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Majuri Mano-Mikael Nokelainen
Päätoimittaja

Tekniikan
tuottamaa tuskaa?
Johtamisjärjestelmä on ilmatorjuntajoukkojen tehtävän toteuttamisen
kannalta kriittinen tekijä. Ilman johtamisyhteyksiä tapahtuu johtamista vain
paikallisesti, joten suurella todennäköisyydellä ilmatorjuntajoukon tehtävä, ilmahyökkäyksen torjunta, epäonnistuu. Johtamisjärjestelmä on usein
yhdistetty hyvin tekniseen toteutukseen. Se näkyy entistä enemmän myös
ilmatorjuntajärjestelmissä. Mutta onko
johtamisjärjestelmien muutos vaikuttamassa myös joukkojen taktiikkaan
ja taistelutekniikkaan? Johtamisjärjestelmäalan merkityksestä voi lukija
päätellä kapteeni Jarkko Linnen artikkelista, jossa hän kuvailee johtamisjärjestelmäupseerin ponnisteluja Ilmatorjuntaharjoituksen toimeenpanossa.
Tämä herättänee ajatuksia edellä esitettyyn kysymykseen, muttei kuitenkaan siihen vastauksia. Tähän palataan
ensi vuoden numeroissa.
Tästä numerosta käynnistyy kolmen lehden jatkumo periaatteella
tekniikka-taktiikka-taistelutekniikka.
Tekniikan osalta pureudutaan välillä
asejärjestelmien ulkopuolelle, mutta
kuitenkin kriittiseen tekijään eli johtamisjärjestelmään ja sen teknisiin haasteisiin. Johtamisjärjestelmänumeron
ideana on luoda katsaus Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäalan toimijoihin ja nykytilaan sekä johtamisjärjestelmien vaikutukseen asejärjestelmien
suorituskyvylle. Konkreettisena tuotoksena esitellään uusi ilmatorjunnan
tuliasemapääte, TASP06.

Seuraavassa numerossa on teemana taktiikka. Tarkoituksena on jälleen avata kadoksissa oleva taktiikan
keskustelu ja sen myötä herkistellä ilmatorjuntaihmisten taktista ajattelua.
Tammikuussa tulee nettisivuille lehden taktiikka -teemaan liittyvä päätoimittajan avauspuheenvuoro, joka
toivottavasti herättää keskusteluja ja
tuottaa kirjoituksia lehden seuraavaan
numeroon.
Peräänkuulutin ensimmäisessä toimittamassani numerossa lukijoiden
palautetta sekä lehden kehittämisideoita. Palautetta ei juuri ole tullut – ollaanko lehteen siis tyytyväisiä? Otan
kuitenkin mielelläni vastaan kaiken
palautteen ja ennen kaikkea myös toiveita käsiteltävistä aiheista. Asian helpottamiseksi on lehdelle luotu myös
palautekanava nettiin. Eli jos haluat
antaa palautetta tai kehittämisideoita,
siihen on mahdollisuus sivuilta www.
ilmatorjunta.fi. Tarvittaessa palautteen
purkua jatketaan lehden palautepalstalla.
Kulunut vuosi on taas ollut työntäyteinen itse kunkin osalta. Nyt on
vuosi vaihtumassa ja hetki aikaa juhlaan sekä hengähtämiselle perheiden,
sukulaisten ja ystävien seurassa. Toivotan lukijoille hyvää joulua sekä menestyksekästä vuotta 2011!
Samalla onnittelen myös Itsenäisyyspäivänä ylennettyjä sekä palkittuja!
Päätoimittaja

puheenjohtajalta

Eversti (evp) Ari Rautala
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenet,
En tiedä mistä johtuu, mutta ensi
vuonna on jäsenistössämme tavallista enemmän merkkipäiväänsä viettäviä. Ikähaitarin yläpäässä täytetään
90 vuotta ja alapäässä se perinteinen
50 vuotta. Saattaa olla, että ykköseen
päättyvä syntymävuosi jotenkin ohjaa ilmatorjuntahenkiseksi. Teoriani on ilmeisesti varsin ohutta laatua.
Jäsenistöstä haluaisin mainita,
että tänä vuonna jäsenyytensä menetti noin 150 perus- ja vajaat 90 nuorisojäsentä. Syynä on yksinkertaisesti
jäsenmaksun laiminlyönti sääntöjen
edellyttämänä aikana. Minusta jäsenkunnan lukumäärä elää kaikkina
vuosina. Nykypäivän ihmistä vedetään samanaikaisesti niin moneen
suuntaan, että yksi yhdistys jää helposti jalkoihin. Edellä mainitut luvut eivät tilastollisesti ole mullistavia. Näin vaan tapahtuu joka vuosi.
Ja edelleen jäsenistöstä. Yhdistyksen hallitus aikoo profiloida jäsenensä. Mitä se on? Erilaisilla taulukko-ohjelmilla voidaan selvitellä
sitä, millainen on jäsenkuntamme
koostumus eli jäsenen profiili. Tällaista profiilitietoa voidaan käyttää
hyväksi suunniteltaessa esimerkiksi yhdistyksen tulevia painopisteitä.
Ajatus on mielestäni hyvä ja vähintään kokeilun arvoinen.
Viimeisessä hallituksen kokouksessa päätettiin, että luovutaan perinteisestä osastokokouksesta. Katsottiin, että parempaan tulokseen päästään ns. hallituksen suunnitteluko-

kouksella, johon osastojen edustus
on tietenkin erittäin toivottavaa. Idea
on niin muhkea, että sitä ei edes ensimmäisellä kerralla kykene toteuttamaan maamme rajojen sisäpuolella.
Suunnittelukokouksen yksityiskohdista kirjoitetaan toisaalla.
Yhdistyksen hallitus kokoontuu
ensi vuoden tammikuun 12. päivänä. Tulevassa kokouksessa käsitellään muun muassa päättynyttä vuotta
ja pohditaan vuoden 2011 toiminnan
suuntaviivoja. Ilmoitan tästä siksi,
että hallitus ottaa halukkaasti vastaan
esityksiä toiminnan suuntaviivoiksi.
Yhteydenotto voi tapahtua vaikkapa
osastovastaavan tai allekirjoittaneen
kautta (ari.rautala@gmail.com).
Tässä lehdessä puhutaan edelleen vuoden ilmatorjuntaupseerista.
Yhdistyksen hallitus on pohtinut nimeä ja päätynyt ”vuoden ilmatorjuntamieheen”. Säännöt kun estävät nimenmuutoksen välittömän toimeenpanon. En usko, että ”-mies” herättää
suuriakaan intohimoja tasa-arvolaisten piirissä. Onhan meillä edelleen
kirkkoherraa, lautamiestä, luottamusmiestä jne. Toisaalta en malta
olla toteamatta, että puolustusvoimissa on edetty kohti pehmeämpää
linjaa. Ei ole enää sotaministeriötä,
sotamiestä, sotaväkeä, sotarovastia,
sotakorkeakoulua, sotaväen päällikköä yms. Siis sana ”sota” on liian aggressiivinen arkikäyttöön. Toivottavasti ”ilmatorjuntamies” säilyttää
asemansa. No, meni vähän viisaste-

luksi ja samalla sivuraiteelle.
Lopuksi ihan toinen asia. Ihmisen pitää tehdä elämänsä aikana useita valintoja. Toiset niistä ovat helppoja ja toiset vaikeampia. Minäkin olen
nyt valintatilanteessa ja päätökseni
tehnyt. Minä en voi jatkaa seuraavan
vuosikokouksen jälkeen ilmatorjuntayhdistyksen hallituksen puheenjohtajana enkä ylipäätään hallituksen
jäsenenä. Yritän myötävaikuttaa seuraavan puheenjohtajan löytämisessä.
Lopuksi pyydän toivottaa kaikille lukijoille mitä parasta Joulua
ja Hyvää uutta Vuotta 2011!
Ari Rautala
Puheenjohtaja
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

Ilmatorjunnan
johtamisjärjestelmä
Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmän
todellinen suorituskyky ratkaisee jatkossakin yhtenä tärkeänä osatekijänä
koko taistelun lopputuloksen. Johtamisjärjestelmän kautta yksiköiden
saama toiminnan ohjeistus, tilannetietoisuus ja johtamistoimenpiteet
luovat ilmatorjuntajoukoista tehokkaan palasen osana ilmapuolustuksemme kokonaisuutta.
Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmää on kehitetty viime vuosina
pitkäkestoisella ja vaativalla kaksivaiheisella hankkeella. Hankkeen
yhtenä keskeisenä tavoitteena on
ollut integroida täysimääräisesti ilmatorjunnan johtaminen osaksi ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän kokonaisuutta. Hankkeessa on
kyetty myös ottamaan käyttöön uutta
kehittynyttä teknologiaa. Tämä hanke tulee näillä näkymin päättymään
vuonna 2012.
Ilmatorjunnan johtamisjärjestelmähankkeen myötä ilmatorjuntapatteriston johtoportaat on päivitetty
mallista 87 malliin 06. Samalla on
hankittu täysimääräisesti kaikille sodan ajan ilmatorjuntayksiköille uusi
johtamisvälineistö digitaalisine radioineen ja uudentyyppisine tuliasemapäätteineen. Ilmatorjunnan tutkat on
jo modernisoitu MOSTKA87M-kaluston osalta. Muiden maalinosoitustutkakalustojen osalta modernisointi
on parhaillaan käynnistymässä. Ilma6 • Ilmatorjunta 4/2010

torjuntarykmentin johtoportaan kehitystyö ja uuden kaluston hankinnat ovat myös parhaillaan käynnissä.
Hankkeen myötä on lisäksi saavutettu kansainvälinen yhteensopivuus
(LLAPI). Eli osaaminen ja ”rauta”
on jo pääosin hankittu. Jatkossa keskitytään vielä hankintojen ”häntien”
hoitamiseen sekä kehittämään uutta
ohjelmistoa (JADEC2).
Esitän kiitoksen sitkeästä työstä
kaikille tähän haasteelliseen hankkeeseen osallistuneille. Pääosa hommista on hoidossa ja loppurutistus
siintää vielä edessä. Jatkossa kehitetään koko ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmää yhteisillä resursseilla. Tämän jatkotyön resursseineen
tulee tulevaisuudessa kaikilta osin
pitää sisällään myös ilmatorjunnan
johtamisjärjestelmän - ei vain ilmavoimien osuuden kehitystyön.
Vaikka ilmatorjunnan tulenkäytön johtamisen välineistö onkin
kehittymässä kovaa vauhtia, hakee
johtamisen käytännön toteutus vielä terminologian ja toimintatapojen
osalta uomiaan. Esimerkiksi nykyaikaisessa uhkaympäristössä aktiivisia
valvontajärjestelmiä voi käyttää menestyksellisesti vain ajallisesti hetkellisesti sekä taisteluteknisesti oikein ryhmitettynä. Tämä korostaa
jatkossa entiseen verrattuna aivan
toisella tasolla oikeanlaisen tutkataktiikan tai laaja-alaisemmin tarkas-

teltuna valvontataktiikan merkitystä.
Esimerkiksi tämän osa-alueen ideointiin, kouluttamiseen ja harjoitteluun tulee jatkossa panostaa selkeästi
entistä enemmän resursseja.
Eri johtamisjärjestelmiin liittyvät
ongelmat - esimerkiksi siirtoteiden
kapasiteetissa tai toimintavarmuudessa - peitetään nykyään usein ainakin ylätasolla piirtämällä esittelykelmuihin pilvi ongelmakohdan päälle. Vaikka osajärjestelmät toimisivat
hyvin rauhan ajan laboratorio-olosuhteissa, on aina suurena haasteena
kokonaisuuden toimivuus sodan ajan
säälimättömissä häiriötilanteissa. Tämän vuoksi uskominen pelkästään
- sinänsä toimivaan ja suhteellisen
halpaan - rauhan aikaiseen käyttöön
tarkoitettuun teknologiaan voi kostautua kriisin aikana. Tällöin kapasiteetin käyttöasteet ovat aivan toista
potenssia sekä vastustajan vastatoimenpiteet aina pirullisen nerokkaita
ja monipuolisia. Emme saa jatkossa
rakentaa liian monimutkaisia, paljon
tiedonsiirtokapasiteettia ja ylläpitoresursseja vaativia, tietoturvaltaan
vaatimattomia sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan helposti lamautettavissa olevia johtamisjärjestelmiä.
Terveisin ilmatorjunnan
tarkastaja, eversti Rauno Lankila
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Prikaatikenraali Kari Salmi
Johtamisjärjestelmäpäällikkö
Pääesikunta

Johtamisjärjestelmäpäällikön
tervehdys
Elämme mielenkiintoista ja haastavaa aikaa. Tietohallinnon osuus kaikessa toiminnassa kasvaa vääjäämättä yleisen teknologisen kehityksen
seurauksena. Puolustusvoimat haluaa olla vahvasti mukana panostaen suorituskyvyn ylläpitämiseen ja
kehittämiseen teknologiaa hyödyntämällä samalla kun organisaatioita tulisi virtaviivaistaa ja madaltaa
sekä keskittää toimintoja niin, että
päällekkäisyyksiä poistamalla ja toimintoja tehostamalla päästäisiin aitoihin kustannussäästöihin. Jokainen
muutos on investointi, jonka hyödyt
mitataan vasta, kun toiminta on vakiintunut ja vanhat rakenteen on
kyetty purkamaan pois ja turhasta
todella luopumaan. Yhtälö on haasteellinen, sillä leikkausten toivotaan
tuovan säästöjä saman tien. Budjettileikkauksilla tehty rationalisointi on
aina myöhässä ja kohdistuu yleensä
seurauksiin - ei syihin.
Vain todennetulla suorituskyvyllä on merkitystä, sillä tämä on sekä
sisäisen että ulkoisen uskottavuuden
tae. Järjestelmien tulee toimia kaikissa olosuhteissa ja tukea niitä johtamisen ja vaikuttamisen prosesseja,
jotka ovat oleellisia pyrkiessämme
asetettuihin tavoitteisiin. Kineettisen vaikuttamisen lopputulos on
helppo mieltää ja siksi varsinaisten
asejärjestelmien hankintaperustelut
ovatkin helposti ymmärrettäviä. Voi-

daan kuitenkin kysyä, kyetäänkö monimutkaisten tietoverkkoihin perustuvien järjestelmien toiminta takaamaan vaativissa uhkaskenaarioissa?
Asejärjestelmän tehokas käyttö on
riippuvainen tilannekuvasta, päätöksentekoprosessin toimivuudesta,
johtamisedellytyksistä sekä maalien
valinnasta ja niiden osoittamisesta
valitulle järjestelmälle. Ketjun onnistuminen riippuu sitä tukevan teknologian ja tietoverkkojen toimintakyvystä. Tietoverkot ja järjestelmät on
siis kyettävä suojaamaan koko ajan
- siis paljon ennen kuin varsinaista
aseiden käyttöä.
Viimeisimmät verkkohyökkäykset, kuten Stuxnet, eivät ole vain
verkkosivuihin tai palveluihin kohdistuvia demonstraatioita, vaan täsmäiskun kaltaisia, ajan, paikan ja
kohteen suhteen rajattuja operaatoita, joiden suunnittelu ja toimeenpano vaativat mittavan määrän työtä ja
erityisen vankkaa osaamista. Tällainen toiminta on hyvin organisoitua ja
tavoitehakuista ja on todennäköistä,
että se lisääntyy lähitulevaisuudessa.
Hyökkäyksen voi aiheuttaa heikosti
suojattujen järjestelmien toimintakyvyttömyyden juuri kriittisimmällä hetkellä. Lamauttamisen aiheuttava ohjelmanpätkä voidaan istuttaa
järjestelmään odottamaan aktivoitumista hankkeen elinkaaren missä
vaiheessa tahansa. Tämän vuoksi

tietoturvallisuus tulee varmistaa jo
ideointi- ja esisuunnitteluvaiheesta
alkaen.
Täytyy siis ymmärtää, millä keinoin järjestelmiimme voidaan vaikuttaa ja miten se on toteutettavissa.
Kohteina eivät ole vain puolustusvoimien järjestelmät, vaan laajasti koko
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen edellyttämät funktiot, olipa
kyseessä sitten vaikkapa liikenne,
pankkitoiminta, energiahuolto tai
sotilaallinen maanpuolustus. Tietoverkkopuolustus on siis keskeistä
YETT-strategian mukaista yhteistoimintaa. Turvallisuusviranomaisten,
Viestintäviraston, alan yritysten ja
tutkimuslaitosten yhteistyöllä - kansainvälistä yhteistoimintaa unohtamatta - voidaan luoda sellaista osaamista ja suorituskykyä, joka on tarpeen niin rauhan ajan kuin kriisienkin toimintakyvyn ylläpitämiseksi.
Nyt tulisikin varmistaa, että panostus syntyviin uusiin suorituskykyihin
on riittävä, nykyisistä taloudellisista
haasteista huolimatta. Aika on tälle
kypsä ja investointi tietoverkkopuolustukseen on varma sijoitus yhteiskunnan turvallisuuden ja toimintakyvyn varmistamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.
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huomionosoituksia

Ilmatorjunnan ansioristit 30.11.2010
Ilmatorjunnan ansioristi on Suomen ilmatorjunnan piirissä ja muuten sen hyväksi tehdystä
ansiokkaasta työstä myönnettävä kunniamerkki. Yhteisöille Ilmatorjunnan ansioristi luovutetaan kehystettyyn omistuskirjaan kiinnitettynä. Erityisen ansiokkaasta toiminnasta risti
voidaan myöntää siivitetyn ammuksen kera.
Ensimmäiset Ilmatorjunnan ansioristit luovutettiin ilmatorjunnan 70-vuotisjuhlan kunniaksi
30.11.1995.
Sääntöjen mukaiset ansiot täyttäviä henkilöitä
on runsaasti, mutta ansioristin arvon säilyttämiseksi niitä jaettiin tänäkin vuonna rajoitetusti.
Ilmatorjunnan tarkastaja on myöntänyt ansioristit ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.2010
seuraaville henkilöille:

I luokka
Ev Risto Häkkinen
Evl Hannu Kylmäniemi
II luokka
Insev Hannu Kihlman
Evl Vesa Tuunainen
Maj Juhani Helin
Maj Reijo Ohrankämmen
Kapt Risto Kauppila
Res kapt Erkki Pylvänäinen
Ylil Kai Mertala
Ylil Jari Boman
Ylil Erkki Knuutila
Sotmest Seppo Raitio
Projektipääll Jukka Mäkinen
Onnittelemme ansioristin saajia!

Mastsystem Int’l Oy trading as Cobham Mast Systems
Puh. (013) 737 7111, faksi (013) 737 7113
www.cobham.com/mastsystems
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Everstiluutnantti Jarmo Sinkkonen
Johtamisjärjestelmäosasto
Pääesikunta

Tieto moninkertaistaa voiman
- verkostoituneesta
puolustuksesta tehoa taisteluun
Yksinkertaistettuna verkostoituneessa puolustuksessa on
kyse ajattelutavasta jakaa ja
hakea aktiivisesti johtamiselle
tarpeellista tietoa ja käyttää
sitä johtamisessa kaikilla tasoilla. Nykytekniikka tarjoaa tälle
erinomaiset mahdollisuudet.
Modernien tietoverkkojen ja johtamisjärjestelmien käyttö tuottaa
ajantasaisen tilannekuvan ja
tarjoaa ennennäkemättömät
mahdollisuudet informaation
välittämiseen sekä johtamiseen.
Verkottumisen avulla mahdollistetaan joukkojen ja eri toimintojen tehokas taistelu ja toiminta.

näin moninkertaistaa tehtävien toteuttamisen tehokkuus.
Verkostopuolustuksessa toteutetaan ihmisten ja tekniikan verkostoituminen - liitettävyys ja yhteentoimivuus. Tämä mahdollistaa informaation jakamisen oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan, oikeassa muodossa ja
turvaa tiedon luottamuksellisuuden
sekä estää tiedon pääsyn vääriin käsiin. Verkostopuolustus mahdollistaa
eri puolustushaarojen ja aselajien toiminnan yhteensovittamisen tarvittaessa hyvinkin nopeasti ja vastaa aiempaa paremmin äkillisesti muuttuviin taistelutilanteisiin.

Verkostokeskeinen sodankäynti
(Network Centric Warfare) on Yhdysvalloissa 90-luvulla kehitetty uudenlaista sodankäyntitapaa kuvaava
käsite. Verkostosodankäynnissä tavoitteena on saavuttaa vastustajaa
parempi tilannetietoisuus. Hyvä tilannetietoisuus mahdollistaa nopean,
oikea-aikaisen ja tilanteeseen nähden
oikeiden päätösten tekemisen. Tällöin joukkojen ja tulen käyttö sekä
tukitoiminnot voidaan optimoida ja

Myös Suomen puolustusvoimat on
määrätietoisesti siirtynyt entistä
verkostoituneempaan toimintatapaan 2000-luvun alkupuolelta alkaen. Verkostoavusteinen puolustus on
suomalaiselle verkottuneelle tietoyhteiskunnalle luonteva malli maanpuolustukseen.
Kehitystyötä ohjaa kansainvälisen yhteensopivuuden taustavaatimus. Siksi verkostoitunutta puolustusta kehitetään laajasti myös

Suomi kehityksessä
mukana

Tietovarannot säilyvät useissa,
suojatiloihin sijoitetuissa, toisiaan varmentavissa palvelinhotelleissa. (SA-kuva)

kansainvälisillä foorumeilla. Suomi
tekee työtä useiden maiden kanssa
kahdenvälisesti, tehostaa yhteistoimintaa pohjoismaiden kanssa, on
aktiivisesti mukana kansainvälisten
organisaatioiden, kuten Euroopan
unionin ja Naton alaisissa kehittämisyhteisöissä. Lisäksi olemme jäsenenä monenkeskisessä, EU:hun ja
Natoon kuulumattomissa yhteistyöverkostoissa. Kansainvälinen kehittämisyhteistyö mahdollistaa tehokIlmatorjunta 4/2010 • 9
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Tietoliikenneyhteyksiä valvotaan tilannekeskuksissa jatkuvasti. (SA-kuva)

kaiden ratkaisujen käyttöön saannin
maailmalta ja tuo mukanaan myös
kustannussäästöjä.

Päätehtävät kirkkaana
mielessä
Verkostoavusteista puolustusta kehitettäessä on huomioitu puolustusvoimien kaikki kolme päätehtävää
- Suomen sotilaallinen puolustus,
muiden viranomaisten tukeminen ja
osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan.
Viranomaisyhteistyö on keskeisessä asemassa Suomen kriisivalmiudessa ja maanpuolustuksessa.
Siksi verkostoituvaan puolustukseen liittyy oleellisesti kaikkien viranomaisten välinen yhteistoiminta
ja tiedonvaihto. Tätä ollaan tehostamassa muun muassa viranomaisten
turvallisuusverkkohankeen avulla,
joka mahdollistaa eri viranomaistahojen nykyistä tehokkaamman tiedonvaihdon ja yhteistoiminnan kustannustehokkaasti.
Kansainvälisen yhteentoimivuuden (interoperability), vaatimus taas
luo edellytykset johtamisjärjestelmän osalta osallistua kansainvälisiin
harjoituksiin ja kriisinhallintaoperaatioihin. Se mahdollistaa käytännön
toteutuksen esimerkiksi Euroopan
unionin keskinäisen avunannon ja
yhteisvastuulausekkeen velvoitteille
ja tarvittaessa sotilaallisen avun vas10 • Ilmatorjunta 4/2010

taanottamiseksi. Samalla ei myöskään synny esteitä toiminnallisella
ja teknisellä tasolla liittyä Natoon,
mikäli poliittinen päätös jäsenyydestä joskus tulevaisuudessa tehtäisiin.

PVJJK:n organisaatio (SA-kuva)

Ilmapuolustuksen ja ilmatorjunnan
taistelun tehokkuus on aivan ratkaisevasti kiinni hajallaan olevien sensoreiden, tuli- ja tukiyksiköiden sekä
johtamispaikkojen välisestä tiedonkulusta. Monissa tapauksissa tiedon
tosiaikaisuus tai vain hyvin lyhyiksi
jäävät viiveet ovat välttämättömiä,
jotta tiedolla olisi merkitystä. Hyvänä esimerkkinä tästä on ilmatilannekuva, jonka maalitiedot jaetaan viestiverkkoja pitkin kaikille ampuville
yksiköille.
Ilmatorjunnan johtamislaitteiden
kehitys mahdollistaa entistä tarkempien ja ajantasaisempien tietojen jakamisen kaikille tarvitsijoille. Johtokeskuksissa tiedetään yksiköiden

ryhmitys, valmius ja tilanne entistä
paremmin. Yksikkötasalla saakka
taas on käytettävissä maavoimien tietojärjestelmän (MATI) kautta mm.
pintatilannetietoja niin vihollisesta,
tiestön käytöstä, huollon tukeutumisesta jne., jolloin oma toiminta
voidaan sopeuttaa mahdollisimman
hyvin nopeastikin muuttuviin tilan-

teisiin. Verkostoitunut toimintatapa
luo myös hyvät edellytykset rinnakkaiselle johtamisprosessille, jolloin
suunnittelu ja johtaminen tapahtuvat
samanaikaisesti organisaation eri tasoilla. Tällöin ilmatorjunnan suunnittelu- ja toimeenpanosykliä on mahdollista nopeuttaa.
Kun merkityksellinen tieto on

tosiaikaisesti tarvitsijoiden käytössä, voidaan optimoida ilmatorjunnan käyttö, kyetään reagoimaan yllättäviin tilannemuutoksiin nopeasti
sekä voidaan ennakoida eteen tulevia
tapahtumia. Verkostoituminen moninkertaistaa voimamme taistelussa.

Verkoston rakentajat
Verkostoperusteista puolustusta kehitetään Puolustusvoimissa kokonaisvaltaisesti ja kehittämiseen osallistuvat
erityisesti suunnittelu-, operatiivinen ja
johtamisjärjestelmäala. Monet muutkin toimialat työskentelevät verkostoituneen puolustuksen kehittämisessä oman erityisosaamisensa puitteissa.
Johtamisjärjestelmäala vastaa
verkostopuolustuksen teknisestä kehittämisestä ja toteuttamisesta. Johtamisjärjestelmäalan henkilöstöä työskentelee kaikkialla Puolustusvoimissa aina Pääesikunnasta joukko-osastotasalle saakka.

Pääesikunta ja puolustushaaraesikunnat
Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosasto vastaa puolustusvoimien
johtamisjärjestelmän valmiudesta,
kansallisesta ja kansainvälisestä yhteensopivuudesta sekä kehittämisestä. Lisäksi johtamisjärjestelmäosasto
johtaa ja kehittää puolustusvoimien
tietohallintoa. Jotta Puolustusvoimien toiminta nivoutuu saumattomasti muuhun yhteiskuntaan, osasto on
asettanut pysyvän yhteysupseerin liikenne- ja viestintäministeriöön.
Maa-, Meri- ja Ilmavoimilla on
puolustushaaraesikunnissaan omat
johtamisjärjestelmäosastot, joiden
työskentelyn pääpaino on puolustushaarojen oman johtamisjärjestelmän
sekä puolustushaarakohtaisten järjestelmien ylläpito ja kehittäminen.

Johtamisjärjestelmäalan
”valmiusyhtymä”
Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen (PVJJK) tehtävä
on mahdollistaa Puolustusvoimien johtaminen ja tehokas toiminta
tarjoamalla käyttäjien tarvitsemat
tietopalvelut niin kotimaassa kuin
ulkomaillakin kaikissa olosuhteissa normaaliajasta poikkeusoloihin.
Johtamisjärjestelmäkeskus vastaa
pääosasta Puolustusvoimien viestintäverkkoa ja osaltaan kaikille yhteisten, sekä hallinnollisten että operatiivisten johtamisjärjestelmäpalveluiden kehittämisestä ja ylläpidosta.
PVJJK toimii kolmellakymmenellä paikkakunnalla ja sen palveluksessa on noin 800 työntekijää.
Työntekijöistä pääosa on siviilihenkilöstöä. Keskuksen johto, Hallintoosasto ja Tuotanto-osaston keskitetyt
osat toimivat Jyväskylässä ja Kehitysosasto Espoon Kilossa. Palvelutuotanto toteutetaan neljässä alueellisessa Johtamisjärjestelmäkeskuksessa (Oulu, Mikkeli, Hämeenlinna,
Turku) sekä tietopalvelukeskuksissa Tampereella ja Mikkelissä. Lisäksi kohta jo nimeään uudistava Verkostopuolustuksen Kehittämiskeskus kuuluu Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskuksen organisaatioon, vaikka saakin ohjauksensa
suoraa Pääesikunnan operatiiviselta
osastolta. Se aloitti toimintansa Riihimäellä viime kesänä.

Muuttuvan yhteiskunnan ja
Puolustusvoimien tarpeista johtuen
PVJJK:n organisaatiota, tehtäviä ja
sen myötä mahdollisesti myös toimipisteiden sijaintia tullaan tarkentamaan.

Tietohallintopäälliköt
avainasemassa
Joukko-osastoissa ja esikunnissa
(vast) toimivat tietohallintopäälliköt alaisineen. He ovat verkostoituneen toimintatavan perusmuurareita,
kaikkein keskeisimpiä moottoreita.
He ovat avainasemassa vaikuttamassa ratkaisevasti siihen toimintatavan
muutokseen, joka on edellytyksenä
verkostoitumiselle ja sen tuomille
eduille puolustusvoimissa. Tärkeää
työtä tehdään ruohonjuuritasolla ohjeistamalla, kouluttamalla ja opastamalla henkilöstöä.
Uudet laitteet ja sovellutukset
eivät itsessään tuota mitään hyötyä.
Vain näiden laitteiden ja sovellusten
käyttäminen tuottaa sen hyödyn.
Johtamisjärjestelmäalan päivittäisestä toiminnasta sekä alan monipuolisuudesta saatte kuvan toisaalla
tässä lehdessä löytyvästä artikkelista.
Kirjoittaja toimii Ilmatorjunta
yhdistyksen varapuheenjohtajana.
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Insinöörieversti Jouko Lindh
Osastopäällikkö
Johtamisjärjestelmäosasto
Ilmavoimien Esikunta

Ilmavoimien
johtamisjärjestelmäalan kehittyminen
Ilmavoimien tehtävä


Suomen ilmavoimien tehtävänä on
maamme ilmatilan valvonta ja alueellisen koskemattomuuden turvaaminen koko valtakunnan alueella
sekä ilmasta tapahtuvan hyökkäyksen torjunta. Tärkeä tehtävä on myös
väestön suojaaminen ja tärkeimpien
valtakunnallisten kohteiden sekä
maa- ja merivoimien taistelujen suojaaminen. Muina tehtävinä ovat virka-avun antaminen, pelastustoimintaan osallistuminen ja viranomaisten
tukeminen. Osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallin-

taan tehtävään soveltuvalla valmiusyksiköllä ja muulla henkilöstöllä on
noussut viimeaikoina yhä merkittävämmäksi ilmavoimien tehtäväksi.
Viime vuosina ilmavoimia ja ilmatorjuntaa on nivottu yhä tiiviimmin
yhteen yhteiseksi ilmapuolustusjärjestelmäksi samaan tapaan kuin käytäntö oli viime sotien aikana.

Ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan rakenne
Ilmavoimien organisaatiorakenne
on ollut melkoisessa myllerryksessä
viime vuosina. Muutos on näkynyt

Ilmavoimien perinteiset tehtävät, hävittäjätorjunta ja ilmasuojelu ovat täydentymässä ilmatorjunnan myötä kokonaisilmapuolustukseksi.
12 • Ilmatorjunta 4/2010

luonnollisesti myös ilmavoimien johtamisjärjestelmäalalla. Ilmavoimissa
rauhan aikainen johtamisjärjestelmäala koostuu tällä hetkellä seuraavista
toimijoista:
–– Ilmavoimien Esikunnan johtamisjärjestelmäosasto (A6), jossa
˚˚ johtamisjärjestelmäsuunnittelusektori
˚˚ tietojärjestelmäsektori
˚˚ viestisektori
–– Ilmavoimien Materiaalilaitoksen
johtamisjärjestelmäosat:
–– hankeosaston valvonta-, johtamis- ja tiedonsiirtojärjestelmäsektorit,
˚˚ viestitekniikkaosasto (aik. Ilmavoimien Viestitekniikkalaitos, IVL)
˚˚ suunnitteluosaston hankintasektorin viestitekniikkajaos
(aik. LentoTL:ssa)
–– Lapin, Satakunnan ja Karjalan
Lennostojen Esikuntien operatiivisten osastojen johtamisjärjestelmäsektorit ja huolto-osaston valvonta- ja johtamisjärjestelmien
kunnossapitosektorit
–– Lennostojen viestitekniikkakeskukset
–– Lennostojen pääjohtokeskusten
tekniset keskukset
–– Tutka-asemien tekninen henkilöstö
–– Ilmasotakoulun ja Ilmavoimien
Teknillisen koulun johtamisjärjestelmäsektorit ja viestikorjaamot



Ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan toiminnoista johto- hankeja koulutus- sekä keskitetyn huollon
osuudet ovat ryhmittyneet Tikkakoskelle. Jokaisesta lennostosta ja
koulusta löytyy ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan operatiivisia ja
huoltotoimintoja. Lennoston esikunnan operatiivisella osastolla sijaitseva johtamisjärjestelmäsektori
antaa operatiivisen ohjauksen johtamisjärjestelmien kunnossapitoa ohjaavalle valvonta- ja johtamisjärjestelmien kunnossapitosektorille, joka
edelleen ohjaa lennoston viestitekniikkakeskusta.
Vuoden 2007 alusta perustettiin
Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus, PVJJK. Sen vastuulle tuli
mm. yhteisten operatiivisten ja hallinnollisten palvelujen tuottaminen
kaikille puolustusvoimien joukoille.
Ilmavoimien johtamisjärjestelmäalalta siirtyi PVJJK:n palvelukseen
30 henkilöä. Muutoksessa ilmavoimien vastuulle jäi huolehtiminen
omasta kohdearkkitehtuuristaan ja
palvelujen tuottamisesta. Tehtävien
jakaminen organisaatioiden välillä
suunniteltiin johtamisjärjestelmäalan toimintatapamallissa.

Johtamisjärjestelmäalan
tehtävä
Ilmavoimien johtamisjärjestelmätoimiala tuottaa ilmapuolustukselle
sen tarvitsemat valvonta- ja johtamisjärjestelmät, tietojärjestelmät, operatiivisen ja tulenkäytön johtamisen
ja ilmavalvonnan tiedonsiirtoyhteydet sekä vastaa sähkömagneettisen
spektrin hallintaan ja käyttöön liittyvistä tehtävistä.
Ilmavoimien johtamisjärjestelmätoimialalla on vastuu ilmapuolustuksen taktisen johtamisen ketjun
kaikkien osakokonaisuuksien kehittämisestä ja elinjakson aikaisesta ylläpidosta. Ilmapuolustuksen taktisen
johtamisen ketju alkaa sensorijärjestelmistä, mm tutkajärjestelmistä,
passiivisista sensoreista ja aisti-ilma-

Ilmavoimien jojä-alan toiminnot ovat keskittyneet Tikkakoskelle. Lennostot
vastaavat järjestelmien käytöstä ja paikallisesta ylläpidosta.

valvontajärjestelmästä, MST/MRTjärjestelmästä (multisensor/-radar
tracking), joka kokoaa ja analysoi
sensoridatat ja yhdistää ne ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmään
(ITTH). Ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän ydin, ITTH-järjestelmä
sijaitsee hajautetusti ilmapuolustuksen johtokeskuksissa. Sitä kehitetään
jatkuvasti täyttämään sekä kansallisen, että kansainvälisen JOINT-johtamisen haasteet. Johtokeskuksista
ITTH-järjestelmän avulla johdetaan
reaaliaikaisesti sekä hävittäjätorjuntaa että ilmatorjuntaa. Tukikohdissa
olevat hävittäjäresurssit saavat tehtävänsä ja toimintakäskynsä hälytysja informaatiojärjestelmien avulla.
Maanlaajuista hävittäjätorjunnan
johtamista varten on käytössä taistelunjohdon operatiivisia puheverkkoja
ja radiotukiasemaverkkoja sekä datalla että puheella tapahtuvaan taistelunjohtamiseen. Ilmapuolustuksen
taktinen johtamisjärjestelmä kytkeytyy meri- ja maapuolustuksen vastaaviin järjestelmiin sekä sensori-, että
johtamisjärjestelmätasolla. Valtakunnallisen yhteisen tilannekuvan kehittäminen on ratkaisevassa asemassa.
Ilmapuolustuksen toimipaikat ja
järjestelmät tukeutuvat puolustusvoimien yhteiseen viestintäverkkoon,

josta vastaa Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus (PVJJK). Ilmavoimat vastaa työnjaon mukaisesti
omien erillisten pääte- verkkojensa,
mm. radioverkkojensa kehittämisestä ja toimipaikkojensa liittämisestä
puolustusvoimien viestintäverkkoon.
Operatiivisten ja hallinnollisten johtamisjärjestelmien kehittämiseen ilmavoimien johtamisjärjestelmäyksiköt osallistuvat JOINT-hengessä.
Myös lennonvarmennusjärjestelmien
ja -laitteiden kehittämis- ja ylläpitovastuu kuuluu ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan tehtävään. Tällä
saralla tehdään tiivistä yhteistyötä
Ilmailulaitoksen kanssa.
Yhtenä ILMAVEJOJÄOS:n tärkeänä tehtävänä on ilmavoimien valvonta- ja johtamisjärjestelmien suorituskyvyn suunnittelu puolustusvoimien kehittämisohjelmatyön kautta.
Parhaillaan on alkamassa vuoden
2017 jälkeisten vuosien suunnittelu. Suorituskyvyn kehittämisessä
korostuu puolustusvoimien yhteinen suorituskyky, verkkokeskeisen
sodankäynnin arkkitehtuuri, yhteinen tietotekninen alusta ja sen päälle
rakennettavat yhteiset ja puolustushaarakohtaiset palvelut. Johtamis- ja
valvontajärjestelmien rakentamises››
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sa eletään voimakasta murroskautta.
Puolustusvoimille luodaan uusia vaikuttamisen suorituskykyjä ja samalla
tavoitellaan kansainvälistä yhteensopivuutta. Yhteiseen suorituskykyyn
liittyvinä ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan kehittämiskohteet ovat
pääosin Puolustusvoimien yhteisissä
johtamisen ja valvonnan kehittämisohjelmissa.

Valvonta- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen osana
yhteistä puolustusta
Integroitu tiedustelu-, valvonta- ja
johtamisjärjestelmä (iTVJ) on Puolustusvoimien yhteinen eli JOINTjärjestelmä. Järjestelmän käyttöönotto mahdollistaa verkostopuolustuksen mukaisen toimintatapamallin käyttöönoton puolustusvoimien
johtamisessa 2010-luvulla. Järjestelmän kehittäminen alkoi aikanaan
ilmavoimien vastuulla, mutta siirtyi
myöhemmin Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston ja PVJJK:n vastuulle, kuten JOINT-järjestelmän kehittämisen kuuluukin olla.

Ilmavoimien oman kohdearkkitehtuurin kehittämisen lisäksi ilmavoimat on vastannut puolustusvoimallisen MST (Multi Sensor
Tracking) –järjestelmän kehittämisestä. Järjestelmä mahdollistaa eri
sensoreiden tiedon yhdistämisen ja
analysoinnin luoden perustan yhdistetyn maalitilannekuvan muodostamiseen. MST-järjestelmä tulee aikanaan vuoden 2015 jälkeen korvaamaan tällä hetkellä käytössä olevan
MRT-järjestelmän ja laajenee palvelemaan kaikkien puolustushaarojen
sensorijärjestelmiä.
Ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmä tullaan integroimaan osaksi iTVJ-järjestelmää. ITTH-järjestelmästä siirrytään vaiheittain SOApohjaiseen JADEC2 -johtamisjärjestelmään (Joint Air DEfence Command and Control). Tällä hetkellä
määrittelyvaiheessa oleva JADEC2johtamisjärjestelmä tulee pitämään
sisällään sekä ilmavoimien että ilmatorjunnan johtamistoiminnot.
Muutos mahdollistaa ilmapuolustuksen yhtenäisen tilannekuvan
ja sen hyödyntämisen johtamisen

eri tasoilla, päätöksentekoprosessien nopeutumisen ja vaikuttamisen
joustavamman käytön puolustusvoimien yhteisten tavoitteiden mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että kaikilla
ilmapuolustukseen osallistuvilla tahoilla, olipa kyseessä sitten torjuntahävittäjä tai ilmatorjunnan ohjuspartio, on vallitsevasta ilmatilanteesta
samanlainen tilannekuva ja se on johdettavissa johtosuhteen mukaisesti.
Lisäksi johtosuhteita kyetään muuttamaan joustavasti taistelujaotuksen
muuttuessa.
Verkostopuolustus tarkoittaa
pelkistetysti, että sensorit, päätöksentekijät ja aseet sekä muut vaikuttamisen välineet yhdistetään kokonaisuudeksi. Yhdistävä tekijä on
iTVJ:n verkkopalvelut ja puolustushaarakohtaisten sovellusten yhteinen tietojärjestelmäarkkitehtuuri.
Ilmasodan nopeus edellyttää taktisen
tasan tiedon siirron kehittämistä. Ilmapuolustuksessa käyttöön otettavien LINK16-datalinkkien käyttö
mahdollistaa puolustusvoimien yhteisten operaatioiden toteutuksen.
LINK16- järjestelmä tulee operatiiviseen käyttöön vaiheittain vuosien
2013-2016 aikana.

Tiedonsiirtojärjestelmät

Ilmapuolustuksen operatiiviset
TSTJ-pikapuhelin- ja radioidenohjausjärjestelmät (TIPU- ja TELEKALLE järjestelmät) ovat parhaillaan korvautumassa Norjasta, THALES-yhtiöltä hankitulla PUHKOjärjestelmällä. PUHKO-järjestelmän
myötä Ilmavoimat siirtyy taistelunjohdon radio- ja telekommunikaatiossaan IP-verkkojen käyttöön. Tiedonsiirtoverkon kehittämisen painopisteen muuttuessa 2010-luvulla
IP-pohjaiseksi myös verkon salaus
muuttuu tehtäväksi mm. kotimaisilla, INSTADEFSEC:n kehittämillä

Ilmavoimien taktisia johtamisjärjestelmiä on kehitetty kolmen vuosikymmenen IP-salaimilla, entisten linjasalainten
aikana esitysjärjestelmistä ja puhejohtamisesta kohti verkkokeskeistä ja JOINT- sijaan.
kykyistä DATALINK-johtamista. LINK16-järjestelmä luo uuden ulottuvuuden
johtamiseen.
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Tukikohdat
Tukikohtien viestijärjestelmien kehittäminen oli voimakasta
1980-90-luvuilla. Varatukikohtien
ajoneuvo- ja perävaunukalustojen
sekä johtopaikka-, viesti-, sähkövoima- ja lennonvarmennuskalustojen
hankinnat aloitettiin 1988.
1990-luvulla jatkettiin hankintoja ja modifiointiin kalustoja mm.
johtopaikkakontti. Tukikohtaradiojärjestelmiä hankittiin lennonvarmennuksen ja tukikohdan joukkojen käyttöön. Myös siirrettäviä lennonjohtotorneja hankittiin tukikohtakäyttöön. Pää- ja varatukikohdissa päivystävien torjuntahävittäjien
hälytyspuhelinjärjestelmä TELMA
hankittiin 1980-luvulla Telenokia/
Mobiralta. Sen tulee korvaamaan
Elektrobitin toimittama datapohjainen MAISA-järjestelmä tämän vuoden aikana.
Kokonaisuudessaan tukikohtien
kehittämisen painopiste on nyt ja lähitulevaisuudessa ilmavoimien kansainvälisen valmiustukikohdan toimintojen rakentamisessa ja testaamisessa sekä kansainvälisestä toiminnasta saatavien oppien ja toimintamallien jalkauttamisessa kotimaiseen
tukikohtatoimintaympäristöön.

Ilmapuolustuksen johtokeskuksissa olevat taistelunjohtajat (OP) käyttävät
PUHKO-verkkoa IP-verkon yli johtaessaan hävittäjiä radioteitse.
Tukikohtajärjestelmä muodostaa ilmapuolustuksen tukeutumisen rungon.
Ilmavoimien tukikohta pitää sisällään
kaikkia ilmapuolustuksen jojä-alan toimintaelementtejä:
valvontaa, johtamista ja tiedonsiirtoa.

Taistelunjohdon tietovuo
(LINK16)
Puolustusjärjestelmät kehittyvät ja
muuttuvat sekä ulkoisten että sisäisten muutospaineiden takia. Ilmavoimien nykyinen taktinen datalinkki
(VIIRI) lähestyy suunnitellun teknisen käyttöikänsä loppua 2010-luvulla. Käytettävyyden ylläpito nykyisellä tasolla edellyttää järjestelmämodulien uudelleen suunnittelua, koska
komponentteja ei enää ole saatavilla.
Myös operatiivisen käytettävyyden
varmistaminen edellyttää datalinkkijärjestelmän huomattavaa kehittämistä. Ilmavoimien uuden sukupolven kansallisen taktisen datalinkin

(SIHTI) kehitystyö keskeytettiin

Elektrobitin toimittama MAISA-järjestelmä tulee korvaamaan tämän vuoden
aikana pää- ja varatukikohdissa päivystävien torjuntahävittäjien hälytyspuhelinjärjestelmän TELMA:n.
››
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vuonna 2003. Samalla käynnistettiin
Ilmavoimien LINK16 -selvitystyö.
Kansainvälinen sotilaallinen yhteistoiminta edellyttää tehokasta tilannekuvan vaihtoa. Länsimaissa
standardi ilmapuolustuksen taktiseen tiedonsiirtoon on LINK16. Se
on usein myös käytännön vaatimus
operaatioon osallistumiselle, sillä
käytetty sanomarakenne mahdollistaa taktisen johtamisen datalla ilman
puheyhteyttä.
Ilmavoimille on Valtioneuvoston selonteossa VNS 6/2004 asetettu vaatimus kansainvälisen yhteistoimintakyvyn luomisesta sekä
ulkomaisen avun vastaanottokyvyn
kehittämisestä. LINK16 -järjestelmän käyttöönotto palvelee myös
näitä tavoitteita.
LINK16 -järjestelmän käyttöönotto parantaa taistelunkestävyyttä
mahdollistamalla sen, että jokainen taistelunjohtaja voi johtaa mitä
tahansa F-18 Hornet -konetta koko
valtakunnan alueella. LINK16 -järjestelmä välittää sanomat automaattisesti sen tukiaseman kautta, jolla on
paras yhteys koneeseen.
Ilmatorjunnan keskikantaman ohjustorjuntajärjestelmällä on
LINK16 -kyky omalla radioterminaalilla. Lisäksi järjestelmässä on
mahdollisuus JRE-yhteyden käyttöön LINK16 -tiedon välittämiseksi. Ohjustorjuntajärjestelmässä on rajoitettu taistelunjohtokyky torjunnan
koordinoimiseksi alueella lentävien
koneiden kanssa. Ohjustorjuntajärjestelmän yhteensopivuus muiden
yhteistoimintaosapuolien koneiden
kanssa on varmistettava ennen operaatioihin osallistumista.
Ilmatorjuntaohjusjärjestelmässä
on rajoitettu itsenäinen kyky torjunnan
koordinoimiseksi alueella lentävien
koneiden kanssa ilman yhteyttä ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmään.
16 • Ilmatorjunta 4/2010

Tutkakalustot
Keski- ja kaukovalvontatutkajärjestelmät (KEVA/KAVA)
KEVA-tutkat kehitettiin kotimaassa vuosina 1967-78, yhteistyössä
VTT:n, Viestikeskuskorjaamon ja
kotimaisen teollisuuden kanssa. Ne
otettiin käyttöön vaiheittain vuosina 1973-86 ja modifioitiin vuosina
1989-1999.
Nyt kohta tiensä päässä olevat
KEVA-tutkat korvautuvat uusilla
Ranskasta hankittavilla KEVA-tutkilla asteittain vuoteen 2015 mennessä. Uudessa siirtymiskykyisessä
keskivalvontatutkajärjestelmässä on
löydettävissä tyypilliset tämän päivän tutkasukupolven ominaisuudet,
joita tämän kokoluokan järjestelmiltä
voidaan odottaa.
KAVA-tutkat hankittiin Ranskasta Thomson-CSF:lta. Ne asennettiin
vuosina 1993-95 ja hyväksyttiin
käyttöön 26.11.1998. Tällä hetkel-

lä tutkiin on tilattu MidLifeUpgrade -modifiointi (MLU), jonka avulla tutkat tulevat olemaan operatiivisessa käytössä ainakin 2030-luvulle
saakka.
Uusien hankittavien tutkajärjestelmän teknisen kehitysasteen ominaisuuksista voidaan mainita mm.:
Hajautettu ilmajäähdytetty puolijohdelähetin, jolla päästään asteittaiseen suorituskyvyn alenemaan vikatilanteissa. Aiempien sukupolvien
keskitetty putkipääteaste muodostui
aina kriittiseksi komponentiksi toiminnan kannalta. Koska puolijohteilla ei saavuteta yhtä suurta huipputehoa kuin aiemmin mikroaaltoputkilla, korvautuu tehonpuute puolijohdelähettimissä osaksi myös putkia
suuremmalla toimintasuhteella.
Digitaalinen keilanmuodostus,
joka mahdollistaa entistä monipuolisemmat toiminnot vallitsevaan ympäristöön sovitettuna, onpa se sitten
välkettä tai elektronista häirintää.
Verkkokeskeinen tietotekninen
liityntäarkkitehtuuri, jolla mahdollistetaan tutkainformaation saatavuus
verkossa siellä missä käyttäjä sitä tarvitsee ja vastaavasti tutkaa voidaan
ohjata ja käyttää mistä tahansa verkos-

Uuden sukupolven tietovuojärjestelmät perustuvat kansainvälisesti yhteensopiviin DATALINK-perheen järjestelmiin. Kokonaisyhteensopivuus, sekä
toiminto- että laitetasolla, on silti aina suuri haaste.
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sa. Tämän toteuttaminen tietoturvallisesti ei luonnollisesti tule ilmaiseksi
vaan sen kustannus on siirrettävän informaation moninkertainen kehystäminen, jolloin yhden informaatiobitin
siirtoon vaaditaan kymmeniä bittejä
erilaista kehysinformaatiota. Erityisesti tietotekniseen arkkitehtuuriin on
kiinnitetty huomiota vahvasti jo hankinnan vaatimusten kautta.
Kehittynyt signaalinkäsittely
pystyy tuottamaan entistä luotettavamman ja yksikäsitteisemmän
maalitilannekuvan erilaisissa ympäristöissä automaattisemmin valitsemalla entistä adaptiivisemmin oikeat
toimintaparametrit kuhunkin toimintatilanteeseen.
COTS (Kaupallinen yleiskäyttöinen teknologia) tuotteiden ja arkkitehtuurin varaan perustuva laitteisto jossa varsinainen toiminnallisuus
tuotetaan järjestelmäkohtaisella sovellusohjelmistolla, mutta laitteisto
perustuu mahdollisimman paljon
puhtaisiin kaupallisiin osajärjestelmiin.
Vikatilanteissa mahdollisten viallisten vaihtoyksiköiden lukumääräinen väheneminen ja vian paikallistaminen järjestelmän omien diagnostiikkaohjelmien avulla. Tällä kehityksellä on toki varjopuolena se,
että eriasteisissa ongelmatilanteissa
käyttäjältä tai huoltajalta vaaditaan
syvällisempää kokonaisjärjestelmän
analyyttista hallintaa kuin aiemmin,
jolloin vikatilanteet paikannettiin

seuraamalla signaalitietä yksinkertaisten perustoiminnallisuuksien hallinnan avulla.
Ilmavalvontasensorien tulevaisuuden näkymiä; ”passiivinen” tutka?
2000-luvun alkuvuosina alkoi
teollisuuden ja eri tutkimusyhteisöjen piirissä nousta voimakkaasti näkyviin erilaiset vaihtoehtoiset konseptit perinteisen yksipaikkatutkan
rinnalle. Näistä ehkä yleisin on ns.
”passiivinen tutka”, jolla tarkoitetaan
tutkaa, jolla ei ole omaa lähetintä,
vaan se hyödyntää olemassa olevia
esim. yleisradiolähetteitä valaisevina
signaaleina. Koska tällöin valaiseva
lähetin ja vastaanotin sijaitsevat eri
paikoissa, puhutaan bi-staattisesta
tai multi-staattisesta tutkasta. Valaisevina signaaleina koejärjestelmissä
käytetään yleisesti käytettäviä FMyleisradio, tai TV-lähetteitä jotka
ovat tehotasonsa suhteen potentiaalisimpia tuottamaan kohtuullisen
valvontapeiton suhteessa tarvittavaan
vastaanotintiheyteen. Kokeiluja on
tehty myös matkapuhelin- ja muilla
tiedonsiirtolähetteillä.
Menetelmät ovat osoittautumassa potentiaalisiksi nykyisin käytettävissä olevalla laskentakapasiteetilla
ja tarkoituksena on, että tulevaisuudessa näemme näitäkin ilmavalvonnan käytössä olevina tuotteistettuina
välineinä. Ilmavoimissa passiivisen
tutkan konsepteja on tutkittu 2002
alkaen yhteistyössä yliopistojen ja

teollisuuden kanssa. Tutkimuksen
yhteydessä on testattu muutamia
kaupallisia prototyyppijärjestelmiä
Suomen olosuhteissa.

Yhteenveto
Ilmavoimien johtamisjärjestelmätoimiala on tehnyt mittavan työn viime
vuosikymmeninä ilmapuolustuksen
suorituskyvyn rakentamisessa. Työn
tekemisen edellytyksenä on ollut ilmavoimien johtamisjärjestelmäalalla tiivis yhteistyö suunnittelijoiden,
teknisten asiatuntijoiden, hanke- ja
projektihenkilöstön, huollon ja asiakkaiden eli operatiivisten käyttäjien kanssa. Kaikissa kehittämishankkeissa ovat aina asiakkaan edustajat
olleet mukana alusta lähtien, hankkeita ei ole tehty pelkkinä toimeksiantoina. Myös se, että järjestelmien
suunnittelijoilla ja kehittäjillä on aina
ollut pitkäaikainen, jopa järjestelmien elinkaaren aikainen vastuu niiden
toimivuudesta, on taannut, että kaikki on tehty myös kunnolla. Jatkossa
ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmää kehitetään tiiviissä yhteistyössä
ilmavoimien ja ilmatorjunnan kesken
yhteisen suorituskyvyn rakentamiseksi ja sen integroimiseksi Puolustusvoimiemme yhteiseen verkostokeskeiseen puolustusjärjestelmään.
Myös kansainvälinen yhteensopivuus ja yhteistoiminta tulee ohjaamaan ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmän kehittämistä.
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Kapteeni Jarkko Linne
Johtamisjärjestelmäupseeri
Panssariprikaati

Johtamisjärjestelmien
johtaminen valtakunnallisessa
ilmatorjuntaharjoituksessa
Tämän artikkelin tarkoitus on
luoda lukijoille kuva johtamisjärjestelmäalan päivittäisestä
toteutuksesta ja ennen kaikkea merkityksestä joukkojen
harjoitusten mahdollistajana.
Yleensä ”viestimiehiä” ei juuri
näe harjoituksessa tai heitä ei
edes kaivata, jos tilannekuva
näkyy ja yhteydet toimivat. Mutta
auta armias, kun yhteydet eivät
toimi, niin kaikki on viestimiesten vikaa. Toivottavasti tämän
artikkelin jälkeen kaikki ei aina
olisikaan ”viestimiesten” vikaa.
Kehys ja johdanto
Edellä mainitun kuvan luomiseksi
päädyttiin artikkelissa käsittelemään
Lohtajan Ilmatorjuntaharjoitusta,
joka on lähes kaikille lukijoille tuttu
ympäristö. Tämä ei tosin ollut valinnan perusta, vaan se että kyseessä on
monipuolisuutensa vuoksi harjoitus,
joka käsittää eri puolustushaarojen
johtamisjärjestelmät. Tämän vuoksi
harjoitus on myös johtamisjärjestelmäalalle erityisen haastava kokonaisuus. Harjoituksen viestipäällikölle
(ja koko JOJÄ -alalle) harjoitus antaa
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todella paljon kokemusta ja oppia,
ja harjoituksen jälkeen voikin todeta
olevansa valmis niin suurten sotaharjoitusten johtamisjärjestelmien johtamiseen, kuin vähintään oman sodan
ajan joukkonsa johtamisjärjestelmien
parissa työskentelyyn.

Harjoituksen suunnittelu ja
valmistelu
Suunnittelu ja valmistelut alkavat johtamisjärjestelmän toiminta-ajatuksen
laatimisella, johon saadaan perusteet
harjoituksen 1. suunnittelutilaisuudesta noin 4 kuukautta ennen harjoitusta. Toiminta-ajatus julkaistaan harjoituksen valmistelukäskyn liitteenä,
jolloin se tavoittaa parhaiten tarvitsijat ja antaa vaatimuksia joukoille.
Sitten johtamisjärjestelmäalalle tyypillisesti täytyy murehtia eri järjestelmien taajuuksista ja niiden hallinnasta. Näitä järjestelmiähän Lohtajalla riittää, kun on kyseessä kaikkien
puolustushaarojen yhteisharjoitus. Eli
taajuuslupahakemukset (mm. ULA,
linkkitaajuudet, jne.) ajoissa liikkeelle, viimeistään 8 viikkoa ennen harjoitusta. Lisäksi tarvitaan eri järjestelmien yhteystilaukset viimeistään 8
viikkoa ennen harjoitusta. Tällöin on
jo oltava tiedossa harjoitukseen osal-

listuvat joukot, käytettävät kalustot,
ryhmitykset ja toiminta harjoituksessa. Näiden pohjalta laaditaan taajuushallintakäsky, joka pitää saada myös
ajoissa käyttöön.
Noin 2 kuukautta ennen harjoitusta julkaisee harjoituksen viestipäällikkö johtamisjärjestelmäerikoismääräyksen (JOJÄEM, aikaisemmin tunnettiin viestikäskynä),

Viestikeskus (Mano Nokelainen)

joka antaa perusteet joukkojen laadittaville johtamisjärjestelmäkäskyille
(JOJÄKKY) sisältäen tekniset verkkokuvat mahdollisimman tarkasti.
Tässä vaiheessa on oltava johtosuhteet ja organisaatio (tarkasti – yksiköiden numerointi ml.) lopullisesti
selvillä ja lukkoon lyötyinä.
Valmisteluvaiheessa viestipäällikkö käy myös harjoituksen suunnittelupalavereissa. Tämän lisäksi selvitellään valmisteluiden aikana useita
asioita ja tietoa keräillään useilta tahoilta/toimijoilta, koska kaikki perusteet eivät tule kuin ”Manulle illallinen”. Siis puhelin soi ja viestejä
tulee…
Viestiasema Lohtajalla (Mano Nokelainen)

HARJOITUS
Harjoituksessa viestipäällikkö johtaa Koulutuskeskukseen kuuluvaa
JOJÄ-alaa, johdossaan eri järjestelmien asiantuntijoita. Lisäksi harjoituksen JOJÄ-alaan kuuluvalla viestijaoksen johtajalla on käytössään
varusmiehistä muodostettu viestijaos, joka toteuttaa viestipäällikön
käskemiä rakennustehtäviä ja mm.
päivystää tarvittaessa viestilaitteita.
Näiden henkilöiden lisäksi harjoituksen eri teemojen mukaisten johtoportaiden viestipäälliköt/-upseerit
ovat vastuussa omien joukkojensa
viestitoiminnasta ja tässä vaiheessa
harjoituksen viestipäällikkö toimii/
kuvaa heille ylemmän johtoportaan
viestipäällikköä.
Verrattuna suunnittelu-, ja valmisteluvaiheeseen, jolloin JOJÄalan henkilöstölläkin on vielä omat
rauhan ajan työnsä kiireet lisänä, on
itse harjoituksessa olo ja työskentely
helppoa, koska kaikki resurssit ovat
käytössä ja saatavilla.
Lohtajan ilmatorjuntaharjoitus
jakaantuu kahteen vaiheeseen eli
ampumavaiheeseen ja ilmapuolustusharjoitusvaiheeseen (IPH). JOJÄ
-ala aloittaa muita ennen valmistelut
ja saapuu alueelle noin vuorokautta
ennen ensimmäisiä joukkoja, sillä
yhteyksien oltava kunnossa ennen

kuin toiminta käynnistyy. Ampumavaihetta varten tärkeimmät yhteydet
ovat varo- ja ammunnanjohtoyhteydet. Näiden lisäksi tarvitaan erilaisia tarkkailu- ja analyysijärjestelmiä
sekä –yhteyksiä ja myös toiminnallisia yhteyksiä, kuten tulenkäytön
johtamisyhteydet. Ampumavaiheen
aikana valmistellaan ilmapuolustusharjoitusvaiheen yhteyksiä ja johtamisjärjestelmiä. IPH -vaiheessa
johtamisjärjestelmiä ylläpidetään ja
toteutetaan taisteluun liittyen tarvittavia muutoksia sekä asemanvaihtojen mukaisia yhteyksien siirtoja.
Harjoituksen loppuvaiheessa aloitetaan harjoituksen aikaisten havaintojen koostaminen harjoituskertomukseksi, pidetään kehittämispalavereita
JOJÄ-alan henkilöstöllä ja pohditaan
tuleviin harjoituksiin sekä jokapäiväiseen toimintaan tarvittavia muutoksia johtamisjärjestelmiin liittyen.
Hommaa siis riittää koko ajan. Ja
harjoituksen loputtua voi hengähtää
kuukauden, normaalikiireiden kanssa, ja sitten alkaa ”rumba” uudelleen.

