksi, ennen kuin suurvallat keksivät, miten
tämänkertainen turvallisuuspoliittinen solmu avataan.

Kapteeni Henri Ruotsalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Ilmatorjuntayksikön
johtaminen sodassa

– johtajan rooli lopputuloksen kannalta
”Sodankäynti perustuu harhaanjohtamisen taitoon” - Sun Tzu
Tämän lehden pääteemaa mukaillen
tuon esille erään esimerkin ilmatorjuntayksiköiden johtamisesta sodassa. Kosovon sodassa vuonna 1999
eversti Zoltan Dani johti Jugoslavian
armeijan 250. ilmatorjuntaprikaatin
3. ilmatorjuntapatteristoa, joka oli
varustettu neuvostovalmisteisella
ohjus-, valvonta- ja johtamisjärjestelmällä. Serbien käytössä ollut
kalusto oli teoriassa varsin suorituskykyistä, mutta länsiliittouma ei
pitänyt järjestelmiä kovin suurena
uhkana ilma- aseelle. Keskeisimpinä
heikkouksina pidettiin järjestelmien
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haavoittuvuutta elektroniselle häirinnälle sekä niiden huonoa liikkuvuutta. Kaikesta huolimatta eversti Dani
kykeni joukkonsa avulla saavutuksiin, jotka aiheuttivat nöyryytyksen
länsiliittoumalle.

Tausta
Jugoslavia oli toisen maailmansodan
jälkeen perustettu liittovaltio, johon
kuului kuusi valtiota, Serbia, Kroatia, Bosnia-Hertsegovina, Slovenia, Makedonia ja Montenegro, sekä
kaksi autonomista aluetta, Kosovo ja
Vojvodina. Jugoslavian runsasväkisimmässä valtiossa Serbiassa valtaan
nousi Slobodan Milosevic, joka kannatti avoimesti suur-Serbiaa; valtiota,
johon kuuluisivat kaikki serbiväestön
asuttamat alueet koko liittovaltion
alueella. Milosevic aloitti serbejä
puolustavan nationalistisen kampanjan. Kosovon autonomia peruttiin,
ja serbit pääsivät tärkeisiin asemiin.
Tämä sai Kosovon vapautusrintaman
UCK:n aloittamaan aseellisen taistelun Kosovon itsenäisyyden puolesta.
UCK:n sissit hyökkäsivät serbipoliiseja ja -viranomaisia vastaan. Serbia vastasi UCK:n toimiin rajuilla
operaatioilla, joissa kokonaisia kyliä
tyhjennettiin sissejä etsittäessä. Serbien operaatioista puhuttiin etnisinä
puhdistuksina. YK näytti olevan toimintakyvytön, joten sotilasliitto Nato
alkoi suunnitella ilmaiskuja Serbiaa
vastaan. Kun Serbia ei suostunut
Naton vaatimuksiin taata Kosovolle
itsehallinto, ilmaiskut alkoivat maaliskuussa 1999.
Naton tehtyä päätöksen ilmaoperaatiosta, sen ensimmäinen tavoite
oli ilmapuolustuksen lamauttaminen.
Serbien ilmavoimat eivät kyenneet,
tai eivät halunneet, haastaa Naton
koneita. Natolla ja länsiliittoumalla oli käytössään määrällisesti ja
teknisesti ylivoimaiset ilmavoimat,
joten niitä vastaan suoritetut serbien
ilma-aseen suoritukset olisivat olleet
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käytännössä “itsemurhaoperaatioita”. Länsiliittouman teknisestä ja
sotataidollisesta ylivoimasta kertoo
jotain se, että Vietnamin sodan jälkeisissä konflikteissa ei ole ammuttu
alas yhtään länsimaiden lentokonetta
ilmasta ilmaan toiminnassa. Ilmapuolustuksen lamauttaminen tarkoitti
siis käytännössä pelkästään serbien
ilmatorjunnan lamauttamista. Serbien ilmatorjuntajoukkojen muodostama uhka koettiin konkreettiseksi
Naton piirissä, ja sen lamauttamiseen sidottiin paljon suorituskykyjä.
Liittouman piirissä tiedettiin tarkasti
serbien ilmatorjunnan kalustotyypit
ja määrät. Vaarallisimmiksi järjestelmiksi arvioitiin tutkaohjatut ohjusjärjestelmät, joista osa oli kiinteitä
ja osa liikkuvia järjestelmiä. Lisäksi
ilmasta maahan toiminnalle asetti
rajoituksia koko operaation ajan
serbien käytössä ollut suuri määrä
olkapääohjuksia. Länsiliittoumalla
oli takana onnistunut SEAD- operaatio Persianlahdella, ja tämä vaikutti
oleellisesti Naton ilmaoperaation
suunnitteluun ja toteuttamiseen alkuvaiheessa. Ilmaoperaation tarkoituksena oli tuhota mahdollisimman
monta ilmatorjuntajoukkoja, joista
kehittyneimmät SA3-, ja SA-6 ohjusjärjestelmät sekä keskeiset johtamisjärjestelmät olivat ensisijaisina kohteina. Valvontajärjestelmän

lamauttamisella pyrittiin estämään
serbien kyky ennakkovaroituksen
välittämiseen liittouman ilma-aseesta
omille joukoille.
Serbian ilmatorjuntajoukot olivat
melko hyvin perillä länsiliittouman
toimintatavoista. Serbit tiesivät
ilmatorjuntajärjestelmien olevan
ensisijainen kohde, joten he hajauttivat jo konfliktin alkuvaiheessa
ilmatorjuntajoukot laajalle alueella
ja pyrkivät ylläpitämään säteilykontrollia taistelunkestävyyden parantamiseksi. Liikkuvilla ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä oli liikkuvuuden
myötä lähtökohtaisesti parempi
taistelunkestävyys kuin kiinteillä ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä. Niillä
oli kuitenkin sama perusongelma;
länsiliittouman elektroninen tiedustelukyky havaitsi järjestelmät melko
pian niiden käynnistämisen jälkeen,
ja tämän jälkeen niitä vastaan pyrittiin kohdistamaan asevaikutusta.
Serbien ilmatorjunnan aktiivinen
taistelutapa ja monipuoliset ilmasuojelukeinot pakottivat liittouman ilmaaseen muuttamaan toimintatapoja
oleellisesti operaation aikana. Tämä
tarkoitti muun muassa tarkempaa
operaatioanalyysia, isompia koneosastoja sekä lisäsuorituskykyjen
käyttöönottamista ilmaoperaation
tavoitteisiin pääsemiseksi.

Johtajan roolin vaikutus
lopputulokseen
Ensiksi täytyy ymmärtää olosuhteet,
joissa eversti Dani johti joukkojaan.
Dani joutui taistelemaan Naton tekni-

sesti ylivoimaista ilma-asetta vastaan
”vanhentuneella” neuvostovalmisteisella S-125 (”Neva/ Petshora”) ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. Järjestelmä oli peräisin 1960- luvulta, eikä
sitä ole tarkoitettu varsinaisesti liikkuvaksi ilmatorjuntajärjestelmäksi.
Naton ilma-aseen suorituskyky huomioiden, järjestelmän taistelunkestävyys oli lähtökohtaisesti kyseenalainen. Dani ei kuitenkaan lannistunut
tilanteesta vaan hän pyrki muutosten
avulla parantamaan yksikön suorituskykyä. Normaalitilanteessa yksikköön kuului neljä ohjuslavettia,
mutta Dani pudotti lavettien määrän
kahteen paremman liikkuvuuden ja
nopeamman torjuntakyvyn saavuttamiseksi. Järjestelmän koulutusohjeen
mukaan järjestelmän torjuntavalmiuteen laittaminen kestää kaksi tuntia.
Dani harjoitutti joukkoaan siten, että
he pystyivät suorittamaan toimenpiteet 90 minuutissa.
Dani johti joukon tärkeimmät
harjoitukset, ja teki havaintoja aina
yksittäisen sotilaan suorituksia myöten. Joukolla oli käytössään elektroninen signaalisimulaattori, jonka
avulla ohjus- ja tutkaoperaattorit
pystyivät harjoittelemaan erilaisia
tilanteita. Yksikön sotilaat tiesivät,
että järjestelmän ollessa toiminnassa
heillä oli suuri todennäköisyys joutua
Naton vastatoimien kohteeksi. Tilanteen aiheuttama stressi oli joillekin
liikaa, eivätkä he suoriutuneet tehtävistä vaaditulla tavalla. Tällaisissa
tilanteissa Dani vaihtoi heidät muihin
tehtäviin. Taistelutekniikan koulutuksen ja tehtävien toimeenpanon
osalta Dani oli erittäin tarkka. Hänellä oli selkeä käsitys miten Naton
ilma-ase ja tiedustelujärjestelmä toimivat, sekä millainen on järjestelmän
suorituskyky. Hän käski että järjestelmän tutkilla sai mitata samasta
taisteluasemasta korkeintaan kaksi
kahdenkymmenen sekunnin jaksoa.
Tämän jälkeen järjestelmän piti suorittaa taisteluaseman vaihto. Natolle
tällaiset toimintatavat aiheuttivat
suuria haasteita ilmatorjuntajärjestelmien havaitsemiseksi, tunnistamiseksi, ja niihin vaikuttamiseksi.
Joukon koulutuksen lisäksi Dani
painotti aktiivisia, passiivisia, ja tek-

nisiä ilmasuojelukeinoja. Yksikkö
käytti perinteisiä ilmasuojelukeinoja
hyödyntäen maaston antamaa suojaa
ja vallitsevia olosuhteita. Yksikkö
suoritti siirrot pääosin yöaikaan ja
huonon lentosään aikana. Asemanvaihtorytmistä kertoo jotain se että
yksikön ajoneuvot ajoivat 78 päivää
kestäneen konfliktin aikana yhteensä yli 100000 kilometriä. Yksikkö
ryhmitti käytöstä poistettuja ilmatorjuntajärjestelmiä valemaaleiksi
oman ryhmitysalueen läheisyyteen.
Lisäksi joukon toimintaan liittyi
muun muassa MIG-21 hävittäjästä
irrotetun tutkan käyttäminen. Lentokonetutka antoi herätteen Naton tiedustelujärjestelmille, ja sillä saatiin
vaikeutettua Naton SEAD- operaatioiden toteutusta. Kaikki nämä edellä
mainitut tekijät lisäsivät oleellisesti
ilmatorjuntajoukon taistelunkestävyyttä, Yksikkö kärsi vain pieniä
kalustotappioita, vaikka yksikköä
vastaan ammuttiin konfliktin aikana
yhteensä yli kaksikymmentä säteilyyn hakeutuvaa ohjusta.
Eversti Dani oli perehtynyt häiveteknologiaan, ja hän tiedosti häivekoneiden havaitsemisen haasteet
ja mahdollisuudet. Näiden tietojen
pohjalta patteriston kalustoa täydennettiin ottamalla käyttöön myös P-18
tutka, joka ei orgaanisesti kuulu S125- yksikkötyyppiin. P-18 tutkalla
on parempi mittausetäisyys, tarkkuus, ja luotettavuus alkuperäiseen
P-12 tutkaan verrattuna. Järjestelmä
oli asennettu kuorma-auto alustalle,
joten se mahdollisti nopeat asemanvaihdot. Joidenkin länsimaisten arvioiden mukaan Dani miehistöineen
oli lisäksi säätänyt tutkan parametrejä siten, että se toimi normaalia
korkeammalla taajuudella. Sodan
jälkeen Dani kuitenkin myönsi, että
tarina parametrien muuttamisesta oli
vain ”mainoskikka”. Korkeampi taajuusalue paransi mahdollisuuksia havaita häiveteknologialla varustettuja
lentokoneita. Joka tapauksessa Nato
ei ollut ottanut huomioon P-18 tutkan
mahdollista käyttöä, joten tutkajärjestelmä jäi lähes kokonaan elektroninen tiedustelun ja vaikuttamisen
ulkopuolelle, ja näin ollen tutkalla
pystyttiin mittaamaan normaalia pi-

dempiä jaksoja yhtämittaisesti.
Yksikön tilannetietoisuuden ja
ennakkovaroitus kyvyn parantamiseksi Zoltan ryhmitti tähystäjiä
ryhmitysalueen ulkopuolelle, ja he
välittivät tilannetietoa kaapelilinjoja
pitkin. Kaapelilinjojen käyttäminen
mahdollisti yksikön salassa pysymisen mahdollisimman pitkään ennen
tulitoimintaa. Joidenkin lähteiden mukaan serbien ilmapuolustusjärjestelmä
sai ennakkovaroituksen ilmaoperaatioiden alkamisesta myös matkapuhelimen välityksellä tiedustelijoilta, jotka
toimivat Naton Euroopassa käyttämien tukikohtien läheisyydessä. Eversti
Dani käytti perinteisiä toimintatapoja
ja täydensi niitä innovatiivisilla menetelmillä. Danin johtamistoimintaa
arvioitaessa voidaan todeta että hän
tiesi mitä oli tekemässä.

