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Majuri Mano-Mikael Nokelainen
Päätoimittaja

Kehittyvä johtajuus
Hyvä johtajuus on menestystekijä kaikissa organisaatioissa. Johtajuuden
ytimessä on ihmisten johtaminen, sillä
organisaatiossa hyvä johtaja tarvitsee
myös hyvät alaiset. Tämän numeron
teemajutuissa käsitellään johtajuutta.
Teemaa lähdettiin rakentamaan ihmisten johtamisen (leadership) ja asioiden
johtamisen (management) ympärille.
Onko parempi johtajapersoona ihmisten johtaja vai asioiden johtajatyyppi?
Ota siitä nyt selvää. Molempia taitoja
tarvittaneen.
Synnytäänkö johtajaksi? Onko se
henkilökohtainen ominaisuus? Vai voiko siihen vain kasvaa? Vai tuleeko se
vain käskettynä ominaisuutena vallan
myötä? Miten alaiset kokevat hyvän
johtajan? Näihin ei liene yhtä oikeata
vastausta. Jos olisi, niin se olisi varmaan jo keksitty. Tämän lehden artikkeleissa pyritään tuomaan eri näkökulmia esitettyihin kysymyksiin.
Miltä oma johtamiskäyttäytymisesi sitten näyttää? Oletko kehittynyt
johtajana? Haluatko kehittyä johtajana? Omasta puolestani voinen todeta,
että selkeätä kehittymisen tarvetta on
ollut toisinaan havaittavissa. Ainakin
jos vaimolta menee kysymään. Mutta
ei kysytä. Jokainen tunnistakoon omat
heikkoutensa ja vahvuutensa. Vain tunnistettujen ominaisuuksien kautta voi
tässäkin lajissa lähteä ylittämään aitoja
tai nousemaan portaita. Suomalainen
sotilaskoulutus antaa tähän peruskallion, josta voi lähteä ponnistamaan.
Johtamisosaaminen syntyy johtamisen kehittämisen tuloksena. Synnyinlahjana sitä ei tiettävästi kukaan saa,

ainakaan allekirjoittanut ei siinä jaossa
ollut mukana.
Puolustusvoimien määrärahatilanteesta sekä muutoksesta on paljon
kirjoitettu lehdissä. Kertausharjoitukset ovat olleet puolustusvoimien jatkokoulutusta niin ammatillisessa kuin
johtamistoiminnan osalta. Nyt niukkojen vuosien aikana entistä harvemmat
pääsevät kertausharjoituksiin jatkokoulutettaviksi. Näin ollen vapaaehtoisen
maanpuolustustoiminnan merkitys
kasvaa. Tätä vajetta kattamaan löytyy
mahdollisuuksia myös Ilmatorjuntayhdistyksen toiminnasta ja lehtikin pyrkii
luomaan mahdollisuuden ainakin ajankohtaisen tiedon ylläpitoon.
Kulunut syksy oli jälleen täynnä
erinomaista antia myös aselajin osalta. Tarjolla oli erinomaisia seminaareja.
Oli ohjusseminaaria, ilmapuolustuksen
ajankohtaiskatsausta, ilmapuolustusseminaaria ja monia muita osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Joillekin
nekin olivat johtamistapahtumia. Oleellista on, että osaamisen kehittämisen
kautta on mahdollista kehittyä myös
johtajana, sillä oman näkemykseni
mukaan huonolla osaamisella harvoin
syntyy hyvää johtamistakaan. Ammattitaitoakin edellytetään hyvältä johtajalta. Joten osallistukaa ihmeessä näihin mahdollisuuksiin tulevaisuudessa.
Onnittelen kaikkia Itsenäisyyspäivänä ylennettyjä sekä palkittuja!
Hyvää ja rentouttavaa Joulua
sekä Uutta Vuotta 2012!
Päätoimittaja

puheenjohtajalta

Eversti Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
ja jäsenyyttä harkitsevat,
Ilmatorjunnan vuosipäivän ja Itsenäisyyspäivän juhlallisuudet ovat
takanapäin. Esitän yhdistyksemme
puolesta parhaimmat onnittelut kaikille ylennetyille ja palkituille.
Lehtemme aiemmissa numeroissa on esitelty yhdistyksemme vuoteen 2015 ulottuvaa tavoitetila-ohjelmaa. Yhdistyksen tulevaisuuden
kannalta tärkeäksi on määritetty jäsenpohjamme laajentaminen. Muista
puolustusvoimien ja vapaaehtoisen
maanpuolustuksen hankkeista saatujen kokemuksien perusteella voidaan
arvioida, että tehtävä ei ole helppo
– ei pidäkään olla. Esimerkkinä jäsenpohjan laajentamiseksi tehtävistä
toimenpiteistä on tämän lehden jakaminen varusmiesjakeluna kaikille
tammikuussa kotiutuville.
Nuoret reserviin siirtyvät. Todennäköisesti elämässänne koittaa
aika, jolloin Facebook- ja kännykkäverkostoituminen sosiaalisena
kanssakäymisenä ei enää riitä vaan
haluatte erilaista sisältöä elämäänne. Viimeistään silloin kannattaa
aktivoida yhdistyksemme jäsenyys.
Voitte palautella tuttuja juttuja mieleenne Ilmatorjunta –lehdestä, lähteä
käymään tuttujen kavereiden kanssa
esimerkiksi Lohtajalla, tutuilla ”taistelupaikoilla”. Voin vakuuttaa, että
näkökulma vierailuissa on huomattavasti laajempi kuin etumaisessa vartiopoterossa saattaa kuvitella.
Kannattaa käydä tutustumassa
myös yhdistyksemme uusittuun ilmatorjunta.fi – sivustoon. Haastan
kaikki jäsenemme sivustojen aktii-