Lopuksi
Edellä on mainittu asioita vain JOJÄalan näkökulmasta, mutta on syytä
mainita myös joukkojen oman joh-

Liittymäpiste (Mano Nokelainen)

tamisjärjestelmähenkilöstön sekä
etenkin teknisen henkilöstön tarve ja
heidän osuutensa kokonaisuudessa
– ilman heitäkään järjestelmät eivät
toimisi. JOJÄ-ala luo vain puitteet ja
tukee joukkoja. Yksittäiset johtamisjärjestelmäalan asiat eivät ole sinällään vaikeita, vaikka monesti aiheuttavatkin runsaasti selvittelytyötä.
Usein ei auta kuin ottaa härkää sarvista ja toisaalta asiat tuppaavat järjestyä - myös johtamisjärjestelmäalalla.
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Kapteeni Ari Paavola
Maavoimien Esikunta

Tuliasemapääte 06
(TASP06)
Suurin osa varttuneemmista
lukijoista on saanut koulutuksen
tuliasemapäätteelle mallia 87
(TASP87). Tämä aikanaan yksiköiden tulenjohtamisen ja tilannetietoisuuden mullistanut laite
on saanut seuraajan, TASP06:n.
Tässä artikkelissa esitellään lukijoille uuden tuliasemapäätteen
ominaisuuksia.
Tuliasemapääte 06 (TASP06) on
ohjelmistopohjainen ratkaisu, joka
korvaa tuliasemapääte 87 (TASP87)
ilmatorjuntayksiköiden johtamisessa. TASP06 kokonaisuus koostuu
TASP06-ohjelmistosta ja alustasta.
TASP06 on suunniteltu toimimaan
(maa-, meri- ja ilmavoimien) ilmator-

TASP06 tulenjohtajan työkaluna.
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junnan alempien johtotasojen (patteri, jaos, ryhmä) johtamisjärjestelmänä.
Laite integroituu saumattomasti osaksi
koko ilmapuolustusjärjestelmää.
Laitteen tärkeimpänä tarkoituksena on tuottaa ampuvalle tuliyksikölle ennakkovaroitus ja reaaliaikainen ilmatilannekuva. Lisäksi laiteelle
kyetään lähettämään mm tulenkäytön johtamisen komentoja, ryhmitystietoja ja yhteystilannetietoja.
TASP06 sisältää asejärjestelmäliitynnät ja asejärjestelmäkohtaisia
toimintoja, kuten ampujaa avustavat
toiminnot (asejärjestelmän tila, erilaisten vikatilanteiden huomiointi)
ja laukaisuvyöhykkeen optimaalinen laskenta.
TASP06-ohjelmisto on rakennettu kansainvälisten standardien mu-

Tuliasemapääte 06

kaan sisältäen kansainväliset johtamiskäsitteet. Laite on kansainvälisesti yhteensopiva LLAPI-rajapinnan
(Low Level Air Picture Interface)
kautta muiden maiden LLAPI-rajapintaa käyttäviin järjestelmiin.
TASP06 -ohjelmiston karttaalustana käytetään ESRI GIS-alustaa, joka on vaihdettavissa. Taktinen
grafiikka ja symboliikka perustuu
kansainvälisiin standardeihin APP6A/MIL2525B. Ohjelmisto sisältää
UTM-, MGRS- ja WGS84-koordinaatit ja MGRS-ruuduston. Karttamateriaali on täysin käyttäjän muokattavissa.
Varsinaisten ilmatorjuntatoimintojen lisäksi TASP06 tarjoaa mm
sanomalaiteominaisuudet, kuten
vapaamuotoisten sanomien käsittelyn sekä ilmatilanhallintaan liittyvien asioiden esittämisen, kuten ACO
(Airspace Control Order) tulkitsemisen karttapohjalle.
Kuvat: Mano Nokelainen

PERUSLUKEMIA

Kapteeni Janne Tähtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Taktiikasta

Georgian sota & taktiikan tutkimuksesta
Ilma-aseen merkitys menestymiselle nykyaikaisissa taisteluissa on osoittautunut kiistattomaksi. Jo toisen maailmansodan kokemukset osoittavat,
että laajoja sotatoimia ei voida
käydä menestyksellisesti ilman
ilmavoiman käyttöä osana operaatiota. Ilma-aseen rooli, osana
kokonaistulenkäyttöä, on korostunut entisestään joukkojen liikkuvuuden kasvaessa ja määrän
laskiessa taistelutilassa.
Kosovon sodan (1999) suunnitelmia laadittaessa vallalla oli käsitys,
että koko sota voitaisiin voittaa pelkillä lentohyökkäyksillä nopeasti ja
vähäisin omin tappioin. Vastustajan
uskottiin luovuttavan ilman taisteluita länsiliittouman ylivoimaisen
ilmavoiman edessä. Tarkasteltaessa
sotakokemuksia 1990- ja 2000-luvuilta voidaan kuitenkin todeta, että
tehokkain konventionaalisen vaikuttamisen menetelmä vastustajan lyömiseksi on ollut yhdistetty maa- ja
ilmaoperaatio.
Taktiikan palstalla aloitetaan tässä numerossa elokuussa 2008 tapahtuneen Venäjän ja Georgian välisen
sodan tarkastelu. Artikkelisarja tullee
olemaan viisiosainen ja se perustuu
allekirjoittaneen esiupseerikurssilla laadittavaan tutkielmaan. Tässä
numerossa käsitellään tutkimuksen
taustoja sekä selvitetään lukijalle,

miten seuraavissa numeroissa sodasta esitetyt tiedot on tuotettu. Samalla
artikkelissa esitetään yksi tapa tehdä
taktiikan tutkimusta.

Yleistä
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen
Venäjän asevoimat olivat heikossa
kunnossa ja kamppailivat taloudellisten ongelmien kanssa. Sotataidollisesti keskityttiin yhä edeltäneen
aikakauden uhkakuvien mukaiseen
toimintaan. Sotataidon kehittäminen
painottui massiivisen sotanäyttämön
toimintaan suurilla mekanisoiduilla
armeijoilla, joiden joukot muodostuisivat pääosin varusmiehistä ja vaatisivat laajaa tukea teollisuudelta nii-

den varustamiseksi. Resurssit eivät
kuitenkaan riittäneet tällaisen sodan
kuvan mukaisten joukkojen ylläpitoon. Tämä johti siihen, että venäläiset joukot olivat huonosti varustettuja
ja koulutettuja Tšetšenian sotia varten 1990-luvulla. Asevoimien suorituskykyä pyrittiin kehittämään etenkin 90-luvun sotien jälkeen, mutta
siinä epäonnistuttiin maan taloudellisen tilanteen johdosta. Georgian sota
auttanee Venäjää muuttamaan doktriiniaan, koska sota antoi Venäjälle
sotilaallisen vision ja kokemuksen
siitä, miltä tulevaisuuden sodat voisivat näyttää. Georgian sotaan liittyvän
tutkimuksen aloittaminen oli myös
perusteltua, koska Venäjän toteuttama operaatio oli ensimmäinen Venä››

Tutkimusasetelma ja -menetelmät
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jän rajojen ulkopuolelle suoritettu sotatoimi Afganistanin sodan jälkeen.
Georgian sodassa Venäjän joukot kukistivat Georgian armeijan
nopealla ja päättäväisellä hyökkäyksellä. Venäjä saavutti hyökkäyksellään Georgian pohjoisosassa olevan Etelä-Ossetian ja luoteisosassa
olevan Abhasian alueiden hallinnan
sekä tuhosi pääosan Georgian aseellisesta voimasta. Sota alkoi Georgian
toimilla separatisteja sekä venäläisiä
rauhanturvaajia vastaan Etelä-Ossetian alueella. Venäjä käynnisti operaation Georgian joukkoja vastaan
vedoten oikeuteensa puolustaa kansalaisiaan. Venäjä vertasi tilannetta
Naton suorittamaan operaatioon Kosovon alueella vuonna 1999.

Tavoitteet
Upseerin perustutkinnossa opetetaan nykyaikaisen sodan ja taistelun
kuvaa sekä siihen liittyviä ilmiöitä.
Opiskelijat perehtyvät Suomen puolustusjärjestelmään sekä vastustajan
toimintaan, jota tarkastellaan taktiikan harjoituksissa harjoitusvastustajan kautta. Vastustajaan liittyvää
osaamista hankitaan ja syvennetään
myös perehtymällä viimeaikaisiin
sotiin. Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta määrittää, että opetuksen
tulee perustua tutkimukseen ja alan
parhaisiin käytäntöihin. Opetuksen
tarpeiden näkökulmasta tutkimuksessani laaditaan kaksijakoinen tarkastelu tutkittavista ilmiöistä. Ensin
laaditaan kuvaukset siitä, miten ilmaasetta käytettiin ja miten ilmapuolustus toimi Georgian sodassa. Toiseksi
pyritään analysoimaan mihin eri tehtäviin ilma-asetta ja ilmapuolustusta
käytettiin. Lisäksi pyritään selvittämään eri tehtäviin liittyviä käyttö- ja
toimintaperiaatteita.
Tutkimusaihetta lähestytään seuraavalla päätutkimuskysymyksellä:
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Mitä tehtäväluokkia ja toimintaperiaatteita on tunnistettavissa ilmaaseen ja ilmapuolustuksen toiminnasta Georgian sodassa? Tähän
liittyen on ensin tarve vastata alakysymyksiin: (1) Miten ilma-asetta käytettiin Georgian sodassa? (2)
Miten ilmapuolustus toimi Georgian
sodassa?

Tutkimusmenetelmistä
Käynnissä oleva tutkimus toteutetaan
tapaustutkimuksen tutkimusotteella.
Tapauksina käsitellään Georgian sodan taisteluvuorokaudet. Nämä viisi
vuorokautta valittiin tapauksiksi siksi, ettei analyysivaihe jäisi vain ilmaaseen ja ilmapuolustukseen toiminnan kuvaamiseen, vaan päästäisiin
myös sodan edetessä toiminnassa
tapahtuneiden muutosten analysointiin. Tutkittavina ilmiöinä, eli tutkimuksen kohteina, tapauksista kuvataan ilma-aseen käyttö ja siihen liittyvät tukitoimenpiteet sekä ilmapuolustuksen toiminta. Tutkimuskohteita
tarkastellaan sodan molempien osapuolten näkökulmasta.
Tässä tutkimuksessa käytetään
lähteinä ulkomaisia tutkimuksia ja
raportteja, tarkasteltavan sodan aikana tutkijan keräämiä sanomalehtiartikkeleita sekä internetistä saatavissa olevia lehtiartikkeleita ja kuvamateriaalia. Muita lähdeluokkia ei
ole saatavilla tutkijan käytössä olevilla resursseilla. Lähdemateriaalin
yksipuolisuus huomioidaan aineistoa analysoitaessa siten, että lähteitä
käytettäessä suoritetaan aktiivisesti
tietojen vertailua. Yksittäisen lähteen
tuottama informaatio varmennetaan
muista lähteistä.
Aineiston käsittely tullaan toteuttamaan aineistolähtöisenä analyysinä, jossa luodaan tutkimuskohteista
kuvaukset eli teoreettiset kokonaisuudet. Aineistolähtöinen analyysi

toteutetaan lähteiden ja niistä esiin
nousevien teemojen ehdoilla. Tutkimusta varten kerätty aineisto luetaan
huolellisesti ja materiaali järjestellään siten, että toistuvien asioiden
havainnointi lähteistä on mahdollista. Tutkimuskohteiden kuvaaminen
toteutetaan vertailemalla ja yhdistelemällä eri lähteiden esittämää informaatiota.
Edellä mainituilla menetelmillä
laaditut tutkittavien ilmiöiden kuvaukset teemoitellaan aineistosta esille nousevien luokkien mukaisesti.
Teemoittelu tullaan toteuttamaan
taulukoimalla informaatio tapauksittain. Taulukoinnin avulla laaditaan
johtopäätökset ilma-aseen käytöstä ja ilmapuolustuksen toiminnasta
Georgian sodassa. Johtopäätöksiä
laadittaessa on huomioitava, että
taistelutapahtumat ovat yleensä tilannesidonnaisia. Tulkinnassa hyödynnetään myös tapausten vertailua
ja pyritään selittämään tutkittavissa
ilmiöissä tapahtuneita muutoksia tapausten välillä. Tutkittavista ilmiöistä laadittavien kuvausten ja tehtävien johtopäätösten luotettavuutta pyritään lisäämään Delfi‑menetelmää
soveltaen. Kuvaukset ja johtopäätökset annetaan asiantuntijaryhmän
edustajille arviointikierrokselle, jonka perusteella saadut kommentit sekä
muutos- ja kehitysideat poikivat uuden analyysin kautta vahvistuksia ja
tarkennuksia tutkimuksen tuloksiin
ja johtopäätöksiin.

Lopuksi
Jos luoja suo ja esiupseerikurssin tutkielma etenee, seuraavissa numeroissa päästään pureutumaan Georgian
sodan tapahtumiin. Teemat, joita on
tarkoitus tarkastella taktiikan palstalla vuonna 2011, ovat: (1) Osapuolten
tavoitteet ja suunnitelmat sekä sodan
tapahtumat, (2) ilma-aseen käyttö,
(3) ilmapuolustuksen toiminta sekä
(4) Georgian sodasta tehtävät johtopäätökset ilma-aseen käytöstä ja
ilmapuolustuksen toiminnasta.
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Pikku-uutisia Venäjältä
Voenno-Promishlenni Kurier; n:o
32;18.- 24. Elokuuta 2010 s.5, Ne
zavisimoe Voennoe Obozrenie; n:o
41; 29. Lokakuuta – 04. Marraskuu
ta 2010 s.3

Ilmavoimien uudet
johtosuhteet ja tukikohtaverkon uudistus.
Ilmavoimien komentaja Alexander
Zelin kertoi, että Ilmavoimat säilyvät Asevoimien puolustushaarana ja
Ilmavoimien pääesikunta säilyttää
tehtävänsä. Suunnitelman mukaan
neljä ilmapuolustuksen johtoporrasta tullaan alistamaan uusille sotilaspiireille eli läntiselle, eteläiselle,
keskiselle ja itäiselle operatiiviselle
johtoportaalle. Rintamailmavoimat
ja maavoimien lentojoukot alistetaan
näiden johtoportaiden komentajille
ja vastaavasti strategisille johtoportaille. Ilmavoimien komentajalla säilyy oikeus johtaa Ilmavoimien ilmapuolustuksen johtoportaiden lento- ja
ilmatorjuntajoukkojen taistelukoulutusta, kuten myös ohjaavien asiakirjojen kehittämistä sekä materiaalin ja
teknisten välineiden hankintaa.
Strategisten aseiden ilmakomponentti eli Kaukotoimintailmavoimat,
Sotilaskuljetusilmavoimat ja Ilmatilanpuolustuksen operatiivis-strateginen johtoporras tulevat pysymään
suoraan Ilmavoimien komentajan
johdossa.
Sotilasuudistuksen mukaisesti nykyisestä käytössä olevasta 249

päällystetystä kentästä, säilyy 33
lentokenttää Ilmavoimien johdossa
ja myöhemmin saattaa olla vain kaksi
lentokenttää jokaisen Sotilaspiirissä
tai operatiivisen johtoportaan vastuualueella, joille kaikki yhdistetyn
strategisen johtoportaan lentojoukot
keskitetään. Sotilashenkilöstö tullaan
poistamaan muilta kentiltä ja niiden
hallinta tullaan antamaan siviiliorganisaatiolle. Kuitenkin hävittäjien ja
kuljetuskoneiden miehistöt tulevat
tehtäviensä mukaisesti käyttämään
näitä kenttiä tarvittaessa.
RIA Novosti; 21. Lokakuuta 2010,
Izvestia; 16. Syyskuuta 2010 s.10,
Nezavisimaja Gazeta; 29. Syyskuu
ta 2010 s.10

Venäjän Asevoimat aseistetaan uudelleen laajamittaisesti vuoteen 2020 mennessä.
Pyöreän pöydän kokouksessa, jonka
tavoitteena oli uusia Venäjän valtion
aseistusohjelman ja Venäjän Asevoimien sotilasteknologian päämäärät
todettiin, että uusien sotilasvarusteiden määrä tulisi jo vuonna 2020
Venäjän Asevoimissa olla ainakin
70%. Asiantuntijoiden mukaan Asevoimien uudistamiseen tullaan käyttämään yli 19 000 miljardia ruplaa
(440 miljardia €). Asiantuntijoiden
mukaan Asevoimille toimitetaan yli
500 lentokonetta ja 1 000 helikopteria seuraavan vuosikymmenen kulu-

essa. Samoin Asevoimat vastaanottavat myös 200 uutta ilmatorjuntaohjusjärjestelmää, jotka liitetään yhdistettyyn ilmatilanpuolustusjärjestelmään. Ilmavoimat tulevat saamaan
tämän ajanjakson kuluessa viidennen
sukupolven hävittäjän, uuden A-100
valvontakoneen sekä uuden kaukotoimintailmavoimien pommikoneen.
Ilmavoimien aseistamisessa muutos alkoi vuoden vaihteesta
2009, jolloin aloitettiin uusien nykyaikaisten taistelukoneiden hankinta. Tällöin tilattiin 80 miljardilla
ruplalla 48 Su-35S, 12 Su-27SM ja
4 Su-30MK2 hävittäjää. Aiemmin
joulukuussa 2008 Ilmavoimat sopi
32 Su-34 rintamapommikoneen hankinnasta. Valtio osti myös 34 Algerian hylkäämää MiG-29SMT/UBT
hävittäjää MiG Yhtymältä. Vuoden
2008 jälkeen Ilmavoimat on tilannut
tai hankkinut kaikkiaan 130 taistelukonetta. Ilmavoimat on myös valmis
ostamaan uuden sukupolven Jak-130
taistelukoulutuskoneita, vaikka tämän ohjelman kehittämistä on haitannut yhden koneen tuhoutuminen
maahansyöksyssä toukokuussa 2010.
Hävittäjien ja pommikoneiden sekä
niiden mahdollisten jatkosarjojen
lisäksi, tulevat Ilmavoimat vuosina
2011 -2020 hankkimaan muun muassa 20 kpl uusia An-124 ja 50 kpl
An-70 kuljetuskoneita. PAK-FA konetta tilattaneen myös 60 koneen sarja tänä aikana.
››
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Kommersant; 7. Elokuuta 2010 s.5,
Gazeta.Ru; 12. Elokuuta 2010, Kom
mersant; 12. Elokuuta 2010 s.4, Iz
vestia 16. Elokuuta 2010 s.2

Lentotoiminnan lisääntyessä myös tappiot lisääntyvät.
Ilmavoimien lentotoiminta on vilkastunut, mutta vaikka rintamailmavoimien lentäjien keskimääräinen lentoaika on 80 tuntia, maavoimien lentojoukkojen ja kuljetusilmavoimien
lentäjien lentoaika on enemmän kuin
100 tuntia. Venäjän Ilmavoimat on
menettänyt seitsemän konetta onnettomuuksissa vuoden 2010 elokuun
alkuun mennessä.
Su-27SM hävittäjä syöksyi maahan Khabarovskin Territoriossa ohjaajan kuollessa maahansyöksyssä.
Lentosääntöjen rikkomista tutkittiin,
mutta syytä onnettomuuteen ei ole
julkistettu. Su-27SM koneet olivat
lentokiellossa tammikuun loppuun.
Su-24 rintamapommikone paloi
Pushkinin lentokentällä lähellä Pietaria 17. helmikuuta. Lentäjien onnistui poistua ajoissa koneesta. Tapahtuman syyksi kerrottiin siiven osuminen lumipenkkaan siirron aikana
kenttäalueella.
MiG-31 hävittäjä kaatui Kotlaksen tukikohdassa Arkangelin alueella
10. maaliskuuta. Tapahtuman aiheutti
osuminen kovaan lumivalliin laskeutumisen aikana, jonka jälkeen kone
ohjautui ulos kiitotieltä, jolloin sen
oikea siipi osui kovassa nopeudessa
lumipenkkaan kaataen koneen.
Jak-130 taistelukoulutuskone,
joka kuului 4. Lentäjien Taistelukoulutuskeskukselle, tuhoutui 29.
maaliskuuta heti nousun jälkeen
Lipetsk-2 tukikohdassa. Lentäjien
onnistui hypätä koneesta. Tapahtuman tutkinta jatkuu, alustava syy lienee kenttähenkilöstön virhe tai taitamattomuus koneen valmistelussa.
Jak-130 koneiden lentotoiminta kes24 • Ilmatorjunta 4/2010

keytettiin joksikin aikaa.
Mi-24 taisteluhelikopteri suoritti
kovan laskeutumisen ja syttyi sen jälkeen palamaan 13. heinäkuuta vuoristossa lähellä Andin kylää Botlikhin alueella. Lentäjät säilyivät hengissä ja heidät evakuoitiin toisella helikopterilla. Onnettomuuden syistä ei
ole kerrottu mitään.
Mi-8 kuljetushelikopteri suoritti
kovan laskeutumisen Elbrus-vuoren
rinteelle 27. heinäkuuta. Miehistö ei
loukkaantunut. Onnettomuuden syistä ei ole kerrottu mitään.
Su-25UB syöksyi maahan 6. elokuuta Transbaikalin alueella osuttuaan nousun aikana Stepin kentällä pariinsa, josta aiheutunut vika tuli esiin
vasta jonkin ajan kuluttua, jolloin lentäjien käskettiin jättää koneensa. Molemmat Su-25UB lentäjät hyppäsivät
koneesta onnistuneesti. Onnettomuuden toisen osapuolen onnistui laskeutua kentälle ongelmitta.
Izvestia; 29. Lokakuuta 2010 s.3,
Profi-News news agency; 27. Hei
näkuuta 2010

Lentokonehuollon tila on
pyöristyttävä - väärennetyt
osat pudottivat helikopterin.
Kuljetusministeriön mukaan kuudesosa ilmailun käyttämistä osista on
väärennettyjä. Ivanovin mukaan Kuljetusministeriö tarkasti 60 000 esineen alkuperän, näistä 9 000 havaittiin ongelmia, 3 000 ei ollut määritettyä elinikää ja lähes 2 000 esineen
tuotantoa ei valmistanut yritys ollut
vahvistanut eli ne ovat väärennettyjä. Ensimmäisen varapääministerin
Sergei Ivanovin mukaan lentokoneiden huollon ja korjauksen tilannetta
ei voi kutsua muuksi kuin pyöristyttäväksi. Pääosa väärennetyistä lentokoneenrakennusteollisuuden osista
tulee ulkomailta, ennen kaikkea IVY
-maista. Väärennettyjen osien käyttö

aiheuttaa todellisen vaaran lentoturvallisuudelle. Ivanovin mukaan tämä
ongelma ei koske ainoastaan siviili
vaan myös sotilaskoneita.
Esimerkkinä on Ka-60 sotilashelikopterin putoaminen Kotelnikissa Moskovan alueella kesäkuussa
2010, joka aiheutui murtuneesta pyrstöroottorin lavan holkista. Tutkimus
paljasti, että holkin oli valmistanut
jokin maanalainen tehdas. Tutkinnan
jatkuessa paljastui, että Kamovin
tehdas oli hankkinut osia uusimman
Ka-60 helikopterin prototyypin tuotantoon useilta toimittajilta. Osa niistä
oli hankittu ilman hyväksyntä-luovutus pöytäkirjoja, ilman valtion kokeita
ja todistuksia. Toistaiseksi ei tiedetä
kuinka monta samanlaista holkkia on
asennettu muihin helikoptereihin.
RIA Novosti; 10. Syyskuuta 2010,
Rossiiskaja Gazeta; 08. Syyskuuta
2010 s.7

Uusi valvontakone käyttöön
vuonna 2015.
Vega-yhtymän pääjohtaja ja järjestelmän pääsuunnittelija Vladimir Verba
kertoi, että Venäjän Ilmavoimat tulevat ottamaan käyttöön AWACS koneen venäläisen vastineen (A-100)
vuonna 2015. Kolmen tai neljän
vuoden kuluessa Vega tulee sijoittamaan uusimmat järjestelmät Il-76
koneen lentorunkoon, mutta samalla
Vega harkitsee järjestelmän sijoittamista uuteen lentorunkoon. Verban
mukaan mahdollinen lentorunko
AWACS koneen venäläiselle vastineelle olisi kaksimoottorinen An-148.
Verba totesi myös, että kauaskantavan maalinosoitusjärjestelmän
modernisointi A-50U versioon on
meneillään samanaikaisesti. Vega on
aloittanut palveluksessa olevien A-50
koneiden sarjamodernisoinnin. Yksi
järjestelmä on jo modernisoitu ja luovutettu asiakkaalle, toinen järjestelmä tullaan saamaan luovutuskuntoon
pian ja Puolustusministeriön hyväksymään koeohjelmaan vuoden lopulla.
Verban mukaan kolmas A-50E

tullaan luovuttamaan Intian Ilmavoimille. Yhdessä israelilaisen IAI
yhtiön kanssa on tämän koneen kehittäminen saatu päätökseen. Sopimus pitkänkantaman Falcon tutkajärjestelmän toimittamisesta asennettavaksi Intialle toimitettaviin Il-76TD
(A-50E) koneisiin on jo allekirjoitettu. Tämän sopimuksen puitteissa toimitetaan kolme tutkajärjestelmää ja
sopimus on arvoltaan 1,1 miljardia$.
PrimaMedia news agency; 31. Elo
kuuta 2010, RIA Novosti; 14. Elo
kuuta 2010

Ka-52 sarjatuotanto aloitettiin.
Arsenievissä sijaitsevassa lentokoneenrakennustehdas Progressissa
pidettiin juhlallinen tilaisuus kaksipaikkaisen Ka-52 rynnäkköhelikopterin sarjatuotannon aloittamisen
kunniaksi. Yhtiön pääjohtaja Juri Denisenko kertoi, että Ka-52 helikoptereiden tilaus oli saatu vasta vuoden
2009 lopulla. Tällä hetkellä yhtiöllä
on tilaus noin 30 helikopterin sarjan valmistamisesta, jotka tuotetaan
neljän vuoden kuluessa. Ilmavoimien
komentajan mukaan Mistral -luokan
helikopteritukialus tullaan varustamaan Ka-52 taisteluhelikoptereilla.
Argumenti Nedeli; n:o 40; 14.- 20.
Lokakuuta 2010 s.32, Izvestia (Mos
kovan painos); 23. Elokuuta 2010
s.4, Nezavisimoe Voennoe Obozre
nie; n:o 30; 13.- 19. Elokuuta 2010
s.2, Oruzhie Rossii; 02. Lokakuuta
2010

Ilmatilanpuolustus ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmät.
Elokuussa 2010 Puolustusministeriö
vastaanotti kunnianhimoisen konseptin kaikenkattavan ilmatilanpuolustusjärjestelmän luomisesta Venäjälle.
Tämä ehdotus koskee vallankumouksellista askelta olemassa olevasta
ilmapuolustus- ja ohjustorjunta järjestelmästä, joka suojaa nyt pääosin
kohteita Moskovassa, kohti kaiken
kattavaa suojaavaa sateenvarjoa tai

kupua. Konseptin yksityiskohdat
ovat salaisia, mutta tiedetään että uusi
S-500 järjestelmä tulee olemaan sen
perusta. Asiantuntijoiden mukaan uuden kokonaisjärjestelmän tulisi kyetä
yhdistämään kaikki olemassa olevat
ohjustorjunta- ja ilmatorjuntajärjestelmät sekä havaitsemaan ja torjumaan kaikki maalityypit eli lentokoneet, helikopterit, risteilyohjukset ja
ballistiset ohjukset, mukaan lukien
strategiset ohjukset kaikilla nopeusalueilla ja kaikissa korkeuksissa mukaan lukien ulkoavaruus.
S-500 tullaan ottamaan käyttöön
vuonna 2015 ja se tulee muodostamaan Venäjän ilmatilanpuolustuksen
selkärangan. Järjestelmä pystyy torjumaan maaleja aina 600 km etäisyydeltä asti ja se on viritetty toimimaan
ballistisia ohjuksia vastaan niiden lentoradan ballistisesti laskevalla osuudella. Maavoimien kenttäilmatorjuntajoukkojen komentajan sijainen
eversti Victor Dvoinov kertoi, että uuden järjestelmän kokeita suoritetaan
jo vuosina 2010 ja 2011. Huomioitaessa olemassa olevien ilmatorjuntajärjestelmien modernisoinnit tullaan luomaan uuden sukupolven järjestelmä,
joka toimisi jopa hypernopeita maaleja vastaan. S-500 järjestelmäkokonaisuus käsittää uusien ohjusten lisäksi myös uusimpia tutkajärjestelmiä,
jotka toimivat X-alueella aktiivisesti
vaiheohjattuina. Samaan kokonaisuuteen kuuluvat ohjusjärjestelmät Vitiaz
ja Morfei. (Ensimmäinen suoraviitta
us mahdolliseen sekakokoonpanoon
Ilmavoimien osalta, palstan pitäjä)
Lehden lähteiden mukaan neljä S-500
järjestelmää Moskovan rajoille sijoitettuina riittäisi tekemään Moskovan
ilmatilanpuolustuksesta läpäisemättömän 400 km säteellä.
RIA Novosti; 18. Elokuuta 2010,
Lenta.Ru; 18. Elokuuta 2010