F-117 ”Nighthawk”
alasampuminen
F-117 STEALTH- hävittäjä oli
keskeisessä roolissa Persianlahden
sodassa saavutetussa menestyksessä,
ja sen suoritus- ja tunkeutumiskykyä
pidettiin erinomaisena. Ennen Kosovon kriisiä kyseinen konetyyppi
ei ollut kokenut yhtään vastustajan
aiheuttamaa tappiota. Erinomaiset
kokemukset koneen operatiivisesta
käytöstä vaikuttivat osaltaan siihen,
että konetyypin käyttämä taktiikka
oli melko kaavamaista. Koneen
hyvän tunkeutumiskyvyn lisäksi,
länsiliittouma luotti tiedustelujärjestelmän tuottamaan kuvan reaaliaikaisuuteen ja todenmukaisuuteen.
Tämä vaikutti osaltaan siihen että
Kosovon kriisissä koneet käyttivät
tehtävien suorittamisessa vakioituja,
”turvallisiksi” havaittuja reittejä.
Maaliskuun 27. päivä vuonna
1999, serbien ilmapuolustus sai siviilitiedustelijoilta tiedon Italiasta,
Avianon tukikohdasta lähteneistä
F-117- koneista. Huono lentosää
esti F-16- hävittäjien ja EA-6 Prowler- häirintäkoneiden osallistumisen
operaatioon. Eversti Dani oli siirtänyt patteriston edellisen yön aikana uudelle taisteluasema-alueelle.
S-125- järjestelmään liitetyt tutkat
oli hajautettu ja siirretty edullisiin
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mittausasemiin siten, että tutkan
mittausasemat sijaitsivat oletetun
lentoreitin sivulla ja takana. Hyvän tilannetietoisuuden perusteella
joukko ylläpiti radiohiljaisuutta mahdollisimman pitkään, ja järjestelmät
aktivoitiin juuri hetki ennen laukaisuhetkeä. Heti tutkien käynnistämisen
jälkeen järjestelmä sai havainnon
noin kolmentoista kilometrin päässä lentävästä koneesta. Jälkeenpäin
esitetyissä arvioissa koneen pommiluukut olivat sillä hetkellä auki.
Auki olevat luukut lisäsivät koneen
tutkapoikkipinta-alaa ja tekivät siitä
helpommin havaittavan. Kaksi ohjusta laukaistiin konetta kohti. Ensimmäisellä ohjuksella ei ollut vaikutusta
koneeseen, mutta toinen ohjus pudotti
sen. Koneen lentäjä everstiluutnantti
Dale Zelkon onnistui hypätä koneesta, ja Naton joukot noutivat hänet
myöhemmin maastosta.
F-117- koneen pudotuksen myötä eversti Danin johtama joukko on
yksi niistä harvoista, jotka ovat 2.
maailmansodan jälkeen onnistuneet
pudottamaan Yhdysvaltalaisen lentokoneen. Vielä merkittävämmäksi
asian tekee se että kyseessä oli ”näkymättömäksi” luultu häivehävittäjä.
Länsiliittouman oli vaikea ymmärtää
miten F-117 onnistuttiin havaitsemaan ja pudottamaan vanhentuneella
järjestelmällä, sillä sen ei pitänyt olla
mahdollista. Pudotuksen merkitystä
lisäsi se että koneen osien tiedettiin
päätyneen serbien ja venäläisten haltuun. On arvioitu, että osa materiaalista olisi päätynyt Kiinaan, jossa niistä
saatua tietotaitoa olisi hyödynnetty
heidän uudessa J-20 hävittäjässä. Kyseessä ei ollut siis pelkkä yksittäisen
koneen tappio vaan pudotuksella oli
merkittäviä vaikutuksia länsiliittouman toimintaan tästä eteenpäin. Länsiliittouma oli pakotettu muuttamaan
ilma- aseen toimintatapoja Kosovossa. Yhdysvallat aloittivat myös F117- hävittäjäprojektin alasajon pian
Kosovon sodan päättymisen jälkeen.
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Alasampumisen ”taloudellisten” vaikutusten on arvioitu olleen noin 10
miljardia dollaria. Danin johtaman
joukon väitettiin pudottaneen muitakin koneita, mutta länsiliittoumat ei
ole vahvistanut tietoja.

Lopuksi
Eversti Zoltan Danin patteriston tarina on poikkeuksellinen, mutta mitä
siitä voi oppia? Toisen maailmansodan jälkeisissä konflikteissa, puolustajan ilmatorjuntajärjestelmät ovat
usein olleet “vanhentuneita” verrattuna vastapuolen ilma-aseeseen.
Tämä seikka on osaltaan vaikuttanut
siihen, että pelkällä ilma-aseella on
kyetty ratkaisemaan konflikteja ja
kokonaisia sotia. On kuitenkin syytä
pistää merkille, että liika luottamus
teknologiaan tai omaan osaamiseen
voi tulla kalliiksi – johtajan pitää
kyetä jatkuvaan tilanteenarvioon
kaikissa tilanteissa. Danin menestys perustui pitkälti siihen että hän
uskalsi “rikkoa kaavan”. Hän tunsi
tarkasti joukkonsa kaluston, käyttöperiaatteet ja sotilaat. Hän optimoi
järjestelmän toimimaan mahdollisimman tehokkaasti, ja perusteellisella koulutuksella hän varmisti
että joukon suorituskyky on kaikissa
tilanteissa paras mahdollinen. Dani
ei tyytynyt perussuoritukseen vaan
hän etsi jatkuvasti keinoja joiden

avulla joukon taistelunkestävyys
ja torjuntakyky paranisivat. Tästä
yhtenä esimerkkinä voidaan pitää
hylätyn sotamateriaalin käyttämistä
valemaaleina. Vaikka eversti Danin johtamat joukot eivät olisikaan
pudottaneet häivehävittäjää, niin
siltikin heidän toimintaa voitaisiin
pitää varsin ansiokkaana. Nato ei nimittäin aiheuttanut Danin joukoille
juuri minkäänlaisia tappioita, vaikka
Nato ampui joukkoja kohti ohjuksia
yli kuuden miljoonan dollarin edestä
– nämä ilmasta maahan suoritukset
olivat tietenkin pois muista kohteista.
Eversti Dani ei lannistunut teknisen
ylivoiman edessä. Hän tiesi että teknisen ja nykyaikaisen lentokoneen
tuhoamiseen ei välttämättä tarvita
moderneja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä. Länsimaissa oli käytetty
miljardeja dollareita häiveteknologian kehittämiseen, ja eversti Dani
kavensi sitä etua yksinkertaisesti
käyttämällä muun muassa siviilitiedustelijoita ja kaupallisia puhelimia
tiedustelutiedon saamiseksi. Dani
saavutti menestystä, koska hän uskoi
että hänellä on mahdollisuus onnistua. Kaikkein ratkaisevinta oli se,
että hän ei toiminut kuten vastustaja
odotti – tunne itsesi, tunne vastustajasi, niin voittosi ei ole vaarassa.
Keskeisimmät lähteet:
www.ausairpower.net

www.janes.com

www.wired.com
Air Forces Monthly- lehti 13/2007,
10/2009
Air Force Magazine 3/ 2010
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Lämmöstä kuvaksi

- lämpökamera taistelukentällä
Johdanto
Edellisessä Ilmatorjuntalehden artikkelissa käsittelin valonvahvistinta.
Tässä artikkelissa liikutaan edelleen
lähes jokaisen joukon käytössä olevassa kapistuksessa, jota kuitenkin

hyödynnetään paljon myös ilmapuolustuksen eri järjestelmissä. Tämän
artikkelin päälähteenä on käytetty
Jyri Kosolan ja Tero Solanteen kirjoittamaa ”Digitaalinen taistelukenttä
– informaatioajan sotakoneen tekniikka kirjaa”.

Lämpösäteilystä
Kappaleen lähettämä lämpösäteily on
sähkömagneettista säteilyä eli ajasta
riippuvaa sähkö- ja magneettikentän
aaltoliikettä. Lämpösäteily luetaan
niin sanotuksi tahattomaksi lähetteeksi, jota pyritään minimoimaan eri
keinoilla, kuten luonnonmateriaalein
ja lämpönaamioverkoin. Lämpösäteilyn täydellinen poissulkeminen

Kuva 1 Spektrin osa-alueet
Kuva 1 Spektrin osa-alueet

on kuitenkin todella hankalaa, ellei
jopa mahdotonta. Infrapunasäteet
läpäisevät näkyvää valoa paremmin
savua ja pölyä ja sitä ei voi havaita
ihmissilmällä (huom. aallonpituus).
Kuitenkin ilmakehä, pöly, sumu tms.
vaimentavat kontrastia.
Kuvassa 1 on havainnollistettu sähkömagneettinen spektri. Siitä voidaan
havaita, että lämpösäteily kuuluu optiselle alueelle aallonpituuden liikkuessa 780 nm-1 mm välillä. Infrapunasäteily jaetaan kolmeen osaan:
 IR-A 780 – 1400nm
 IR-B 1,4 – 3,0 μm
 IR-C 3μm – 1mm.
Muitakin jakotapoja on olemassa.
Aallonpituuden mukaan säteily voidaan jakaa esimerkiksi lähi-, keski-,

Kuva 2. Käyttösovellukset ilmakehän läpäisyikkunoissa.

Kuva 2. Käyttösovellukset ilmakehän läpäisyikkunoissa.
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kerrottu mitä erilaisia herätteitä lentokoneessa on. Lämpökontrasti (C)
määritetään seuraavalla kaavalla:

PERUSLUKEMIA
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C= (W1-W2)/(W1+W2), missä
W1 on maalin ja W2 taustan
säteilemä lämpöteho.
Jos kohde on lähellä taustan
lämpötilaa, kontrasti saadaan
kaavasta:
C=2∆T / T, missä ∆T on kohteen
ja taustan lämpötilaero ja T on
taustan lämpötila.

Kuva 3. Lentokoneen lämpöheräte.

kauko- ja ääri-infrapuna-alueisiin.
Eli lontoonmurteeksi taitettuna NIR
(Near Infra-Red 780nm-3μm), MIR
(Middle Infra-Red 3-6μm), FIR (Far
Infra-Red 6-15μm) ja XIR (eXtreme
Infra-Red 15-1000μm).
Infrapunasäteilyä hyödynnetään
sensorijärjestelmissä, joko kohteesta
heijastuvan tai sen itse synnyttämän
lämpösäteilyn avulla. Ilmakehässä
on läpäisyikkunoita eri infrapunan
aallonpituusalueilla. Näissä infrapunasäteily vaimenee vähemmän
kuin niiden ulkopuolella. Lähellä
taustaympäristönsä lämpöä olevat
kohteet säteilevät luonnossa noin
10μm aallonpituudella, joka osuu
8-14μm läpäisyikkunaan. Siksi FIR
aluetta hyödynnetään muun muassa passiivisissa lämpötähtäimissä
ja valvontakameroissa. Toisena
esimerkkinä voidaan mainita MIR
alueella oleva 3-5μm läpäisyikkuna,
jonka aallonpituus vastaa 600-1000
asteista lämpölähdettä. Eli esimerkiksi suihkumoottoriin hakeutuvan
ohjuksen hakupäässä hyödynnetään
ko. läpäisyikkunaa. Kuvassa 2 on
esitetty käyttösovelluksia eri aallonpituusalueilla.

Lämpökameran
toimintaperiaate
Lämpökamera koostuu akusta, ob44
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jektiivista, infrapunaosoittimesta
sekä näytöstä. Lämpökamera muodostaa kuvan kohteen lähettämästä
infrapunasäteilystä (lämpösäteilystä). Kuva perustuu katsottavan
kohteen pieniin lämpötilaeroihin.
Lämpökamera on tärkeä pimeänäkölaite valonvahvistimen ohella.
Keveämmät lämpötähystyslaitteet
toimivat 3–5μm alueella, jolloin niitä
ei tarvitse jäähdyttää. Laite on tällöin
yksinkertaisempi ja halvempi. Jäähdyttämättömät ilmaisimet on tarkoitettu lyhyille etäisyyksille (< 1km).
Varsinaiset lämpökamerat toimivat
8–12μm alueella. Fotonin energia
on hyvin pieni, joten ilmaisin tulee
jäähdyttää. Jäähdyttäminen aiheuttaa
käytössä luonnollisesti viivettä.
Ilmaisintyyppejä on joko skannaavia tai tuijottavia. Skannaavissa eli
pyyhkäisevissä ilmaisimissa kuva
skannataan ilmaisimelle pikseli pikseliltä ja tuijottavissa eli matriisiilmaisimissa optiikka muodostaa
kuvan ilmaisimelle. Ilmaisimelta
sähköinen signaali siirretään näytölle, jossa eri lämpötilat näkyvät eri
kirkkauksina.

Hieman kaavoja
Lämpökamera havaitsee kohteen
mikäli kohteen ja taustan välinen
kontrasti on riittävä. Kuvassa 3 on

Lämpökameran keskeinen ominaisuus on ”pienin havaittavissa oleva
lämpötilaero (MRTD, Minimum Resolvable Temperature Difference),
joka riippuu kameran lämpöherkkyydestä ja erottelukyvystä. Suurin
toimintamatka saadaan määritettyä
kaavasta:
R(max) = ln(∆T/MRTD) / σ, missä
∆T on lämpötilaero ja σ on ilmakehän vaimennuskerroin.