vikäyttäjiksi. Pidetään sivustot ajan
tasalla päivittämällä tietojamme tarpeen mukaan. Lupaamme tarjota
kaikille sivuston käyttäjille helposti
kuljettavan polun aselaji- ja yhdistystiedon lähteille.
Tärkeäksi on määritetty myös
ilmatorjuntakoulutettujen yhdistyskentän tiivistäminen. Vaikka positiivista liikettä oikeaan suuntaan on
ollut havaittavissa viimeisen kahden
vuoden aikana, liike on ollut varsin
maltillista. Syväjohtamisen kulmakivien mukaisesti se sisältää vielä
runsaasti kehittämismahdollisuuksia.
Organisaatiot ja niiden nimet eivät
ole tärkeitä vaan jäsenistöä aktivoiva
toiminta. Tavoitetilassa tehtäväjako
säilyy selkeänä. Yhdistys huolehtii
”aatteesta” ja jäsenistöstä valtakunnan tasolla mm. toimittamalla Ilmatorjuntalehteä - aselajin järjestö- ja
ammattilehteä. Osastoissa ja killoissa
keskitytään jäsenistöä kiinnostavaan
toimintaan.
Yhdistyksemme hallitus vahvistettuna valtuuskuntamme puheenjohtajalla kävi tutustumassa
Lohtajan ilmatorjuntaharjoitukseen. Vierailun aikana meillä oli
mahdollisuus keskustella aselajin johdon kanssa. Keskustelujen
aikana tuli hyvin selväksi tarkastajan ja komentajiston rakentava
suhtautuminen yhdistyksemme
toimintaan niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla. Kannustan osastoja ja kiltoja olemaan
aktiivisia vastuujoukko-osastojen
vast. suuntaan ja sopimaan hyvissä

ajoin vuosittaisista tapaamisista ja
vierailuista. Huippunykyaikainen
aselajimme tarjoaa toimintamme
kehittämiseen mitä moninaisimmat
mahdollisuudet.
Lopuksi muutamia poimintoja
tulevasta.
– Osastokokous 14.1.2012 Kouvolassa. Kokouksessa arvioimme
saavutetut tulokset ja paalutamme
tulevan toimintavuoden suuntaviivat. Tilaisuuteen kutsumme mukaan
myös ilmatorjuntakiltojen edustajat.
– Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokous lauantaina 24.3.2012 Ilmatorjuntamuseolla Hyrylässä. Kokouksessa palkitaan perinteisesti
yhdistyksemme ansioituneita toimijoita. Olkaa aktiivisia esitysten tekemisessä.
– Vuosikokouksen jälkeen lähdemme kokousristeilylle Tallinnaan
ja käymme tutustumassa Viron ilmatorjuntaan.
Lämmin kiitos yhdistyksemme
valtuuskunnalle, osastoille, hallituksen jäsenille ja yhteistyökumppaneillemme onnistuneesta vuodesta 2011.
Toivotan kaikille lukijoille
Rauhallista Joulunaikaa sekä
Menestystä alkavalle vuodelle
2012!
Heikki Bergqvist
puheenjohtaja@ilmatorjunta.fi
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Rauno Lankila
Ilmatorjunnan tarkastaja

Johtajuuden haasteita
Yhtenä hyvän johtamisen keskeisenä piirteenä on nähtävä oikea ajoitus. Päätöksenteon tarpeettomalla
viivyttelyllä saavutetaan harvoin mitään hyötyä - usein jopa päinvastoin.
Toisaalta johtamistoimenpiteiden äärimmäisen nopea käynnistäminen heti suin päin - voi aiheuttaa vahinkoa ja siten vaatia jatkossa isojakin
korjausliikkeitä. Johtamisen oikean
”momentumin” löytäminen vaatii
siis taitoa ja ennen kaikkea kokemusta - sekä joskus myös hyvää tuuria.
Puolustusvoimien ”momentumissa” ollaan parhaillaan menossa
kohti suurta muutosta - puolustusvoimauudistusta. Tällä uudistuksella pyritään vastaamaan niihin haasteisiin,
jotka toisaalta aiheutuvat maailmanja valtiontalouden häiriöistä ja sen
myötä maanpuolustuksen supistuvista resursseista sekä toisaalta osittain
jo aikaisemminkin syntyneestä tarpeesta ”rasvata intin koneisto” vastaamaan entistä paremmin muuttuvaan toimintaympäristöön ja tarkentuviin tehtäviin.

Puolustusvoimauudistuksen
myötä ollaan ainakin tilapäisesti leikkaamassa merkittävästi kertausharjoituksia - erityisesti laajamuotoisia
joukkojen harjoituksia. Viime sotien
aikana koettiin ennen sotia pidetyt
suhteellisen laajamittaiset joukkojen
kertausharjoitukset yhdeksi merkittävästi puolustusvoimien kokonaissuorituskykyyn positiivisesti vaikuttaneeksi tekijäksi. Nämä kokemukset
ovat varmasti myös nykyisen puolustusjärjestelmämme kokonaisuudesta vastaavien muistissa. Laajamittainen harjoitustoiminta saadaan
toivottavasti käyntiin viimeistään sen
jälkeen, kun koulutusorganisaatio
on saatu puolustusvoimauudistuksen jälkeen vakiinnutettua ”uuteen
asentoon”.
Kokonaisten joukkoyksiköiden
ja niitä suurempien joukkojen käytännön johtamiseen aselajitoimintoineen eivät kaaderitkaan opi pelkästään teoriapohjalta, oppilasharjoittelulla, simulaattoreilla tai pienimuotoisilla harjoituksilla supistetuissa

runkokokoonpanoissa. Lisäksi sodan
ajan perusyksiköiden johtotehtäviin
ja ylempiin esikuntiin sijoitettujen
reserviläisjohtajien käytännön johtamistaitojen luominen ja ylläpito vaatii suunnitelmallista, nousujohteista
ja laajan koulutuksellisen viitekehyksen sisältävää käytännön harjoittelua.
Ilmatorjunnan tehtäväkohtaiset
kertausharjoitukset ovat lähitulevaisuudessa tärkeitä erityisesti aselajimme nopeasti uudistuvan kaluston
laadukkaan käyttöönoton varmistamiseksi. Niiden lisäksi on kuitenkin
välttämätöntä jatkaa kokonaisten reservin ilmatorjuntayksiköiden ja esikuntien kertausharjoituttamista yhdessä muiden aselajien ja puolustushaarojen joukkojen kanssa. Ilmatorjuntajoukkojen johtaminen tapahtuu
jatkossakin valtaosiltaan reserviläisjohtajien toimesta. Ilman käytännön
harjoittelua ei opi johtamaan. Loistavatkin synnynnäiset johtajaominaisuudet ja vahva opittu teoriapohja
luovat vain hyvän perustan johtamiselle. Oikeasti johtamaan oppii vain
tekemällä - harjoittelun kautta.
Lopuksi tulee vielä muistaa, että
nykyisinä kustannustietoisuutta ja
-tehokkuutta korostavina aikoina, ei
suuri johtaja tai kehittäjä ole niinkään
se, joka keksii lisää resursseja vaativia innovaatioita ja tekemistä, vaan
se joka pystyy tehostamaan organisaation toimintaa karsimalla turhia
rönsyjä ja saa sen keskittymään ydintehtäviin.
Terveisin ilmatorjunnan
tarkastaja, eversti Rauno Lankila
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huomionosoituksia