Maavoimien ilmatorjuntajoukot aseistetaan uudelleen.
Maavoimien kenttäjoukkojen ilmatorjunnan komentaja kenraalimajuri

Mikhail Krush kertoi, että Maavoimien ilmatorjuntaa tullaan aseistamaan uudelleen sekä määrällisesti
että laadullisesti seuraavien vuosien
kuluessa. Ilmatorjuntaohjusyksiköille on äärimmäisen tärkeää hyvä
liikkuvuus. Operatiivisen ja strategi
sen tason järjestelmien asemaanajo
aika marssilta valmistelemattomiin
asemiin ei saa olla kolmea - viittä
minuuttia pidempi. Taktisen tason
järjestelmillä asemaanajoaika ei saa
olla minuuttia pidempi. Operatiivi
sen ja taktisen tason järjestelmillä
asemista lähtöaika saa olla vain kol
mesta kymmeneen sekuntiin.
Ilmatorjuntajärjestelmien modernisointi on erityisen tärkeää, koska
Maavoimien ilmatorjuntajoukkojen
selkärangan muodostavat ilmatorjuntajärjestelmät, jotka ovat peräisin
1980 -luvulta tai 1990 -luvun alusta. Esimerkiksi S-300V ilmatorjuntaohjusjärjestelmän modernisointi S300VZ tasolle lisää aerodynaamisten
maalin torjunta-alan kaksinkertaiseksi 150 kilometriin 9M83 ohjuksella
ja 200 kilometriin 9M82 ohjuksella.
Ohjusten laukaisun valmisteluajan
lyhentyminen lisää taktisilta ja taistelunäyttämön ballistisilta ohjuksilta suojattavaa pinta-alaa 100–200%.
Taktisten ja keskikantaman ballististen ohjusten, joiden laukaisuetäisyys
on enintään 1100 km, tuhoamistodennäköisyyttä on lisätty sekä luotettavuutta on parannettu niin, että
vikavapaa toiminta-aika on pidentynyt 150 %.
Kenraalin mukaan joukot ovat
vastaanottaneet toisen Buk-M2 ilmatorjuntaohjusjärjestelmän. Modifikaatio lisää ilmatorjuntaohjuspatteriston yhtä aikaa torjuttavien
ilmamaalien määrää 6 maalista 24
maaliin, suojattavaa alueen pintaalaa 150% ja laukaisuvalmiiden ohjusten määrää 50% sekä mahdollistaa taktisten 150 – 200 km kantavien
ohjusten torjunnan. (% on valheen
toinen nimi, palstan pitäjä)
Uusi Tor-M2U järjestelmä tul››
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laan ottamaan käyttöön vuonna
2011. Tor-M2U kykenee toimimaan
samanaikaisesti neljää ilmamaalia
vastaan. Verrattuna Tor-M2 uuden
järjestelmän torjunta-alaa on kasvatettu 20 - 40%. Tor-M2U kykenee
kuljettamaan 16 ohjusta. Maavoimien ilmatorjuntajoukoilla on nyt
käytössään 120 Tor järjestelmän eri
modifikaatiota. Krush ei kertonut
onko niitä suunniteltu korvattavan
uudella Tor-M2U järjestelmällä vai
tullaanko tätä järjestelmää käyttämään samanaikaisesti jo käytettävissä olevien järjestelmien kanssa.
Tor-M2U kykenee havaitsemaan ja
tunnistamaan enintään 48 maalia samanaikaisesti ja toimiaan niistä neljää vastaan samanaikaisesti.
ARMS-TASS; 20. Syyskuuta 2010,
RIA Novosti; 14. Elokuuta 2010,
Lenta.Ru; 30. Heinäkuuta 2010, Len
ta.Ru; 16. Lokakuuta 2010

Venäjän Maavoimat saivat
lennokkien kokeet päätökseen.
Venäjällä kehitettyjen ja tuotettujen
lennokkimallien avoimet vertailukokeet on saatettu loppuun Läntisen
Sotilaspiirin 252. Ampuma-alueella
lähellä Gorokhovetsia Nizhni Novgorodin Alueella. Kokeisiin osallistui Asevoimien aselaji- ja puolustushaara esikuntien edustajien muodostama komissio, jota johti Maavoimien
komentaja kenraalieversti Alexander
Postnikov. Kokouksessa, joka pidettiin Maavoimien pääesikunnassa, käsiteltiin kokeiden tuloksia ja todettiin,
että venäläiset lennokkien valmistajat
olivat saavuttaneet merkittävää edistystä lennokkityyppien parantamisessa. Useita uusia mielenkiintoisia
kehitelmiä löydettiin ja tarpeellisten
uudistusten jälkeen ne voitaisiin ottaa
palveluskäyttöön. Kokeissa lennettiin 56 lentosuoritusta sekä yöllä että
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Maavoimille lisää puhallettavia valejärjestelmiä.
päivällä ja erilaisissa ilmastollisissa
oloissa. Lyhyen kantaman lennokkeja testattiin 1 – 25 km taktisella etäisyydellä ja aina 100 km etäisyydelle
asti. Kaikkiaan 22 lennokkia osallistui lentoihin. Ilmavoimien komentaja
Alexander Zelin valitteli sitä, että venäläiset lennokit eivät vastaa Venäjän
Ilmavoimien vaatimuksia. Hän lisäsi,
että Ilmavoimat voisivat ostaa mielihyvin lennokkeja venäläisiltä yhtiöiltä, mutta valitettavasti, ne eivät vastaa
tämän alan korkeita vaatimuksia.
Irkut Yhtymän miehittämättömien järjestelmien osaston johtaja
Juri Malov kertoi, että uuden venäläisen Irkut-200 lennokin ensilento on suunniteltu syyskuulle 2010.
Koelennot tulevat kestämään noin
vuoden. Maaliskuussa 2009 Malov
kertoi, että Irkut-200 kehittäminen
oli lähestymässä päätöstään ja koelentojen alku oli suunniteltu keväälle
2009. Malov ei nyt kuitenkaan kertonut miksi koelentojen aloittaminen
on viivästynyt yli vuoden.
Stroy-PD lennokkijärjestelmän
hallintakokeet modernisoiduilla Pchela-1TV ja Pchela-1K lennokeilla saatettiin menestyksekkäästi loppuun.
Koelennot suoritettiin, jotta havaitut
ongelmat voitiin poistaa. Suunnittelijat kokeilivat myös uutta kokonaan
komposiiteista tehtyä potkuria P-032
moottorilla. Moottori on nyt varustettu
korkeuden korjaajalla. Pchela-1 lennokin kokeet kaikilla hyötykuormien tyypeillä saadaan loppuun vuoden
loppuun mennessä. Stroy-PD järjestelmän Pchela-1 lennokeilla on kehittänyt Kulon tutkimusinstituutti. Pchela
on tarkoitettu kohteiden valvontaan ja
niiden televisio tai lämpökuvan välittämiseen tosiaikaisesti maakomentopaikalle. Lennokkia voidaan käyttää
myös radiohäirintään, maalin osoittamiseen sekä ilmamaalina. Lennokkia
lennätetään joko ennalta ohjelmoituna
tai sitä lentää operaattori.

RusBalt yhtiön valtiontilausryhmän
johtaja Oleg Taksheev kertoi, että ilmalla täytettävien ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä esittävien valelaitteiden
kehittäminen tullaan saamaan valmiiksi Venäjällä vuoteen 2012 mennessä ja ne tullaan ottamaan käyttöön
Maavoimissa. Hänen mukaansa tutkimus- ja kehitystyö tullaan saamaan
valmiiksi vuoden 2011 loppuun mennessä tai vuoden 2012 alussa. Uudet
valelaitteet eivät esitä ainoastaan uusimpia ilmatorjuntaohjus- tai ohjusjärjestelmiä vaan myös modernisoituja järjestelmiä, kuten esimerkiksi
S-300 järjestelmiä. Valelaitteet jäljittelevät tutka-alueen, lämpöalueen ja
lähi-infrapuna-alueen säteilyä.
Voenno-Promishlenni Kurier; n:o
32; 18.- 24. Elokuuta 2010 s.5, Iz
vestia 16. Elokuuta 2010 s.2

Ilmavoimille henkilökunnan
koulutukseen Sotilaskoulutus- ja tieteellinen keskus.
Ilmavoimien komentaja, kenraalieversti Alexander Zelin kertoi, että
Ilmavoimien johto suunnittelee muodostavansa yhdistetyn Ilmavoimien
koulutuskeskuksen Voronezhiin sotilasyliopiston pohjalle vuonna 2012.
Kymmenen tuhatta opiskelijaa tulee
opiskelemaan Voronezhin keskuksen
johdossa. He tulevat suorittamaan
viimeisen opiskeluvuotensa aikana
harjoituksensa Lipetskin koulutusja rintamailmavoimien sekä maavoimien ilmailun kokeilukeskuksessa,
joka sijaitsee Voronezhin läheisyydessä. Ryazanissa tulee toimimaan
kaukotoiminta- ja sotilaskuljetusilmavoimien asiantuntijoiden koulutuskeskus. Ilmavoimien komentaja
painotti, että kaikkien voimaministeriöiden lentäjät tullaan kouluttamaan
näissä keskuksissa.

PERUSLUKEMIA

Eversti Ahti Lappi

historiasta

Suomen ensimmäinen
taistelunjohtojärjestelmä
Ilmapuolustuksella oli tyydyttävä
taistelunjohtojärjestelmä pääkaupungissa jo talvisodassa,
jolloin ilmatorjuntaa ja -valvontaa johdettiin Suomenlinnassa
sijainneesta ilmapuolustuskeskuksesta (IPAK 15). Jatkosodassa järjestelmää kehitettiin
ja täydennettiin. Ilmatorjuntarykmentti 1:llä oli päävastuu
Helsingin ilmapuolustuksesta
30 km:n säteellä kantakaupungin keskipisteestä. Tutkien
hankkimisen jälkeen vuonna
1943 taistelunjohtojärjestelmä
oli lähes täydellinen, siinä oli
piirteitä verkostoitumisesta ja
nykyaikaisesta joint-ajattelustakin. Syntyessään moderni
taistelunjohtojärjestelmä vuodelta 1944 säilyi kuitenkin lähes
sellaisenaan 50 vuoden ajan;
uutta rykmenttitason johtokeskus- ja tutkakalustoa saatiin
vasta 1990-luvun alussa….
Torjuntakeskus oli
johtamisjärjestelmän ydin
Ilmatorjuntarykmentti 1:n esikunnan
torjuntatoimisto muodosti torjuntakeskuksen, josta rykmentin taistelua
johdettiin. Nykyään sitä nimitettäisiin johtokeskukseksi. Torjuntatoimiston päällikkö toimi samalla tor-

juntakeskuksen päällikkönä eli torjuntapäällikkönä. Torjuntakeskus
sijaitsi jatkosodan alussa Temppeliaukion johtokeskuksessa, mutta jouduttiin siirtämään sieltä pois huonojen viestiyhteyksien takia. Riittävät
ja varmennetut puhelinyhteydet oli
saatavissa Korkeavuorenkadun pääpaloaseman alle rakennettavista luolatiloista, koska lähellä oli Helsingin
Puhelinyhdistyksen keskus. Torjuntakeskus muutti uusiin tiloihin vuonna 1943. Myös ilmasuojelukeskus ja
ilmavalvontakeskus siirtyivät samaan
paikkaan.
Torjuntakeskuksessa työskenteli
torjuntapäällikön ja hänen varamiehensä lisäksi neljä torjuntaupseeria
(res) ja kahdeksan torjunta-aliupseeria (res) sekä esikunta- ja viestitehtävissä lottia.
Torjuntakeskuksessa toimi myös
ilmavoimien yhteysupseeri. Torjuntakeskuksen varustukseen kuului
viestivälineiden lisäksi ilmavalvontataso, torjuntataso, kuulosuunnintaso, tutkataso, lentokorkeustaulu ja
yksiköiden ryhmityskartta.
Keskuksesta oli kiinteät puhelinyhteydet kaikkiin ilmatorjuntapatteristoihin ja -pattereihin sekä valonheitinpatteriston osiin, johdossa oleviin rannikkoilmatorjuntapattereihin,
kaukotutkiin ja muihin ilmavalvontaelimiin, väestönsuojeluelimiin,
lentojoukkoihin ja muihin tarpeellisiin paikkoihin. Todella verkostoitunut järjestelmä! Yhteydet hoidettiin

pääasiassa puhelimilla. Patteristojen
esikuntia (johtopaikkoja) ryhdyttiin
varustamaan B-radioilla vasta suurpommitusten aikana.
Torjuntakeskuksen yleistehtävänä oli ylläpitää ilmatilannekuvaa,
johtaa tulitoimintaharjoituksia, antaa
aikamerkki, välittää sääennustuksia
ja säätiedotuksia, välittää ilmoituksia
omakonelennoista, ja kokeilla viestiyhteyksiä.
Päivähyökkäyksissä torjuntakeskuksen tehtävänä oli antaa torjuntavaroitus ja -hälytys sekä maalinosoituksia tuliyksiköille, ilmoittaa
yksiköille tutkien mittaamat lentokorkeudet, jakaa tuli tuliyksiköiden
kesken, komentaa sulkuja, pitää yh››

It.R 1:n komentaja, evl Pekka Jokipaltio johti ja kehitti Helsingin ”torjuntaorkesteria” ansiokkaasti.
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teyttä omiin hävittäjiin ja ilmoittaa
niistä yksiköille, ohjata hävittäjiä
mittaustietojen perusteella, sekä ilmoittaa torjuntahälytyksen ja -varoituksen päättymisestä.
Yöhyökkäyksissä torjuntakeskuksen tehtävänä oli antaa torjuntavaroitus tai -hälytys yksiköille tai
osalle niistä, antaa maalinosoitus
it.tutkille (Irja) ja kuulosuuntimille
iv.tutkien (Raija) tai iv-asemien mittaustulosten perusteella, johtaa torjuntaa keskittämällä tai jakamalla
torjuntatuli ja valaisu tilanteen vaatimusten mukaisesti, säätää keveiden
aseiden tulta suhteessa lentokorkeuteen (vrt. yöhävittäjät h> 4 km), sekä
olla yhteydessä (yö)hävittäjien johtoon taistelun aikana.
Torjuntakeskuksen tehtävänä oli
myös rykmentin johtaminen torpedoveneiden ja maahanlaskujoukkojen torjunnassa. Rykmentin torjuntakeskus voi tilanteen salliessa tai
vaatiessa (esim. viestiyhteyksien
katketessa) delegoida johtamisvastuun raskaiden patteristojen omille
johtoelimille. Niiden johtamiskyky
oli kuitenkin heikko.

Taistelunjohdon toteutus
yhteispelillä
Torjuntakeskus sai useimmiten ennakkovaroituksen vihollisen ilmatoiminnasta ilmavoimien radiotiedustelulta jopa tunteja ennen hyökkäystä.
Ensimmäisiä iv-havaintoja saatiin
rintamalinjan lähellä olevilta omilta
iv-asemilta ja/tai saksalaisten Freyatutka-asemilta Suursaaresta tai Viron
rannikolta. Tiedot tulivat ivak:n kautta torjuntakeskukseen. Valmiutta kohotettiin tarpeen mukaan (torjuntavaroitus).
Kaukotutkat (Freya LZ eli Raija)
saivat maalihavaintoja 75–114 km:n
etäisyydeltä, jolloin varoitusaikaa oli
12,5–15 min (koneiden keskinopeus
100 m/s). Ilmoitukset tulivat puhelimella torjuntakeskukseen, joka antoi
maalinosoitukset Irjoille, kuulosuuntimille, yms. Hyökkäyksen uhatessa
tuliyksiköt hälytettiin (torjuntahälytys). Kuulosuuntimia (1 kpl/vhjaos)
käytettiin tutkien lisäksi maalien paikantamiseen (leikkausmenetelmällä
kuulosuunnintasolla) ja valonheittimien ohjailuun. It:n tj.tutkat (Würz-

burg D eli Irja) mittasivat maaleja 23–27 km:n etäisyydeltä, jolloin
ennen tulenaloitusta oli aikaa 2–3
min. Irjat ilmoittivat puhelimella
mittaustiedot (sivusuunta, korkeuskulma, etäisyys) jatkuvasti torjuntakeskukseen (tutkatasolle), oman
johtopatterin tj.koneelle (keskuslaskin) sähköisesti, sekä valonheittimille ja vieruspattereille (ilman tutkaa).
Irjojen avulla voitiin siis määrittää
myös maalien lentokorkeus, mikä
kuulosuuntimilla ei ollut mahdollista
(vaikka sitä Viipurissa tutkittiinkin).
Torjuntakeskus seurasi ilmatilannetta torjuntatasolta (apuna kuulosuunnintaso) ja käski ammuttavat
sulkumaalit tutkattomille pattereille.
Irjojen avulla voitiin määrittää lentoreitin jatke ja lentokorkeus tarkasti.
Sulkumaalien ampuma-arvot oli taulukoitu etukäteen patterien sulkukirjoihin. It.R 1:ssä oli neljä raskasta
it.patteristoa, joilla kullakin oli 90 asteen torjuntasektori. Maalit olivat tulitusvyöhykkeellä vain 1–2 minuuttia
ennen pomminpudotuskehää. Johtopatterit tulittivat omassa sektorissaan
olevia maaleja Irjan avulla seurantaammuntana (ns. tuhoamisammunta)
ja ampuivat sulkuja vain jos Irja oli
poissa pelistä. Tutkattomat patterit
voivat myös tulittaa valonheittimien valaisemia maaleja kuten päivällä (seuranta-ammunta). Helsingissä
näin ei tehty silloin kun (yö)hävittäjät
olivat ilmassa. Yhteyksien katketessa patterit saivat ampua ns. vapaita
sulkuja omaan sektoriinsa (häirintäammunta).
Tulenkäyttö ja johtaminen oli hyvin keskitettyä, yksiköt eivät (yleensä) saaneet avata tulta ilman torjuntakeskuksen lupaa.

Ilmavalvonta takasi ettei
tullut yllätyksiä

Tutkahankinta vuonna 1943 täydensi taistelunjohtojärjestelmää. Würzburg D
-tulenjohtotutkat (saks. Dora, suom. Irja) paransivat ratkaisevasti ilmatorjunnan tulen tehokkuutta.
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Ilmavalvonta oli ilmavoimien vastuulla. Helsingin ilmavalvontaaluekeskus (ivak) sai valvontatietoja radiotiedustelulta, Ilmavalvontapataljoonan Raija-tutkilta, omilta

ilmavalvontayksiköiltä, saksalaisilta
kaukotutka-asemilta, sekä ilmatorjuntajoukkojen ja merivoimien havainnoista. Parhaat valvontatiedot
Helsingin alueella saatiin Malmilla
(Kivikko) ja Kuningassaaressa olleilta Raija-tutkilta. Näiden tietojen
avulla seurattiin ilmatilannetta ja annettiin ilmahälytyksiä.
Helsingin ilmapuolustuksessa
harrastettiin tiivistä yhteistoimintaa
Ilmatorjuntarykmentti 1:n torjuntakeskuksen, ilmasuojelukeskuksen
ja ilmavalvontakeskuksen kesken.
Ilmavalvontakeskuksen vastuulla
oli muun muassa kaupungin valojen
sammuttaminen ja ilmavaroitusten ja
-hälytysten antaminen väestölle tarpeen vaatiessa.

Ilmasuojelu säästi
ihmishenkiä
Väestönsuojelun nimi muutettiin
vuonna 1940 ilmasuojeluksi. Ilmasuojelun ylimmäksi johtajaksi määrättiin ilmasuojelukomentaja. Hänen
alaisenaan ilmasuojelusta vastasivat
mantereella Kotijoukkojen komentaja, merellä Merivoimien komentaja
ja kenttäarmeijassa sotatoimiyhtymien komentajat. Ilmasuojelujoukoissa
palveli sodan aikana yli 100 000 ihmistä. Kesällä 1944 henkilövahvuus
oli suurimmillaan 31 457.
Jatkosodan alkaessa Helsingin ilmasuojelua ryhtyi hoitamaan ilmasuojelupäällikön johtama ilmasuojelukeskus, jonka kokoonpano oli
määrävahvuisen I lk:n ilmasuojelukeskus A:n mukainen. Siihen kuului
103 henkilöä, heistä 54 naisia. Ilmasuojelukeskus toimi Korkeavuorenkadun kalliosuojassa. Ilmasuojelukeskuksen vastuualue jaettiin lokakuussa 1941 kahdeksaan lohkoon:
Helsingin kaupunkialueen itäinen,
läntinen ja eteläinen lohko, sekä
Lauttasaari, Munkkiniemi, Haaga,
Kulosaari ja Oulunkylä. Ilmasuojelukeskuksen johdossa oli jatkosodan
aikana vaihteleva määrä ilmasuojelukomppanioita. Niihin sisältyivät

myös palokunnat. Heinäkuussa 1941
kokonaisvahvuus oli yli 4000 henkilöä. Vuoden 1939 väestönsuojelulain mukaan jokainen 16−60-vuotias
Suomen kansalainen oli tarvittaessa
velvollinen osallistumaan väestönsuojelutehtäviin enintään 72 tuntia
vuodessa.
Ilmasuojelukeskus antoi vaaran
uhatessa puhelimitse ilmavaroituksen ilmasuojeluyksiköille ja tärkeille virastoille ja laitoksille. Järjestelmään oli liitetty 75 puhelinta. Tämän
ohella oli teollisuushälytysjärjestelmä, jonka avulla varoitettiin sotateollisuuslaitoksia. Ilmavaroitusten antamista varten kantakaupungissa oli
kovaäänislaitteita.
Helmikuun 1944 suurpommitusten alkaessa Helsingin ilmasuojelujoukkojen vahvuus oli vain viidennes
kesän 1941 vahvuudesta. Hyökkäyksen rajuus yllätti ilmasuojeluhenkilöstön ja myös kaupungin väestön,
joka ei ollut aiemmin joutunut näin
suurimittaisen pommituksen kohteeksi. Seurauksena oli, että lähes
80 % pommitusten siviilitappioista
syntyi ensimmäisenä pommitusyönä.
Helsingissä ei ollut kunnollisia
väestönsuojia koko väestölle. Jatkosodan alkaessa kaupungissa oli 27
kallio-, tunneli- ja kellarisuojaa, joihin arvioitiin mahtuvan 50 000 henkilöä. Toukokuussa 1943 valmistui
Senaatintorin 2650 henkilön suoja ja
kesäkuussa 1943 Erottajan 1620 henkilön suoja. Pääosa ihmisistä joutui
turvautumaan talojen omien kellareiden tarjoamaan suojaan.
Pommitusten aikana ja niiden
jälkeen sammutusyksiköt sammuttivat tulipaloja, ilmasuojeluyksiköt
pelastivat ihmisiä raunioista ja ensiapuryhmät hoitivat loukkaantuneita.
Ensimmäisen suurpommituksen seurauksena ilmasuojelujoukkojen kokoonpanoa tarkistettiin ja vahvuutta
lisättiin. Ilmasuojelun aluejakoa tarkistettiin niin, että kantakaupunkiin
syntyi kolme lohkoryhmää, joissa
kussakin oli kolme lohkoa. Kolme
keskustan ilmasuojelukomppaniaa

sijoitettiin valmiuteen kasarmeihin
ja ilmasuojelujoukkojen vahvuus
kolminkertaistettiin. Parantuneen
valmiuden ansiosta toisen ja kolmannen suurpommituksen henkilötappiot jäivätkin varsin vähäisiksi.
Tähän oli osasyynä sekin, että kaupungista poistui pommitusten takia
vapaaehtoisesti suuri määrä ihmisiä,
maaliskuun 1944 loppuun mennessä
yhteensä 102 000 henkilöä.

Yhteistorjuntaa saksalaisten hävittäjien kanssa
Pääkaupungin suojana toimi Malmin
kentälle 13.3.1943–6.3.1944 tukeu››

Ilmavoimien yhteysupseerina torjuntakeskuksessa helmikuun 1944 suurpommitusten aikana toimi hävittäjäässä, luutnantti (res) Kyösti Karhila.
Haastattelussa 10.6.2008 hän kehui
kovasti It.R 1:n tehokasta torjuntaa.
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tunut Suomen ilmavoimien Hävittäjälentolaivue 34:n yksi lentue, jolla
oli käytössään viisi Messerschmitt
Bf 109 G-2 -konetta. Lentueen vastuualue ulottui lännessä Hankoon ja
idässä Porvooseen. Kun piloteilla
ei ollut yölentokoulutusta, koneilla
pystyttiin torjumaan viholliskoneita
vain valoisalla, joten yöpommitusten
torjunta jäi pääasiassa ilmatorjunnan
vastuulle.
Ensimmäisen suurpommituksen
6./7.2.1944 jälkeen esitettiin Saksan
ilmavoimien komentajalle Hermann
Göringille pyyntö saada Luftwaffen
yöhävittäjiä Helsingin suojaksi. Helmikuun 12. päivänä saapui Malmille
kapteeni Lewensin johdolla saksalainen lentue, johon kuului 12 Messerschmitt 109 G-6 -konetta. Len-

tue kuului Hävittäjälentorykmentti
302:n ensimmäiseen laivueeseen (I/
JG 302). Kuten nimestä näkyy, kyseessä ei ollut varsinainen yöhävittäjäyksikkö, mutta pilotit olivat yölentokelpoisia. Lentueen koneissa
ei ollut tutkia, joten yötorjunnassa
käytettiin ns. Wilde Sau -menetelmää, jossa koneet tulittivat valonheittimien valaisemia maaleja. Yhteistoimintaperiaate ilmatorjuntayksiköiden kanssa oli yksinkertainen:
ilmatorjuntapatterit eivät tulittaneet
valonheittimien keilassa olleita maaleja, vaan ne jätettiin saksalaisille hävittäjille. Hävittäjät toimivat yli 4000
metrin korkeudella, jolloin ne olivat
kevyiden ilmatorjunta-aseiden tulen
ulottumattomissa. Koneissa oli omatunnuslaitteet, mutta suomalaisten Ir-

ja-tutkissa niitä ei ollut! Saksalaisten hävittäjien tilille voitiinkin kirjata
melko varmojen havaintojen mukaan
neljän viholliskoneen pudotus. Yksi
niistä oli nelimoottorinen Pe-8.
Tallinnan alueella toimineen
Luftwaffen yöhävittäjärykmentin
(NJG 100) tutkilla varustetut Ju
88-yöhävittäjät osallistuivat myös
ADD:n koneiden torjuntaan Suomenlahdella. Torjuntaa varten muodostettiin hävittäjälohko Tallinna–
Helsinki, missä hävittäjätorjuntaa
johti tutkalaiva ”Togo”. Se oli varustettu Freya- ja Riese-tutkilla sekä
erittäin vahvalla ilmatorjunta-aseistuksella. Yöhävittäjät ampuivat alas
kolme viholliskonetta.
Ilmapuolustuksen pitkälle kehittynyt taistelunjohtojärjestelmä takasi
pääkaupungin pelastumisen suurtuholta helmikuun 1944 pommituksissa.

Vierustie 14 • 96320 Rovaniemi
Puhelin 0207 800 330 • Telefax 0207 800 331
lukkokero@turvaykkoset.fi

Maatalouden ja Rautakaupan Ammattilainen
p. 010 768 4600
p. 010 768 4601
p. 010 768 4602
p. 010 768 4603
fax. 010 768 4609
Uusi osoite Leppäojantie 9 69100 KANNUS
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Ilmatorjuntakoulusta Ilmasotakouluun
70 vuotta ilmapuolustuskoulutusta 1940–2010

Ilmasotakoulun Koulutuskeskus
vaalii 31.12.2007 lakkautetun
Ilmatorjuntakoulun perinteitä.
Koulutuskeskuksen perinnepäivää vietetään Ilmatorjuntakoulun perustamisen vuosipäivänä
1. elokuuta. Ilmatorjuntakoulun
asema itsenäisenä aselajikouluna päättyi ja se sulautettiin
Ilmasotakouluun 1.1.2008. Ilmatorjuntakoulun henkilöstö ja
tehtävät siirrettiin Tikkakoskelle
Ilmasotakoulun Koulutuskeskukseen, joka vastaa koko ilmapuolustuksen palkatun henkilöstön ja kadettien koulutuksesta. Tässä artikkelissa luodaan
lyhyt katsaus Ilmasotakoulun
Koulutuskeskuksen perinnejoukon, ja samalla ilmapuolustuskoulutuksen, historiaan.

ilmatorjuntajoukkoihin määrätyistä reserviläisistä jouduttiin kotiuttamaan puuttuvan kaluston vuoksi.
Miehistön vähäisyydestä ja kalustopuutteista huolimatta ilmatorjunta
saavutti talvisodassa merkittäviä tuloksia: ilmatorjuntajoukot ampuivat
alas 314 ja vaurioittivat 376 viholliskonetta.