Lopuksi
Ilmatorjuntajärjestelmissä lämpökameraa hyödynnetään kattavasti.
Ohjusjärjestelmissä se on esimerkiksi
integroitu Suomessa käytössä oleviin
ITO05- ja ITO12-järjestelmiin merkittäväksi osaksi ammunnanhallintajärjestelmää. ITO12 järjestelmässä
lämpökamera kuuluu elektro-optinen
sensori MSP 600:en, jota liikutellaan
Mercedes-Benz maastohenkilöauton lavalla (kuva 4). EO-sensoriin
kuuluvat lisäksi televisiokamera
ja laseretäisyysmittari. ITO05 järjestelmässä lämpökamera kuuluu
sensoriyksikköön tv-kameran ja
laser-etäisyysmittarin kanssa kuten
ITO12:kin. Sensoriyksikkö sijaitsee
tornissa ohjusten välissä.
Lämpökameran hyviä puolia ovat
sen suorituskyky täydessä pimeydessä sekä toimintaetäisyys. Merkittävimpinä ”heikkouksina” voitaneen
pitää jäähdytyksen aiheuttamaa
viivettä ja verrattain kallista hintaa.
Valonvahvistimet ja lämpökamerat toimivat eri aallonpituusalueilla,
jolloin niitä voidaan käyttää eri tilanteissa. Tällä hetkellä ollaan kehittämässä monikanavakameroita, jotka

hyödyntäisivät kaikkia ilmakehän
läpäisyikkunoita ja toimisivat kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa.
Kamera yhdistäisi näkyvän valon
ja lämpösäteilyn. Lyhyillä aallonpituuksilla säteily on heijastumaa
auringosta ja tähdistä. Pidemmät aallonpituudet ovat puolestaan kohteen
lähettämää lämpösäteilyä. Molempia
tarvitaan, koska lyhyemmällä aallonpituusalueella päästään parempaan
tarkkuuteen ja pidemmällä aallonpituusalueella puolestaan savu ja sumu
häiritsevät vähemmän.

LÄHTEET
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Digitaalinen taistelukenttä – informaatioajan sotakoneen tekniikka.
Kolmas painos. Helsinki.
– EUK 66 Sotatekniikan oppituntimateriaali. 2013.
Sotatekniikanlaitos.
Maanpuolustuskorkeakoulu. Materiaali
kirjoittajan hallussa.
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Kuva 4. ITO12 EO-sensori MSP600
(Kuva puolustusvoimat)

Everstiluutnantti evp
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä
Venäjälle luotiin asevoimiin
uusi puolustushaara –
Ilma-avaruusvoimat.

Venäjällä on luotu asevoimiin uusi
puolustushaara yhdistämällä Ilmavoimat ja Ilmatilanpuolustusjoukot
eli ilmapuolustus, ohjustorjunta
ja avaruusjoukot yhteen johtoon.
Ilma-avaruusvoimat (venäläinen
englanninnos Aerospace Forces)
aloittivat toimintansa 1.8.2015. Yhdistämällä joukot saman johtoportaan
johtoon luotiin paras mahdollinen
tapa tehostaa Venäjän kansallisen
ilma-avaruuden puolustusta. Uuden puolustushaaran luomiseen oli
syynä nykyaikaisen sodankäynnin
painopisteen muutos toimintaan
ilma-avaruudessa. Ministeri myös
painotti, että puolustushaarojen
yhdistäminen yhteen johtoon tulee
mahdollistamaan Venäjän asevoimien kehittämisen ja se tulee lisäämään tehokkuutta toiminnan toteutuksessa ja tulee takaamaan maan
ilma-avaruuspuolustuksen kiihtyvän
kehittämisen. Ilmavoimien aiempi
komentaja Viktor Bondarev nimettiin

vastaamaan uuden puolustushaaran
johtamisesta sen ensimmäisenä
komentajana, jossa tehtävässä hän
aloitti presidentin käskyn mukaisesti
1.8.2015. Ilma-avaruusjoukot ovat
vastuussa ilmavoimien taistelujoukkojen, ilmapuolustusjoukkojen, ohjustorjuntajoukkojen sekä Venäjän
avaruusalusten laukaisujen ja hallinnan keskitetystä johtamisesta sekä
avaruusalusten ja ilma-avaruuden
valvonnasta.
Sputnik 15.8.2015

Millä Venäjän Ilmavoimat
haluavat lentää 21
vuosisadalla.

Venäjällä suuren luokan projekti,
joka tähtää perin pohjin uudenlaisten lentokoneiden luomiseen, on
kestänyt jo vuosia. Termiä ”lupaava
ilmailu kompleksi” on käytetty kuvaamaan meneillään olevaa todella
suurta hanketta. Siinä järjestyksessä,
missä hankkeista on saatu perustietoa, on seuraavassa luetteloitu tärkeimmät ilmailuhankkeet, jotka ovat
nyt meneillään Venäjällä.

PAK-FA on viidennen sukupolven
hävittäjäohjelma Venäjän Ilmavoimille. T-50 on Suhoin valmistaman
PAK-FA prototyypin nimi (T-10 oli
Su-27). Lentokone on tutkassa vaikeasti havaittava, yksipaikkainen,
kaksi moottorinen hävittäjä, joka
tulee olemaan Venäjän Ilmavoimien
ensimmäinen stealth- teknologiaa
hyödyntävä joukkojen käyttöön tuleva lentokone. PAK-FA on luotu
vastaamaan F-22 Raptor hävittäjää.
Se luotiin raskaaksi monitoimihävittäjäksi, joka pystyy kamppailemaan
ilmaherruudesta ja käyttämään täsmäaseita.
PAK-DA on hanke Venäjän seuraavan sukupolven pommikone, jonka
on suunnitellut Tupolevin suunnittelutoimisto. Hanke PAK-DA pommikoneen luomiseksi aloitettiin vuonna
2009. Yhdellä konetyypillä halutaan
korvata Kaukotoimintailmavoimien
nykyiset Tu-160, Tu-22M3 ja Tu95MS pommikoneet. Arviot koneen
suunnitteluista ominaisuuksista käsittävät 3 500 km kantaman täydellä
pommikuormalla, kokonaismassan
100 -120 tonnia, 4 moottoria ja mahIlmatorjunta 3/2015
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Suhoin suunnittelutoimisto ja se on
erittäin perusteellisesti nykyaikaistettu versio T-10S rungosta (Su-27).
Su-30SM on myös erittäin liikehtimiskykyinen monitoimihävittäjä,
joka Su-30MK hävittäjäperheestä
jatkokehitetty Venäjän Ilmavoimien
käyttöön tarkoitettu monitoimiversio. Koneen varustus on kehitetty
vastaamaan Venäjän Ilmavoimien
vaatimuksia, mukaan lukien viesti-, radio- ja tutkajärjestelmät, uusi
heittoistuin ja nykyaikaiset lentäjän
hyvinvointia tukevat järjestelmät.
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PAK-FA/Suhoi T-50 ilmataisteluohjukset (R-77 Vympel) siipiripustimissa.
(© Sputnik, Vladimir Astapkovich)

dollisuuden käyttää joitakin PAK-FA
hankkeen järjestelmiä, kuten avioniikka ja moottorit. Maaliskuussa
2013 kerrottiin PAK-DA pommikoneen olevan aliäänen nopeudella lentävä ja perustuvan lentävään siipeen.
On myös paljastettu, että PAK-DA
tullaan aseistamaan nykyaikaisilla
täsmäaseilla, mukaan lukien hypernopeilla ohjuksilla.
PAK-TA on kuljetuskonehanke,
joka saattaa tulla lentämään yliäänen
nopeudella, jopa 2 000 km/h ja tulee kuljettamaan merkittävän suuria
kuormia, jopa 200 tn. Koneen kantama tule olemaan vähintään 7 000
km. (Koneen nopeusarvosta on myös
esitetty aliäänen nopeus tieto 900
km/h ja kantama 4 500 km, PAK-TA
tulee olemaan kuljetuskone perhe
80 tn, 160 tn, 220 tn, nämä arvot
tuntuvat realistisimmilta, RT News
19.3.2015)
PAK-DP on pitkänkantaman torjuntahävittäjähanke, jonka tarkoituksena on korvata MiG-31, jolla
on erityinen tehtävä puolustettaessa
Venäjää ilmahyökkäyksiltä ml. risteilyohjushyökkäykset. MiG-31:llä
on kunnia olla yksi nopeimmista
suihkukoneista maailmassa. Sitä on
käytetty tehostamaan ilmapuolustusta rajojen heikosti puolustetuilla
alueilla aina viime aikoihin asti. Konetta käyttää pääosin Venäjän arktinen johtoporras. MiG-31:llä on jopa
46
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kyky toimia tutkavalvontakoneena
ja ohjata muita laitteita torjuntaan.
Kuten MiG-25, MiG-31 on isokokoinen kaksimoottorinen hävittäjä,
jonka sivuilla on moottorien ilmanottoaukot, siivet ovat rungon yläreunan
tasolla, muotosuhteen ollessa 2.94 ja
sillä on kaksi pystysuoraa sivuperäsintä. MiG-31 kaartokyky yliäänen
nopeudella lennettäessä on rajoitettu
5g. Lennettäessä alle taistelupainon
kuormalla, siipi kuorma on pieni ja
teho-painosuhde on erittäin hyvä,
kuitenkaan MiG-31 ei ole suunniteltu kaartotaisteluun eikä nopeisiin
kaarroksiin.

Sputnik 22.6.2015

Su-35S ja Su-30SM monitoimihävittäjiä sijoitetaan
läntiseen sotilaspiiriin.

Laivue uusia Su-35S ja Su-30SM
hävittäjiä tullaan liittämään läntisen
sotilaspiirin lentojoukkojen vahvuuteen vuoden 2015 loppuun mennessä.
10 kpl Su-35S ja 10 kpl Su-30SM
monitoimihävittäjiä tullaan toimittamaan aseistusohjelman mukaisesti
vuoden loppuun mennessä. Lentäjät
ja insinöörit ovat parhaillaan saamassa päätökseen koulustaan, jotta
osaavat käsitellä ja huoltaa uusia
lentokoneitaan. Su-35S on erittäin
liikehtimiskykyinen 4++ sukupolven
monitoimihävittäjä. Sen on kehittänyt

Sputnik 25.6.2015, Sputnik 6.7.2015,
Sputnik 8.7.2015, Sputnik 8.7.2015,
Sputnik 14.8.2015

Uudella ohjuksella täydennetty S-400 Triumph järjestelmä käyttöön länsirajalla.

Nykyisin Ilmavoimien Ilmatorjuntaohjusjoukot muodostuvat ilmatorjuntaohjusrykmenteistä, jotka on
alistettu Ilmatilanpuolustusprikaateille sekä yksiköistä ja laitoksista,
jotka ovat suoraan Ilmavoimien
komentajan johdossa. Yksiköt on
varustettu nykyaikaisilla S-300, S400 ja Pantsir-S1 ilmatorjuntajärjestelmillä. Ilmatorjuntaohjusjoukot
vastaanottavat valvontatietoa ilmavalvontajoukoilta, tutka-asemilta,
valvontakoneilta ja aluksilta. Ilmavoimien ilmatorjuntaohjusjoukkojen komentaja keskittyy
parantamaan kokonaisjärjestelmää
ja sen osia sekä kohentamaan niiden
taistelukykyä ottamalla käyttöön
uusia keski- ja pitkän kantaman S400 yksiköitä, S-500 (Triumphant/
Samoderhets/ Prometheus?) erittäin pitkän kantaman järjestelmiä,
kehittyneempiä Pantsir-SM lyhyenkantaman järjestelmiä sekä modernisoimaan S-300PM ohjusjärjestelmiä ja korvaamaan S-300PS
järjestelmät.
Venäjän läntinen sotilaspiiri tulee
vastaanottamaan S-400 ja Pantsir-S
järjestelmiä vuoden 2015 loppuun
mennessä. Venäjän asevoimien uudistuksen osana kolme ilmatorjuntaohjusrykmenttiä tullaan varustamaan S-400 Triumph järjestelmillä
ja modernisoiduilla Pantsir-S2 yh-

S-400 Triumph lavettipari valmistautumassa ampumaan.
(© Sputnik, Kirill Kallinikov)

distetyillä ilmatorjuntajärjestelmillä.
Aseistussuunnitelman mukaisesti
läntisen sotilaspiirin ilmatorjuntaohjusrykmentti tulee vastaanottamaan
vuoden 2015 loppuun mennessä
S-400 järjestelmän ja lisäksi kaksi
läntisen sotilaspiirin ilmatorjuntaohjusrykmenttiä tule vastaanottamaan
Pantsir-S järjestelmän modernisoidut
versiot (Pantsir-S2). Vuonna 2015
odotetaan myös Itämeren Laivaston
merijalkaväen varustamista Pantsir-S
järjestelmillä.
S-400 Triumph on venäläinen
ohjustentorjuntajärjestelmä, jolla on uuden sukupolven pitkän ja
keskipitkänkantaman ilmatorjuntaohjuksia. Se on suunniteltu erittäin
tehokkaaksi suojaamaan kohteita ilmahyökkäyksiltä, strategisilta risteilyohjuksilta sekä torjumaan taktisia
ja operatiivis-taktisia ballistisia sekä
ballistisia keskikantaman ohjuksia
vaikeissa elektronisesti häirityissä
oloissa. S-400 Triumph on Venäjän
uuden sukupolven ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka voi käyttää
kolmenlaisia ilmatorjuntaohjuksia,
jotka torjuvat ilmamaaleja eri etäisyyksiltä. Nyt Venäjän huippuluokan
S-400 ilmatorjuntaohjusjärjestelmää
valmistellaan varustettavaksi uudella
pitkänkantaman ohjuksella. S-400 ja
S-300PM1/2 järjestelmät eivät ole
poistaneet vanhentunutta S-300PS
järjestelmää vielä Moskovan ilmapuolustuksesta
Venäjän nykyaikaisin ilmatorjuntaohjusjärjestelmä voi tehokkaasti
erottaa ilma- ja maamaalit toisistaan.