Ilmatorjunnan ansioristit 30.11.2011
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 30.11.2011 seuraaville:
I luokka
Johtaja Raimo Piironen
Karjalan Prikaati (kehystetty)
II luokka
Majuri Juha Korkeala
Majuri Jari Mäkelä
Everstiluutnantti Mikko Mäntynen
Kapteeni Veli-Pekka Oja
Kapteeniluutnantti Jukka Rantanen
Yliluutnantti Pekka Ruuhonen
Insinöörimajuri Taavi Soppela
Yliluutnantti res Ilpo Vihari
Onnittelemme ansioristin saajia!
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Jari Taipale
apulaisjohtaja
Johtamistaidon opisto

TEEMANA

JOHTAJUUS

Johtajana kehittyminen
ja valmentava johtajuus
Esimiestyö ja ihmisten johtaminen ovat vaativaa työtä. Voiko
niitä oppia, vai ovatko jotkut synnynnäisiä johtajia ja johtaminen
pitäisi antaa heidän harteilleen?
Hyvin pitkälti kyse on opittavista
tiedoista, taidoista ja asenteista.
On toki joitain sellaisia ominaisuuksia, jotka auttavat johtamisessa ja ne ovat toisilla ihmisillä
kehittyneet jo varhaislapsuudessa, osin jo ehkä persoonan
muodostumisen yhteydessä.
Toiset meistä ovat esimerkiksi
ulospäin suuntautuneempia ja
toiset järjestelmällisempiä kuin
toiset. Keskeinen kysymys on,
haluaako ihminen kehittää omia
johtamistaitojaan.

miskäyttäytymisestä. Maassamme tarkemmin lävitse, totean vain muuon käytössä lukuisia erilaisia 360° ar- tamia keskeisiä seikkoja. Suomalaiviointimenettelyjä, joiden avulla kes- nen esimies on tyypillisesti vaatimakeiset kehittymistarpeet ja vahvuudet ton ja arvioi omat johtamistaitonsa
saadaan nostettua esiin. Vuonna 1984 heikommiksi kuin häntä arvioivat
lanseerattu JTO:n johtamiskäyttäy- henkilöt. Esimiestyö ja johtaminen
tymisen arviointi on yksi ensimmäi- perustetaan usein vahvalle eettiselle
sistä, ellei ensimmäinen Suomessa perustalle, jolloin sitä kuvaavat esikäyttöön otettu arviointimenettely, merkillisyys, luotettavuus, alaisten
joka hyödyntää 360° palautetta joh- arvostaminen ja kyky aikaansaada
tamiskäyttäytymisen kehittämises- luottamukselliset suhteet. Haastasä. Työkalu on edelleen aktiivisessa vimpia osa-alueita suomalaisille esiUseat
yritykset
määrätietoisesti
kehittämään
johtamisja toimintatapaansa
miehille
ovat
ihmissuhteiden hoitoon
käytössä
ja ovat
sitälähteneet
on uudistettu
matkan
valmentavampaan suuntaan. Pelkkä esimiesten ja johdon valmentaminen valmentaviksi esimiehiksi ei
liittyvät
kokonaisuudet
kuteneiihmisvarrella
vastaamaan
nykypäivän
tarriitä, vaan on kehitettävä koko henkilöstöä, jotta kaikki tietävät mistä on kyse. Yrityskulttuuri
muutu
hetkessä,
pikavoittojasaatossa
on turha odottaa.
Kehittyminen
yritystasollakinja
mahdollista
ja tulokset
tenkuitenkin
ymmärtäminen
kehittymisen
peita. Vuosien
arviointi
on on
rohkaisevia. Johtamistaidon Opisto JTO on kehittänyt menestyksekkäästi esimiestyötä ja monia muita
edistäminen.
Karkeasti
yleistäen
toteutettu toimintaan
yli 50 000
kertaa
ja tietoa
työyhteisöjen
liittyviä
osa-alueita
jo 65- vuoden
ajan. Toimintamme
ylettyy ylimmän
johdon
kehittämisestä
ainajohtamisen
työntekijätasolle
sakka. Kehittämistoimintaamme
kuvaa vahva
menetelmällisyys,
esimiestä
kuvailsuomalaisen
laadusta
on voisi suomalaista
jossa teoria ja käytäntö yhdistetään osallistavien harjoitteiden ja erilaisten aktivoivien työskentelytapojen
la reiluksi
rehelliseksi
tahtojohtakertynyt
hirvittävän
paljon.
Kerään- Tutustu
avulla
vahvaksi
ja vaikuttavaksi
kokonaisuudeksi.
tarkemminjaosoitteessa
www.jto.fi
tynyttä aineistoa on hyödynnetty eri- jaksi, jolle ”pehmeiden” (leadership
laisissa tutkimuksissa ja johtamisen eli ihmistenjohtamiseen liittyvien)
suuntauksia määriteltäessä. En ala asioiden hoitaminen on haasteelliskäydä tutkimusaineistoa tässä sen ta. Yleistys on toisaalta turha, koska

Miten omia esimies- ja
johtamistaitojaan voi
sitten kehittää?
Hyvin perinteinen ja yleinen tapa
niin johtamistaitojen, kuten muidenkin taitojen, kehittämisessä on
palautteen avulla tapahtuva kehittäminen. Johtamistaitojen kehittämisessä hyödynnetään sangen yleisesti
ns. 360° palautetta. Tämä menetelmä
hyödyntää yksilön omaa, hänen esimiehensä, alaistensa ja kollegoiden
sekä joissain tapauksissa myös yhteistyökumppaneiden antamaa palautetta arvioitavan henkilön johta8 • Ilmatorjunta 4/2011

Kuvio 1. Johtamistaidon kehittyminen 1. arvioinnin ja uusinta-arvioinnin välillä.