Ilmatorjuntakoulun perustaminen Santahaminaan
(1.8.1940–26.6.1941)
Talvisodan sotakokemusten sekä ilmatorjuntakaluston ja -henkilöstön
lukumäärän kasvun seurauksena to-

dettiin tarve kouluttaa lisää johtajia
ja teknistä henkilöstöä ilmatorjuntajoukkoihin. Koulutustarvetta vastaamaan perustettiin Ilmatorjuntakoulutuskeskus Helsingin Santahaminaan
1.8.1940. Koulutuskeskus kuului
eversti, sittemmin kenraaliluutnantti, Frans Helmisen johtamaan Ilmatorjuntaprikaatiin, joka toimi Ilmavoimien komentajan alaisuudessa.
Ensimmäinen Ilmatorjuntakoulutuskeskuksessa kantahenkilökunnalle järjestetty kurssi oli kahden
kuukauden mittainen Ilmavoimien
ilmatorjuntakurssi loppuvuodesta
1940. Kurssille osallistui 5 upseeria, 10 aliupseeria, 9 ryhmänjohta››

Tulikaste talvisodassa
Itsenäisen Suomen ilmatorjuntakoulutuksen katsotaan alkaneen vuonna
1925, jolloin Rannikkotykistön Kapitulanttikoulun yhteyteen Suomenlinnaan perustettiin ilmapuolustuskomennuskunta. Ennen talvisotaa ilmatorjuntajoukkojen määrä oli vähäinen
ja joukkoihin jouduttiin sijoittamaan
kouluttamatonta henkilöstöä muista
aselajeista. Myös kalustotilanne oli
huono – joukkojen perustamisvaiheessa syksyllä 1939 lähes puolet

Ilmatorjuntakoulu Santahamina (SA-kuva)
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historiasta

jaa, 3 lentokonemekaanikkoa ja 101
nostomiestä. 28.1.1941 koulutuskeskuksen uudeksi nimeksi vahvistettiin
Ilmatorjuntakoulu.

Vaajakosken vaiheet
(27.6.1941–31.8.1941)
Jatkosodan alkaessa koulu nimettiin
jälleen Ilmatorjuntakoulutuskeskukseksi ja siirrettiin Jyväskylän Vaajakoskelle 27.6.1941. Pääosan koulutuskeskuksen kantahenkilökunnasta
muodosti Santahaminasta siirretty
henkilöstö. Lisäksi kokoonpanoon
komennettiin täydennykseksi Jyväskylän lottapiiristä kaksi lääkintä- ja
kuusi kanslialottaa. Koulutuskeskus
toimi mm. ilmatorjunta- ja ilmavalvontayksiköiden kokoamis- ja koulutuskeskuksena sekä päällystö- ja
alokaskouluna. Esimerkiksi heinäkuussa 1941 Vaajakosken kokoamiskeskuksen yhteisvahvuus oli
58 upseeria, 166 aliupseeria ja 677
sotamiestä. Koulutuskeskus toimi
Vaajakoskella Janakan kansakoulun, Jokivarren kansakoulun, Vaajakosken kansakoulun, Vaajalinnan ja
Työväentalon tiloissa. Lyhyen, noin
kahden kuukauden Vaajakosken ajan
jälkeen koulu siirtyi takaisin Santahaminaan, jossa toiminta jatkui aina
vuoteen 1963 saakka.

reserviläisten kouluttaminen sodan
ajan joukkoihin. Toiminnan mahdollistaessa koulun yksiköiden tehtäviin kuului myös osallistuminen
pääkaupungin ilmapuolustukseen.
Sodan aikana johtosuhteet muuttuivat usein, mm. helmikuussa 1942 Ilmatorjuntakoulun alistus Ilmatorjuntapiiri 1:lle purettiin ja koulu siirtyi
jälleen suoraan Ilmavoimien Esikunnan alaisuuteen. Sotavuosien aikana Ilmatorjuntakoulussa koulutettiin
kaikkiaan 577 reserviupseeria, 939
reservialiupseeria ja 4005 alokasta.
Sodan jälkeen ilmatorjunta oli
edelleen osa Ilmavoimia ja Ilmatorjuntakoulu Ilmavoimien Esikunnan
alainen sotilasopetuslaitos. Järjestely purettiin vuonna 1952, jolloin
ilmatorjuntajoukot irrotettiin Ilmavoimista ja ilmatorjunnasta tuli oma
itsenäinen aselaji.
Muutoksen yhteydessä Pääesikuntaan perustettiin uusi Ilmavoimien ja ilmatorjunnan yhteinen ilmapuolustuksen tarkastajan tehtävä
ja Ilmatorjuntakoulu siirtyi suoraan

tarkastajan alaisuuteen. Vuonna 1957
ilmatorjunnan reserviupseerikoulutus siirrettiin Haminaan ja reserviupseerien koulutus Ilmatorjuntakoulussa päättyi.
Ilmapuolustuksen tarkastajan
virka lakkautettiin sotilasläänijakoon
siirtymisen yhteydessä 1962. Samassa yhteydessä ilmatorjunta sai oman
aselajitarkastajan, jonka alaisuuteen
Ilmatorjuntakoulu siirrettiin.
Santahaminassa vietettyjen vuosien aikana Ilmatorjuntakoulussa
koulutettiin kantahenkilökuntaa, reserviupseereita, reservialiupseereita ja miehistöä aselajin tarpeisiin.
Koulussa järjestettiin myös lukuisia
täydennyskoulutustilaisuuksia, kuten
kalusto-, ampuma-, valonheitin- ja
patteristonkomentajakursseja.

Hyrylään
(22.9.1963–31.12.2007)
Vuonna 1963 Ilmatorjuntakoulu siirrettiin Santahaminasta Hyrylään Helsingin Ilmatorjuntarykmentin yhteyteen, koulun säilyttäessä edelleen
itsenäisen aselajikoulun aseman.
Koulu sijoitettiin väliaikaisiin tiloihin, joissa toimittiin lopulta yli nel-

Takaisin Santahaminaan
(1.9.1941–21.9.1963)
Ilmavoimien Esikunnan 27.9.1941
antama käsky Ilmatorjuntakoulun
toiminnan alkamisesta uudelleen
Santahaminassa oli selkeä: ”Ilma
torjuntakoulun johtaja suunnitte
lee ja läpivie koulutuksen siten, että
alokkaita voidaan käyttää taiste
luyksiköiden täydennysmiehistönä
15.11.1941 lähtien”.
Santahaminaan siirtymisen jälkeen koulun tehtävänä jatkui siten
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Ilmatorjuntakoulu Hyrylä (kuva Suomen Ilmakuva Oy) Kuvassa ylempänä
oikealla varsinainen koulurakennus ja alempana vasemmalla oppilasasuntola.

luun Tikkakoskelle. Siirto hyväksyttiin puolustusministerin esittelyssä
23.11.2006. Esittelyssä todettiin, että
siirron jälkeen Ilmasotakoulu vastaa
koko ilmapuolustuksen kantahenkilökunnan koulutuksen toimeenpanosta sekä ilmatorjunnan tutkimusja kehittämistoiminnasta. Siten Ilmatorjuntakoulun asema itsenäisenä
aselajikouluna päättyi ja se sulautettiin Ilmasotakouluun 1.1.2008. Ilmatorjuntakoulun henkilöstö ja tehtävät
siirrettiin Ilmasotakoulun Koulutuskeskukseen, joka muiden tehtäviensä ohella jatkaa myös ilmatorjuntaaselajin palkatun henkilöstön koulutusta.

Ilmasotakoulu ja
Koulutuskeskus tänään
Aquila (kuva Mikko Laine) Ilmasotakoulun erikoisluokkarakennus Aquila
(suom. kotka) vihittiin käyttöön elokuussa 2004. Rakennus tarjoaa erinomaiset
puitteet ilmapuolustuksen kokonaisuuden kouluttamiseksi, kuten mm. pääjohtokeskustasoisen johtamisympäristön.

jännesvuosisadan ajan. Vuonna 1967
koulun kokoonpanosta lakkautettiin
varusmiesosasto ja koulutuksen painopiste siirtyi kantahenkilökunnan
eli upseerien, kadettien ja kanta-aliupseerien koulutukseen.
Puolustusvoimien organisaatiomuutoksen myötä 1987 Ilmatorjuntakoulun asema itsenäisenä, suoraan
ilmatorjunnan tarkastajan alaisena
sotilasopetuslaitoksena lakkautettiin ja koulu liitettiin Helsingin Ilmatorjuntarykmentin joukkoyksiköksi.
Samanlaiset organisaatiomuutokset
toteutettiin myös muissa joukkoosastojen yhteydessä toimineissa
aselajikouluissa. Uuden johtosäännön mukaan koulun tehtävänä oli antaa ilmatorjunta-alan perus-, jatkoja täydennyskoulutusta pääasiassa
ilmatorjunta-aselajin kantahenkilökunnalle ja varusmies- ja reserviläisjohtajille sekä suorittaa kokeilu- ja
tutkimustoimintaa. Viimein, ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.1991
vihittiin käyttöön uusi koulurakennus, jossa Ilmatorjuntakoulu toimi

lakkauttamiseensa saakka. Helsingin Ilmatorjuntarykmentin asema
itsenäisenä joukko-osastona päättyi
31.12.2006 ja rykmentti siirrettiin
Panssariprikaatin yhteyteen Parolaan. Viimeisenä toimintavuotenaan
Ilmatorjuntakoulu oli Panssariprikaatin joukkoyksikkö.

Ilmasotakouluun
Tikkakoskelle 1.1.2008
Ilmasotakoulu perustettiin Tikkakoskelle 1.1.2005, jolloin Tukilentolaivue liitettiin Ilmavoimien
Viestikouluun. Samassa yhteydessä
Kauhavalla sijainneen Ilmasotakoulun nimi muutettiin Lentosotakouluksi. Hawk-lentokoulutus keskitettiin Kauhavalle ja alkeislentokoulutus Vinka-kalustolla Tikkakoskelle.
Puolustushaarakoulun statuksen Ilmavoimien Viestikoulu oli saanut jo
vuotta aiemmin.
Puolustusvoimien rakennemuutoksen yhteydessä toteutettiin Ilmatorjuntakoulun siirto Ilmasotakou-

Ilmasotakoulu on Ilmavoimien komentajan alainen korkeakoulutasoinen puolustushaarakoulu sekä Ilmavoimien johtamisjärjestelmäalan ja
ilmatorjunnan aselajikoulu. Ilmasotakoulun ydintehtävä on kouluttaa
ammattitaitoista ja suorituskykyistä
henkilöstöä ilmapuolustuksen tarpeisiin. Ilmasotakoulun palkatun henkilöstön rivivahvuus tänä päivänä on
noin 320 henkilöä, josta Koulutuskeskuksen henkilöstön osuus on 63.
Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen tehtävä on suunnitella, toteuttaa
ja kehittää ilmapuolustuksen palkatun henkilöstön ja kadettien perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta.
Koulutuskeskus ohjaa Ilmavoimien
aselajikouluissa (Lentosotakoulu ja
Ilmavoimien Teknillinen Koulu) annettavaa perus- ja täydennyskoulutusta.
Koulutuskeskus vastaa valtakunnallisten ilmatorjuntaharjoitusten toimeenpanosta sekä johtaa ilmatorjunnan lentolaitetoimintaa. Ilmatorjuntaharjoitus on Ilmavoimien
RUSKA-sotaharjoituksen ohella ainoa vuosittain säännöllisesti järjestettävä maa-, ilma- ja merivoimien
yhteisharjoitus. Harjoituksen merki››
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Koulutuskeskuksen johtaja

Apulaisjohtaja

Tutkimuspäällikkö

Opintotoimisto

Korkeakouluosasto

Harjoitus- ja
lentolaiteosasto

tys erityisesti ilmapuolustuksen suorituskyvyn kehittämisen kannalta on
huomattava. Lisäksi Koulutuskeskus
osallistuu Puolustusvoimien tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä
hankkeisiin.

Perinteet
Ilmasotakoulu vaalii ed edeltäjiensä, Ilmavoimien Viestipataljoonan
ja Ilmavoimien Viestikoulun, sekä
Tukilentolaivueen edeltäjäjoukkoosastojen, Kuljetuslentolaivueen ja
Tiedustelulentolaivueen, sekä Ilmatorjuntakoulun perinteitä.
Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen perinnepäivää vietetään 1.
elokuuta, Ilmatorjuntakoulun perustamisen vuosipäivänä. Ilmatorjuntakoulun lippu on luovutettu Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksen
perinnelipuksi ja perinnemarssi on

34 • Ilmatorjunta 4/2010

Koulutusosasto

Tutkimus- ja
kehittämisosasto

ilmatorjuntajoukkojen kunniamarssi,
Nuijamiesten marssi.
Lähteet
Pentti Palmu: Ilmatorjuntakoulu 1940–
1980 (Kerava 1980).
Pentti Toivonen: Ilmatorjuntakoulu
1940–2000 (Nurmijärvi 2000).
Kansallisarkisto
www.ilmatorjuntaupseeriyhdistys.fi

Ensimmäinen
ja viimeinen
Ensimmäinen Ilmatorjuntakoulun johtaja oli majuri (eversti)
Eino Tuompo (koulun johtajana 1.8.1940–16.6.1941).
Viimeisenä Ilmatorjuntakoulun
johtajana toimi everstiluutnantti
Timo Hämäläinen (koulun johtajana 1.9.2006–31.12.2007).

Lippu
Tasavallan presidentti vahvisti
Ilmatorjuntakoululle kunniamarssin, joukko-osastolipun,
vuosipäivän ja perinteet vuonna 1956. Samalla Ilmatorjuntakoulu sai vaaliakseen Ilmatorjuntakoulutuskeskuksen perinteet. Koulun ja koko aselajin
kunniamarssiksi vahvistettiin
Nuijamiesten marssi ja vuosipäiväksi 30.11. Ilmatorjuntakoulun uusi lippu naulattiin
Santahaminan upseerikerholla
toukokuussa 1958. Ensimmäisen naulan löi ilmapuolustuksen tarkastaja, kenraalimajuri
Adolf Ehrnrooth. Lippu vihittiin
käyttöön ja luovutettiin koululle
valtakunnallisessa paraatissa
Helsingissä 4.6.1958.

arkiston

kätköistä

ANEKDOOTTEJA
Tällä kertaa arkistojen kätköistä
löytyi muutamia anekdootteja,
hauskoja tapahtumia, joita nuoremmat lukijat tuskin tuntevat.
Suurin osa niistä koskee eversti
Pekka Jokipaltiota, joka arvostetun ilmatorjuntamiehen lisäksi
oli hyvinkin värikäs persoona.
Nämä muistelot on laatinut evl
Raimo Rytkönen, joka toimi
aikoinaan HelItR:n komentajan
adjutanttina.
Lipunnosto
Tapahtui eräässä lipunnosto ja paraatikatselmuksessa Papinlahden
kentällä. Joukot olivat järjestyneinä,
ilmoitettu komentajalle ja varusmiesalikersantit valmiina suorittamaan
lipunnoston. Lippu oli sidottu salon
naruihin. Asianmukaiset komentosanat kaikuivat, nyörit kiristyivät,
sotalippu solui toisen alikersantin
käsistä hulmahtaen uljaasi tuulessa
levälleen. Ja kuinka ollakaan – lippu

oli tietysti kiinnitetty väärinpäin. Tämän havaitessaan Joki-Pekka tokaisi niin kovaa, että ainakin lähimmät,
ehkä myös kaikki mikrofonin kautta,
kuulivat: ”Siinä se kissa kiipee p – e
edellä puuhun.” Tämän jälkeen kyllä
aina varmistuttiin, että lippu oli takuulla oikeinpäin solmittu.

Uusi rykmenttiupseeri
Joki-Pekan tapana oli käyttää alaisistaan lempinimiä, kuten Jere-Kaunotukka, Räyhä-Lasse, Niilo Rietas ja
Eskil Verinen. Allekirjoittanutta hän
puhutteli aina lempinimellä Apina.
Saapuipa sittemmin uusi rykmenttiupseeri majuri O Seppälä paraatipuvussaan, kunniamerkit, punokset
ja miekka mukanaan ilmoittautumaan
rykmenttiin käyden ensiksi adjutantin
luona kuten siihen aikaan oli tapana.
Kävin ilmoittamassa hänet komentajalle, jolloin Joki-Pekka käski antamaan saappaan kiilloitusvälineet
komerostaan. Hänhän kiilloitti muuten aina itse saappaansa. Tänä aika-

Eversti Pekka Jokipaltio

na pidin seuraa majuri Seppälälle virkahuoneessani. Pian kuului epäselvä
käsky ”Apina sisään!”, josta minä
kuulin vain ”sisään!”. Tällöin sanoin
majuri Seppälälle, että nyt komentaja käskee Teitä herra majuri ja riensin avaamaan komentajan oven. Kun
majuri Seppälä astui sisälle, purskahti
Joki-Pekka nauramaan, jolloin majuri Seppälä oli täysin hämillään. Asia
selvisi kuitenkin siltä paikalta, koska
Joki-Pekka sanoi, että olisi ”Apinalla” laitattanut kiilloitusvälineet kaappiin ennen majuri Seppälän ilmoittautumista. Myöhemmin maj Seppälä, joka oli kuullut käskyn oikein,
huomautti minulle epäystävällisestä
vastaanotosta rykmenttiin, mutta totesin, että tämä oli pelkästään minun
väärinkäsitykseni tulos.
Onko sinulla muistissa hauskoja sat
tumia tai tapahtumia ilmatorjunnan
piiristä? Jaa ne kaikien tietoon lä
hettämällä ne julkaistavaksi lehteen.
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poimintoja
Netistä ja muusta mediasta löytyy runsaasti ilmatorjuntaan liittyviä julkaisuja ja kirjoituksia. Tälle palstalle on tar
koitus kerätä ”poimintoja” ajankohtaisista tai muuten mielenkiintoisista aiheista, jotka kiinnostanevat lukijakuntaa.
Tämänkertaiset poiminnat sivuavat lehden aikaisempien numeroitten NASAMS- ja ELKITO-teemoja.

Enemmän ilmatorjuntaa, vähemmän hävittäjiä?
Eversti Ahti Lappi on kirjoittanut
mielenkiintoisen artikkelin Sotilasaikakausilehden numeroon 10/2010.
Artikkelin teemana on ilmatorjuntaohjukset sotatoimissa 1959-2009,
mutta sanomana ja johtopäätöksenä
kirjoituksesta voi lukija päätellä vastauksia tämän yhteenvedon otsikon
kysymykseen.
Artikkelissa Lappi toteaa että 70
vuoden kehittelyn jälkeen on ilmatorjuntaohjustorjunta vähitellen korvannut hävittäjätorjunnan ja ennen
kaikkea alivoimaiselle osapuolelle
ovat ohjukset aina näytelleet ratkaisevaa roolia. Kannettavat ilmatorjuntaohjukset ovat jo 60-luvulta lähtien
ratkaisseet maavoimien joukkojen ilmapuolustusongelman. Vaikka lämpöhakuisia ohjuksia vastaan on jatkuvasti yritetty kehittää vastakeinoja,
on menestys vastatoimenpiteillä ollut
heikko. Tämähän on nähtävissä myös
Afganistanissa tällä hetkellä.
Miksi ilmatorjunnan merkitys

pitäisi korostua? Artikkelissa perustellaan väite sillä, että ylivoimaisella
osapuolella on aina ollut enemmän
lentokoneita ja helikoptereita (esim.
Afganistan, Irak 2003). Ylivoimainen osapuoli on myös käyttänyt koneitaan pääasiassa hyökkäyksellisesti. Torjuntoja ei ole juurikaan syntynyt alivoimaisen hävittäjätorjunnalla
viime vuosikymmenien sodissa, joten ainoa todellinen ilmapuolustus
maavoimien joukoilla on ollut ilmatorjunta ja etenkin olkapääohjusten
rooli on ollut merkittävä.
Lapin artikkelissa on oheinen
taulukko, josta näkyy konetappioi-

den jakauma ja torjuntojen osuus eri
sodissa.
Lopuksi artikkelissa peräänkuulutetaan kustannustehokkuuden vaikutusta Suomen ilmapuolustuksessa.
Suomen ilmapuolustuksessa on pääosa resursseista käytetty hävittäjätorjunnan kalustohankintoihin ja ylläpitoon. Tämä periaate ei näytä enää
vastaavan sotakokemuksia (kts. taulukko). Resurssien käytön painopistettä olisi suunnattava enemmän ilmatorjuntaohjuskaluston hankintaan
ja käyttöön.
Lähde: Sotilasaikakausilehti 10/2010

Konetappioiden jakauma eri osapuolten kesken
Selite
Yhteensä
Ylivoimainen osapuoli Alivoimainen osapuoli
Kokonaistappiot
14202-14351 12652-12673
1550-1678
Taistelutappiot
5155-5172
4486-4503
669
Ilmatorjunnan osuus 4446-4463
4315-4332
131
It-ohjusten osuus
928-936
888-895
40-41
Hävittäjien osuus
709
171
538
Taulukossa mukana: Vietnam 1965-1972, Lähi-idän sodat 1967, 1973, 1982, Afganistan 19791988, Falkland 1982, Irak 1991, 2003-2008

SL-AMRAAM ja NASAMS
Ohjuksen kehitysnäkymiä
AMRAAMin perään voidaan liittää
lähtöraketti, jonka avulla lähtökiihdytys vastaisi lähtöä Hornetin siiven
alta. Tarvittaneen kai vain extra-range -version tilaus, jotta tuotantolinja
käynnistyisi. Mutta ei pienen Suomen kannata yksin tilata ensimmäistä
erää ja sen mahdollisia lapsentauteja.
USA:ssa on käynnissä ajoneuvoalustaisen ohjuslavetin testaami36 • Ilmatorjunta 4/2010

nen. Alun perin lavettia suunniteltiin
HUMVEE-taisteluajoneuvon päälle
(kuva1). Syyskuussa 2010 ammuttiin SLAMRAAM –ohjuksia BTV:na
toimineen uuden FMTV:n päältä, lähinnä alustan stabilitteettimittauksia varten (kuva2). (SLAMRAAM
= Surface Launced Medium Range
Air-to-Air Missile; BTV = ballistic
test vehicle; FMTV = Family of Medium Tactical Vehicle) Nyt testataan
ohjusten aiheuttamia voimia ajoneu-

voon, jolle on tarkoitus lisätä järjestelmän taistelunkestävyyttä. Nopeat
asemanvaihdot ja kevyt panssarointi
lienevät avainsanoja.
Pari sanaa Nassen ohjausjärjestelmästä. Se lentää ensin itsenäisesti
käskettyyn pisteeseen ja avaa vasta
sitten tutkansa. Miksi tutka pidetään
aluksi pimeänä? Se ei johdu siitä, että
ei haluta paljastaa ohjuksen tutkaa.
Paljastumisen jälkeen hyökkääjä ei
kuitenkaan voi/ehdi tehdä mitään

Olkapääohjukset Afganistanissa
Nykyisen operaation käynnistysvaiheessa vuosina 2001-2002 todettiin,
että suurin osa edellisen Afganistanin
sodan ohjuksista vuosilta 1986-1989
oli käytetty tai muuten saatu hävitettyä. Silloisella Afganistanin vastarintaliikkeellä oli käytössään lähinnä
Stinger- ja Strela (SA-7)-ohjuksia. Afganistanin vastarintaliikkeen todettiin
suorittaneen silloin Stinger-ohjuksilla
269 pudotusta, joten olkapääohjuksilla oli merkittävä vaikutus Neuvostoliiton vetäytymiseen vuonna 1989.
Nykyisen operaation alkamisen
jälkeen ei olkapääohjuksia pidetty
uhkana kuin vasta keväällä 2007.
Tällöin löydettiin Helmandin maakunnasta asekätköstä neuvostoliittolais- ja kiinalaisvalmisteisia SA-7 ohjuksia. Kesällä 2007 ammuttiin SA-7
ohjus USAF:n C-130 konetta kohden,
joka kykeni kuitenkin vastatoimenpiteiden ansiosta väistämään ohjusta.
Vaikka olkapääohjuksia on toistaiseksi käytetty Afganistanissa vähän, niin uhkan on nähty kasvaneen
merkittävästi. Uhkan noston on katsottu syntyneen muutamasta päätekijästä. Ensimmäisenä on kapinallis-

Kapinalliset
aseistautuneina perinteisin asein ja
singoin. (Getty images)

ten kyky muuttaa taktiikkaa omassa
toiminnassaan sen mukaan mitä kokemuksia on saatu muiden terroristijoukkojen toiminnasta Afganistanin
ulkopuolelta. Toisena ongelmana
on olkapääohjusten ”mustakauppa”,
joka mahdollistaa ohjusten hankinnan esimerkiksi Pakistanista ja Iranista. Vaikuttanee siltä, että toistaiseksi
olkapääohjusten (kuten myös pst-ohjusten) rajallinen käyttö kapinallisten
toimesta Afganistanissa perustuu tietoiseen päätökseen. Tämä tarkoittaa,
että päättäjän muuttaessa politiikkaansa ja toimittaa kyseisiä aseita ja
niiden koulutuksen, niin uhka voi realisoitua hyvinkin nopeasti.
Olkapääohjusten lisäksi uhkana

ovat myös perinteiset singot (RPG)
sekä käsiaseet kuten konekiväärit sekä rynnäkkökiväärit. Näitä on
käytetty ylläkköperiaatteella ja aiheuttaneet 58% kaikista ilma-alusten
vaurioista liittoutuneiden joukoille.
Ohjusuhkan noustua on US Army
kehitellyt lentokoneisiinsa myös teknisiä vastatoimenpidejärjestelmiä.
Näistä artikkelissa tuodaan esille ainakin ohjusvaroitusjärjestelmä AN/
AAR-57 CNWS sekä infrapunavaroitin (ATIRCM). Tosin näiden laitteiden toimivuudesta tositilanteessa
ei ole vielä näyttöä.
Lähde: Airforces Monthly, Issue 271
November 2010

vastatoimia. Syy tutkan
lyhyelle käytölle onkin tekninen. Tehokas
tutka tuottaa runsaasti
lämpöä. Lämpö ei pääse ohjuksesta ulos, ja
sen takia tutka voidaan
käynnistää vasta melko
myöhäisessä vaiheessa.
Lähde: Military Technology 8/2010

MNo

Kuva 2. SL-AMRAAM ammunta HUMVEEajoneuvosta (Raytheon)

Kuva 1. SL-AMRAAM ammunta
FMTV:n päältä. 6x6 –vetojärjestelmällä varustetun ajoneuvon päällä
ohjukset ovat paljaana, siis ilman
kanistereita. (www.adsnews.com)
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JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA

MERKKIPÄIVÄT
90 vuotta
Maj
Christian Oesch
1.1.1921
85 vuotta
Kenrltn Lauri Koho
23.3.1926
80 vuotta
Ltn
Timo Siukosaari
4.1.1931
Teknkapt Voitto Nieminen
8.1.1931
Ltn
Matti Varonen
19.3.1931
75 vuotta
Ltn
Harri Tiirikkala
29.1.1936
Ev
Matti Lumme
22.2.1936
Ylil
Ossi Kokkonen
11.3.1936
Kapt
Kari Rajakaltio
15.3.1936
Ltn
Carl-Olaf Homen
24.3.1936
70 vuotta
Ltn
Martti Muurinen
18.1.1941
Evl
Jouko Viitanen
28.1.1941
Evl
Tuukka Alhonen
16.2.1941
Kapt
Martti Amberla
19.2.1941
Ylil
Ossi Sirola
24.2.1941
Maj
Tapani Rauti
25.3.1941
Vänr
Aarno Einola
28.3.1941
60 vuotta
Kapt
Kari Korpela
20.1.1951
Kapt
Herkko Saari
30.1.1951
Maj
Matti Hilli
1.2.1951
		
(perhepiirissä)
Ltn
Markku Rekioja
9.2.1951
50 vuotta
Ltn
Sauli Kanerva
23.1.1961
Evl
Hannu Kylmäniemi
2.2.1961
Kapt
Kimmo Haatanen
17.2.1961

YLENNYKSIÄ 6.12.2009
Everstiksi
Ari Grönroos
Everstiluutnantiksi
Mikko Mäntynen
Matti Virolainen
Petri Jaakko Laurila
Kapteeniksi
Valtteri Riehunkangas
Kari Kokkomäki
Samuel Lundström
Veli-Pekka Oja
Jouni Lautala
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LAPITR
LAPITR
MERIVE
PE
LAPITR
PSPR
PSPR
LAPITR
SATLSTO

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
PL 5 13701 Parolannummi
Puh 0299-442568
timo.tolkki@mil.fi

UUSIIN TEHTÄVIIN
Eversti Jyrki Heinonen Puolustusvoimien viestintäjohtajaksi
1.1.2011 lukien.
Everstiluutnantti Vesa Sundqvist Maanpuolustuskorkeakouluun 1.1.2011 lukien.
Majuri Mikko Mustonen Maanpuolustuskorkeakouluun
1.1.2011 lukien.
Everstiluutnantti Pekka Haavikko Lapin Lennoston esikuntapäälliköksi 1.1.2011 lukien.
Everstiluutnantti Petteri Granlund Ilmavoimien Esikuntaan
suunnitteluosastolle 1.1.2011.
Kapteeni Albin Lakkapää Panssariprikaatiin 1.2.2011 lukien.
Kapteeni Tero Parikka Ilmavoimien Esikuntaan 1.2.2011
lukien.
Kapteeni Vesa Lumme Pohjois-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan 1.1.2011 lukien.
Kapteeni Max Rostedt Länsi-Suomen Sotilasläänin Esikuntaan 1.2.2011 lukien.
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ILMATORJUNNAN
ANSIORISTI PIENOISKUNNIAMERKKINÄ
Sotilaiden juhlapuvussa ja pienessä juhlapuvussa
käytetään uusien määräysten mukaisesti pienoiskunniamerkkejä. Myönnetyn Ilmatorjunnan ansioristin voit tilata pienoiskunniamerkkinä sähköpostitse Antti Ahlströmiltä osoitteesta aahlstro@
mappi.helsinki.fi. Merkit maksetaan tilille Nordea
234520-13033. Merkin hinta on 20e ja siivitetyn
ammuksen kera 25e, postikuluineen.

yhdistys

ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS
12.3.2011
Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2011 vuosikokous järjestetään Tampereella Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnan tiloissa (osoitteessa
Sarvijaakonkatu 3, Tampere) 12.3.2011.
Ohjelma:
Klo 10:30
Klo 11:00
Klo 11:30
Klo 12:00
Klo 13:00

Kahvit
Maavoimien Materiaalilaitoksen esittely
Palkitsemiset
Lounas
Yhdistyksen vuosikokous

yhdistys

markkinat

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

UUSI MYYNTIARTIKKELILIPPALAKKI

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7§ mukaiset
vuosikokousasiat. Mikäli yhdistyksen jäsen tai
osasto haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallituksen sihteerille viimeistään 28.1.2011
mennessä.
Kirjalliset esitykset vuosikokouksessa palkittavista ja huomioitavista yhdistyksen jäsenistä on
tehtävä 28.1.2011 mennessä hallituksen sihteerille osoitteella:
Kari Kokkomäki
JOKEPTRI/HELITR/PSPR
Parolannummentie 219/ PL 5
13701 Parolannummi
Email: karikokkomaki@gmail.com
Ilmoittautumiset vuosikokoukseen pyydetään
12.2.2011 mennessä sähköpostitse (tai kirjallisena em. osoitteeseen) yhdistyksen hallituksen
sihteerille. Ilmoittautumiset tarvitaan lounas ja
kahvitarjoilun järjestämiseksi.
ITY:N HALLITUS TOIVOTTAA SINUT
JÄSENENÄ TERVETULLEEKSI !