Tämän tekee S-400 järjestelmän valvontatutka, joka näkee lähes kaiken
maalla ja ilmassa ja voi helposti
havaita pienimmänkin lentokoneen
taivaalta tai vaikka kuorma-auton
liikkuvan tiellä. Vaikka kone lentäisi
matalalla ja samalla nopeudella kuin
kuorma-auto tutka esittää sen silti
virheettä. S-400 järjestelmän valvoessa ilmatilaa eivät Mathias Rustin
tapaiset laskeutumiset Punaiselle torille enää onnistuisi, sillä järjestelmä
esittää välittömästi kaikki mahdolliset Venäjän ilmatilan loukkaajat.
S-400 järjestelmälle ei ole sellaista
asiaa kuin stealth -lentokone, sillä
järjestelmä näkee sen ja ampuu sen
alas. S-400 Triumph on uuden sukupolven keski- ja erittäin pitkänkantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä,
joka on suunniteltu ampumaan alas
kaikki olemassa olevat ja tulevaisuuden ilma- ja avaruushyökkäysvälineet, vakoilukoneista, taktisiin
ja strategisiin pommikoneisiin sekä
ballistisiin ohjuksiin. Jokainen S-400
järjestelmä voi kerralla seurata 36
maalia ja tulittaa niitä 72 ohjuksella.
Järjestelmä käyttää erittäin pitkänkantaman 40N6, pitkän kantaman
48N6 ja keskikantaman 9M96 ohjuksia torjunta-alueellaan kulloisenkin
tarpeen mukaan.
Uuden S-350 Vitiaz keskikantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän,
joka astuu piakkoin palvelukseen.
S-400 järjestelmää kevyempi ja liikkuvampi S-350 tulee korvaamaan
S-300PS järjestelmät ja tulee käyttämään pienempiä hakeutuvia oh-

juksia, jotka lentävät korkeammalle,
matalammalle ja kauemmas.
Pantsir-S on venäläinen liikkuvalle lavetille asennettu keskipitkänkantaman yhdistetty ilmatorjuntajärjestelmä, joka on suunniteltu
suojaamaan siviili ja sotilaskohteita,
mukaan lukien pitkänkantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmät, kaikilta
olemassa olevilta ja tulevaisuuden
ilmarynnäköiltä. Pantsir-S1 astui
palveluskäyttöön vuonna 2012.
Pantsir-S1 käytetään Ilmavoimien
kauaskantavien ilmatorjuntaohjusjärjestelmien lähisuojaukseen ja
Maavoimissa se tulee asteittain korvaamaan 2S6 Tunguska yhdistetyt
ilmatorjuntajärjestelmät.

Sputnik 15.6.2015

Venäjä kehittää ”mikroaalto tykkiä” tuhoamaan lennokkeja ja taistelukärkiä.

Venäläinen Yhdistynyt Laitteiden
Rakennusyhtymä (UIMC), joka on
osa Rostec Yhtymää, on kehittänyt
erittäin korkeataajuisen säteilyaseen,
joka pystyy tekemään toimintakyvyttömiksi miehittämättömät ilmaalukset ja täsmäaseiden taistelukärjet
10 km etäisyydeltä ja 360 asteen
puolustuskehällä. Mikroaaltotykki
on asennettu Buk ohjusjärjestelmän
lavetille. Uusi järjestelmä kykenee
tekemään UAV tai täsmäaseen taistelukärjen elektroniikan toimintakyvyttömäksi. Laite jota epävirallisesti
nimitetään mikroaaltotykiksi. Uuden
mikroaaltotykin ominaisuuksia ei
paljastettu kantamaa ja tulialuetta
lukuun ottamatta, mutta järjestelmä
on varustettu suuritehoisella generaattorilla ja heijastin antennilla,
johtamis- ja hallintajärjestelmällä
sekä lähetysjärjestelmällä, jotka
on kiinteästi asennettu Buk ilmatorjuntaohjusjärjestelmän lavetille.
Asennettuna pyörivälle lavetille
järjestelmä pystyy 360 asteen torjuntaan. Järjestelmä kykenee matalla
lentävien lentokoneiden, lennokkien
ja täsmäaseiden taistelukärkien radioelektronisten laitteiden lamauttamiseen niiden käyttämän taajuus
alueen ulkopuolelta ja näin tekemään
niistä käyttökelvottomia.
Ilmatorjunta 3/2015
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– Jukka Pajula (JPR)
– Jukka Toivonen (PSPR)
– Mikko Virtanen (KARPR)

99. kadettikurssi
(valmistuneet ja ylennykset luutnantiksi 27.8.2015)
– Aaro Liakka, Karjalan prikaati
– Sami Litmanen, Karjalan prikaati
– Jonathan Rautila, Jääkäriprikaati
– Ville Vatanen, Panssariprikaati
– Henrik Vähämartti, Panssariprikaati
– Matti Yrjölä, Jääkäriprikaati

LAPIN ILMATORJUNTAKILLAN SYYSKOKOUS
Kokous pidetään 28.10.2015 kello 17.00 Hotelli SantaClausin Kuru-kokoustiloissa.
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:
– valitaan puheenjohtaja vuodelle 2016 ja johtokuntaan 4 jäsentä (erovuorossa olevien tilalle)
vuosiksi 2016-17
– sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.
– Kokoukseen liittyy perinteellisesti kokousesitelmä.
Osallistujille tarjotaan kokouskahvit.
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Ilmatorjuntayhdistyksen kunniajäsenen Mikko Virrankosken esittely
Mikko Akseli Virrankoski
Eversti, yleisesikuntaupseeri
Kadetti n:o 3735, 42. Kadettikurssi
KUNNIAMERKIT:
VR 2mk, SVR R1, Sam, SIV ar, KK
ammk, UL am 1, Kilta am, It arsak,
ItUY:n amsak, Rintvet kunniar, Sotvet am
ANSIOLEVYKKEET:
Ilmatorjunnan tarkastajan ansiolevyke, Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen
hopeinen ansiolevyke, Ilmatorjuntasäätiön hopeinen plaketti, Helsingin
Reserviupseerien Ilmatorjuntakerhon
ansiomitali, Kaatuneitten Omaisten
Liiton kultainen ansiomerkki.
Mikko Virrankoski on syntynyt Kauhavalla 29.11.1936 maanviljelijäperheeseen. Isä kaatui Taipaleenjoella
12.12.1939, jolloin hänestä tuli kahden nuoremman sisaruksensa kanssa
Kauhavan ensimmäiset sotaorvot.
Työnteko tuli näin ollen tutuksi jo
lapsena eikä harrastuksille jäänyt
paljonkaan aikaa. Ylioppilastutkinnon hän suoritti Kauhavan lukiossa
keväällä 1955. Hän palveli 1955–56
varusmiehenä 3. Erillisessä Ilmatorjuntapatteristossa Vesivehmaalla ja
Lahdessa sekä suoritti 33.Ilmatorjuntaupseerikurssin Ilmatorjuntakoulussa. Hänet hyväksyttiin vuonna 1956
Kadettikouluun 42. Kadettikurssille,
jolta hän valmistui vakinaisen väen
upseeriksi 1958.
Pääosan aktiivipalveluksestaan
hän palveli pääkaupunkiseudulla.
Hän aloitti upseerin uransa Helsingin

Ilmatorjuntarykmentissä jaosjohtajana ja patterin päällikkönä. Kesällä
1962 hänet määrättiin kahden vuoden
ajaksi patteriupseeriksi Reserviupseerikoulun Ilmatorjuntapatteriin
Haminaan. Sotakorkeakoulun hän
kävi 1964-66. Pitkä 14 vuoden Pääesikuntakausi Mikon aktiiviuralla
alkoi 1966 toimistoupseerina Ilmatorjuntateknillisessä toimistossa ja
Ilmatorjuntatoimistossa. Majuriksi
ylennettynä hänet määrättiin toimistoesiupseeriksi operatiiviseen
osastoon 1971. Täältä hän palasi
1976 everstiluutnantiksi ylennettynä
ilmatorjuntatoimiston päälliköksi.
Tuohon aikaan sisältyy 10
vuoden jakso erilaisten ilmapuolustuksen ja ilmatorjunnan kehittämistoimikuntien sihteerinä.
Ilmapuolustustoimikunta 1971–73
käsitteli ilmapuolustuksen, ilmavoi-

mien, ilmavalvonnan ja ilmatorjunnan kehittämistä 1980-luvun alkuun
mennessä antaen alkusysäyksen ilmatorjunnan siirtymiselle ohjuskauteen. Ilmapuolustuksen koordinaatioelin 1974–75 käsitteli ilmavoimien
ja ilmatorjunnan yhdistämistä sekä
niiden yhteistoimintaa. Tuloksena
oli yhteistoiminnan tehostaminen.
Ilmatorjunta sai 10 uutta upseerin
vakanssia, jotka sijoitettiin ilmavoimien, lennostojen ja merivoimien
esikuntiin. Ilmatorjunnan tarkastajan
johtama Ilmatorjuntaohjusprojekti
1976–80 suunnitteli ohjushankintojen käytännön toteutuksen, kun hankintapäätös oli tehty. Tähän sisältyi
useita hankinta- ja koulutusmatkoja
Neuvostoliittoon. Kotimaan osalta
suunniteltiin ohjusten vastaanotto,
varastointi, huolto ja koulutus tarvittavine uudisrakennuksineen ja
henkilövalintoineen.
Upseerin uransa viimeiset vuodet
Mikko Virrankoski palveli Hyrylässä
ensin Ilmatorjuntakoulun johtajana
1981–84 ja sitten Helsingin Ilmatorjuntarykmentin esikuntapäällikkönä
siirtyen kesällä 1985 täysin palvelleena reserviin. Ylennys everstiksi
tuli 4.6.1995.
Reserviin siirryttyään hän teki
toisen uran siviilielämässä. Ensin
koulutuspäällikkönä Helsingin Väestönsuojeluyhdistyksen Teollisuus- ja
liikeyritysosastossa 1986–87, sitten
Kadettikunta ry:n pääsihteerinä ja
Suomen Marsalkka Mannerheimin
kadettisäätiön sihteerinä 1987-1997.
Virrankosken sydäntä lähellä on
aina ollut vapaaehtoinen järjestötoiIlmatorjunta 3/2015
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minta. Hän liittyi vuonna 1958 Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen jäseneksi
ja oli luutnanttina hallituksessakin
1961- 62. Ilmatorjunta - lehden toimitussihteeri hän oli 1960 ja apulaissihteeri kirjassa Ilmatorjuntajoukot
1925 – 1960. Ilmatorjunnan vuosikirjojen toimituskuntien jäsenenä
hän on ollut useita kertoja, kerran
toimitussihteerinä 1970 ja kerran
puheenjohtajana 1980. Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen puheenjohtajana hän toimi sääntöjen salliman
enimmäisajan viisi vuotta 1982–87
ja Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
Killan hallituksen varapuheenjohtajana 1985–87 sekä Itä-Uudenmaan
Kadettipiirin puheenjohtajana 198284 ja nyt Etelä-Lapin Kadettipiirin
varapuheenjohtajana 2008 alkaen.
Siviilipuolen järjestötehtävistä
mainittakoon Rotary-järjestö. Hän
oli Luoteis-Helsingin Rotaryklubin
presidentti 1993–94 ja hän on saanut
Rotarysäätiön myöntämän PHF-arvon. Mikko hoiti Suomalaisen Yhteiskoulun vanhempainyhdistyksen
puheenjohtajuutta 1981–84. Taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana
ja jäsenenä hän on toiminut yli 20
vuotta saaden Suomen Kiinteistöliiton kultaisen ansiomerkin 2002.
Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n
hallituksen jäsen ja varapuheenjoh-
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taja hän on ollut huhtikuusta 2006
alkaen sekä Lapin Sotaorvot ry:n
puheenjohtaja helmikuusta 2007
alkaen. Liitossa on 10 100 jäsentä
ja Lapin sotaorvoissa 465.
Ilmatorjuntasäätiön johtotehtävissä Virrankoski toimi yhtäjaksoisesti
vuoden 1977 alusta vuoden 2002
loppuun eli yhteensä 26 vuoden
ajan. Hän oli säätiön työvaliokunnan
jäsen 1977–91 ja sen puheenjohtaja
1992–96, hallituksen puheenjohtaja
1997-2000 ja valtuuskunnan jäsen
2001–02. Varsinkin Ilmatorjuntamuseoon liittyvät toimikunnat sekä
suunnitteluvaliokunta ovat olleet säätiön toiminnan kannalta merkittävät.
Hänet kutsuttiin Ilmatorjuntasäätiön
kunniajäseneksi 5.5.2003.
Mikon muista harrastuksista
mainittakoon urheilu nuoremmalla
ikää sekä myöhemmin kuorolaulu.
Vuodesta 1963 alkaen on Muoniossa
oleva kesämökki ollut harrastusten
keskipiste: hiihto, vaellukset tuntureilla, kalastus, sienestys ja marjojen
poiminta. Muutto Helsingistä Rovaniemelle kesällä 2002 antoi tähän yhä
paremmat mahdollisuudet. Matkailu
ulkomaille on ollut jokavuotinen ohjelmanumero.
Mikon aktiivisuus kirjoittajana
on tullut huomatuksi ilmatorjunnan
ja kadettikunnan omien julkaisujen

ohella. Hän ryhtyi auttamaan veteraanimatrikkeleiden tekijöitä vuodesta
1988 alkaen Muoniossa, Pellossa,
Enontekiöllä, Ylitorniolla ja viimeksi
Rovaniemellä 2003-05. Lisäksi hän
on kirjoittanut matrikkelien sotahistoriaosuudet. Kirjoissa on tiedot noin
9 500 veteraanista. Hän muokkasi
vaimonsa kanssa Lapin sotaorpojen
muistelukset kirjaksi 2007 ja oli päätoimittajana yhdistyksen 10-vuotishistoriikissa 2012.
Mikko solmi avioliiton Muoniossa kesällä 1965 saksan, ruotsin
ja espanjankielen lehtorin Marjatta
Heiniemen kanssa. Heillä on kaksi
tytärtä ja seitsemän lastenlasta.
Mikko Virrankoski kutsuttiin Ilmatorjuntayhdistyksen kunniajäseneksi
23.3.2012.
Lähde: Ilmatorjunnan vuosikirja
n:o 19, vuonna 2007 (Täydennetty
9.4.2015)

ILMATORJUNTAMUSEO

Ilmatorjuntamuseon kuulumisia
– ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlavuosi

90-vuotisjuhlat ja näyttelytoimintaa

Ilmatorjuntamuseolla järjestetään monia tilaisuuksia vuoden aikana. Kuvassa kyberturvallisuusseminaari.