Kuvio 1.

lähes poikkeuksetta jokaisesta työyhteisöstä löytyy myös täysin päinvastaisia johtajia, eli heitä joille ihmissuhteiden hoitaminen on helppoa
ja ”kovat” (management eli asioiden
johtamiseen liittyvät) asiat haastavia.
Hyvä niin, onneksi olemme erilaisia.

Miten palautetta
voi hyödyntää?
Pelkkä palautteen kerääminen ei
luonnollisestikaan vielä kehitä esimiehen johtamiskäyttäytymistä. Palautteen huolellinen läpikäyminen
valmentajan johdolla ja keskeisimpien kehittymistavoitteiden esiin nostaminen ovat ensimmäiset askeleet
kehittymisen tiellä. Tämän jälkeen
alkaa varsinainen työ, jolloin valittuja kehittymistavoitteita aletaan viedä
arkipäivän työhön ja soveltaa käytäntöön. Hyvin tyypillisiä esimiesten
haasteita ja kehittymissuunnitelmiin
päätyviä tavoitteita ovat esimerkiksi oman ajankäytön järkeistäminen,
kiitosten ja positiivisen palautteen
antaminen sekä kuuntelun, läsnäolon ja aktiivisen vuorovaikutuksen
kehittäminen. Kestosuosikkeja ovat
myös delegoiminen ja alaisten mukaan ottaminen työn kehittämiseen.
Kuulostaako haastavalta? Rehellisesti ja omakohtaiseen kokemukseen perustaen voin sanoa, että niin
onkin. Kaikessa haastavuudessaan
ja joskus jopa epämukavuusalueelle pakottaessaan johtamiskäyttäytymisen kehittäminen on myös erittäin
palkitsevaa. Viimeistään siinä vaiheessa, kun 360° palautemenettely
toistetaan, esimerkiksi noin vuoden
kuluttua edellisestä arvioinnista, suupielet nousevat hyvin yleisesti ylöspäin. Viimeisen reilun kolmen vuoden aikana olen valmentanut useita
esimiesryhmiä, joille on toteutettu
360° arviointi ensimmäisen kerran
valmennusohjelman alussa ja toistettu valmennusohjelman loppupuolella. Tuntumani mukaan noin 80 %
esimiehistä saa uusinta-arvioinnista
paremman tuloksen kuin ensimmäisestä. Kuviossa 1. on esitetty johta-

miskäyttäytymisen kehittymistä 1. ja
uusinta-arvioinnin välillä.
Aiemmin mainitsemaani tutkimusaineistoon viitaten positiivinen
kehitys näkyy uusinta-arvioinneissa
siten, että kehittymistä tapahtuu kaikilla johtamisen osa-alueilla. Mistä
tämä sitten johtuu? Luulen, että tälle on hyvin yksinkertainen selitys.
360° palautemenettelyn kautta saatu
palaute on rehellistä ja suoraa, jolloin siihen suhtaudutaan vakavasti.
Saatu palaute halutaan hyödyntää ja
asetettuihin kehittymistavoitteisiin
sitoudutaan. Kehittymissuunnitelmiin poimitut keskeisimmät (2-4)
kehittymistä vaativat kohteet viedään
oikeasti arkeen ja niitä aletaan kehittää. Tämä vaatii luonnollisesti sen,
että tavoite on konkreettinen ja selkeä. Rohkaisemme esimiehiä käsittelemään saamansa 360° palautteen
oman esimiehensä ja niiden henkilöiden kanssa joilta ovat palautetta
pyytäneet. Tämä lisää avoimuutta,
sitoutumista ja tietoisuutta, jolloin
prosessista tulee näkyvä ja hyväksytty. Oikein käytettynä 360° palautemenettely on yksi tehokkaimmista
johtamistaitojen kehittämismenetelmistä. Kuviossa 2. on esitelty JTO:lla
käytössä oleva Kehittyvä johtajuus
prosessimalli, jota hyödynnetään palautteiden purkamisessa ja jatkokäsittelyssä. Palautteen käsittelyyn on
varattava aikaa ja siihen on paneuduttava huolella.

Mistä sitten apua alaisten
kehittymisen edistämiseen?
Aiemmin mainitsemaani yleiseen
esimiesten kehittymistarpeeseen
– alaisten kehittymisen edistämiseen liitetään usein valmentava esimiesote. Onko esimiehen tehtävä olla
oikeassa, antaa vastauksia ja ratkoa
alaistensa työhön liittyviä ongelmia?
Vai mahdollistaa alaistensa työn tekeminen varmistamalla tarvittavat
resurssit, antamalla heidän kehittää
työtään, sparrata heitä löytämään ratkaisuja ja uusia tapoja tehdä työtä?
Itse valitsisin mieluummin esimiehen, joka täyttäisi jälkimmäiset vaatimukset. Valmentava johtaminen ei
ole mikään ihmelääke, kuten ei kai
mikään muukaan johtamisen ismi.
Valmentava johtamisote on ollut
varmasti joidenkin esimiesten tapa
johtaa kautta aikojen, kyse tuskin on
juuri keksitystä johtamistavasta.

Mitä valmentava
esimiesote vaatii?
Valmentava johtamisote vaati esimieheltä paljon, se myös sallii paljon.
Esimiehen on maltettava mielensä
ja oltava antamatta ”oikeita” ratkaisuja alaistensa ongelmiin. Ainainen
ongelmien ratkaisu ja vastausten jakaminen passivoi alaiset, ei kannusta
ottamaan vastuuta työstä ja lisää esimiehen kiirettä, koska jatkuvasti on
joku kysymässä jotain. Esimiehen ei
››

Kuvio 2.