ITY:n logolla varustetut tyylikkäät lippalakit
Hinnat:
12 € L.A lippis (vasemmanpuoleinen)
20 € Gang lippis musta/valkoinen
(oikeanpuoleinen)
Tuotteita tilattavissa markkinointiasiamieheltä sekä netistä yhdistyksen markkinat
sivulta (www.ilmatorjunta.fi) – osta omasi,
tuotteita rajattu määrä!
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MozkaX + ItY = MCIT
Otsake ei ole matematiikan yhtälö vaan enempi harrastusten heräte. Avataanpa agendaa. Ilmatorjuntayhdistyksellä on vahvat perinteensä ja nyt etsitään avarana sekä
uudistuneena myös uusia jäsenkuntaa kiinnostavia aktiviteetteja.
Moottoripyöräily ja ilmatorjunta! Onko näiden harrastamisessa jäsenkuntaa yhdistäviä tekijöitä?
On ollut ennen ja on myös tulevaisuudessa.
Ilmatorjunnan historian kohteita on maamme tulvillaan. Ilmatorjunnan historiaan kuuluvat myös moottoripyörät. Tulevaisuudessa aselaji integroitunee ilmapuolustukseen yhä tiiviimmin. Moottoripyöräilyn harrastajien
määrän kasvu on ollut jatkuvassa nousussa. Ilmatorjuntayhdistyksen jäseniä on 2000 ja moottoripyöräilijöitä
200.000 – karkein luvuin.
Kuinka moni harrastaa molempia. Siitä olisi mukava saada oikea tilannekuva ja katsoa voitaisiinko saada
lisäarvoa molempiin harrastuksiin.

Aluksi on tapana esittäytyä;
Mphessu - wild and free
Mikä siinä moottoripyöräilyssä papparaista oikein innostaa? Näihin kateellisten tai asiaa muuten vieroksuvien
kysymyksiin - ääneen lausuttuihin tai äänettömiin on
hyvä vastauksia itse kunkin tutkiskella. On hyvä oppia
tunnistamaan myös omia tuntojaan.
Moottoripyörä on vahva kumppani. Sillä on voimaa,
luonnetta ja sen tulee olla kaunis ja komeakin. Samoja
ominaisuuksia kuin elämänkumppaniltakin soisi löyty-

vän. Samoin varmaan ovat ratsumiehet tunteneet hevosistaan tuhansia vuosia. Papankin on panikkaa käytävä
tallissa talvipilttuussa katsomassa. On välillä annettava
akulle virtaa ja noustava satulaankin ja käyntiinkin päräytettävä. Kevättä on rinnassa!
Sitten pääsee oikeasti ajoon. Nopeus valitaan harmoniaan maiseman ja mutkien kanssa. Tällöin ei vastaan tule
nopeusrajoitukset vaan korvien välin tasapainoelimet ja
perstuntuman värinät auttavat oikean rytmin löytämisessä. Siis rauhassa, rennosti ja vakaasti aistit valppaana, ei
olla miehuuskokeessa. Ajaminen on kokemista ajassa
ja tilassa. Ajamisen osaaminen tuottaa tekemisen iloa.
Moottori laulaa ja mieli lepää.
Teitä meillä on riittävästi rakennettu, jopa niin että
on jouduttu niitä mutkille asettamaan ja mäkiä kiertelemään. Hyvä niin, mutkateistä saa parhaat ajamisen
tunteet. Katseen on oltava vakaa ja sektorin laaja - on
nähtävä luonnon kauneus ja elämä, kaikki mikä liikkuu
erityisesti. On hallittava hillittimet, varottava hirvet ja
traktorimiehet. Tienvarren elämä antaa hajujäljet nenään
niin jätkän ruusuista kuin eläinten elosta. Pahaa ovat vain
sauhuavat kotterot.
Ajoretkeen kuuluvat taidepaussit, kohteet kulloisenkin mielialan ja reitin mukaan. Parasta on se kun voi
tauolla vaihtaa kokemuksia muiden motoristien kanssa.
Voiman tunnettakin on aina välillä koettava. Varma
keino on lähteä kakkosella rauhassa liikkeelle ja sitten
antaa hanaa ja antaa tuntea väännön ja voiman puhuvan.
Vain pari sekuntia riittää ja sitten voi jatkaa leppoisampaa
menoa. Taas kyykkypyörät hämmästyivät.

Askelmerkkejä MCIT-kerhoon

Paraateissa oli ennen tyyliä - sivuvaunussa kapteeni Reima
Koskinen ja takapenkillä luutnantti Matti Tykkä.
40 • Ilmatorjunta 4/2010

Harrastajien tavoittamisesta on hyvä aloittaa. Hyrylän
huru-ukot olivat bussiretkellä Tartossa keväällä 2010. Tapasin iloiset turkulaiset motoristiretkeilijät Ruutikellarissa olusilla. Liikkeellä olivat alan harrastajat ja it-miehet
Kankaansyrjä, Vilander ja Viitanen. Tiedän myös turkulaistuneen Lars Rantasen olevan ainakin osa-aikainen
motoristi. Itsekin Turussa syntyneenä haastan em. herrat mukaan ja myös kaikki muut tuntemani it-motoristit.
Haastakaa taas vuorostanne omat kaverinne.
Hiukan kateellisena olen seurannut merivoimien johdon keskuudessa harrastettua hyvähenkistä motoristiretkeilyä. Onpa kurssiveli vara-amiraali Hans Holmström-

yhdistys
voivat asiasta kiinnostuneet ideaa kehitellä. Sinne tulisi
sitten myös kohdekuvauksia ja matkakertomuksia. Google mapsin linkistä saisi näkyviin reittikartat.
Ajatusten tonavaa ja kimpan kehittämistä voidaan
sitten yhdessä jatkaa. Keksitään vaikka iskevä IT-motoristien nimi, joka voisi kuvata taivaan pitämistä puhtaana.
Logon ytimenä olisi ilmatorjunnan siivitetty ammus. Yhdistyksen hallitus tekee sitten tarvittavat päätökset, sitä
varmemmin mitä laajempaa kannatus on.
Kommentteja odotellen
ITMPHessu
IT-miehet reissulle lähdössä – Mphessu (Honda 1300 St
ABS Pan-European) ja Mpteemu (Honda CBR 1100 XX
Super Blackbird), isä ja poika.

kin ollut monasti mukana. Tiedän myös ilmavoimista
useita motoristeja – tervetuloa mukaan. Mutta ei mennä
merta edemmäs kalaan.
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtajamme on myös
armoitettu motoristi, jonka alla on HD Heritage Softail.
Kilometrejä ei ole tullut yhtään ja liian vähän myös maileja, joten uskonpa selkänojaa tai pitäisikö sanoa” sissybaria” löytyvän myös yhdistyksen johdosta.
Varmasti lehden lukijakunnassa on paljon ilmatorjunta- ja motoristihenkisiä, jotka voivat ilmoittautua aluksi
aloitteen tekijälle verkossa. Katsotaan millainen saalis
verkkoon tarttuu.
Verkossa voidaan sitten suunnitella jatkosta.

Visioita visiirin takaa
Suurvisiirimme ollessa suotuisa syntyy motoristikimppa, joka harrastaa ilmatorjunta-aiheista retkeilyä. Aiheita
voivat olla esimerkiksi
• ilmatorjunnan leirialueet (Muurila, Lohtaja, Hanko,
Reila, Rovajärvi jne.)
• ilmatorjuntajoukkojen entiset sijoituspaikat (Viipuri,
Turku, Tuusula, Tampere, Lahti, Kouvola, Kokkola,
Oulu, Vesivehmaa, Naarajärvi jne.)
• GPS-kätkeilyä ja navigointia voidaan harrastaa vaikka
muistotykkejä bongaamalla. Niitähän lienee ympäri
maata useita kymmeniä.
Yhdistyksen verkkosivuille voitaisiin rakentaa linkillä MCIT-foorumi osastojen rinnalle. Joukosta löytyy
varmaan webbiguru sen ylläpitäjäksi. MCIT-foorumilla

simola.heikki@kolumbus.fi
J.K. Jos mitään ei kuulu, on ehdotus ”pudonnut”.
Jotta saadaan lisää elinkaarta, pitäis tehrä jotain.
Ota siis motoristikaverisiakin ”maalihihasta” ja
sitten meilaamaan. Ammunnan johto kertoo osumat
eri kehille ennen seuraavaa vetoa.

Liity jäseneksi
Ilmatorjuntayhdistykseen!
Jäsenetuina saat Ilmatorjuntalehden 4 kertaa
vuodessa, Ilmatorjunnan vuosikirjan joka 2.vuosi,
mahdollisuuden osallistua yhdistyksen seminaareihin sekä tapahtumiin. Ennen kaikkea pysyt
ajan tasalla aselajin tapahtumista!
Miten pääset jäseneksi?
Ota yhteyttä järjestösihteeriin (timo.tolkki@mil.fi)
tai täytä yhdistyksen nettisivuilta (www.ilmatorjunta.fi) jäsenkaavake!
Voimassaolevat jäsenmaksut:
– jäsen 26 €
– maanpuolustukselliset yhteisöt 26 €
– yksityiset kannattajajäsenet 26 €
– yritykset ja muut yhteisöt 260 €
– nuorisojäsen 13 €
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in memoriam

Majuri, ekonomi
KYÖSTI JOHANNES PULLIAINEN
30.11.1913-11.08.2010

Sotaveteraani, majuri evp, ekonomi
Kyösti ”Kössi” Pulliainen poistui
joukostamme viime elokuun 11.päivänä 96 vuoden ikäisenä. Kyösti oli
pitkän linjan ilmatorjuntamies ja talvisodan menestyneimmän ilmatorjuntapatterimme päällikkö.
Seuraavassa on ote Kyöstin aseveljen, reservin luutnantti, diplomiinsinööri Lauri Mykkäsen puheesta
siunaustilaisuudesta 4.9.2010 Varkaudessa.
”Kyöstin asepalvelus alkoi
4.1.1934 It.Patteristossa Viipurissa.
Palveluksen alkaminen It.tykistössä
ei näinä varhaisina aikoina ollut ihan
tavallista ja syyksi tähän Kyösti arveli, että hän vuonna 1933 Varkauden kutsunnoissa oli maininnut toimineensa vuoden verran Helsingissä
ilmatorjuntasuojeluskunnassa. Ilmatorjunta oli siihen aikaan yhdistetty
ilmavoimiin ja kenttätykistöönkin,
josta kertoo silloinen aselajitunnus
olkaimissa eli tykistön ammus ja ilmavoimien hakaristi sekä tykistön
punainen aselajiväri. Alokasajan
jälkeen oli huhtikuussa vuonna 1934
vuorossa RUK:n kurssi numero 27
Haminassa ja sitten koulun jälkeen
palvelus upseerikokelaana Viipurin
It.Patteristossa. Vuoden 1935 alus42 • Ilmatorjunta 4/2010

sa tuli komennus takaisin Haminaan
RUK:n ”santsarikokelaaksi”, josta
kotiuttaminen koitti 19.3.1935. Siihen aikaan it-aselaji oli nuori eikä
kovin paljon kalustoakaan ollut jakaa koulutukseen ja joukoille. Oli
sentään 7,62 mm VKT kaksois-itkk.
Varusmiehille annettiin yleinen jalkaväkikoulutus ja aselajikoulutus oli
kenttätykkikoulutusta ja isompikaliiberiset it-tykit olivat erikoiselle itjalustalle asennettuja kenttätykkejä.
Koulutusvaiheisiin tuli Kyöstille
sitten Kadettikoulu (19.kadettikurssi) vuosina 1935-1937 ja sen jälkeen
komennus vänrikkinä It.Rykmenttiin
Viipuriin. Syyskesällä vuonna 1939
oli Kyöstin jaoksessa jo vähän järeämpääkin kalustoa, kaksi 76 millistä it-tykeiksi muunnettua kenttätykkiä. Sitten olikin talvisota jo melkein ovella. Kiviniemeen sai Kyösti
komennuksen mennä perustamaan
raskaan It.Konekiväärijoukkueen,
jolla oli jo 20 mm it-aseita. Sen jälkeen tuli komennus palata Viipuriin
ja sieltä komennus Lappeenrantaan
perustamaan Ensoon kevyt it.patteri.
Käsky oli selvä, mutta miehistöstä,
kalustosta tykkeineen ja autoista ei
ollut tietoakaan. Siitäpä alkoi kova
homma, kun tuleva patterin päällikkö sai alkaa etsiä kaikkea puuttuvaa. Miehistökin jouduttiin etsimään, sillä koulutus oli aloitettava.
Koulutukseen saatiin apulaisia, jotka
olivat saaneet koulutuksen 40 mm:n
it-tykeillä. Koska alussa ei ollut koulutukseen tykkejä, niin niiden ääriviivat piirrettiin hiekkaan. Autotkin
jouduttiin etsimään. Koulutus oli kui-

tenkin saatu toimimaan ja epäilemättä hyvillä tuloksilla koskapa Kyösti
Pulliaisen patteri (2.Kev.It.Ptri) sai
pudotusennätyksen talvisodan aikana, 34 alasammuttua vihollisen lentokonetta ja 14 vaurioitettua. Kyösti
haavoittui jalkaan 10.2.1940, josta
aiheutui 30% invaliditeetti.
Sotataival jatkui kuitenkin jo
jatkosodassa monenlaisissa tehtävissä it-aselajin piirissä. Hän oli
113.Kev.ItPtrin päällikkönä Aunuksessa vuonna 1941. Sen jälkeen Ilmavoimien esikunnan It.Osastolla
1941-1942 aikana, jolloin ilmatorjunnasta alettiin hiljalleen muodostamaan omaa aselajiaan. Ilmavoimien
It.Osastolla kapteeni Kyösti Pulliainen komennettiin ilmatorjunnan erikoishuollon johtoon. Osastossa oli
monien erikoistehtävien osaamista
ja tätä joukkoa sanottiin osastopäällikkö majuri Niilo Simojoen mukaan
”Simojoen aivoriiheksi”, joka oli
avainasemassa ilmatorjunnan sodan
ajan kehitystyössä. It.Osaston jälkeen Kyösti palveli It.AseK:n joh-

tajana 1943-1944 ja 4.Er.It:Pston komentajan vuonna 1944.”
Kyösti Pulliainen erosi vakinaisesta palveluksesta vuonna 1945,
jonka jälkeen muutti perheineen
Varkauteen. Kyösti loi merkittävän
uran yritystoiminnassa Varkaudessa
toimien myös monessa yhteiskunnallisessa luottamustehtävässä sekä
ollen perustamassa Varkauden Kotiseutu- ja Museoyhdistystä. Kauppa-

lan ja kaupunginvaltuutettuna sekä
Varkauden kaupungin hallituksen jäsenenä Kyösti Pulliainen toimi useita kausia. Vuosina 1956-1974 Kyösti
toimi myös ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen valtuuskunnan jäsenenä.
Kyösti harrasti yhteiskunnallisten asioiden seuraamista ja kirjoitti
aktiivisesti etenkin Varkauden paikkakunnan sanomalehteen. Myös Ilmatorjuntaupseerilehdessä on jul-

kaistu useita Kyösti Pulliaisen artikkeleita.
Lähiomaisten lisäksi Kyöstiä jäi
kaipaamaan laaja ystävien ja aseveljien
joukko. Hänen viimeinen leposijansa
on kotikaupungin Varkauden mullassa.
Kyösti Pulliaisen muisteluja Talvi
sodasta on luettavissa Ilmatorjunta
lehdestä 1/2010, johon häntä haas
tatteli Eero Simola.

KENESTÄ VUODEN
ILMATORJUNTAUPSEERI 2011
Vuoden ilmatorjuntaupseeri on kunnianimitys, joka annetaan
vuosittain ansioituneelle ilmatorjuntaupseerille. Nimityksen
perustana on menestyksellinen, muille esimerkiksi kelpaava
toiminta ilmatorjuntaan liittyvissä palvelustehtävissä tai vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä.
Esityksen ”Vuoden ilmatorjuntaupseerista” voi tehdä Ilmatorjuntayhdistyksen alaosasto tai yksityinen jäsen, ilmatorjuntasäätiö, ilmatorjuntajoukko-osasto tai sotilasopetuslaitos.
Esitys on tehtävä kirjallisesti 28.1.2011 mennessä yhdistyksen hallitukselle osoitteella:
Kari Kokkomäki
JOKEPTRI/HELITR/PSPR
Parolannummentie 219 / PL 5
13701 Parolannummi
Päätös julkaistaan yhdistyksemme vuosikokouksessa
Tampereella 12.3.2011.
ITY:n hallitus

Aikaisemmin vuoden
ilmatorjuntaupseeriksi on valittu
1982 Maj Pauli Thomenius
1983 Ylil Risto Häkkinen
1984 Kapt Jorma Lahtinen
1985 Kapt Lasse Nikkanen

1986 Evl Ahti Lappi
1987 Maj Olavi Hopia
1988 Maj Kalervo Sipi
1989 Ylil Matti Elo
1990 Ltn Jouko Keponen
1991 Maj Keijo Tossavainen
1992 Maj Rauli Korpela
1993 Ev Väinö Raatikainen
1994 Kapt Aslak Lukander
1995 Maj Antti Ahlström
1996 Kapt Pentti Parvio
1997 kapt Kari Turpeinen
1998 kapt Petteri Lalu
1999 maj Matti Virolainen
2000 maj Ari Suontlahti
2001 maj Reijo Alanne
2002 kapt res Tapio Rinne
2003 kapt Mano Nokelainen
2004 maj res Matti Heinänen
2005 evl Aapo Cederberg
2006 ev Seppo Lehto
2007 kapt Timo Niiranen
2008 kapt Jussi Ylimartimo
2009 maj Juhani Nikkanen
2010 maj res Olavi Leino
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tapahtumia

Tapahtumakalenteri
Pvm
10.1.

Aika Tapahtuma
Paikka
18.00 Päijät-Hämeen Lahti
osaston kokoontuminen
4.-5.2.
ITY:n suunnit- Avoin
telukokous
12.3.

Kohderyhmä Järjestää
Yhteyshenkilö
Jäsenet
Päijät-Hämeen Jaakko Lipsanen
osasto
It.lahti@luukku.com
Hallitus,
osastot

ITY hallitus

10.30 ITY:n vuosiko- Maavoimien ITY:n jäsenet ITY hallitus
kous
Materiaalilaitoksen
esikunta,
Tampere

Muuta
Lisätietoja
www.ilmatorjunta.fi/phame
Kari Kokkomäki
Tilaisuudesta
karikokkomaki@gmail.com lähetetään
erillinen kutsu
Kari Kokkomäki
Katso erillinen
karikokkomaki@gmail.com ilmoitus,
ilmoittautuminen
12.2. mennessä

it-museo

Aurinkoarpajaisten voittoarvat nousivat
kulhosta 1.11.2010 It-museolla
Ilmatorjuntasäätiön museovaliokunnan järjestämän aurinkoarpajaisten
kaikki viisisataa arpaa tekivät kauppansa ja voittoarvonta oli marraskuun 1.päivänä Ilmatorjuntamuseolla. Arvoista pääosa myytiin Keski-Uudellamaalla eri tilaisuuksissa
museoisännän Matti Kulmalan toimiessa jälleen myyntitykkinä, mutta hyvin arpajaiset otettiin vastaan
myös Keski-Suomessa, Pirkanmaal-
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la. Varsinais-Suomessa ja aina Lappia myöten. Järjestäjät esittävätkin
lämpimän kiitoksen ilmatorjuntaveljille, jotka auttoivat myyntityössä ja
myös kaikilla, jotka arpoja ostivat. Te
kaikki olitte hienosti mukana tukemassa aselajimme museotoimintaa.
Voittoarvonnassa onnettarena
toimi Ilmatorjuntakouluajoilta monelle tuttu rouva Jaana Herranen
valvovan komissaarin Jussi Komokallion silmien edessä. Arvonnassa
päävoiton eli Aurinkomatkojen 1000
€ matkalahjakortin voitti Ossi Tuomainen Tuusulasta. Toisen päävoiton, Vihdin Liikenteen 250 teemamatkalahjakortin voitti rouva Tuula
Nuotio Kirkkonummelta.
Muiden voittojen osalta onnetar
suosi seuraavia henkilöitä:
Ilmatorjuntaohjukset Suomen
puolustuksessa –kirja:
Anttila Aki
Nurmijärvi
v Fieandt Juhani
Tuusula
Hokkanen Tauno
Jyväskylä

Orre Airi
Tuusula
Rimpiläinen Ritva Rovaniemi
Takamaa Rami
Rovaniemi
Toivola Heli
Jyväskylä
Tuominen Tuukka Tuusula
Vilkko Lauri
Tuusula
Uuttala Tauno
Vantaa
Helsingin Ilmatorjuntavoitto
1944 –DVD:
Alakoski Jorma
Tuusula
Jokinen Pentti
Tuusula
Jusslin Reijo
Tuusula
Järvenpää Teemu
Kaarlampi Vesa
Jaala
Maimanen Esko
Tuusula
Pylvänäinen Erkki Jyväskylä
Ruissalo Jouko
Helsinki
Tuomainen Jere
Tuusula
Varonen Airi
Tuusula
Onnittelut voittajille!
- Ilmatorjuntasäätiön
museovaliokunta -
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Ilmasotakoulun
ilmapuolustusseminaari 2010
Ilmasotakoulussa Tikkakoskella
järjestettiin 25.–27.10.2010 järjestyksessään neljäs Ilmapuolustusseminaari. Tässä artikkelissa avataan seminaarin tarkoitusta, aiheita ja tulevaisuutta.
Kirjoittaja palvelee Ilmasotakoulussa 97. kadettikurssin ilmasotalinjan johtajan tehtävässä ja
oli vuoden 2010 seminaarin
toimeenpanovastuussa.

Taustaa
Ensimmäinen Ilmasotakoulussa järjestetty Ilmapuolustusseminaari toimeenpantiin vuonna 2007. Tarkoi-

2007

Nykyaikaisen
ilmasodan kuva

2008

Yhteistorjunnat

tuksena oli saattaa yhteen ilmapuolustuksen henkilöstöä opiskelijoista
palkattuun henkilöstöön. Seminaarin
teemana oli ”Nykyaikaisen ilmasodan kuva”. Nelipäiväisen seminaarin
luennoitsijat olivat kautta linjan korkeatasoisia. Seminaarissa luennoivat
mm. ministeri Elisabeth Rehn, eversti (evp.) Ahti Lappi ja professori Pasi
Kesseli. Seminaariin sisältyi luentojen lisäksi ryhmäkeskusteluita. Näiden keskustelujen tarkoituksena oli
syventää luentojen aiheita opiskelijaryhmissä ja jakaa omia ajatuksia
käsiteltävästä aiheesta. Tämän lisäksi ennen seminaaria oli opiskelijoille annettu Puolustusvoimien koulutusportaalissa orientoitumistehtäviä.
Vuoden 2007 rakenne ja mene-

2009

Kansainvälinen
tulevaisuus

Ilmatorjunnan rooli ja
tulevaisuudennäkymät,
Ev (evp) AHTI LAPPI

Hävittäjätaktiikan kehittyminen
Suomessa,
Kenrm JARMO LINDBERG

Ilmapuolustuksen toiminta
AKV/AKT-tehtävissä,
Evl JARI MIKKONEN

ELSO osana ilmapuolustusta,
Evl PETRI KUPARINEN

Aseellinen voima ja
kriisinhallinta Euroopassa,
Ev ESA VANONEN

Hävittäjien ja ilmatorjunnan

Ilmavoimien kansainvälisen
toiminnan historia,
Kenrm JARMO LINDBERG

Ilmavoimien nykytila ja
kehitysnäkymät,
Kenrm JARMO LINDBERG

TACEVAL-prosessi,
Maj MARKO LASSILA

Hornet-hanke,
Kenrl (evp) HEIKKI NIKUNEN

ITO 2012 -järjestelmä
hankkeen näkökulmasta,
Maj TOMI TUOMI

Air warfare strategy:
Comparison of the theories of
Warden and Boyd,
Ev JOHN OLSEN (NOR)

Draken-hankinnat ja Draken
aikakauden alkuvuodet,
Ev (evp) PEKKA KANNINEN

Verkostopuolustus,
Insev TAPIO HALKOLA

Informaatiosodankäynti
ilmasodassa,
Evl, ST
JARI RANTAPELKONEN
Ilmasota sotataidon
näkökulmasta,
Prof PASI KESSELI
Kansallinen turvallisuus,
Ev (evp)
MARTTI HERMAN PISTO
Kansalaiskokemuksia sodista,
ministeri ELISABETH REHN
Väestönsuojelu
ilmapuolustuksen osana,
Ev TIMO HÄRKÖNEN
Ilmasodankäynnin
kehityspiirteitä,
Kenrl (evp) HEIKKI NIKUNEN

yhteistoiminta Suomessa sotaaikana,
Evl (evp) KAI MECKLIN
Lähialuekatsaus ilma-aseen
osalta,
Kapt RAUNO LEPPIVIITA
Ilmaoperaation rakenne,
Maj ARI JAUHIAINEN
Yhteistorjuntamalli ja torjuntaanalyysi,
Maj ROI HELMINEN
ITO 96 BUK M1 ohjusjärjestelmä,
Maj TOMI TUOMI

Johtamisjärjestelmät
ilmapuolustuksen suunnittelun
ja johtamisen välineinä,
Prkenr KARI SALMI

Ilmavoimien
tulevaisuudennäkymät
(Muuttolintu),
Maj MARKO LASSILA

Sotilaan eettinen toimintakyky
kansainvälisessä
ilmaoperaatiossa,
Prof JARMO TOISKALLIO

Ilmapuolustusseminaarit 2007-2010

Logistiikan johtaminen,
Evl JARMO MAJAPURO

telmät, erityisesti ryhmäkeskustelut
sekä orientoitumistehtävät todettiin
hyviksi käytänteiksi joita päätettiin
jatkaa tulevissa seminaareissa. Vuodelle 2008 seminaari lyheni kolmipäiväiseksi teemalla ”Yhteistorjunnat”. Tämä edellistä hieman käytännönläheisemmän seminaarin luennoitsijoista mainittakoon kenraali
Jarmo Lindberg ja Ilmavoimien kansainvälisestä evaluointiprojektista luennoinut majuri Marko Lassila. Myös
vuoden 2009 seminaari pidettiin kolmen päivän aikana, teemana oli tuolloin ”Kansainvälinen tulevaisuus”.
Luennoitsijoina olivat muun muassa
kenraalit Jarmo Lindberg ja Kari Salmi sekä professori Jarmo Toiskallio.
Kahtena ensimmäisenä vuotena seminaarista ei kertynyt opiskelijoille varsinaisia opintosuorituksia. Vuonna 2009 seminaari kerrytti opintopisteitä tai opintoviikkoja
suurimmalle osalle Ilmasotakoulun
kurssilaisista. Vuodelle 2010 tämä
toteutui kaikkien opiskelijoiden
osalta ja seminaari sisältyy nykyisin
kaikkien Ilmasotakoulussa opiskelevien kurssien opetussuunnitelmiin.
Näin menetellen seminaarien yleisömäärä on vakiintunut noin sadan
henkilön tietämille.

Vuoden 2010 teemana ”Verkostoitunut ilmapuolustus”
Tänä vuonna seminaariin osallistui
130 opiskelijaa ja teemana oli ”Ver››
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kostoitunut ilmapuolustus”. Orientoitumistehtävissä opiskelijat tutustuivat John Boydin OODA- kehäteoriaan ja logistiikan johtamiseen.
Everstiluutnantti Petri Kuparinen
avasi seminaarin luennoimalla aiheesta ”Elektroninen sodankäynti osana ilmapuolustusta”. Samana
päivänä Ilmavoimien komentaja loi
katsauksen Ilmavoimien nykytilaan
sekä kehitysnäkymiin ja kenraali
(res.) Heikki Nikunen luennoi Hornet- hankkeesta. Kaikkien luentojen
jälkeen aiheisiin syvennyttiin ryhmäkeskusteluissa.
Seminaariyleisöä

Eversti John Olsen

Toisena päivänä eversti John Olsen Norjan ilmavoimista piti luennon, jossa hän vertaili John Boydin
ja John Wardenin ilmasodankäynnin
teorioita. Olsenin hyvin rakennetusta luennosta kävi ilmi hänen perehtyneisyytensä aiheeseen. Olsen on
kirjoittanut aiheesta useita kirjoja ja
luento oli erinomainen esimerkki tiivistämisen taidosta. Näin laajan aiheen saattaminen tunnin mittaiseen
luentoon edellyttää todellista ammattitaitoa. Toivottavasti mahdollisimman moni seminaariyleisöstä sai
kipinän perehtyä kyseisten teoreetik46 • Ilmatorjunta 4/2010

kojen ajatuksiin syvällisemmin. Iltapäivänä luennon aiheena oli ”Verkostopuolustus” ja luennoitsijana toimi
insinöörieversti Tapio Halkola Pääesikunnan Johtamisjärjestelmäosastolta. Verkostopuolustus on aiheena
sekä haastava että laaja, mutta samalla myös tärkeä osa ilmapuolustuksenkin tulevaisuutta. Onkin tärkeää,
että aihetta käsitellään myös tulevissa ilmapuolustusseminaareissa.
Seminaarin kolmas päivä oli rakenteeltaan aiemmista poikkeava.
Everstiluutnantti Jarmo Majapuro
alusti lyhyesti logistiikan terminologiasta, jonka jälkeen hän ohjeisti
opiskelijoille kehittämänsä logistiikkapelin. Ohjeiden jälkeen opiskelijat
loivat oman organisaationsa, strategiansa ja tekivät muut valmistelut peliä
varten. Itse peli kesti vain parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen pelistä saadut havainnot purettiin kootusti.
Pelin käyttäminen opetusmenetelmänä otettiin vastaan hyvin. Asiasisällön
lisäksi kolmas päivä tarjosi mahdollisuuden tutustua hieman erilaiseen
opetusmenetelmään. Ajatuksena on,
että erilaisten opetusmenetelmien
tunteminen madaltaa kynnystä niiden

käyttämiselle. Opetettavien asioiden
monimutkaistuessa on myös opetusmenetelmien kyettävä mukautumaan.
Toivottavasti näitä ”uusia” opetusmenetelmiä uskalletaan käyttää jatkossa
enenevässä määrin.
On hienoa havaita, että kiireisistä ajoista huolimatta saimme jälleen
kerran arvovaltaisia asiantuntijoita
luennoimaan seminaariimme. Haluankin lausua kiitoksen kaikille luennoitsijoille koko seminaarin historian
osalta, ilman teitä ei olisi ilmapuolustusseminaariakaan. Toivottavasti
Ilmasotakoulu saa nauttia asiantuntijuudestanne myös tulevaisuudessa. Ja toivottavasti sinä, hyvä lukija,
löydät aikaa ja tartut haasteeseen, jos
tulevaisuudessa joku lähestyy sinua
luennointikutsulla.