Ilmatorjunnan juhlavuosi on ollut
museolla kiireinen. Puolustusvoimat juhli aselajin 90-vuotisjuhlia
museolla ja järjestelyt pitivät myös
museon henkilökunnan kiireisenä.
Tuusula-hallin perusnäyttelyn uusiminen aloitettiin ja tavoitteena
oli saada juhlapäivään 1.7. mennessä uusittua hallin ylätasanne
eli ilmatorjunnan varhaisvaiheet.
Siinä onnistuttiin ja juhlavieraat
saivat tutustua uusittuun näyttelyyn
juhlan yhteydessä. Ilmatorjunnan
90-vuotinen historia tuotiin esiin
myös heijastamalla valkokankaille

valokuvia ilmatorjunnan historiasta sen syntyvaiheista nykypäivään
asti. Kuvakavalkadi on tulossa
myös museovieraiden nähtäväksi.
Ilmatorjunnan historian taustaksi
näyttelyyn tuotiin lyhyt esitys myös
ilma-aseen kehityksestä.
Museon henkilökunnan syksyä
työllistää Ilmatorjunta ensimmäisenä taistelussa -näyttelyn viimeistely
toisen maailmansodan jälkeisen ajan
osalta. Vitriinit raikastetaan uudella
kangasverhoilulla ja myös näyttelyn
sisältöä uudistetaan. Ilmatorjunnan
koulutuksen ja asehankintojen

hankinnoista luodaan näyttelyssä
kehityskaari aselajin synnystä nykypäivään. Ilmatorjunnan historia
yhdistetään näyttelyssä laajempaan historialliseen kontekstiin.
Minkälaisiin uhkiin ilmatorjunnan
koulutuksen kehittämisellä on pyritty ja minkälaisessa poliittisessa
tilanteessa asehankintoja on tehty.
Toisen maailmansodan jälkeen kylmän sodan eri vaiheet näkyivät myös
Suomen asehankinnoissa.
Sota-ajan näyttelyä Tulikasteesta
torjuntavoittoihin on täydennetty.
Kesällä 1941 ilmatorjunnan pudotIlmatorjunta 3/2015
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taman MiG-3-hävittäjän jäänteiden
viereen on tuotu koneen historiaa ja
sen lentäjän ja pudottajien tarinaa.
Näyttelyyn on lisätty myös rintamaveteraanien tarinoita ja muistoja tulevien sukupolvien luettavaksi. Uusien
kohdevalojen avulla museoesineet
pääsevät aiempaa paremmin esille.
Näyttelyistä on saatu asiakkailta
paljon hyvää palautetta.

Tukholman armeijamuseo
– henkilökunnan ja
talkooväen tutustumisretki
Elokuussa museon henkilökunta ja
talkooväki kävi tutustumassa Tukholman armeijamuseon näyttelyihin
ja arkistoon. Museolla työskentelevän suomenkielisen arkistonhoitajan
Rauno Vaaran avustuksella saimme

Tukholman armeijamuseosta kuvamateriaalia ja arkistotietoja mm.
Ilmatorjuntamuseon alueella sijaitsevan Puustellin ja vastaavien sotilasvirkatalojen historiasta. Tarkoituksena on hyödyntää tätä materiaalia
Puustellin myöhemmin uusittavassa
näyttelyssä. Armeijamuseon näyttelyitä meille esitteli museopedagogi
Anders Åborg. Näyttelyt haastoivat
katsojan pohtimaan sodan olemusta
ja merkitystä eri aikoina. Museon
näyttelyissä oli toteutettu uusinta
tekniikkaa ja museopedagogiikkaa.
Tukholman armeijamuseo herätti
paljon ideoita myös Ilmatorjuntamuseon kehittämiseen ja oli kokonaisuudessaan vaikuttava.

Yhteistoimintaa yhdistysten ja yritysten kanssa
Juhlavuosi on museolla ollut kiireinen, sillä kävijämäärät selvästi
kasvoivat edellisvuoteen verrattuna. Sateinen kesä ei siten haitannut
ainakaan Ilmatorjunnan kävijöitä
– liekö ollut eduksikin, kun uimarannat eivät houkutelleet matkailijoita.
Museo työllisti tänäkin kesänä neljä
tuusulalaista koululaista osin Tuusulan kunnan tuella. Kesän tapahtumista on mainittava myös Klaavolantien perinnetapahtuma, joka
järjestettiin yhteistyössä Klaavolan
kotiseutumuseon ja Tuusula-Seuran
kanssa.
Museon tiloja on vuoden aikana
hyödynnetty myös monien yhdistysten kokoontumispaikkana.
Museolla ovat kokoontuneet useat
maanpuolustukselliset järjestöt esim.
rintamaveteraanien ja sotilaspoikien
yhdistykset mutta myös monien muiden alojen yhdistyksiä. Lottamuseon
ja majatalo Onnelan kanssa viritelty
yhteistyö yritysten houkuttelemiseksi museoon on kantanut hedelmää.
Vuoden aikana on museoon tullut
jo useita vierailuja, joissa yritykset
ovat järjestäneet työntekijöilleen
museovierailuja työhyvinvoinnin
edistämiseksi. Syyskuussa Inteno
Nemedia Oy järjesti asiakkailleen
museolla jo toisen kerran suositun
kyberturvallisuusseminaarin, jossa
aiheesta esitelmöi yhteiskunnan eri
alojen asiantuntijat.
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Kuutamotanssiaisten esiintyjät Vieno Kekkonen ja Saska Helmikallio
saivat museohallin täyttymään tanssijoista.

TApAHTuMIA

kaat talkoisiin viettämään museon
perinnepäivää. Talkoissa siivotaan
museon ulkoaluetta, siirretään kalusSyyskuun alussa tanssittiin museol- toa ja tehdään pieniä kunnostustöitä.
la 1950- ja 60-lukujen tunnelmissa. Ilahduttavasti vakituista talkooväkeä
Toisen kerran järjestetyissä Kuuta- on tullut lisää ja mielellämme toimotansseissa esiintyi ikinuori Vieno vomme kaikki asiasta kiinnostuneet
joukkoon.Järjestää
Pvm
Aikajoka
Tapahtuma
Kohderyhmä
Kekkonen,
viettää tänä vuon-Paikkamukaan iloiseen
17.3.60-vuotistaiteilijajuhlaansa
13.00 SalpItkilta
Killan jäsenet SalpItkilta
na
sekäMarttakulma
tangokuningasKevätkokous
Saska Helmikallio.Kouvola90-vuotisjuhla päättyy
24.3.
10.00 järjestettiin
Yhdistyksen vuosikokous
Tuusula
jäsenet
Hallitus
Tanssilattia
museohal-It-museo,
seminaariin
liin siirtämällä raskasta kalustoa
Juhlavuoden päättää
24.-25.3.
Jäsenmatka Viroon
jäsenet ilmatorjunnan
Hallitus
seinustalle.
Eksoottinen
ympäristöViro, Tallinna-Tapa
oli mieleenpainuva niin tanssijoille vuosipäivänä pidettävä 90-vuotisjuhlaseminaari Ilmatorjuntamuseolla.
30.3. esiintyjillekin
SALPITPSTO
SalpItPstoIlkuin
- harvoinpa tans-Kuusankoski
Perinnepäivä
seja järjestetään
panssarivaunun ja matorjunnan vuosijuhla vietetään jo
viikonloppuna ja
maanantaina
KeskiIlmasotakoulu
KS:n
osaston ja ITY:n30.11.
Huhtikuu
PV-uudistuksen
vaikutus
ilmatorjuntatykkien
katveessa.
Suomen osasto
Ilmasotakoulun
ilmatorjunnan
Heti tanssejailmapuolustukseen
seuraavanajapäivänä klo 18 voi osallistua
ja ILMASK:n
killan jäsenetseminaariin
ilmatorjuntaan
museon valtasivat
pienoismalli- nykytilaa luotaavaan
kilta
Ilmauhka
ja
torjuntamenetelmät
täharrastajat ja lapset. Perinteinen
24-25.4.
Hyrylän
evp-risteily
Hki-Tallinna-Hk
Hyrylässä
Hyrylän
evp:t
nään.
Tule
kuuntelemaan
tutkijoiden
pienoismallitapahtuma tarjosi
palvelleet
avec
torjutaan
erilaiset
jälleen museokävijöille monen- näkemyksiä, miten
laista aktiviteettia. Taivas selke- ilmauhkat nykypäivän puolustukni aamupäivän sateiden jälkeen sessa. Miten torjutaan lennokit?
2.5.
Ammuntojen seuraaminen Pahkajärvi
Kilta/Osasto
SalpItpsto
ja lennokkien ja helikoptereiden Miten torjutaan miehittämättömät
21.5.
Rekrytointitilaisuus
Vekaranjärvi
Varusmiehet
SalpItPsto
lennätysnäytöksetkin onnistuivat. lentokoneet? Miten torjutaan takEsittely Kilta/osasto
Tuusula-hallissa museokävijät tilliset ballistiset ohjukset? Lopuksi
8.-10.6.
Retki, Lohtaja
Lohtaja
Kilta/Osasto
Kilta/Osasto
pääsivät seuraamaan pienoismal- aiheesta keskustellaan eversti Ahti
60v juhlaleiri
Lapin
johdolla.
Seminaarin
esitellien rakentamista ja kokeilemaan
Osaston jäsenet ITY:n
Keski9.-10.6 Avoin Matka Lohtajalle ITH 1/2012 Lohtajamiä voi tulla kuuntelemaan
museon
lennokkisimulaattoria.
Suomen osasto
harjoitukseen
Majoitus hotellissa
ryhmälipun hinnalla 5 euroa/henkilö.
Perinteinen syksyn kohokohtaKokkolassa
Lipun hintaan sisältyy seminaarin
Herrasmieskilpailut
järjestetään
14.6
18.00 Tutustuminen Kanavuoren Kanavuori
Osaston jäsenet ITY:n Keskiilmaiset munkkikahvit
27. syyskuuta.sodanaikaiseen
Lokakuun
8. päiväoppaanaosallistujille
IT-asemaan
Matti Rantahalme perheineen
Suomen osasto
kutsumme museolle kaikki haluk- väliajalla.

Perinteisiä tapahtumia
museolla

Museon toiminta turvattu
vuoteen 2018 asti
Ilmatorjuntasäätiön puheenjohtaja
kenrl Hannu Herranen ja museonjohtaja Esa Kelloniemi allekirjoittivat
puolustusvoimien henkilöstöpäälliYhteyshenkilö
Muuta
kön
kenrl Sakari Honkamaan
kanssa
Seppo Rantalainen
20.8.2015
sopimuksen, joka takaa
museon kiinteistömenojen maksun
Sihteeri Kari Kokkomäki budjetista
Katso erillinen
puolustusvoimien
vuoden
ilmoitus!
2018 loppuun saakka.
Selvitystyö
Päätoimittaja, rahoittamiseksi vuoden
toiminnan
lehti@ilmatorjunta.fi
2018
jälkeen on käynnistynyt. Pääesikunta tarjosi saman sopimuksen
myös muille Sotamuseon yhteisOsaston sihteeri, Sopimuksessa
Tarkempi aikamäärijäsentyömuseoille.
niemenjari@gmail.com
tiedotteessamuseon
tai lisätellään
rahoituksen lisäksi
sihteeriltä ja
vastuita materiaalintietoja
hallinnasta
kokoelmapolitiikasta. Museon jatnroTuusu20 on
Klaus Nieminen riippuu Risteily
kotoiminta
paljon
klaus.nieminen(@)hotmail. poikkeuksellisesti
lan
kunnan ja Senaattikiinteistöjen
avec, tervetulo sinkcom
välisen maakaupan toteutumisesta.
kunakin.
Tuusulan kunnan kanssa on jo kesSeppo Rantalainen
kusteltu yhteistyöstä vuoden 2018
Seppo Rantalainen
jälkeen.