Kuvio 2. JTO:n kehittyvän johtajuuden prosessimalli
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tarvitse tietää kaikkea alaistensa työstä. Helpottavaa, eikö totta. Avoimet
ts. sellaiset kysymykset, jotka laittavat miettimään, ovat valmentavan esimiehen perustyökalu. Hyvä kysymys
avaa usein keskustelun, jonka avulla
alainen ratkaisee itse työhön liittyvän
ongelman. Tämä asettaa myös vaatimuksia esimiehen vuorovaikutustaidoille. On kyettävä olemaan aidosti
läsnä, kuuntelemaan tarkalla korvalla
ja havaitsemaan sanattoman viestinnän kautta saapuvat vihjeet. Pelkkä
kysely ei luonnollisesti riitä. Esimiehen vastuu päätöksenteosta ja vastuun
kantamisesta eivät poistu valmentavan
johtamisen myötä. On tehtävä päätök-

siä, joskus nopeastikin ja on ratkottava
ongelmia. Tilannetaju ja hyvä ihmistuntemus auttavat esimiestä ratkaisemaan milloin on sopiva paikka toimia valmentajana. Esimiestyön painottaminen valmentavampaan suuntaan palkitsee sekä esimiehen itsensä
että koko työyhteisön. Mieti hetki ja
kokeile rohkeasti.

Pelkkä esimiestyön
kehittäminen ei riitä
Useat yritykset ovat lähteneet määrätietoisesti kehittämään johtamis- ja
toimintatapaansa valmentavampaan
suuntaan. Pelkkä esimiesten ja johdon valmentaminen valmentaviksi

esimiehiksi ei riitä, vaan on kehitettävä koko henkilöstöä, jotta kaikki
tietävät mistä on kyse. Yrityskulttuuri ei muutu hetkessä, pikavoittoja on
turha odottaa. Kehittyminen on kuitenkin yritystasollakin mahdollista ja
tulokset rohkaisevia. Johtamistaidon
Opisto JTO on kehittänyt menestyksekkäästi esimiestyötä ja monia muita työyhteisöjen toimintaan liittyviä
osa-alueita jo 65- vuoden ajan. Toimintamme ylettyy ylimmän johdon
kehittämisestä aina työntekijätasolle sakka. Kehittämistoimintaamme
kuvaa vahva menetelmällisyys, jossa
teoria ja käytäntö yhdistetään osallistavien harjoitteiden ja erilaisten aktivoivien työskentelytapojen avulla
vahvaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Tutustu tarkemmin osoitteessa www.jto.fi
Kapteeni Petri Ruotsalainen
AUK:n johtaja
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti
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Varusmiesjohtajien johtamiskäyttäytymisen kehittyminen ja
sen ohjaaminen johtajakaudella
Varusmiesjohtajien johtajakoulutuksen tavoitteena on, että he
pystyvät aloittamaan omatoimisesti kertausharjoituksissa sekä
poikkeusoloissa oman joukkonsa kouluttamisen ja johtamisen.
Tässä kirjoituksessa kuvataan
ne työkalut ja toteutusperiaatteet, joilla varusmiesjohtajia
yritetään kasvattaa kohti edellä
mainittua haasteellista tavoitetta.
Johtajakoulutuksen tavoite on selkeä, mutta vaatii paljon työtä niin
varusmiehiltä kuin heidän koulutta10 • Ilmatorjunta 4/2011

jiltaan. Nykyaikaisten monimutkaistenkin ase- ja johtamisjärjestelmien
kouluttaminen vaatii paljon teknistä
osaamista, mutta johtajakoulutuksen merkitystä joukon suorituskyvylle ei pidä aliarvioida. Joukoille
käskettyjen taktisten tehtävien toteuttamisessa hyvällä johtamisella
on edelleen ratkaiseva merkitys järjestelmien ollessa toimintaa helpottavassa roolissa. Johtajakoulutuksessa
korostuu myös se piirre, että kaikki
meistä ovat erilaisia. Kouluttajan pitää tuntea omat varusmiesjohtajansa
hyvin, jotta hän osaa antaa heille oikeanlaista ja oikea-aikaista (ja rakentavaa) palautetta, joka tukee varusmiesten kehittymistä. Toisaalta ku-

kaan ei ole koskaan valmis johtaja ja
alla kuvattuja periaatteita ja johtajakoulutuksen oppeja käytetään myös
palkatun henkilökunnan valmiuksien
kehittämisessä.
Aliupseeri- ja reserviupseerikurssilta valmistuu oman koulutushaaransa mukaisen tehtävän osaavia
johtajia, joilla on perusteet kouluttaa
ja johtaa omaa ryhmäänsä tai jaostaan. Johtajakaudella heitä koulutetaan lisää, ja he harjaantuvat oman
kalustonsa käytössä sekä joukkonsa
johtamisessa. Koulutus tapahtuu osana joukkotuotantojoukon koulutusta, mutta johtajia koulutetaan myös
vain heille järjestetyissä koulutustilaisuuksissa ja harjoituksissa.

Johtajakauden aikana varusmiesjohtajat kehittyvät tietysti oman joukkonsa johtajina, mutta syväjohtamisen mallin tultua käyttöön 1990-luvun lopulla puolustusvoimien johtajakoulutuksessa on korostunut myös
itsensä kehittämisen tavoite. Tavoitteen saavuttamista tukee palautejärjestelmä, joka edesauttaa johtajien
itsetuntemusta sekä kannustaa jatkuvaan itsensä kehittämiseen myös
reservissä.

Johtajakansio
Johtajat seuraavat omaa kehittymistään johtajakansion avulla. Sinne taltioidaan johtaja- ja kouluttajakoulutukseen liittyvä aineisto sekä palautteet. Kansio jaetaan aliupseerikurssin alussa ja se jää johtajien käyttöön
heidän siirtyessään reserviin myös
reservissä kehittymistä varten. Kansion ylläpitäminen on johtajan vastuulla, ja halu kehittyä johtajana onkin kehittymisessä tärkein eteenpäin
ajava voima. Ajatus on, että halu kehittyä johtajana ja kouluttajana motivoi palautteen keräämiseen ja sen
myötä myös kansion ylläpitoon. Johtajilla on hyvin täytetystä kansiosta
jatkossakin hyötyä, sillä jotkut oppilaitokset antavat opintopisteitä tai
lukevat joitakin kursseja hyväksi johtajakansion merkintöjen perusteella.
Ehkäpä tärkeimmät kansioon taltioitavat paperit ovat johtajille annettuja johtamis- tai koulutussuoritusten
arviointilomakkeita, kausipalautteita
sekä johtajaprofiileita.
Johtajakansion osana on opintokirja, johon johtajat merkitsevät
viikoittain johtamiseen ja kouluttamiseen käyttämänsä ajan sekä havaintonsa suorituksistaan. Tietoihin
perustuen lasketaan opintopisteiden
kokonaismäärät, jotka tulostuvat johtajille palveluksen päättyessä annettavaan johtajan palvelustodistukseen.