Ilmapuolustusseminaari
tulevaisuudessa
Seminaari tulee säilymään jatkossakin Ilmasotakoulun opetustarjonnassa. Johtuen opiskelija-aineksen
hyvin moninaisista taustoista – kadetista majuriin, palvelusvuosia kahdesta viiteentoista, useita eri toimi-
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ala- ja aselajitaustoja – tulee sisällön
olla riittävän korkeatasoisia. Samasta
syystä seminaariin ei voi sisällyttää
yksittäisen toimialan, puhumattakaan yksittäisen järjestelmän, erityistarkasteluita. Kapean toimialan
asiantuntijaseminaarit ovat erinomaisia juuri omalla erityisalallaan, eikä
tätä tosiasiaa yritetä kiistää.
Meitä sotilaita yhdistää taipumus
odottaa suoria vastauksia ja ”ranskalaisviivaluetteloita”. Osittain tästä syystä on kritiikkiä seminaarin
sisällöstä sekä tarkoituksenmukai-

suudesta saatu ja tullaan saamaankin. Yhtenä seminaarin opetustarkoituksista onkin tämän sotilasominaisuuden muokkaaminen. Sotilaankin
tulee sisäistää, että mitä laajempaa
asiakokonaisuutta käsitellään, sitä
hankalampaa on erottaa valkoista ja
mustaa. Meidän tulee hyväksyä myös
harmaan eri sävyjä, eli se tosiasia,
ettei kaikkeen ole olemassa yhtä ja
ainoaa oikeaa vastausta. Lienee myös
selvää etteivät kaikki asiat ole niin
yksinkertaisia, että niiden oppiminen
ja ymmärtäminen tapahtuisi vaivatta

ja nopeasti. Tätä taustaa vasten on
mahdollista, että seminaarissa käsitellyt asiat aukeavat vasta vuosien
kuluttua ja tällöinkin voi olla ettei
yksilö edes tiedosta näin käyneen.
Usein toistettu sotilasfraasi sanoo
”Amatöörit puhuvat taktiikasta, ammattilaiset puhuvat logistiikasta”,
itse voisin tiivistää ajatukseni seminaarista jatkamalla tuota toteamaa
muotoon:” Amatöörit puhuvat taktiikasta, ammattilaiset puhuvat logistiikasta, mutta voittajat puhuvat
kokonaisuuksista”.

7.ItUK kokoontui jälleen
7.ItUK (1.9.1943-27.2.1944) kokoontui sodan jälkeen ensimmäisen
kerran 1.9.1990, jolloin tuli kuluneeksi 47 vuotta kurssin alkamisesta.
Silloin 38:sta elossa olevasta tuli tilaisuuteen 32. 2.9.2010 kokoonnuimme
Katajanokan Kasinoon, nyt 17.kerran. Mukaan tuli kuusi kurssilaista
ja yksi leski, eräät seuralaisineen.

Tilaisuudessa kenraaliluutnantti evp.
Hannu Herranen kertoi meille erittäin
mielenkiintoisia asioita tämän päivän
ja tulevaisuuden ilmatorjunnasta. Hän
saapui Kouvolasta asti tätä tilaisuutta
varten. Parhaat kiitoksemme hänelle tästä. Keskustelimme asioista ja
muistelimme menneitä.
Koulutusaikamme helmikuussa

Henkilöt vasemmalta: Allan Karlsson, Raili Louhisola, Bob Biaudet, Martti
Reinilä, Riitta Reinilä-Strömmer, Veikko Aulanko, Kaija Biaudet, Hannu
Herranen, Esko Leikoski ja Niilo Haukilahti. (Kuva: Riitta Reinilä Strömmer)

1944 tapahtui kolme huomattavaa
Helsingin pommitusta 10 päivän väliajoin. Tapahtui noin 2000 pommituslentoa, eräät koneet useasti. Noin
30 konetta ammuttiin alas. Yöhävittäjät ampuivat näistä neljä. Tärkeintä
oli kuitenkin se, että Helsinki säästyi ilman hirvittäviä vahinkoja. Ensimmäisessä ja toisessa pommituksessa osallistuimme ilmatorjuntaan.
Eräiden kurssilaistemme Saksassa
kapteeni Aake Pesosen johtamassa
ryhmässä saama tutkakoulutus oli
hyvänä apuna.
Ensimmäisessä pommituksessa
kaatui kurssitoverimme Lauri Kertokoski. Kolmannen pommituksen
aikana 26.-27.2.1944 jouduimme
olemaan pommisuojassa, sillä tarkoituksemme oli tuolloin viettää
kurssimme lopettajaisjuhlaa Kalastajantorpalla.
Tarkoituksemme on jatkaa kokoontumisiamme edelleenkin ja
kertoa niistä Ilmatorjunta-lehdessä,
kuten myös vuosien 1990, 1993 ja
2003 tapaamisista.
- Bob Biaudet ja Niilo Haukilahti Ilmatorjunta 4/2010 • 47
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Viimeinen hönkäys
Ilmatorjuntapanssarivaunu 90, Marksman, on ampunut näillä näkymin viimeisen kerran 27.11.2010 klo 11:08
Learjetin vetämään maalihihaan Lohtajan Vattajanniemellä. Aseen valvojana toimi luutnantti Juho Toivari,
vaunun johtajana kersantti (res) Mikael Vahtera ja ampujana panssarimies (res) Tuomo Mäkinen. Viimeisessä sarjassa vaunu 465–15 ampui
niin sanotusti kannut tyhjäksi ja sarjan
pituudeksi jäi 8 laukausta, tulos sarjasta oli 6-1-0. Hmmm! Minneköhän
se 1 kranaatti oikein meni J. Päivän
muuna saldona oli tuhottu maalipussi,
osumat pussissa oli sen verran näyttäviä, että harjoituksen johtajalta prikaatinkenraali Jorma Ala-Sankilalta
irtosi aplodit ja Ilmasotakoulun johtaja, eversti Harri Leppälaakso kävi
onnittelemassa vaunumiehistöä tarjoamalla niin sanotut ylävitoset.

Ammunnat toteutettiin ilmatorjuntaharjoituksessa 2/2010, jossa
Marksmanien miehistönä olivat reserviläiset. Tulokset ammuntojen
osalta oli kiitettäviä, eli käytännössä kaikki ammutut kranaatit saatettiin
ennakkopisteeseen ilman suurempia
huolia. Harjoitusosaston johtaja yliluutnantti Mika Törmänen huokui
tyytyväisyyttä ammuntojen jälkeen,
eivätkä kouluttajatkaan jääneet kylmäksi. Esimerkiksi Luutnantti Olli
Ahola oli kuin pikkupoika mikropilot-ammunnan jälkeen, miehekäs ammunta taisi tulla jopa miehen uniin. Tässä yhteydessä esitän
kouluttajille lämpimät kiitokset kiitettävästi tehdystä työstä. Kiitokset
ansaitsevat myös huoltohenkilöstö,
luutnantit Jere Lampinen ja Martti
Virtanen sekä osaston vääpeli ylikersantti Santtu Luukas. Ilman heitä

Marksman kohti viimeistä auringonlaskua

nämäkään ammunnat eivät olisi onnistuneet näin loistavasti.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentaja, everstiluutnantti Jukka Korhonen oli kutsunut ”vanhoja”
Marksman veteraaneja seuraamaan
ammuntoja. Vieraat saapuivat rykmenttiupseerin, kapteeni Ari KeskiRauskan ja toimistosihteeri Tuula
Korpelan, saattamana jääkylmälle
”pakalle”. Alun alkaen ilmoittautuneita oli 13, mutta kun ammunnat
olivat alkamassa, oli väkeä Telan tuliasemassa kuin pipoa. Eikä Marksman pettänyt pitkänkään matkan takaa tulleita, 2 lennokkia ilmaan ja 2
Marksmanin ampumaa pudotusta, se
tuntui kovasti lämmittävän seuraajaosaston mieliä. Tilaisuudessa kapteeni Risto Kauppilalle rykmentin
komentaja luovutti ilmatorjuntatarkastajan myöntämän ilmatorjunnan
ansioristin.

Haikein mielin
Osumien tekijät. Ylhäällä vasemmalta kers Koljonen, kers Vahtera, vänr
Kauppinen, ylil Lampinen, korp Liikala, kers Halme alhaalla vasemmalta ylil
Hirttiö, ltn Toivari, kers Ohlson, ylik Luukas, psm Mäkinen, ylil Törmänen,
ltn Ahola, ltn Virtanen
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Viimeiset varusmiehet koulutettiin
järjestelmällä 2006–2007. Jo tuota
ikäluokkaan ennen olen lämpimin
mielin voinut todeta, että Marksmanien kantama kyseenalainen kunnia
vikaherkkänä järjestelmänä on täyttä
puppua. Tänä päivä vaunut on varsin
luotettavia, eikä tässä viimeisessäkään harjoituksessa ilmaantunut kuin

muutama, käyttäjistä johtuva vika.
Lähinnä poljetut kaapelit aiheuttivat harmia huoltohenkilöstölle. Nyt
nämä miehekkäät valojuovasarjat taivaalla, tappavan tarkat kranaattivanat
on jätettävä muistojen kansioihin.
Veljet! Toivottavasti voimme silti vielä vaalia tätä loistavaa ilmatorjuntatankkimieshenkeä, sitä henkeä,

jolla olemme paneutuneet panssariilmatorjunnan saloihin. Meillä ei surra, iske ja murra, olipa hanki tai jää.
Ilmatorjuntamiehen tarkkuudella ja panssarimiehen räyhäkkyydellä.
Telan tuliaseman valvoja
yliluutnantti Mika Hirttiö

Marksman-päivä 12.6. Parolannummella
ItPsv90 II/99 –saapumiserän joukkueen kotiutuksesta tuli kesällä kuluneeksi kymmenen vuotta.
Kyseisen joukon johtajana ideoin
tapahtumaa, joka keräisi sekä joukkueen että sen kouluttajat kasaan Parolannummelle. Hämeen osaston ja
joukkueen pääkouluttaja ylil Mika
Hirttiön avustuksella asia eteni suotuisasti ja silloinen HELITR:n komentaja evl Jari Vuorela antoi tukensa tapahtuman järjestämiselle
alkuvuodesta 2010. Päiväksi valikoitui lauantai 12.6. ja kyseisen päivän valjettua, kerääntyi sovittuun kokoontumispaikkaan 14 joukkueen 17
jäsenestä ja kolme kouluttajaa.
Tutulta vaunuhallilta löytyi kaksi
ryhmällemme päiväksi alistettua ilmatorjuntapanssarivaunu Marksmania, joista toinen tosin oli ajoharjoitteluun tarkoitettu Pinokkio eli vaunu,
jossa ei ole ”kovaa” tornia. Pinokkio
saikin kunnon kyytiä, kun ajajat ja
muut halukkaat kävivät testaamassa
kuinka rapa lentää vaunu-urilla. Toinen vaunu toimi työkaluna kun ampujat ja johtajat palauttelivat mieliinsä tornin sanoja. Kymmenen vuotta
on pitkä aika, joten kaikki nippelit
ja namiskuukkelit eivät kääntyneet
heti oikeaan suuntaan, mutta pienen
muistelun jälkeen torni alkoi totella

käyttäjiään. Kaiken kaikkiaan päivä
hurahti ohi nopeasti ja pian oli aika
siirtyä illanviettopaikkaan.
Antti Jukarainen, yksi vaununjohtajista, oli järjestänyt hyvät puitteet iltaohjelmalle. Hattulan kunnan
omistama Ahorannan leirikeskus
Takajärven rannassa yllätti positiivisesti hieman rapistuneesta julkisivusta huolimatta. Siellä pääsimme
keskustelemaan ilmatorjuntakoulutuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä muistelemaan oikein luvan
kanssa inttiaikoja. Illan jo tumme-

tessa saunoimme ja paistoimme makkarat rantalaavulla, jossa jatkoimme
jutustelua myöhään iltaan.
Oikein paljon kiitoksia järjestelyyn osallistuneille. Olemme etuoikeutettuja, että tällainen tilaisuus
saatiin järjestettyä. Päivä oli erittäin
onnistunut ja palaute spontaanin positiivista.
Mikko Kuitunen
ltn res
Hämeen osasto, vpj
ItPsv90 joukkueenjohtaja

Kuvassa joukkueen silloinen kouluttaja ja nykyinen kansanedustajaehdokas
Aleksi Jäntti selvittelee kuulumisia.
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Keski-Suomen osasto juhli IT:n vuosipäivää
ITY:n Keski-Suomen osasto vietti Ilmatorjunnan vuosipäivää 19. marraskuuta Jyväskylässä hotelli Alban ravintolassa. Varaslähtö otettiin siksi, että varsinaisena
vuosipäivänä suuri osa aktiiviupseereista on Lohtajan
leirillä. Tällä kertaa mukaan saatiinkin kolme aktiiviupseeria puolisoineen. Juhlavieraita oli tällä kertaa enemmän kuin kertaakaan tällä vuosituhannella.
Juhlaesitelmän päämajan kaukopartioiden huoltolentueesta elo-lokakuussa 1944 Muuratjärvellä piti osaston
puheenjohtaja Olavi Rantalainen.
Vuosijuhlassa ojennettiin Ilmatorjunnan tarkastajan
myöntämä Ilmatorjunnan ansioristi osaston edelliselle
puheenjohtajalle, reservin kapteeni Erkki Pylvänäiselle.
Osasto palkitsi myös pitkäaikaisen aiemman puheenjohtajansa Ilpo Viharin luovuttamalla hänelle kiertopalkintona kulkevan perinnekellon.

IT-vuosijuhlan osallistujia.Vasemmalta istumassa: Lea Santala, Esa Santala, Mari Telin, Janne Telin, Pirkko Koponen
ja Heikki Koponen. Taustalla seisomassa perinnekellon saaja Ilpo Vihari kuuntelemassa tietoa ansioituneena jäsenenä
saamastaan vuoden perinnekellosta.

Olavi Rantalainen

Juhlaväkeä vasemmalta Seppo Siitonen, Salme Maukonen,
Ahti Ojanen, Auli Puustinen-Linna ja Jari Linna.

Tapahtui
Suomen Turussa
Ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.2010 seppeleen Turun Vartiovuorenmäellä olevalle perinnetykille laskivat
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntaupseerit ja Turun Ilmatorjuntakilta. Tilaisuuden jälkeen oli kahvitarjoilu ravintola
Kisällissä. Illalla pidetyssä Ilmatorjuntakillan vuosikokouksessa kuultiin lippueamiraali Bo Österlundin esitelmä: Sotilasjohtaminen johtamisen äitinä.
Kuva ja teksti: Matti Elo
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Vasemmalta Ilmatorjunnan ansioristin saaja Erkki Pylvänäinen, Maija-Liisa Pylvänäinen, Olavi Rantalainen, Pirjo
Kyyrönen, Hannu Kylmäniemi ja Marja-Liisa Rantalainen.
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Kymen osasto Lohtajalla 27.11.2010
Yhdistyksemme Kymen osaston
aktiivit jäsenet järjestivät retken talvisiin olosuhteisiin Lohtajalle.26. 28.11.2010. Mukana oli jäseniä Helsingistä, Lahdesta, Kotkasta ja Haminasta. Matkalle lähdettiin Kotkasta
vuokrabussilla ja ajoimme Kouvolan,
Lahden ja Jyväskylän kautta Himan-

galle, jossa majoituimme kahteen lomamökkiin. Varsinainen harjoituspäivä oli aurinkoinen ja viimainen
lauantai. Isäntänämme leirillä toimi
SalpItPston komentaja evl Vesa Tuunainen, joka esitteli meille harjoitusta eri kohteissa.
Paluumatka harjoituksesta alkoi

juhlavasti Himangan kirkossa veisatun Hoosiannan jälkeen. Matka oli
onnistunut, osallistujat tyytyväisiä
näkemäänsä sekä kokemaansa ja auton mittariin kertyi lisää kilometreja
1220 kpl.
Teksti ja kuvat Ilkka Tynys

Vierailijat yhteiskuvassa helikopterikentällä, vasemmalta
Seppo Leino, Ilkka ja Birgit Tynys, isäntämme Vesa Tuunainen, Juhani Verho ja Raimo Nordsten

Lisäksi tutustuimme ohjuspatterin johtopaikan kaivautumiseen maan alle

Olimme myös todistamassa Marksman- panssarivaunun
ammuntoja

Malehallilla meille esiteltiin leirillä käytössä olevaa lennokkikalustoa
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Kymen osaston syysretki
savon sydämeen 10. – 12.09.2010
Ilmatorjuntayhdistyksen Kymen osasto ( osin avec ) teki mukavan syysretken Karjalan Lennostoon ja Alahovin
viinitilalle. Matka alkoi Suomenlahden rannikolta kohti Kouvolaa yksityiskyydillä, kunnes saimme allemme
uudenkarhean vuokraVW -pikkubussin. Kouvolasta tuli väkeä lisää ja matka jatkui kohti Mikkeliä, josta kyytiin
nousi loput matkalle osallistujat.
Lennoston ilmatorjuntapäällikkö
majuri Mika Salmela esitteli meille
Karjalan Lennostoa ja Rissalan tuki-

kohtaa ansiokkaasti. Pääsimme myös
tutustumaan hävittäjäkalustoon, sekä
vanhaan MIG 21:een että uuteen
Hornet kalustoon.
Varuskunnassa nautitun sotilaspäivällisen jälkeen lähdimme navigaattorin ohjeita uhmaten kohti Muuruvettä ja yösijaa Kivennavalla, joka
löytyi lopulta onnekkaasti. Yön vietimme vieraanvaraisessa Kivennavan
lomakartanossa nauttien makoisat savusaunalöylyt.
Seuraavana aamuna matka jat-

kui navin ohjeita tarkasti noudattaen päämääränä Alahovin viinitila
Kuopion Kortejoella. Tilan emäntä
esitteli meille alueen ja tilan historiaa ja tietysti nykypäivää, tutustuimme myymälän antimiin ja nautimme
maukkaan lounaan ennen kotimatkaa.
Saimme lisäksi tietää, mistä parhaiten
tunnistaa aidon savolaisnaisen... Ken
ei tiedä vastausta, matkustakoon Savon sydämeen asiaa selvittämään.
Kuvat ja teksti Ilkka Tynys

Matkamuistot hankittiin Unnukasta

Mig 21 ”nousukiidossa” Savon taivaalle

Koko joukko koossa Hornetin siivellä

”Aito” savolaisnainen ja viinitilan emäntä esittelee ylpeänä
tilaansa
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Muistolaatta ilmatorjunnalle
ja juhlintaa Pirkanmaalla
Perinteiden vaaliminen on yksi
Pirkanmaan ilmatorjunnan tärkeimmistä toimintamuodoista.
Tampellan ilmatorjunnan muistolaatan paljastus sekä Kalevankankaan it-muistomerkin
esittely Tampere-päivänä sekä
ilmatorjunnan vuosipäivän viettäminen ovat tästä hyviä esimerkkejä.
Muistolaatta Tampellan
ilmatorjunnalle
Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerit sekä Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry. paljastivat Tampere-päivän 2.10.2010 yhtenä tapahtumana
muistolaatan Tampellan perinteiselle
tehdasalueelle aluetta sotien 1939 –
1944 aikana suojanneen ilmatorjuntayksikön muistoksi. Laatta sijaitsee
Pellavantorilla Herrainmäen rappujen seinustalla samalla paikalla olevan 105 mm:n kevyen kenttähaupitsin halkaistun putken muistomerkin
vieressä. Ilmatorjunta ja kenttätykistö ovat näin muistomerkkeinäkin hyvässä harmoniassa keskenään kuten
myös taistelukentällä.
Pientä mutta juhlavaa tilaisuutta
kunnioitettiin niin Ilmatorjuntayhdistyksen kuin killankin lipulla.
Tilaisuuden tervehdyspuheen
piti Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerien puheenjohtaja everstiluutnantti
Reijo Alanne. Puheessaan hän totesi
mm. perinteiden merkityksen vaalimisen Pirkanmaan ilmatorjunnan piirissä. Paljastettu muistolaatta on yksi
tärkeä lisä jo aiemmin paljastettujen
it-muistomerkkien rinnalla.

Tampellan ilmatorjunnan muistolaatta

Muistomerkin paljastuspuheessa kenraalimajuri Kalervo Sipi totesi
mm. Talvisodan syttyessä Tampereen
ilmapuolustuskyvyn olleen varsin rajallinen. Tuolloisen johtoelimen, Ilmapuolustusaluekeskus 51:n, alaisuuteen kuului vain yksi raskas ilmatorjuntapatteri ja kaksi kevyttä ilmatorjuntakonekiväärijoukkuetta. Lisäksi
kaupungin ilmatorjuntaan osallistuivat Tampellan suojeluskuntaosastosta perustettu 2.Ilmatorjuntapatteri ja
Valtion Lentokonetehtaan suojeluskuntaosastosta koottu 2.Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. Patteri sai
aseikseen Tampellan tehtaan omistamat kaksi 20 mm:n yksiputkista konetykkiä, jotka olivat nekin tehtaan
omaa tuotantoa. Tykeissä oli Kalervo
Sipin internetistä löytämän kuvan perusteella kiinteä rengastähtäin ja aseen
yläpuolella oli kaareva lipas.
Talvisodan aikana Tampellaa
pommitettiin kolmesti. Koko Tampereelle kohdistui yhteensä 12 pommituslentoa yhdeksänä eri päivänä
– ensimmäinen niistä 21.12.1939.
Tampereen suurpommitus tapahtui
kolmena pommituslentona 2.3.1940,
totesi Sipi puheessaan. Kenrmaj Sipi
käsitteli puheessaan myös tämän päi-

vän ilmatorjuntaa kertomalla mm.,
että tulenkäytön johtamisjärjestelmä
on modernisoitu ja uudet ohjusjärjestelmät ovat kasvattaneet ilmatorjunnan tulen tehoa ja taistelunkestävyyttä. Pääkaupunkiseudun ja valtakunnallisesti tärkeiden kohteiden
ilmatorjunta kohenee NASAMS II
-järjestelmällä. Maavoimien yhtymät
ovat jo saaneet käyttöönsä keskipitkän kantaman ITO05:n ja sen kannettavan version. Erittäin lyhyen kantaman ohjuksen hanke on käynnistetty. Oma lempilapseni Crotale NG on
modernisoitu, totesi Sipi.
Ilmatorjunnan lisäksi Sipi käsitteli puheessaan puolustusvoimien
tilannetta ajankohtaisen Risto Siilasmaan työryhmän raportin ja puolustusvoimien komentajan kenr Ari
Puheloisen maanpuolustuskurssin
avajaisissa pidetyn puheen valossa.
Sipi päätti puheensa todeten,
että ”Täällä ja tänään olemme osoittamassa kunnioitusta sotiemme sukupolville. Olemme tunnustamassa,
että pienikin palanen isossa kokonaisuudessa on merkittävä ja niin ollen
tekemässä kunniaa Tampellan pienelle ja piskuiselle ilmatorjunnalle.
Kiitoksena heille kaikille, jotka olivat mukana tässä 2. Ilmatorjuntapatterissa paljastamme kohta muistolaatan. Heidän tekemänsä työ ei ollut
turhaa. Osana urhoollisesti taistelleita Suomen puolustusvoimia he
takasivat, ettei kotiseutua tuhottu,
että isänmaa pelastui”
Muistolaatan paljastuksessa
kenrmaj Sipiä avusti Pirkanmaan
osaston puheenjohtaja evl Reijo
Alanne
››
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Kalevankankaan it-muistomerkillä

Kalevankankaan ilmatorjuntamuistomerkin esittely
Tampere-päivän toisena virallisena
ilmatorjunnallisena ohjelmana oli
Kalevankankaalle 21.6.2001 paljastetun muistolaatan sekä alueella
toimineen 59. Raskaan Ilmatorjuntapatterin esittely. Esittelystä vastasi
majuri evp Juhani Nikkanen. Muistomerkki on pystytetty Kalevankankaalla vuosina 1939-1945 Tamperetta suojanneiden ilmatorjuntayksiköiden muistoksi.
Esittelypuheessaan Nikkanen
kertoi, että Talvisodassa syttyessä

Ilmapuolustuskeskus 51 alaisuuteen
kuului yh:n aikana perustettu 59.Raskas Ilmatorjuntapatteri (59.RsItPtri)
päällikkönään luutnantti Urpo Kallio
ja kalustona 3 kpl 76 ITK Vickers
tykkejä ja laskin. Asemat olivat Kalevankankaalla muistolaatan paikalla, josta avautuivat esteettömät ampuma-alat joka suuntaan. Yksikkö
siirrettiin 14.1. 1940 Sulkavuoreen
ja tilalle tuli 59.Raskas Ilmatorjuntakonekiväärijoukkue (59.RsItkkJ)
20 ITK kalustolla noin kuukauden
ajaksi. 20. helmikuuta 1940 alueelle
tuli 55.RsItPtri päällikkönään kap-

Muistolaatan paljastaja kenrmaj Kalervo Sipi (kesk) seuranaan PirItUps edustajat pj Reijo Alanne ja lippu-upseeri LauriNiemelä (oik) sekä Pirkanmaan
it-killan edustajat pj Ilkka Tuomisto ja lippu-upseeri Jouko Mäkelä (vas).
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teeni Erkki Tarvainen ja kalustona 3
kpl 76 ITK Bofors tykkiä kiinteällä
jalustalla.
Sodan kolme ensimmäistä viikkoa kuluivat Tampereella vihollisen
ilmahyökkäyksiä odotellessa, vaikkakin ilmahälytyksiä oli annettu
useita kertoja. Tehokkaasta harjoittelusta huolimatta ensimmäinen todellinen hyökkäys kaupunkia vastaan
21.12 1939 osittain yllätti kaupungin puolustajat, sillä yli 5 kilometrin
korkeudessa lentävien pommikoneiden havaitseminen olikin yllättävän
vaikeaa. Kireä pakkassääkin aiheutti
yllättäviä vaikeuksia, koska raskaan
patterin tykkien hidastimet eivät toimineet moitteettomasti ja patteri tulitus supistui vain muutamaan ammuttuun laukaukseen. Joulukuun 25, 27.
ja31.päivinä tapahtuneissa hyökkäyksissä vihollinen saikin vastaansa
sitten jo huomattavasti tarkemman
ja tehokkaamman ilmatorjuntatulen
totesi Nikkanen esittelyssään.
Jatkosodan aikana liikekannallepanossa perustettiin Kalevankankaalla Ilmatorjuntapatteristo 3 (ItPsto 3) komentajanaan majuri Torsten
Chydenius. Yksikkö oli päämajan
alainen ja siihen kuului kaksi raskasta patteria kalustoinaan Vickers ja
Skoda tykit sekä kevyt Bofors patteri.
9.6.1942 määrättiin Tampereen suojaksi 2. Erillinen Patteristo (2.ErItPsto) jonka komentajina
toimivat majurit Erkki Tarvainen,
Kaarlo Seppälä ja Solmu Hirvikallio.
Yksikköön kuului Kalevankankaalla sijainnut esikunta sekä viisi raskasta patteria, joista kolme oli Kalevankankaalla. Kesällä 1945 patteristo
siirtyi Kalevankankaalta kokonaisuudessaan Sulkavuoreen.
Esittelynsä lopuksi Nikkanen totesi, että Kalevankangas oli keskeinen paikka suojattaessa Tamperetta
sekä johdettaessa yksiköitä.
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Ilmatorjunnan vuosipäivän
viettoa 30.11.2010
Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerit
sekä Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta
ry. viettivät yhdessä ilmatorjunnan
vuosipäivää jo perinteisen iltatilaisuuden merkeissä. Juhlaan oli saapunut kaikkiaan 30 henkilöä. Tilaisuuden alussa palkittiin ansioituneita
ilmatorjuntaveljiä seuraavasti:
Ilmatorjunnan ansioristi; Jouko Mäkinen
–– Ilmatorjuntayhdistyksen ansiomitali; Tuomo Juntunen
–– Ilmatorjuntasäätiön kuparinen levyke; Ilkka Tuomisto, Lauri Niemelä, Markku Hannula
–– Pirkanmaan Ilmatorjuntakillan
standaari; Jarkko Metsänvirta,
Jyrki Lehtonen, Antti Ruopio
Tilaisuuden ilmatorjunnallisesta
esitelmästä vastasi Juhani Nikkanen,
joka esitelmöi Kalevankankaan sotien

Ilmatorjunnan vuosipäivänä palkitut

aikaisesta ilmatorjunnasta. Lauri Niemelä esitti 24.12.1965 TV:ssä lähetetyn ”Filmikirje kasarmilta” filmin,
jossa seurattiin Tampereen Ilmatorjuntapatteriston varusmiesten elämää
jouluaattona. Näkyi filmissä osalle ilmatorjuntaveljiä tuttu Matti Lummekin, kuvaushetkellä yliluutnanttina.
Hyvän illallisen jälkeen oli mahdollisuus muistella vanhoja aikoja

sekä suunnitella tulevaa toimintaa.
Erityisesti vuodelle 2011 suunnitellusta ev Erkki Eskelisen alustamasta ilmatorjuntamatkasta Lontooseen
syntyi vilkasta keskustelua.
Jäämme odottamaan vuotta
2011.
Teksti: Reijo Alanne
Kuvat: Reijo Alanne ja Lauri Niemelä

Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutus
Johteeksi
Ennen Talvisodan alkamista Suomessa oli kaksi ilmatorjuntarykmenttiä, Ilmatorjuntarykmentti 1 Helsingissä ja Ilmatorjuntarykmentti 2 Viipurissa. Suojeluskunnat ja ilmatorjuntapiirit antoivat myös ilmatorjuntakoulutusta. Reserviupseerikoulutus
tapahtui sotiin saakka aluksi Merisotakoulun reserviupseerikursseilla ja
myöhemmin Reserviupseerikoulun
kenttätykistölinjalla.