Tapahtumakalenteri

15.-17.6.

21.6.

Sotahistoriallinen matka

12.00 AUK-perinnetykillä

Viipuri-Karjalan Kannas
(lähtö Turusta)

Kaikille avoin

Turun Ilmatorjuntakilta

Vekaranjärvi

AUK-oppilaat

SalpItPsto
Osasto/Kilta

Seppo Rantalainen
Osaston sihteeri,
niemenjari@gmail.com

Lohtajan 60-vuotisjuhlaleiri

Kyösti Vuontela 0500910402 (iltaisin) kyosti.
vuontela@paimio.fi
Seppo Rantalainen

Katso erillinen ilmoitus!

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. 020 775 0810, faksi (013) 737 7113
www.cobham.com/mastsystems
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Majuri Jussi Ylimartimo

KUULUMISIA

Perusnäkymiä ilmavoimien
ilmatorjuntaan
Taistelutavan muutos ja
ilmatorjunnan käyttö
Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Kim Jäämeri on kirjoittanut
ilmavoimien taistelutavan muutoksesta lehdessämme vuonna 2014
sekä tuoreessa vuosikirjassamme
Ilmavoimauudistusta käsittelevässä
artikkelissaan. Ilmapuolustuksen
kokonaisuutta koskien komentaja
toteaa, että ”muutospaineita perinteiseen ilmapuolustuksen roolijakoon ei juuri ole. Ilmatorjuntaa
ryhmitetään ensisijaisesti alueille,

joilla ilmahyökkääjän ei haluta
toimivan vapaasti. Ilmatorjunnan
valtakunnallinen käyttö suunnitellaan yhteistyössä puolustushaarojen
kesken.”
Ilmavoimien komentaja kiteyttää
ilmavoimien ilmatorjunnan käyttöperiaatteet vuosikirjassa seuraavasti: ”ilmavoimien käytössä olevalla
ilmatorjunnalla tuotetaan tappioita
yhteistyössä hävittäjätorjunnan
kanssa ilmavoimien tärkeimpien
kohteiden alueella, joita ovat tukikohdat, esikunnat ja johtamispaikat.
Ilmavoimien ilmatorjuntajoukkoja

käytetään liikkuvasti, ja ilmatorjuntajoukoille käskettävillä valmistautumistehtävillä toteutetaan ilmatorjunnan painopisteen muutokset.
Ilmavoimien tukikohdalle voidaan
alistaa useita ilmatorjuntayksiköitä
ja tukikohdan johtovastuulle voidaan
määrätä myös tukikohdan läheisyydessä sijaitsevia muita ilmatorjuntayksiköitä.”
Maa- ja ilmavoimien taistelutavat
on hiljattain uudistettu ja molemmissa on yleisistä taktisista periaatteista johdettuja perusperiaatteita.
Ilmavoimien taistelutapa perustuu

Automaattipatteri ilmavoimien tukikohdassa Pyörremyrsky 2011 -harjoituksessa. Kuva Puolustusvoimat.
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joukkojen liikkuvuuteen. Vaikka ilmatorjuntayksiköt ovat perinteisesti
olleet hyvin liikkuvia valmistautumistehtävineen, asettaa taistelutapa
aiempaa kovemmat vaatimukset
myös ilmatorjuntayksiköille sekä
ilmatorjunnan taktisille johtajille.
Taktisten johtajien on käytettävä
ilmatorjuntayksiköitään tappioiden
tuottamiseen kuitenkin huomioiden
ilmavoimien kriittisten kohteiden
vaatima suoja. Tappioita tuottamalla
voidaan ainakin osittain myös täyttää
vaatimus suojaamisesta - tuhottu tai
vaurioitettu maali ei varmasti tule
huomenna uudelleen. Tappioiden
tuottaminen on taktisten periaatteiden mukaisesti voimien vaikutuksen
keskittämistä tai vaikutusperäistä
operointia.
Taktisten johtajien yhteistoiminnan ja ilmatorjuntajoukkojen toiminnan koordinointi korostuu uudistetussa taistelutavassa. Tilannekuvan
ilmatorjuntajoukkojen liikkeistä ja
ilmatorjunnan painopisteistä ei tule rajoittua vain omaan joukkoon,
vaan naapurienkin suunnitelmat on
tiedettävä. Pääpiirtein edellä mainittu
on ilmatorjuntapäällikön jatkuvaa tilanteenarviointia, jossa huomioidaan
komentajan taisteluajatus ja vaatimukset. Tappioiden tuottamisessa on
kyse myös resurssien optimoidusta
käytöstä ja joskus on otettava hallittuja riskejäkin. Tilanteenarvioinnissa
ei tule unohtaa ilmasuojelun mahdollisuuksia. Tukikohdan ilmasuojelu
on aktiivista taistelutekniikkaa - ei
siis naamioverkkojen liepeiden kiristelyä - joka on suunniteltava osana
tukikohdan kokonaisuutta.

Harjoitustoiminnan
synergiat
Vuosittain järjestettävä ilmavoimien HÄJY-harjoitus on osoittautunut erinomaiseksi koulutusympäristöksi, jossa kyetään tehokkaasti
harjoittelemaan hävittäjätorjunnan
ja ilmatorjunnan yhteistoimintaa
tukikohdassa, joka on taktisten periaatteiden mukaista synkronointia.
Tukikohdan taistelun synkronointiin liittyy ilmatilanhallinta ja eri
toimijoiden tarpeet ilmatilan käyt-

Vaatimuksia tukikohdan ilmatilanhallinnalle. Crotale ja NH90.
Kuva Puolustusvoimat.

töön. Ilmatilanhallinnassa ei täysiä
pisteitä jaeta vain toteamalla, että
”taivas avara, ilmatorjuntaohjus
pieni…”
Lohtajan ilmapuolustusharjoitus
(IPH) kaksi kertaa vuodessa on
vakiinnuttanut paikkansa ilmapuolustuksen joint-harjoituksena, jossa
erityisesti tulenkäytön johtamisen
harjoittelussa päästään hyviin tuloksiin ja ilmatorjunnan taktiset johtajat
eri tasoilla saavat harjoitusta ja kokemusta taisteluteknisten päätösten
tekemisestä, johtamisesta ja yhteistoiminnasta eri puolustushaarojen
välillä. Kuitenkin harjoitustoiminnasta olisi varmasti puristettavissa
lisää synergioita ja tehokkuutta, olisiko jossakin toisen puolustushaaran
jo vakioimassa harjoituksessa minun
joukolleni sopiva kehys olemassa?
Parhaat käytänteet on tässäkin hyödynnettävä.
Kertausharjoituksiin käskettävien
määrä tulee lähivuosina kolminkertaistumaan puolustusvoimissa. Tämä
suotuisa kehitys tulee näkymään
myös ilmatorjunnan kertausharjoituksissa. Ilmavoimien ilmatorjunnan
keski-iältään varsin nuoren reservin
osaamistaso on hyvällä tasolla, mikä
on päästy toteamaan tähän mennessä

järjestetyissä kertausharjoituksissa
esimerkiksi Lohtajalla.

Lopuksi
Olen kuluneen kahden vuoden aikana useinkin pohtinut puolustushaaran aselajipäällikön tehtävän
keskeisintä fokusta, mikä on olennaista, mihin oman työskentelyn
painopiste on luotava. Yhtäältä on
oltava puolustushaaraesikunnan
aselaji-asiantuntija, mutta toisaalta
miltei tärkeämpää on kaikkinaisten
resurssien hankkiminen ja edelleen
kohdentaminen toimiala-alaisille
lennostoissa ja Ilmasotakoulussa.
Joukoissahan ne tulokset tehdään!
Tarpeeksi ei voi korostaa puolustushaaraesikuntien välistä yhteistoimintaa ilmapuolustuksessa yleensä
ja ilmatorjunnassa erityisesti.
Lehtemme tämän numeron ilmestyessä olen jo ehtinyt siirtyä uusiin
tehtäviin Maavoimien esikuntaan
1.9.2015 lukien. Samalla päivämäärällä ilmavoimien ilmatorjuntapäällikkönä on aloittanut majuri Teemu
Kilpeläinen. Pianisti vaihtuu, soitto
jatkuu!
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Komentajakapteeni Sami Halmo
Merivoimien ilmapuolustuspäällikkö

Merivoimien
toimintakauden kuulumisia
Yleistä
Viitaten edelliseen merivoimien artikkeliin organisaatiouudistus astui
voimaan 1.1.2015. Kulunut vuosi
on siis harjoiteltu uusilla organisaatioilla - onnistuneesti. Vuotta on kuitenkin vielä jäljellä ja merivoimien
tärkein harjoitus tulossa eli Meripuolustusharjoitus 2015 (MEPH15).
Merivoimien ilmapuolustuksen
Ilmatorjuntakoulutuksen tavoitteena vuonna 2015 on ollut ilmapuolustuksen yhteistoiminnan kehittäminen, uuden organisaatioiden
toimintatapojen kehittäminen sekä
puolustushaarojen ilmapuolustuksen
uusien organisaatioiden ja toimintatapamallien tunteminen merivoimien
tarpeisiin peilaten.

Harjoitustoiminta
Merivoimat on harjoitellut uusilla
kokoonpanoilla laajalla rintamalla.
Harjoitustoiminnassa voidaan nostaa
kolme kokonaisuutta ylitse muiden.
FINSWEEX-harjoitus
Merivoimat johti ja osallistui Suomen ja Ruotsin yhteiseen merivoimallisen harjoituksen kevään aikana.
Harjoituksessa testattiin esikuntien
ja alusten yhteistoimintaa sekä yhteisoperointikykyjä. Harjoituksessa
harjoiteltiin myös ilmapuolustuksen
elementtejä ja torjuntoja monikansallisessa operaatiossa. Harjoituksen
kehys oli kuitenkin rakennettu kansainväliseen operaation kehykselle
jossa ilmauhka ei ole kovin suuressa
roolissa. Mutta niin kuin aina alustoiminnassa ilmauhka ja sen kautta
ILPU-toiminta on 1/3 - (ASW) pinta56
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ja (AAW) ilmatoiminta/uhka sekä
(ASUW) vedenalainen toimina/uhka. Harjoituksen esikunnassa työskenteli kapt Mikko Sorsakivi AAW/
AIR-desk:llä ja johti mallikkaasti
harjoituksen lentotoiminnan. Harjoitus toteutettiin samana ajankohtana
kuin Ilmatorjuntaharjoitus 1/15 joka
harmittavasti supisti merivoimien
alusten mahdollisuutta osallistua
ITH:n.
Ilmatorjuntaharjoitus 1/2015
(ITH 1/15)
Merivoimat osallistui ITH 1/15-harjoitukseen taistelualuksella sekä
tuki- ja johto-osilla. Merivoimien
osasto tuki harjoituksen kehystä
merellisenä ilmapuolustuskomponenttina ja ulos työnnetyllä suorituskyvyllä. Merellä operoiva alus
osallistui kolmen päivän ajan kaikkiin harjoituksen kaksintaistelu- ja
torjuntaharjoituksiin sekä toteutti
myös merellisiä operaatioita ilmauhan alla. Harjoituksen erinomainen
lentotoiminta, häirintäelementit sekä
johtamisproseduurit luovat loistavat
puitteet harjoitella niin operaattoritasolla kuin osastotasoilla sekä
kehittää toimintatapamalleja nousujohteisesti sekä pitkäjänteisesti.
Kaiken kaikkiaan harjoitus tuki jälleen kerran merivoimien tavoitteita
ja erityisesti operaattorien koulutusta
ilmapuolustuksen osalta.
Merivoimien tulenkäytön harjoitus
2015 (METU15)
Kesälomien jälkeen merivoimat
järjesti kahden viikon mittaisen
METU15-harjoituksen, jossa harjoiteltiin 360 merivoimien suorituskykyjen käyttöä merellisissä operaa-