Palaute ja sen merkitys
Perinteisesti sotaväessä palautetta
on annettu huutamalla, ja se on ollut
yksipuolista esimiehen alaiselleen

antamaa. Syväjohtamisen malli ei
kiellä moisen palautteen antamista,
sillä kriittinen hyvin annettu palaute
tukee johtajana kehittymistä. Välittömän palautteen lisäksi johtajat käyvät kolme kausipalautekeskustelua
kouluttajansa kanssa. Ajallisesti ne
ajoittuvat koulutuskausien (P-, E- ja
J-kaudet) loppuun. Palautekeskustelussa käydään läpi kauden aikana
annettuja välittömiä palautteita sekä
tarkastellaan johtajaprofiilia. Kaikkien taltioitujen palautteiden avulla
pyritään löytämään johtajan käyttäytymisen vahvuudet ja kehittämistarpeet. Johtajaprofiilin avulla palautetta saadaan myös alaisilta. Heiltä saadulla palautteella johtajan käyttäytymistä voidaan verrata pidemmän
aikavälin havaintoihin. Profiilin teossa käytetään kysymyssarjaa, johon
vastaavat arvioitavan johtajan alaiset,
vertaiset ja esimiehet. Johtajat tekevät myös itsearvionnin. Keskustelun
pohjalta johtaja laatii itselleen, tarvittaessa kouluttajansa tuella, kehittymissuunnitelman. Se on tärkeä osa
koko johtajakoulutusohjelmaa, koska
siinä kiteytyy muutamaksi lauseeksi
ne asiat, joita johtamiskäyttäytymisessä pitäisi kehittää. Suunnitelmaa
tarkastellaan tulevissa palautekeskusteluissa. Tärkein kehittymissuunnitelma on J-kauden lopulla tehtävä
suunnitelma kehittymisestä reser-

viin, mitä tarkastelemalla voi myös
valmistautua muihin johtajatehtäviin
sekä kertausharjoituksiin.

Välitön palaute
Johtajat saavat kirjallista palautetta,
joiden antamisen apuna käytetään
kouluttamis- tai johtamissuorituksen arviointilomaketta. Koulutussuorituksissa arvioidaan johtajan
valmiuksia koulutuksen pitämiseen,
koulutuksen toteutusta ja sen vaikutusta koulutettavien oppimiseen.
Johtamissuorituksissa arviointi keskittyy johtamiskäyttäytymisen, johtamisprosessin ja johtamisen vaikutuksen arvioitiin. Varusmiesjohtajan
pidettyä arvioitavan suorituksen, hän
aluksi itse arvioi omaa suoritustaan.
Tämän jälkeen kouluttaja kertoo
oman näkemyksensä suorituksesta
ja tärkeimmät havainnot kirjataan
arviointilomakkeelle. Lomakkeen
osana ovat myös numeeriset arviot,
mutta usein ne vain tukevat ja antavat
ohjaavia ajatuksia sanallisen arvion
antamiseen. Lomakkeet taltioidaan
myös johtajakansioon ja ovat siellä
johtajan käytettävissä hänen valmistautuessa uusiin johtamis- ja kouluttamissuorituksiin.

Tiimityöskentely
Johtajana kehittymisen kannalta on
tärkeää, että voidaan jakaa johtajakokemuksia muiden vertaisten kanssa. Tätä tietysti tapahtuu jatkuvasti,
mutta varusmiesesimiehet kokoontuvat myös johdettuihin tilaisuuksiin
koulutuskokoonpanojen mukaisesti.
Vakiintunut käytäntö on, että kaikki
perusyksikön johtajat ovat yhdessä
tilaisuudessa. Johtajakauden alkupuolella työskentely tapahtuu perusyksikön päällikön tai kouluttajan johdolla, mutta sitä mukaa kun
johtajat ottavat itse vastuuta omasta
kehittymisestään, vastuu tilaisuuksista siirtyy heille. Tilaisuus on myös
hyvä keino varusmiesjohtajien ja palkatun henkilökunnan väliselle vuoropuhelulle. Ovathan varusmiesjohta››
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kaudellaan. Ensimmäinen kurssi järjestetään ryhmänjohtajille heti aliupseerikurssin päätyttyä. Sen tarkoituksena on
parantaa heidän valmiuksia pitää alokkaille järjestettäviä asekäsittelyharjoituksia. Upseerikokelailla vastaava
koulutusharjoitus on kouluammunnan
suunnittelu ja johtaminen kouluttajan
valvonnassa. Vaikka esimerkiksi telamiinan asentamiskoulutus voi kuulostaa helpolta, parantaa koulutustaidon
jatkokurssi merkittävästi nimenomaan
perustaisteluvälineiden käsittelyn osaamista ja kouluttamista.
Erikoiskoulutuskaudella aselajista riippuen varusmiesjohtajat osallistuvat koulutustaidon jatkokurssi
2:lle, jonka tarkoituksena on osallistua joko taisteluammunnan suunnitteluun ja toteutukseen tai järjestää
koulutushaaran kalustokoulutusharjoituksia. Taisteluammunnan suunnittelun jälkeen varusmiesjohtajat
tuntevat varomääräyksiä ja osaavat
toimia ammunnassa eri toimihenkilöiden tehtävissä. Nämä ovat tärkeitä
taitoja, kun ajatellaan johtajien valmiuksia kouluttaa ja harjoittaa omaa
joukkoaan esimerkiksi valmiuden
kohottamisen yhteydessä.
Kolmannella kurssilla parannetaan johtajien valmiuksia johtaa ja
suunnitella erilaisia liikuntakoulutuksen harjoituksia. Fyysisen toimintakyvyn parantaminen ja johtajan
tietoisuus sen merkityksestä joukon
suorituskyvylle on merkittävä taito.
Tämän asian omaksuminen parantaa
myös johtajan valmiuksia reservissä
tapahtuvaan johtamiseen.
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jat paikalla miehistön kanssa koko
ajan henkilökunnan ollessa paikalla
pääsääntöisesti vain virka- / koulutusaikana. Hyvin johdetut tilaisuudet kasvattavat johtajien sitoutumista annettuihin koulutustavoitteisiin.
Samalla he oppivat arvioimaan toiminnan tuloksellisuutta ja tavoitteita. Tämä tärkeä taito tukee vahvasti

esimerkiksi ilmatorjunnan torjuntaanalyysiprosessia.