Reserviupseerikoulutus
sotien aikana
Talvisodan kokemusten perusteella
muodostettiin elokuun alussa 1940
Santahaminaan 1.Ilmatorjuntaprikaa-

tin alaisuuteen Ilmatorjuntakoulutuskeskus, jonka yhtenä osana oli reserviupseerikoulu. Sinne siirrettiin Niinisalon Sotakoulutuskeskuksen reserviupseerikoulusta lokakuussa 1940
48.kurssin ilmatorjuntalinja, joka
nimettiin 1.Ilmatorjuntareserviupseerikurssiksi. Koulutuskeskuksen
nimi muutettiin tammikuussa 1941
Ilmatorjuntakouluksi. Ilmatorjuntakoulu siirtyi kesäkuun alussa 1941
Vaajakoskelle, josta se palasi takaisin Santahaminaan syyskuun alussa
toimien siellä sodan loppuun saakka.
Sodan aikana upseerioppilaat
toimivat varsinaisen kurssin ohella
tilanteen vaatimissa erilaisissa tehtävissä saarelle sijoitetuissa raskaissa
ilmatorjuntapattereissa. 9.ItUK:n oppilaat osallistuivat helmikuussa 1944

kolmena yönä raskaisiin torjuntataisteluihin, joissa saavutettiin Helsingin
ilmatorjuntavoitto.
Viimeinen sodan aikainen kurssi,
9.ItUK, jouduttiin Valvontakomission määräyksestä keskeyttämään
lokakuussa 1944. Vuosien 1924 ja
1925 ikäluokat suorittivat kurssin
loppuun, mutta muut kotiutettiin alikersantteina tai oppilaina.

Rauhan ajan koulutus
Vihdoin vuonna 1948 saatettiin aloittaa reserviupseerikoulutus jälleen
Santahaminassa. RUK:n jalkaväen
ilmatorjuntalinja yhdistettiin Ilmatorjuntakouluun vuonna 1952. Aselajin itsenäinen reserviupseerikoulu››
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tus, jota oli kestänyt lähes kymmenen
vuotta, loppui kun ilmatorjuntareserviupseerien koulutus siirrettiin vuonna 1957 Haminaan Reserviupseerikoulun yhteyteen.
13.ItUK:n oppilaat määrättiin
kurssin loppupuolella 1949 yhden
minuutin hälytysvalmiuteen tehtävänä presidentin linnan koskemattomuuden turvaaminen. Silloin elettiin
”vaaran vuosia”.
Ilmatorjuntakoulussa koulutettiin
37 upseerikurssia, joilla oli 1 743 oppilasta. Sodan aikana koulutettuja oli
587. Rauhan aikana koulutettiin ilmatorjuntatykistöön 975 ja jalkaväen
ilmatorjuntaan 181 oppilasta.
Koulutuskalustona olivat kaikki ilmatorjunta-aseet: 7.62 mm:n
kaksoisilmatorjuntakonekivääristä
88 mm:n RMB-kalustoon sekä neljä erilaista keskuslaskinta.

Ilmatorjuntakoulutus Reserviupseerikoulussa
1958–1967
Pitkien ja perusteellisten tutkimusten jälkeen Pääesikunta päätti syksyllä 1956 yhtenäistää maavoimien
reserviupseerikoulutuksen siten, että
luodaan järjestelmä, joka takaa yhtenäisen reserviupseeripäällystön.
Kirjelmään n:o 3300/Koul/7.11.56
perustuen Ilmatorjuntakoulun reserviupseerikurssi siirtyi Haminaan.
Ensimmäisten oppilaiden koulutus
alkoi 94.kurssilla 9.8.1957. Ilmatorjunnan johto pelkäsi ennen kaikkea
kovapanosammuntojen koulutusmahdollisuuksien heikentyvän.
Ilmatorjunnan tarkastaja, kenraalimajuri Eskil Peura määräsi, varmistaakseen koulutuksen onnistumisen,
ensimmäiseksi päälliköksi majuri
Teuvo Muston. Hänellä oli yleisesi
kuntaupseerikoulutus. Tätä linjaa jatkettiin aina vuoden 1968 puoliväliin.
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Ilmatorjuntapatteri sijoitettiin
tykistökasarmiin, jossa se sai toisen
kerroksen, luokkahuoneen ja tykkihallin talon pohjoispäädyssä. Tilat
olivat riittävät.
Ilmatorjuntapatterissa koulutettiin pelkästään tykkilinjalla. Kalustona olivat 20 ItK/40 VKT ja 40
ItK/38 B.
Muutamilla alkuvuosien kursseilla suoritettiin ilma-ammunnat
Rankin ja Kirkonmaan saarilta.
Eräiden kurssien ilma-ammuntaleirit
korvattiin osallistumalla pelkästään
Pahkajärvellä RUK:n taistelukoulutusammuntoihin suora-ammunnoin.
Varsinaisen ilmatorjuntakoulutuksen lisäksi annettiin epäsuoran
tulenjohtamis-, murtoviiva- ja aurinko- sekä tähtimittauskoulusta.
Ilmatorjuntajoukot olivat 1950-luvun alussa kokeilleet Niinisalossa
epäsuoraa pinta-ammuntaa keveillä
ilmatorjunta-aseilla, mutta tulokset
eivät vastanneet odotuksia. Raskaiden aseiden tulenkäyttöä pidettiin
sen sijaan tarpeellisena.
Ilmatorjunnan tarkastaja, kenraalimajuri Eskil Peura suoritti ilmatorjuntapatterissa koulutustarkastuksen v. 1962. Tarkastuksen
perusteella korjattiin aselajin ampu
maohjesäännössä ollut virhe epäsuoran tulenjohtamisen osalta. Epäsuoran tulenkäytön opetus lopetettiin
vuonna 1967, kun raskaasta kalustosta luovuttiin (88 ItK/37 RMB).
Tähän tarkastukseen liittyi mukava
episodi. Pahkajärven leirillä oli koulutarkastuksen lopuksi tarkoitus tarjota
kenraalille kenttälounas. Oppilas R.O.
Hietala valmisti lounaan. Oppilaat olivat onkineet ahvenia ja valmistaneet
niistä erilaisia herkkuja. Kenraali pyydettiin kenttälounaalle. Aikataulu oli
kuitenkin pettänyt, ja hän joutui lähtemään ennen ruokailua. Oppilas R.O.
Hietanen kuuli pettymyksekseen pää-

töksen. Hän päätti, ettei kukaan muukaan syö ja vei kalat kompostiin. Kyllä
meitä kouluttajia silloin harmitti.
Alusta alkaen oli selvästi havaittavissa, että siirto Haminaan tehosti
yhteistoimintaa suojattavien joukkojen kanssa. Oppilaat saivat käytännön tuntuman maavoimien tais
teluun. Santahamina-aikoina osa
tehtävistä, kuten yhteydenotot suojattavaan joukkoon, jouduttiin kuvaamaan. Ilmatorjunta eli silloin kokonaan omassa maailmassaan.
Alkuvaiheessa Haminassa oli
koulutettavan miehistön puute, joten
upseerioppilaat kouluttivat toisiaan.
Kouvolassa ollut ja myöhemmin Haminaan siirtynyt joukko-osasto, Kymen Ilmatorjuntarykmentti (Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo), poisti
tämän puutteen.
Vetokaluston vähyys oli huutava, joissakin harjoituksissa käytettiin siirtymiseen hevosia, jolloin 40
ItK/38 B-tykit jätettiin varastoon ja
ne korvattiin 20 millin aseilla.

1968–2010
Uusi tykistökasarmi luovutettiin
kenttä- ja ilmatorjuntapattereiden
käyttöön vuonna 1968. Ilmatorjuntapatterille tuli riittävät majoitus- ja
opetustilat. Ilmatorjuntakalustolle
saatiin tarkoituksenmukaiset koulutus- ja varastotilat.
Koulutuskalustossa on vuosien
mittaan tapahtunut runsaasti muutoksia. Vuodesta 1981 lähtien koulutusta annettiin vain 23 ItK/61aseilla. Vuonna 1992 otettiin lisäksi
12,7 ITKK/NSV koulutukseen. Siihen mennessä oli eri kursseilla koulutettu kahdeksalla asetyypillä: 7,62
ItKk/31-40 VKT, 20 ItKiv/39-44
VKT, 20 ItK/40 VKT 2, 20 ItK/35
Br, 20 ItK/38 BSW, 40 ItK/38 B, 30
ItK/62 HS, 35 ITK/58 Oe.
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Ilmatorjuntapatterissa aloitettiin
heti kurssista 97 lähtien perinnekirjan
pitäminen. 101.kurssilla kirjoitettiin:
Me aloitamme uuden sataluvun RUK:n
historiassa. Luminen talvi sai kasvatet
tavakseen meidät – renkaan monien
joukossa. Oliko se kylmän kautta näyt
tävä meille paikkamme siinä kunniak
kaassa ketjussa, jota meidät on valittu
jatkamaan? Meiltä on vaadittu paljon,
mutta – perinne velvoittaa – elämä jat
kuu, kuten edellinen kurssi testamen
tissaan toi julki. Toivokaamme, että
silloin, kun meitä todella tarvitaan,
olemme kasvaneet siihen suomalai
sen sotilaan suoraselkäisyyteen, joka
tämän jatkuvuuden voi taata. Ja miten
silloin mitataan uhraustemme arvo?
RUK:n yksiköiden välisissä kilpailuissa ei yleensä sijoituttu kovin
korkealle. Kerran Vilniemessä suoritetuissa maastojuoksukisoissa ItPtri saavutti ensimmäisen sijan. Ilo ei
kuitenkaan ollut pitkä, koska tarkistuslaskennassa havaittiin virhe ja patteri putosi tutulle sijalle viimeiseen
kolmannekseen. Voittojakin on tullut jalkapallossa, pistoolikilpailuissa
ja shakissa, Kirkkojärven marsseilla
ItPtri on ollut pari kertaa jopa toinen.
Siirtyminen 23 ItK/61 ja 12,7

ITKK- koulutuskalustoon tehosti
yhteistoimintaa jalkaväki- ja kenttätykistöyksiköiden välillä. Ilmatorjuntapatteri osallistui puolustus-,
viivytys- ja hyökkäysharjoituksiin
suojaten jalkaväkipataljoonaa, kranaatinheittimistöä ja kenttätykistöä.
Molemminpuolinen tuntemus ja
luottamus yhteistoimintaan saivat
muikean potkun eteenpäin. Myös
Kymen Jääkäripataljoona hyödynsi
ilmatorjuntapatteria ottamalla sen
mukaan ylimenoharjoituksiinsa.
Ilmatorjuntaohjusten tultua joukoissa koulutuskäyttöön ryhdyttiin
osaa oppilaista 1990-luvun alkupuolella kurssista 194 alkaen kouluttamaan
niillä. Ilmatorjuntaohjusjärjestelmien
(ITO 78/86) koulutus ohjuslinjalla
päättyi kurssin 222 jälkeen, joten ohjuskoulutusta annettiin 29:lla kurssilla.
Johtokeskuskalusto (JOKE 87) otettiin
käyttöön kurssilla 194, jolloin siirryttiin ohjus-, tulenjohto- ja tykkilinjakoulutuskokoonpanoon.
Syksyllä 2009 luovuttiin 23
ItK/61:stä ja sen tilalle tuli Ilmator
juntaohjus 05M. JOKE 87 vaihtui
samalla JOKE 06:een. Myös linjajako muuttui asejärjestelmä- ja
johtamisjärjestelmälinjoiksi.

Ilmatorjuntaleireillä Lohtajan
Vattajanniemessä oppilaat toimivat
johtokeskuksessa ja keveiden patterien johtopaikoissa saaden niissä käytännön johtamiskoulutusta.
Ilmatorjuntapatterin ensimmäinen
päällikkö oli ye-majuri Teuvo Musto ja nykyinen päällikkö on kapteeni
Kimmo Juntunen. Päälliköitä on ollut
18 sekä kouluttajia ja kurssien vääpeleitä lähes 90. Kaiken kaikkiaan kursseilta on valmistunut vajaa 9 000 oppilasta, luvussa on mukana parikymmentä virolaista oppilasta. Upseerinuralle hakeutui muun muassa kursseilta
107–112 noin kaksikymmentä miestä.
Ilmatorjuntapatterin oppilaista
kolmetoista on selviytynyt koko koulun priimukseksi, viimeinen heistä on
229.kurssin oppilas T.O. Vihavainen.
RUK:n lisäksi ilmatorjunnan reserviupseereita on koulutettu myös
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin ohjusyksiköissä Hyrylässä (Buk-M1)
ja Parolassa (ItPsv 90 Marksman).

Päätteeksi
Vuosikymmenien aikana suoritettu
koulutus on osoittanut, että ilmatorjunnan johdon epäilykset 1950-luvul››

Ham ina n kaupu n ki
toi vo ttaa ka i kill e
Rau h allista Jou lua ja
Men estyksellistä
Uu tta Vu o tta
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la koulutuksen heikkenemisestä olivat
turhia. Hienoinen ase- ja tulenjohtokaluston tuntemuksen väheneminen
ei ole ollut mikään vaikeuttava tekijä, koska ne puutteet korjautuivat kokelaskaudella. Päätavoite, yhtenäisen reserviupseeripäällystön kasvattaminen on onnistunut. Ilmatorjuntamiehet ja – naiset ovat hitsautuneet
muuhun reserviupseeristoon eivätkä
ajelehdi yksinään taistelukentällä.
RUK:ssa luotu henki tulee hyvin esille
13.kurssin oppilaan nykyisin101-vuotiaan ilmatorjuntaveteraanimme Uljas
Marttisen sanoissa: RUK:ssa luotiin
kestävä pohja tulevalle rauhan ja so
dan aikaiselle elämälleni.
-Hannu Pohjanpalo-

Käytetyt lähteet
RUK:n 50- ja 60-vuotisjuhlajulkaisut
Kurssijulkaisut
Sota-arkisto
Suojeluskuntain historia III (Hata Oy
1964) (sivut 197–201)
Pentti Toivonen: Ilmatorjuntakoulu
1940–2000 (Kirjakas 2000)
Ilmatorjunnan vuosikirja 1975–1976
(Oy Länsi-Savon Kirjapaino 1975):
Eero Simola ja Manu Jaakonaho Ilma-

torjuntareserviupseerikoulutus vuosina
1928–1975 (sivut 143–163)
Ilmatorjunnan vuosikirja 1979–1980
(Oy Länsi-Savon offsetpaino): Upseerikoulutusta ilmatorjuntajoukoissa (sivut228-238)
Ilmatorjuntaupseeri-lehdet
Ilmatorjuntajoukot 1925–1960
Pentti Palmu: Yön yli päivään
Puhelinhaastattelut: Arto Aremo, Jussi
Erkkilä, Juhani Helin, Eero Simola,
Pentti Toivonen ja Mikko Virrankoski

Toimituksen lisäys:
Ilmatorjunnan reserviupseerikoulutus kautta aikojen
Paikka
Merisotakoulu, Suomenlinna
Reserviupseerikoulu, Hamina

Kurssit
1-10
10-43

Ilmatorjuntakoulu, Santahamina

1.-9.ItUK
10.-37.ItUK
Reserviupseerikoulu, Hamina
94Helsingin Ilmatorjuntarykmentti, Hyrylä Buk-RUK 1-8
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Vuodet
1930-1940
1925-1939

Huom
Alkuvuosina koulutus
rannikko- ja kenttätykistön osana

1940-1945
1948-1957
19571998-2005

Komentajakapteeni Sami Halmo
Ilmapuolustuspäällikkö
Saaristomeren Meripuolustusalue
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Northern Coasts 2010
- Merivoimien voiman näyttö
- Maritime Air Operation Centre Miehitetty IlmapuolustushenkilöstölläMerivoimat otti noin vuosi sitten suuren haasteen vastaan ottaessaan johtovastuun kansainvälisen meriharjoituksen järjestämisestä Suomen vesillä,
maalla ja ilmassa. Kun tämä haaste
vastaanotettiin ei varmaan ymmärretty mitä kaikkea tähän liittyi niin negatiivisesti kuin positiivisesti. Harjoituksen suunnittelu käynnistyi syksyllä
2009, jolloin suunnitteluryhmän ydin
osallistui Saksassa pidettyyn harjoitukseen kahden viikon ajan. Jo tämän
jälkeen totuus paljastui – monikansallinen harjoitus on massiivinen, haas58 • Ilmatorjunta 4/2010

Osallistujamaat

tava ja paljon resursseja vaativa. Harjoituksen suunnittelu rytmi oli tiivis
käsittäen IPC; initial planing confernce, MPC; Main planning conference,

FCC; Final coordination conference,
useita WS; work shopeja Saksassa
sekä erilaisia muita site survey:tä.
Näiden kaikkien lopputuloksena oli
satoja sivuja erilaisia harjoitusasiakirjoja kuten OPLAN, EXPLAN, TA,
ROE, yms. Ja myös muilta osin oltiin
valmiina ottamaan vastaan harjoitusjoukot sekä aloittamaan harjoitus.

Mikä NOCO2010?
“Multinational invitation exercise for
NATO, EU and PfP-countries. Mar-
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itime Operations in Confined and
Shallow Waters, supported by airand special operations in a multinational framework.” - tässä siis määritelmä ”in english” mitä NOCO on
tai oli. NOCO2010:ssä harjoiteltiin
monikansallista operaatiota jota tuettiin ilma- ja erikoisoperaatioilla.
Harjoituksen johtajana toimi merivoimien komentaja amiraali Juha
Rannikko. Harjoituksen tärkeimmät
tavoitteet olivat yhteensopivuuden
kehittäminen monikansallisten taisteluosastojen välillä sekä kansainvälisen esikunnan toimintatapojen harjoittelu. Lisäksi pienempiä tavoitteita
oli voimankäytön säännösten soveltaminen kriisialueella, taktiikan kehittäminen ja huollon toteuttaminen
kansainvälisessä operaatiossa. Vaikka
Merivoimat oli harjoituksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa päävastuussa, tuettiin sitä monelta eri taholta yhteistyökumppanien
toimesta kuten Turun satama, Turun
lentoasema, Rajavartiolaitos sekä
Ilma- ja Maavoimien henkilöstöllä
sekä toiminta-alueilla. NOCO2010
osallistujamaat aluskalustolla olivat Saksa, Belgia, Hollanti, Ranska,
Tanska, Ruotsi (myös sukellusvene),
Norja, Puola, Eesti, Latvia, Englanti,
USA ja Suomi. Ilma-aluksilla harjoitusta tuki Saksa (Tornado, P3C Orion,

P3C Orion operaatiossa

Sea king, Sea Lynx, PC9 (E.I.S AIR),
LJ35 (GFD), Ruotsi (Jas 39), Ranska (Atlantique), USA (P3C Orion),
Belgia (Alouette) sekä Suomi (HN,
Hawk, LJ, Redigo, NH90, MD500).
Yhteensä harjoitukseen osallistui 49
pintataistelualusta, 14 huolto/tukialusta, 14 venettä ja noin 30 konetta.

Toiminta NOCO:ssa
NOCO2010 jakaantui kahteen varsinaiseen vaiheeseen, CET/FIT-vaihe
ja OPS-vaihe. Ensimmäinen vaihe
(CET/FIT) toteutettiin pohjoisella Itämerellä. Vaiheessa harjoiteltiin ns. Case-harjoituksina erilaisia
alusosastoharjoituksia kuten ilma- ja
pinta-ammuntoja, vinssausharjoituksia, valvonta- ja etsintäharjoituksia,
ilmapuolustusharjoituksia jne. Lähes kaikkia harjoitteita tuettiin ilmaaluksilla joko osana omaa toimintaa
tai kuvaamaan vastustajan toimintaa.
Toisessa vaiheessa (OPS) harjoiteltiin operatiivisen tilanteen toimintaa,
jossa kuvitteelliset osapuolet FUEGOS ja TUNDRABURG ovat kriisissä ja kansainväliset taisteluosastot
suojaavat tilanteen sekä toiminnan
alueella. OPS-vaiheen uhkakuvat olivat symmetrisiä (ilma-, pinta- ja vedenalainen uhka) sekä asymmetrisiä
(piratismi, terrorismi sekä salakulje-

tus). Siis tilannekehys kuvasti ja mallinsi monia nykyisiä kansainvälisien
operaatioiden uhkakuvia kuten esim.
ATALANTA-operaatiota Somalian
rannikolla. Myös OPS-vaiheen tilanteita tuettiin useilla ilma-aluksilla kuten sukellusveneen etsinnässä
ja torjunnassa merivalvontakoneiden
suoritteilla, helikopterisuoritteilla
alustarkastusosaston ja erikoistoimintaosastojen siirroilla sekä tilannekuvan täydentämisellä. Lisäksi
OPS-vaiheessa roolikoneilla (PC9,
LJ, HEKO) kuvattiin vihollisen ilmauhkaa eri operaatioiden häiritsemiseksi ja lopputuloksen estämiseksi.

Ilmapuolustushenkilöstö
mukana harjoituksessa ja
MAOC:ssa
Ilmapuolustushenkilöstö osallistui
myös suurella panoksella harjoituksen suunnitteluun ja toteutukseen. Lentotoiminnan suunnittelusta päävastuun kantoivat komkapt
Jari Räsänen, komkapt Sami Halmo, kapt Tommi Pyöriä (ILMAVE) ja komentaja Björn Kohlhaas
(CINCGERFLEET). Harjoituksen
lentotoiminta johdettiin MAOC:sta
(Maritime Air Operation Centre),
jonka runko koostui Merivoimien
ILPU-henkilöstöstä; komkapt J Rä››

C130 ”Hercules” tukeutuu Turun lentoasemalle
Ilmatorjunta 4/2010 • 59
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sänen MAOC:n päällikkö, komkapt
S Halmo MAOC plans, ylil K Grönlund MAOC current ops sekä vahvistuksia ja erikoisosaamista tuettiin
Ilmavoimien ja Maavoimien osalta
maj K Pajunen MAOC current ops
HELO, kapt T Pöyriä MAOC plans
sekä ylil M Liimatainen MAOC current ops. Lisäksi kaptl A Löytönen
oli sijoitettuna Situation Centre:iin
AIR-deck:lle. Lisäksi MAOC:a tuki
rautaiset ammattilaiset Saksasta sekä
oppilaita Ruotsista ja Puolasta.

Harjoituksen valmisteluviikko MAOC:n silmin
NOCO2010 käytännön valmistelut
alkoivat viikolla 36. Alkuviikosta
johtamisjärjestelmäala rakensi yhteydet operaatiokeskukseen sekä Turun lentokentälle. MAOC rakennettiin ilmatoiminnan johtamispaikaksi.
Vaatimuksena oli että MAOC:n on
kyettävä ilmaoperaatioiden suunnitteluun, johtamiseen myös reaaliaikaisesti sekä analyysiin. MAOC
varustettiin useilla NOCONET-päät-

teillä, useilla INTERNET-päätteillä,
ITTH-päätteellä, MEVAT-päätteellä,
ilmailuradioilla sekä puhelin ja fax
yhteyksillä. ITTH mahdollisti reaaliaikaisen ilmatilanteen seuraamisen
operaatioiden aikana. MEVAT mahdollisti meritilanteen seuraamisen
sekä antoi tiedon alusten paikoista
ilma-aluksille. NOCONET:llä johdettiin lento-osastoja, siis annettiin
käskyt ja tehtävät. INTERNET mahdollisti sähköpostin käytön sekä tuki
esim. sääennusteissa. Luonnollisesti
nämä kaikki välineet löytyivät myös
toisesta päästä eli lento-osastoilta
sekä taisteluosastoilta. MAOC oli
johtamisvalmis loppuviikosta.
Turun lentoasemalle perustettiin
tilapäinen sotilastukikohta, jonne
tukeutui pääosa ilma-aluksista. Turkuun tukeutui kolme merivalvontakonetta (P3C Orion/US, P3C Orion/
GER, ATL II/FRA), kaksi PC9, neljä
LJ35 sekä FIAF-osasto (kaksi HW,
LJ, Regico). Nämä koneet lensivät
operaationsa Turusta käsin koko harjoituksen ajan. Lisäksi muut koneet
operoivat kotivaruskunnista esim.

Päivärutiini ATO:n muodostamiseen (ATO release)
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JAS39 Gotlannista sekä Tornadot
Saksasta. Lento-osastoille oli varattu Turun lentokentältä myös operaatioiden suunnittelutilat sekä kaluston säilytys- ja huoltotilat. Turkuun
tukeutuvien osastojen toimintaan
liittyen kentällä kävi useita raskaita
kuljetuskoneita (C160, C130) tuomassa ja viemässä joukon kalustoa
ja henkilöstöä.

Kohti onnistunutta
harjoitusta MAOC:ssa
Varsinainen harjoitus alkoi 13.9.2010,
mutta MAOC aloitti työskentelyn jo
11.9. tehden lopullisen lentosuunnitelman ja lentoaikataulut sekä ensimmäisen päivän ATO:n (Air Task
Order) sekä ACO:n (Airspace Coordination Order). Ensimmäiset päivät
MAOC:n toiminta oli lievästi sanottuna hapuilevaa. Kaikki periaatteessa
oltiin ensimmäistä kertaa tällaisessa
kansainvälisessä esikunnassa ja tekemässä uutta asiaa, vain kaksi saksalaista upseeria olivat vanhoja konkareita sillä Saksa oli johtanut kolme
aikaisempaa NOCO:a ja pyörittävät
kotimaassaan vastaavaa toimintaa päivätyönään. MAOC tuotti päivittäin
seuraavan päivän ATO:n siten, että
laadittiin taulukko seuraavan päivän
lennoista, jossa kävi ilmi lento-osasto,
kutsu, tehtävä, tehtäväaika kohteella,
tehtäväalue, tukikohta, johtoporras,
johtoalus. Taulukko lähetettiin Saksaan, jossa se myllytettiin ICC ohjelmassa ja tuloksena oli APP-11 mukainen ”nuolenpää”-kirjoituksella
toteutettu ATO joka sitten lähetettiin
lento-osastoille. Lisäksi MAOC työsti
harjoituksen ACO:n ja teki siihen tarvittavia tarkennuksia harjoituksen edetessä. Taisteluosastot lähettivät päivittäin AIRSUBRQ:jä (Air Subject Request), joissa ne pyysivät ilma-aluksia
omaan käyttöönsä, oman toiminnan
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tehostamiseksi esim. MPA-koneen sukellusveneen etsintään ja torjuntaan.
Nämä käsiteltiin ja lisättiin ATO:on
tai nopealla aikasyklillä tulleet tehtiin ATM (Air Task Message), jolla
täydennettiin päivän ATO:a. MAOC
johti, käskytti ja analysoi harjoituksen
aikana 102 toteutettua lentoa eri kalustolla ja erilaisiin operaatioihin liittyen.
Myös useita lentoja jouduttiin peruuttamaan pääsääntöisesti huonon sääolosuhteiden vuoksi sekä teknisten
vikojen vuoksi. Kaikki harjoituksen
aikaiset lennot piti toteuttaa visuaalisessa sääolosuhteissa minkä vuoksi
sää ja näkyvyys oli suurin haaste.

”sudenkitaan” ottamalla vastuun
harjoituksen ilmatoiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Onneksi
Ilmavoimat ja Maavoimat tuki niukalla henkilöstöllä suunnittelua ja
MAOC:n toimintaa.
3. Sitoutumista, sitoutumista, sitoutumista… NOCO:n suunnittelu ja
toteutus vaativat runsaasti henkilötyötunteja ja sitoutumista oman työn
ohessa. Henkilöstön osallistuminen

ja sitouttaminen toimintaan oli ensisijaisen tärkeää onnistuneen harjoituksen läpiviemiseksi.
4. Suunnitteluprosessi… Se millä
tyylillä, henkilöstöllä, sitoutumisella, ammattitaidolla ja innostuksella
NOCO-harjoitus suunniteltiin ja toteutettiin, pitäisi toteuttaa myös omat
kansalliset harjoitukset.
“PLAN IS NOTHING PLANNIG IS EVERYTHING”

Mitä NOCO:sta jäi käteen?
1. Kokemusta, kokemusta ja kokemusta... NOCO avasi silmiä miten
kansainvälinen operaatiokeskus ja
harjoitusorganisaatio suunnittelevat,
toimeenpanevat ja johtavat operaatiota. Niin kuin todettu kansainvälinen operaatiokeskus aloitti toiminnan
13.9. ja päätti harjoituksen 24.9. tämän ajan interoperability eli yhteensopivuus korostui kaikessa tekemisessä ja siinä harjaannuttiin suurin
harppauksin. Joukoilla sekä esikunnilla pitää olla samat perusteet, samat asiakirjat, tuntea lyhenteet ja tarkoitukset sekä samat toimintamallit.
Varsinkin esikunta työskentelyssä on
ensisijaisen tärkeätä, että perusteet pitää olla kunnossa kun harjoitus alkaa.
2. Rajojen rikkomista.. Merivoimien ILPU-henkilöstö pääsi/joutui

JMAP, Tactical
display framework

www.navielektro.fi
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Jyväskylä
Suomen seitsemänneksi
suurin kaupunki
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Tuloksena turvallisuus
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Target Drones Since 1968
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Detect – alert – verify
With the electro-optical surveillance and reconnaissance system AGSAS,
Rheinmetall Defence offers an innovative system for automatic detection and
identification of ground or surface threats and airborne objects, gapless in
azimuth and up to any desired altitude.
More information at www.rheinmetall-defence.com
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