tioissa. Harjoituksen painopiste oli
miinasodankäynnissä sekä ohjustulenkäytössä. Harjoitus perustui osaharjoituksiin, joiden vaatimustasoa
nostettiin vaihe vaiheelta. Osaharjoituksiin liitettiin ADEX-harjoituksia,
joilla kuvattiin operaatioiden toteutusta korkean ilmauhan alla sekä ohjustulenkäytön harjoituksia tuettiin
Ilmavoimien ilma-aluskalustolla
tilannekuva täydentämiseksi. Ilmat
suosivat harjoitusta ja kaikki suunnitellut harjoitteen päästiin viemään
läpi 100%:sti sekä luotiin perusteet
tulevalle Meripuolustusharjoitukselle.
Meripuolustusharjoitus 2015
(MEPH15)
MEPH15-harjoitus tullaan pitämään
loppusyksystä Pohjois-Itämerellä
sekä Suomenlahdella. MEPH15harjoitukseen osallistuu kaikki
merivoimien joukko-osastot sekä
esikunnat. Harjoituksen tavoitteena
on suunnitella, käskeä ja toteuttaa
merellisiä operaatioita ja niiden
tukitoimintoja sekä harjaannuttaa
kaikkia johtamistasoja. Harjoitus
kestää kaksi viikkoa.
Muu toiminta loppuvuodesta 2015
Edellisten merivoimien isojen
harjoituksien lisäksi, Merivoimat osallistuu pienellä suunnitteluosalla Ilmatorjuntaharjoitus
2/15. Kansainvälisiä harjoituksia
tuetaan merivoimien aluksilla sekä
esikuntaupseereilla mm. NOCO15harjoitus Saksassa. Lisäksi joukkoosastotasoilla harjoitellaan omien
toimintasuunnitelmien mukaisissa
harjoituksissa tavoitteena huippuosaaminen MEPH15-harjoituksessa.
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Suorituskykyinen salpausselän ilmatorjuntapatteristo
Edellisessä lehdessä kerroin
kevään perinnepäivästämme,
jolloin naulasimme uudistetun
lippumme sekä esittelimme
uuden suorituskyvyn (ITO15).
Joukon lipun naulaaminen
on sen verran harvinainen
tilaisuus, että sitä muistelee
vieläkin mielellään. Keväällä
järjestimme myös pitkästä
aikaa joukon kertausharjoituksen, joka nosti taas luottamusta reserviläisarmeijan
suorituskykyyn.
Ilmatorjuntapatteriston johtoportaan
kertausharjoitus oli mittava ponnistus
patteriston henkilökunnalle. Joukon
kertausharjoituksia ei meillä patteristossa ole ollut muutamaan vuoteen, joten perehtyminen asiaan oli
tehtävä huolella. Vanhoja oppeja oli
muisteltava ja uusia työkaluja piti
opetella. Uutta kertausharjoitusten
ympärille tuo erityisesti sähköisten
ympäristöjen kehittyminen. Esimerkkinä mainitsen harjoitukselle luodun
työtilan PVMOODLE- ympäristöön.
Laajempikin sosiaalisen median hyödyntäminen yhteydenpitokanavana
reserviläisiin on nykypäivää.
Kertausharjoitukseen ei ollut
asettaa ylimääräisiä kouluttajia,
vaan homma hoidettiin samalla
henkilöstöllä, joka toteuttaa myös
joukkotuotannon. Tämä henkilöstön ja tehtävien kanssa tasapainoilu vaatii voimakasta priorisointia.
Vanhemmille kouluttajille toiminta
reserviläisten kanssa oli entuudestaan
tuttua, mutta nuorempia jouduttiin
perehdyttämään asiaan etukäteen.
Kertausharjoituksessa keskityttiin
erityisesti asioiden sujuvuuteen.

Henkilökunta ampuu ITO15-ohjuksia toukokuussa
Lohtajalla.

Odottelu minimoitiin ja omiin tehtäviin siirryttiin suoraan varustamisen
jälkeen. Ryhmäytyminen alkoi välittömästi ja osaamisen kertaaminen
sujui ilman ongelmia. Teknisesti
vaativa ja monipuolinen johtokeskuskalusto palautui reserviläisten
mieleen nopeasti.
Miehistön astuessa riviin, siirryimme suoraan maastoon. Alkuvauhti
aiheutti lievän shokin, mutta joukko
saavutti taisteluvalmiutensa nopeasti.
Keskityimme alussa johtokeskuksen pääosien linnoittamiseen, sillä
maaperä antaa joukolle ja kalustoille
edelleenkin erinomaisen suojan. Pioneerien lanseeraama uusi linnoittamisjärjestelmä osoitti nopeutensa ja
toimivuutensa. Taistelutekniikka ja
kaluston käyttö sujuivat reserviläisiltä erinomaisesti.
Joukon kertausharjoitus oli loistava esimerkki reserviläisten osaamisesta ja ennen kaikkea asenteesta
tärkeään maanpuolustustyöhön. Kaikilla heillä oli omat siviilihommansa
hoidettavinaan, mutta kun kutsu kävi,
niin joukko kokoontui lippunsa alle.
Keväällä esitelty uusi ilmatorjun-

Reserviläisarmeijan vahvuus:
Kone ei ollut entuudestaan tuttu.
Hetken perehtyminen ohjeisiin ja
johan alkoi kuoppaa syntyä.

taohjus (ITO15) on jo otettu koulutuskäyttöön. Lohtajalla patteristoni
henkilökunta suoritti useita onnistuneita ohjusammuntoja ja saavuttivat
kouluttajapätevyydet järjestelmälle.
En malta olla mainitsematta, että toukokuussa ensimmäinen Suomessa
ammuttu Stinger oli tietysti täysosuma ilmamaaliin. Ja kellohan oli
tietysti 04.30 aamuyöstä.
Kesän saapumiserä on tätä juttua
kirjoittaessani saanut jo peruskoulutuskauden oppinsa ja olemme aloittaneet myös ITO15 joukkotuotannon
patteristossa. Uusi järjestelmä kaikkine
osineen nostaa jo entuudestaan erinomaista patteriston henkeä. Kaikille
tuttu Salppari-henki elää ja vahvistuu.
Syksyn harjoituskausi on edessämme ja suorituskykymme jatkaa
kasvamistaan. Toivotan kaikille aurinkoista syksyä.
Everstiluutnantti
Aki Hotti
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston
komentaja
Karjalan prikaati
Ilmatorjunta 3/2015
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Panssariilmatorjunnan
paluu
Panssari-ilmatorjunnan (psit) koulutus
on lopetettu tai keskeytetty muutaman
kerran. Jatkosodan aikana Ruotsista hankitut Landsverk Anti -vaunut
poistuivat koulutuksesta vuonna
1957. Psit-koulutus aloitettiin uudelleen vuonna 1961 Neuvostoliitosta
hankituilla 27ItPsv57-2 -vaunuilla
(ZSU-57, meillä arkikielessä SU-57).
Koulutus keskeytettiin 1981, kun reserviä oli tarpeeksi. Vuonna 1987 aloitettiin uuden vaunutyypin kokeilut,
jotka johtivat hankintasopimukseen
seuraavana vuonna. Ennen ITPSV90
Marksman -kaluston tuloa aloitettiin
taas SU-57-koulutus. Näin palautettiin
tulevan Marksman-henkilöstön mieliin toiminta tankeilla. Molemmat kalustot, ”es-uu” ja ”Marsu” olivat työn
alla samaan aikaan. Neuvostotankkeja
yritettiin samalla modernisoida. Kahdelle panssariprikaatille olisi tarvittu
it-vaunuja. Modernisointi kilpistyi
oleellisilta osiltaan siihen, että tutkaa
ei voi yhdistää mekaaniseen laskimeen. Välissä oli tarvittu pari miestä:
toinen lukee tutkan arvoja ja toinen
vääntää niitä laskimeen, osan ajasta
kolmella kädellä!
2010-luvulle tultaessa arveltiin
Marksmanin tulleen hieman vanhaksi. T-55:n alusta ei oikein riittänyt
painavalle tykkitornille. Ammunnanhallintajärjestelmän elektroniikan
”happaneminen” tunnettiin, kuivassa
varastossakin komponentteja pilaantuu. Kaluston alkuvaikeudet olivat
rasittaneet Marksmanin mainetta,
joten hylkäyspäätös oli käsillä. Aseet
sinänsä ovat edelleen ajan tasalla:
hyvä tarkkuus ja aikautettavia sirpalekranaattejakin saatavissa. Jokai58
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sessa vaunussa on tutka valvontaa
ja tulenjohtoa varten. Psit-miesten
kannalta tilanne oli kriittinen, kun
Marksman -koulutus lopetettiin.
Tankkien romuttaminen oli lähellä.
Nyt oli psit-miehillä vain muistot
vaalittavinaan. Niitä oli etenkin Lohtajalta, missä ilmatorjunnan tarkastaja ei useinkaan hyväksynyt miesten
rennontehokasta toimeliaisuutta. Pari
esimerkkiä:
Ilma-ammunta kestää kerrallaan
minuutin tai pari. Muu aika leirillä
on odotusta. Kerran Parolan pojat
joutessaan peittivät Jorma Nummisen lentohiekkaan, vain pää ja
toinen käsi jäi näkyviin. No, eikös
jumankauta juuri silloin nähdä ittarkastajan lähenevän. Jormaa ei
saa kaivettua ylös. Moitteisiinkaan
ei ollut varaa, kun oltiin tarkastajan
hampaissa jo muutenkin. Ratkaisuja
oli kaksi. Ajetaan GAZ Jopan
päälle tai laitetaan ämpäri päähän.
Ämpäri ehdittiin toteuttaa ja
Jopa valmistautui paljastuessaan
vastaamaan Lapille: ”Herra eversti,
suoritan maakuuntelua.
Lähde: PSPR:n historiikki 19452007 (420 sivua)
Kerran talvileirillä tarkastaja, ev
Lappi kyseli, miksi Nummisella oli
pitkähkö parran sänki. Jorman vastaus sai tarkastajan hiljaiseksi, mutta
vastaus kelpasi: ”Herra eversti, liikun moottoripyörällä, ja pakkasella
naama jäätyy helposti. Partakarvojen ansiosta kasvojen mikroilmasto
pysyy selvästi lämpimämpänä.”
Lähde: Juha Tuominen, Panssariilmatorjuntaa Suomessa 1942-2007
(134 sivua)

”Marsun” uusi tuleminen näyttää
melko varmalta. Yksi torni on jo
asennettu Leopardin alustalle, joten
nyt liikkuvuus riittää. Elektroniikan
pilaantuminenkin on hoidossa.
Muutamia komponentteja ei enää
löydy toimittajien hyllyistä, mutta
korvaavia osia etsitään muualta
tai valmistetaan itse. Millogin
pätevyys riittää hyvin haasteiden
ratkaisemiseen. Millogin puolelta
projektipäällikkönä Tampereella on
DI (insmaj) Esa Muikku.
Tarkempaa tietoa tarjotaan ilmatorjunta-aselajin 90-vuotisseminaarissa
5.9.2015. Vaakunasalissa pidettävän
Ilmatorjuntaseminaarin aiheita ovat
– Marksman, modernisoituna Leopardin alustalla
– ITO12 NASAMS, Bukin korvaaja.
Seminaarissa vertaillaan Bukin
ja NASAMSin kykyjä. NASAMSin tärkeimmät valmistajat:
järjestelmä/Norja ja ohjus/USA.
– ITO15 Stinger, USA-valmisteinen
olkapääohjus, jonka koulutus on
aloitettu Karjalan prikaatissa.
Pauli Thomenius
SU-vänrikki 1962

P.S.
ITPSV90 versus 35ITK88
Samoilla ampumatarvikkeilla, samalla ballistiikalla ja samoilla tykkien
putkilla päästään teoriassa samoihin
tuloksiin. Marksmanin osalta ammunnan valmistelu on kuitenkin helpompaa, kun ei tarvitse mittailla kantoja
eikä kaivaa poteroita ja kaapelikanavia. Aikatekijät ovat siis Marsun
puolella. Sehän tuo aina tullessaan
”poteron” ja valmiit viestiyhteydet.
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Kiltojen kesäpäivät

Muistorakennuksen tuloaulasta

Kalustoesittelystä

Puolustusvoimauudistuksen myötä
Jääkäriprikaatin joukkojen killat
Jääkäriprikaatin killan, Lapin ilmatorjuntakillan ja Pohjan jääkärikillan
jäseniä kokoontui Someroharjulle
viettämään kiltojen kesäpäiviä 3.5.7.2015. Tämä oli ensimmäinen kerta tässä laajuudessa. Jääkäriprikaatin
kilta on perinteisesti viettänyt päiviä
useampana kesänä.
Päiville osallistui vajaa 40 kiltalaista. Päivien ohjelmassa oli
perjantai-iltana tutustuminen saksalaisten sotilaiden hautausmaahan
Norvajärvellä.
Kiltaveli Eero Pajula esitteli hautausmaan. Hän vastaa sen hoidosta.
Hautausmaahan on haudattu 2683
vainajaa, joiden kaikkien nimet löytyvät muistokiviin hakattuina.
Lauantaina aamupäivällä Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston
komentajan evl Tero Ylitalo esitteli
joukkonsa ja sen käytössä olevaa
ilmatorjuntakalustoa.
Iltapäivällä tutustuimme Rovaniemeen vesitse eli suoritimme noin 2
tunnin jokiristeilyn Kemijoen Helmi
nimisellä aluksella.
Lauantaipäivän päätteeksi vietimme veljesiltaa Toramon Reserviläismajalla. Ennen sen alkua reserviläiset esittelivät ampumatoimintaansa
suorittamalla kaksi tilanteenmukaista
ampumanäytöstä.

Erilaisten aseiden esittely
Ilmatorjunta 3/2015
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Museomatka Belgradin
Belgrad, nykyisin Serbian pääkaupunki ja ennen Jugoslavian pääkaupunki, on kaupunkimatkailijalle
sopiva kohde. Tarpeeksi pieni kävellen tutustuttavaksi ja edullinen.
Kaupunki sijaitsee Sava-joen ja
Tonavan yhtymäkohdassa KeskiSerbian pohjoisosassa. Belgradin
kaupunkialueen väkiluku on noin
1,5 miljoonaa.
Keltit rakensivat Belgradin alueelle linnoituksen 300-luvulla eaa. Linnoituksesta tuli myöhemmin Rooman
valtakunnan pohjoinen raja-asema,
Singidunum. Noin 600-luvulla slaavilaiset bolgaarit siirtyivät alueelle ja
antoivat kaupungille nimen Beligrad,
”valkea kaupunki”.