Johtajille järjestettävät
kurssit johtajakauden
aikana
Varusmiesjohtajille järjestetään kolme
koulutustaidon valmiuksia parantavaa
jatkokoulutuskurssia heidän johtaja-

Lopuksi
Näin varusmieskoulutusta antavan
perusyksikön päällikön näkökulmasta johtajakoulutus on paljon resursseja vievää toimintaa. Parhaan
palautteen tehdystä työstä saa joukkojen viimeisten harjoitusten aikana,
jolloin huomaa, että varusmiesjohtajat kantavat vastuuta ja osaavat johtaa
joukkoaan hyvin ja tehokkaasti.
Ote johtamiskäyttäytymisen arviointilomakkeesta (Lähde:puolustusvoimat)
12 • Ilmatorjunta 4/2011
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Rauhan ja kriisiajan johtajuus
Majuri Roi Helminen toimi vuonna 2010 Suomen kriisinhallintajoukon viimeisenä komentajana
osana YK:n MINURCAT-rauhanturvaoperaatiota Tshadissa. Puolustusvoimissa Roi on
toiminut upseerin eri tehtävissä
yli 25 vuoden ajan ja toiminut
myös joukkoyksikön komentajana rauhan ajan ympäristössä.
Näin ollen hänellä on erinomainen näkemys peilata johtajan
ominaisuuksia niin rauhan kuin
kriisitilanteiden johtamiskäyttäytymisessä. Tässä haastattelussa tuodaan esille hänen johtamiskokemuksiaan haastavassa kriisinhallintaoperaatiossa.
Haastattelussa Roi kuvaa omia
kokemuksiaan, sotilasjohtajan
ominaisuuksia sekä arvioi omaa
johtamiskäyttäytymistään.
Mitkä ovat sotilasjohtajan parhaat
johtamisominaisuudet?
Sotilasjohtajan parhaiden ominaisuuksien määrittäminen perustuu omaan kokemukseeni niin rauhan kuin kriisiajan eri tehtävissä. Väkisinkin kokemuspohjaani peilaten
korostan kriisitilanteissa tarvittavia
ominaisuuksia, vaikkakin samat ominaisuudet esiintyvät myös rauhan aikana. Tosin ominaisuuksien puuttuminen ei ole niin fataalia kuin tositilanteessa. Kriisiympäristössä ja -tehtävissä johdetaan nykyisin monesti
toimintaa ns. ”kovissa tilanteissa”,
siellä ei enää harjoitella ja virheisiin
ei juurikaan ole varaa.

Sotilasjohtajalta edellytetään
ominaisuuksina ainakin päätöksentekokykyä, riittävää tieto-taitoa, omaa
esimerkkiä, vuorovaikutustaitoa sekä
henkilökohtaisten johtamisominaisuuksiensa tunnistamista ja hyödyntämistä.
Asettaisin päätöksentekokyvyn
johtajan tärkeimmäksi ominaisuudeksi. Ilman oikea-aikaista päätöstä
on vaikea toimia, ennen kaikkea johtajan tulee uskaltaa päättää. Päätöksen
tekemättömyys tukahduttaa organisaation toimintakyvyn. Tämä näkyy
myös rauhan ajan johtamistoiminnassa. Pitää uskaltaa olla johtaja, sitä
kautta tulee rohkeus tehdä asioita ja
johtaa joukkoja. Tilannejohtaminen
parhaimmillaan tai pahimmillaan vaatii nopean tilanteenarvioinnin ja päätös toiminnasta pitää tehdä nopeasti.
Tämä vaatii rohkeutta, varmuutta ja
tietysti kovaa ammatillista osaamista.
Vuorovaikutussuhteet ja -taidot
korostuvat ainakin kriisinhallintaympäristössä. On tultava toimeen erilaisten ihmisten ja eri kansalaisuuksien kanssa. Toimintatapamallit ovat

Suomen kriisinhallintajoukon logo
Tshadissa

Majuri Roi Helminen partiossa Tshadissa

erilaisia ja sopeutuminen niihin vaatii monesti avarakatseisuutta ja sopeutumiskykyä. Kaikkia ihmisiä,
niin alaisia kuin yhteistyötahoja, ei
voi johtaa samalla tavalla.
Tieto-taito on jokaisen johtajan
perusedellytys kaikilla organisaation
tasoilla. Kokonaisvaltaiset tiedot ja
taidot omasta tehtävästä sekä oman
joukon ja organisaation tuntemus lisättynä tilannetietoisuudella on todellinen perusvaatimus jokaiselle
johtajalle. Tämä ei synny itsestään
ainakaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, puhumattakaan
johtajan tehtävien vaihtumisesta.
››
Ilmatorjunta 4/2011 • 13

TEEMANA

JOHTAJUUS
TOP 3 Kriisiajan johtajan
ominaisuudet
1. Päätöksentekokyky
2. Vuorovaikutussuhteet
3. Sopeutumiskyky
Taulu 1. Kriisiajan johtajan ominaisuudet Roi Helmisen mukaan

Oma esimerkki on ehkä tärkein
ominaisuus. Auktoriteetti on saavutettava ja parhaiten tähän päästään omalla esimerkillä. Tapoja on monia ja jokaisen henkilökohtaiset ominaisuudet

vaikuttavat tähän hyvin paljon. Tämä
ei tarkoita pelkästään ”edestä johtamista” vaan tilannejohtamista parhaimmillaan. Johtajan asema edellyttää usein
sen oman esimerkin näyttämistä, kykyä aloittaa johtamistoiminta.
Johtajan on henkilökohtaisesti
hyvä tunnistaa omat johtamiskäyttäytymisen heikkoudet ja vahvuudet.
Nämä tunnistamalla on mahdollisuus
kehittyä omassa johtamiskäyttäytymisessä ja myös hyödyntää omaa
organisaatiotaan heikkouksien paikkaamiseen.