Kaupunkinäkymiä
Kaupunki on ollut sodan jaloissa
useita kertoja, viimeksi Jugoslavian
sotien aikoina. Ja se näkyi kaupunkikuvassa. Huomasin kadun varrella
olevan banderolleja, joissa arvelin
tekstin kritiikin kohdistuvan USA:n,
Nato:n ja EU:n suuntaan. Hotellimme kadun varrella oli Jugoslavian
sodan aikana osittain täsmäpommin
tuhoamia rakennuksia, jotka olivat
jätetty korjaamatta, ilmeisesti muistomerkiksi. Kun kuvasin näitä rakennuksia, paikalle tuli tiukkailmeinen
sotilas, poliisi tai sotilaspoliisi ja sanoi, että vain kaksi kuvaa saa ottaa.
No, kävelimme saman kadun pätkän
pari kertaa eri aikoina.
Rakennus, jossa hotellimme oli,
alettiin rakentaa sairaalaksi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Rakentamisen aikana projekti muuttui,
eli rakennuksesta tehtiinkin hotelli.
Toisen maailmansodan aikana hotellissa majaili saksalaisia sotilaita.
Sodan aikana Belgradissa toiminut
saksalaisten sotilasradio (Soldaten60
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sender Belgrad) alkoi soittaa vuonna 1941 Lale Andersenin esittämää
Lili Marlene -laulua. Laulusta tuli
suosittu eri puolilla rintamalinjoja.
Suomessa Reino Palmroth (Palle)
suomensi laulun nimellä Lisa pien.

Nikola Tesla ja Tesla-museo
Amerikanserbialainen Nikola Tesla
oli fyysikko ja keksijä ja myös melko
mystinen henkilö. Hän syntyi tarinan mukaan ukkosmyrskyn aikaan
keskiyöllä 9.-10. heinäkuuta vuonna
1856 Smiljanin kylässä silloisessa
Itävallan keisarikunnassa. Smiljan
on noin 500 asukkaan kylä vuoristoisella seudulla nykyisessä läntisessä Kroatiassa. Teslan lapsuuden,
opiskelun ja työelämän vaiheet ovat
hyvin vaiherikkaat.
Tesla tunnetaan parhaiten monivaihevaihtovirtaan liittyvistä keksinnöistään, mutta Tesla oli erittäin
tuottelias keksijä muillakin aloilla.
Hän tutki mm. mittalaitteita, röntgensäteitä, lentämistä sekä suurtaajuisia
ja jännitteisiä vaihtovirtoja. Hänelle
on myönnetty ainakin 278 patenttia
26:ssa maassa. Eniten niitä on Yhdysvalloissa, Britanniassa ja Kanadassa.
Kaikkia Nikola Teslan keksintöjä ei
patentoitu. Tesla on patentoinut mm.
pystysuoraan nousevan ja laskeutuvan lentokoneen. Tesla työskenteli
1900-luvun alusta kuolemaansa
saakka kuolemansäteen parissa, jolla
pystyisi tuhoamaan lentokoneen 400
kilometrin päästä. Tämä projekti ei
valmistunut. Tesla kuoli vuonna 1943
USA:ssa hotelli New Yorkerissa.
Belgradin Nikola Tesla -museo on
perustettu vuonna 1952 ja avattu yleisölle 1955. Museo sijaitsee vanhassa
huvilassa Belgradin keskustan lähellä. Siellä on museoituna runsaasti
alkuperäisiä Teslan muistiinpanoja,

patentteja, suunnitelmia ja piirustuksia. Vain pieni osa on yleisölle esillä
museon alakerrassa. Museossa oli
tasatunnein demonstraatioita, joko
paikallisella kielellä tai englanniksi.
Demot alkoivat lyhyellä videoesittelyllä, jonka jälkeen esiteltiin laitteita
toiminnassa. Käydessämme paikalla
oli noin 30 hengen tila täynnä vierailijoita ja laitteiden demoja hädin
tuskin päästiin näkemään. Kierroksesta jäi kuitenkin vaikutelma mielenkiintoisesta keksijäpersoonasta ja
sekä serbialaisten halusta kunnioittaa
omaa keksijäänsä, vaikka tämä on
tehnyt elämäntyönsä ulkomailla.

Sotamuseo
Sotamuseo sijaitsee isossa puistossa mäen päällä Sava-joen mutkassa.
Museo on perustettu vuonna 1878.
Museo sijaitsee vanhassa linnoituksessa, siis erittäin sopivassa ympäristössä. Museon ensimmäiset muurit
lienevät roomalaisten tekemiä. Ulkoalueella on panssari- ja tykkikalustoa
pääasiassa ensimmäisestä ja toisesta
maailmansodasta.
Sisällä museokierros eteni historiallisesti keihäsajalta Jugoslavian sotiin.
Useissa alkuaikoja käsittelevissä vitriineissä kerrottiin hallitsijoista, sodista ja rajojensiirroista. Toinen maailmansodan tapahtumista esille tuotiin
partisaanisota ja Titon osuus siinä.
Partisaanit olivat improvisoineet erilaisia aseita, kuten kranaatinheittimiä
ja niitä oli tuotu museoon. Myöhemmistä ajoista oli esillä Jugoslavian
rauhanturvaamisoperaatiot. Viime
vuosituhannen lopun Jugoslavian
sodat ovat tuoneet uutta materiaalia
museoon. Vitriineissä oli ohjuksilla
ammuttujen risteilyohjusten ja lentokoneiden osia. Myös vastaosapuolen
käyttämiä tavaroita oli esillä, kuten

G-4 Super Galeb, jota oli ammuttu
Stinger-ohjuksella. Ohjus oli tehnyt
vauriota lentokoneen moottorin perään ja korkeusvakaajaan. Kone kuitenkin pääsi kentälle ja korjauspajalle,
jossa koneeseen vaihdettiin peräosa
ja taas kone palasi palveluskäyttöön.
Museossa oli myös Jugoslavian
sodassa alasammuttuja lennokeita,
mm. Predator. Ulkoalueella oli puinen
MIG-29, eli valemaali. Ulkoalueella myös oli runsaasti säänarmoilla
kunnostusta odottavia lentokoneita
ja ilmatorjuntaohjuksia.
Heikki Marttila

Ulkona oli saksalaisvalmisteinen
105 mm:n ilmatorjuntatykki.
Näitä olisi tarvittu myös Suomessa.
Vitriinissä oli pala risteilyohjuksesta, joka ammuttiin alas 27.5.1999
PVO S 2M -ohjuksella. Ohjus on
Strela tai sen kopio.

grafiittipommin osia ja köyhdytetystä
uraanista tehtyjä ammuksia.

Ilmailumuseo
Museo on perustettu vuonna 1957.
Nykyisen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Ivan Štraus, ja museo
avattiin vuonna 1989. Museo sijaitsee
lähellä Nikola Teslan lentokenttää.
Museon rakennus on ulkopuolelta
vaikuttava. Sisällä on keskuspilaria
kiertävät tasot, joten museon reunoilla on korkeutta lentokoneita varten.
Museo on aiemmin ollut koko Jugoslavian ilmailumuseo, nyt se on
vain Serbian ilmailumuseo. Museo
näyttää kärsivän varojen puutteesta
ja kunnostamatta on paljon harvinaista kalustoa. Museon näyttelyt ja
esineet kattoivat historiaa ilmailun
alkuajoista Jugoslavian sotaan. Vain
lennokkiurheilu puuttui.
Museossa on sekä siviili- ja sotilaskoneita. Jugoslavian ilmavoimilla on
ollut käytössä lentokoneita idästä ja
lännestä ja niitä oli esillä museon sisätiloissa. Lisäksi Jugoslavialla on ollut
omaa lentokonetuotantoa, joten nähtävää museossa riittää. Jugoslaviassa on
valmistettu myös purjelentokoneita.
Sotamuseon tavoin Ilmailumuseossa
oli esillä Jugoslavian sodan aikaista

vastapuolen tavaraa. Suihkuhävittäjien F-16 ja F-117 osia oli sotamuseon
tavoin myös täällä. Häivehävittäjä
F-117 oli tiputettu yleisimmän tiedon
mukaan Serbian S-125 Neva/Pechora
–ohjuksella. Vastapuolen pudotettujen lentokoneiden vastapainona oli

Linkkejä:
https://fi.wikipedia.org/wiki/Belgrad
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lili_Marleen
https://en.wikipedia.org/wiki/Lili_Marleen
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://en.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://www.tesla-museum.org/meni_en.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Museum,_Belgrade
http://www.muzej.mod.gov.rs/en/
https://en.wikipedia.org/wiki/Museum_of_
Aviation,_Belgrade
http://www.muzejvazduhoplovstva.org.
rs/?jez=eng
http://www.aeronauticalmuseum.
com/?jez=eng&id=1

Jugoslavian sotien
aikana alasammuttujen lentokoneiden
osia.
Ylimpänä F-16
ja alakuvassa F117-häivehävitttäjän kapiini.
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KENTÄN

KUULUMISIA

Ilmatorjunnan
90-vuotisjuhlan päiväjuhla
asianmukaiseksi juhlapaikaksi, jossa
vierailijat pystyivät näyttelyesineiden lomassa nauttimaan ohjelman
mukaisista esityksistä sekä cocktailtilaisuuden antimista. Kenrltn Hannu
Herranen ja ilmatorjunnantarkastaja
ev Ari Gröroos toivottivat kutsuvieraat tervetulleiksi suotuisissa sääolosuhteissa, joka tänä kesänä oli
harvinaista herkkua.

Vastaanottokomitea

Ilmatorjuntamuseo
juhlapaikkana
Ilmatorjunnan 90-vuotisjuhlien päiväjuhlaa viettiin 1.7. 2015 ilmatorjuntamuseolla. Mikäpä muu kohde
olisi ollut sopivampi päiväjuhlan
järjestämispaikaksi, sillä olihan
museossa olevien museoesineiden
kautta helppo päästä aselajimme
juhlatunnelmaan. Ilmatorjuntamuseon Tuusula-halli oli muutettu

Ilmatorjuntaa muistettiin
juhlassa laajalti
Päiväjuhlan avasi ev Ari Grönroos
omalla puheellaan. Maavoimien
esikuntapäällikkö kenrmaj Jorma
Ala-Sankila ja ilmavoimien operaatiopäällikkö eversti Sampo Eskelinen
toivat tämän jälkeen Maavoimien
ja Ilmavoimien terveiset juhlatilaisuuteen. Keskeisenä asiana puheissa
nousi esille ilmatorjunnan merkitys
kautta historiamme, mutta myös tämän päivän puolustusvoimissa. Ilmatorjunnan suorituskyky koettiin tällä
hetkellä hyväksi, mutta tulevaisuudessa ilmatorjunnan suorituskyvyn

Ev Ari Grönroos

Kenrmaj Jorma Ala-Sankila

Ev Sampo Eskelinen

Juhlayleisö odottamassa tilaisuuden alkamista
62



Ilmatorjunta 3/2015

kehittäminen on suurien haasteiden
edessä, johtuen tämän hetkisestä ja
lähiaikoina nähtävissä olevasta tilanteesta. Ilmatorjunta tulee kuitenkin
säilyttämään oman merkityksensä
osana ilmapuolustuksen kokonaisuutta.

Ilmatorjunnan vuosikirjan
julkaiseminen
Evl Vesa Sundqvistin toimittama
ilmatorjunnan vuosikirja kohtasi päivän valonsa päiväjuhlassa. Sundqvist
kävi läpi esitelmässään kirjan keskeisen sisällön. Ilmatorjunnan vuosikirja vie lukijansa pitkälti tutustumaan
puolustusvoimauudistuksen ja sen
vaikutuksiin eri ilmapuolustuksen
kokonaisuuksissa. Kirjan kirjoittajiksi on koottu laaja kirjoittajakunta,
joista paikalle oleville luovutettiin
painotuore vuosikirja.
Vuosikirjan julkaisun jälkeen
eversti evp Ahti Lappi piti juhlaesitelmän, jossa hän kävi läpi ilmatorjunnan 90-vuotisentaipaleen
tavalleen uskollisena asiantuntevasti
ja laaja-alaisesti. Päiväjuhlan virallinen osuus päättyi aselajimme perinnemarssin Nuijamiesten marssin
tahdissa.

Ilmatorjunnan vuosikirjan kirjoittajat palkittavana.

hyvän ruuan ja juoman kera. Ilmatorjuntamuseo tarjosi samalla myös
mahdollisuuden tutustua museonnäyttelyihin sekä ulkona olevaan
kalustonäyttelyyn.

Vapaamuotoinen osuus
Päiväjuhla päättyi cocktail-tilaisuuteen, jossa kutsuvierailla oli hyvä
mahdollisuus vaihtaa kuulumiset

Ahti Lappi pitämässä
juhlaesitelmää.

Kutsuvieraiden joukossa oli mm puolustusvoimien henkilökuntaa, aselajimme sotaveteraaneja sekä aselajimme
tujkijoita.

Ilmapuolustusta käsittelevät
uusimmat teokset ovat myynnissä
Ilmatorjuntamuseon kaupassa.
Voit tehdä tilauksen myös verkossa osoitteeseen
itmuseo@gmail.com, jolloin hintaan lisätään postituskulut.
Tutustu tarkemmin myynnissä oleviin tuotteisiin
osoitteessa www.ilmatorjuntamuseo.fi
Myyntituotto menee Ilmatorjuntamuseon hyväksi.