Johtajalta vaaditaan tilannejohtamis- ja päätöksentekokykyä
14 • Ilmatorjunta 4/2011

Yleisesti ottaen johtamisessa pitäisi pyrkiä toimimaan ajatuksella
”yksinkertainen on tehokasta”, pysyä perusasioissa, perustasolla ja terveellä maalaisjärjellä pärjää. uskalla
tehdä päätöksiä, sillä ilman päätöksentekokykyä on paha olla johtaja.
Kriisiajan tärkeimmät ominaisuudet ovat päätöksentekokyky,
vuorovaikutussuhteet ja sopeutumiskyky.
Miten näet vallan merkityksen
sotilasjohtajalle?
Valta liittyy olennaisena osana
sotilasjohtamiseen. Ei sillä, että se
olisi merkittävin tekijä, mutta johtajalla edellytetään olevan vallan
suomia valtuuksia. Näitä tarvitaan
etenkin päätöksenteon mahdollistamiseksi. Vallan merkitys korostuu
ehkä kansainvälisessä ympäristössä
enemmän kuin Suomessa. Suomalaista ei johdeta vain vallan suomalla asemalla. Ulkopuoliset toimijat
näkevät vallan eri tavalla kuin oma
joukko. Vallan ulkoinen merkitys
liittyy asemaan, joka tunnistetaan ulkopuolisen toimesta. Ehkä yksinkertaistettuna voidaan todeta, että ilman
vallan tuomaa asemaa sotilasjoukossa harva nousee sotilasjohtajaksi.
Erot ja vaatimukset rauhan
ajan ja kriisinhallintatehtävien
ympäristöjen johtamiskäyttäytymisessä?
Perusasiat ja johtamisen kulmakivet ovat ihan samanlaiset, mutta
molemmissa ympäristöissä korostuu
tietyt ominaisuudet ja asiat johtamistoiminnassa. Johtamistoiminnalle
merkityksellisintä on ympäristöjen
ja tilanteiden erilaisuus, joka asettaa
johtajalle erilaiset haasteet ja vaatimukset. Rauhan ajan johtaminen
painottaa ehkä enemmän asioiden
johtamisen vaatimuksia ja kriisinhallintatilanteen johtamisessa painottuu
enemmän ihmisten johtamisen vaatimukset. Molemmissa ympäristöissä johtajalta edellytetään päätöksentekokykyä. Ilman tätä kykyä ei ole
johtajuutta. Päätöksenteon tulokset
heijastuvat konkreettisemmin ja no-

Johtamisen ”teesit”
1. Tunne alaisesi, heidän vahvuudet ja heikkoudet
2. Käytä omia ja alaistesi vahvuuksia oikein
3. Kuuntele ja kysy esityksiä/mielipiteitä päätettävistä asioista
4. Tunne oma organisaatiosi, sen kyvyt ja rajoitukset
5. Ennen isoja päätöksiä mieti, mitä ja kenelle käsket
Taulu 2. Roi Helmisen johtamisen ”teesit”

peammin kriisiajan johtamisessa, joten tätä ominaisuutta tulee korostaa
valittaessa kriisitilanteiden johtajia.
Kaiken kaikkiaan johtajalle asetettavat vaatimukset riippuvat hyvin
paljon tehtävästä, toimintaympäristöstä ja tilanteesta sekä kotimaassa
että ulkomailla. Tosin vaikka kriisinhallintatehtävissä vaaditaan yleisesti vähän erityyppisiä johtajia, niin
suurin osa suomalaisista sotilaista
soveltuu kuitenkin hyvin johtajiksi
KRIHA-ympäristössä koulutuksensa sekä ominaisuuksiensa puolesta.
Tästä annan pisteet puolustusvoimissa annettavalle johtajakoulutukselle.
On kuitenkin todettava, että pelkällä koulutuksella ei tehdä johtajia.
Koulutettavalla tulee olla myös henkilökohtaisia ominaisuuksia ja kykyjä tulla johtajaksi.
Jokaisella hyvällä johtajalla pitää
myös olla ympärillään hyvät alaiset
ja alijohtajat, joko valitut, koulutetut tai tehtävässään harjaantuneet
johtajan toimintatapojen mukaan.
Etenkin kriisinhallintaympäristössä
kokemuksesta olen havainnut, että
todellisissa johtamistilanteissa kemioiden kohtaamisella on erittäin suuri merkitys. Tässä korostuu sanonta
”joukko on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki”. Eli kemiat, yhteishenki
ja jokaisen johtajan toiminta omalla
tasollaan edesauttaa ”kovissa paikoissa” selviytymistä.
Sinulla on pitkä sotilasura takanasi ja kokemusta erilaisista
johtajatehtävistä. Miten näet itse
kehittyneesi johtajana pitkällä sotilasurallasi?
Aina kehittyy ja on kehittymisen
tarvetta sekä ihmisenä että johtajana.

Kehittyminen tapahtuu pitkälti kokemusten kautta. Suurimmat opit ovat
tulleet käytännön kautta.
Mitkä ovat olleet tärkeimmät
askelmerkit omassa johtajana kehittymisessäsi?
Iän mukanaan tuoma rauhallisuus ja tietysti kokemukset erilaisista vaikeista ja jopa haasteellisista tehtävistä ja tilanteista ovat olleet
johtajana kehittymisen tärkeimmät
askeleet. Näitä on vaikea yksilöidä,
mutta kaiken kaikkiaan kokemusten
kautta.
Kyllä kriisinhallintatehtävät ovat
olleet eniten opettavaisia tilanteita,
koska siellä on joutunut kovissakin
tilanteissa johtamaan ”ihan oikeasti”
eikä vastaavaa ns. kovaa tilannetta
ole mahdollista oikein kotimaassa
harjoitella. Tällöin on harjaantunut
ihan oikeasti tilannejohtamisessa.
KRIHA-tehtävissä johtajat saavat
erittäin hyödyllistä käytännön tason
johtajakokemusta eri tasoilla, jota on
hyvä soveltaa meidän omassa johtamistoiminnassa ja työssä kotimaassa

sekä tarvittaessa myös sodan aikana.
Kuitenkin Suomessa erilaiset
sotaharjoitukset ovat parasta oppia
johtajille. Ei sotilasjohtaja ihmisten
johtamista kasarmilla opi. Kuitenkin
kun harjoitellaan johtajana olemista
esimerkiksi eri kursseilla, korostuu
merkittävästi kouluttajan ammattitaito. Valitettavasti monet johtajien
kouluttajat eivät aina ehdi tai osaa
paneutua alaistensa kouluttamiseen
riittävästi.
Sitten liittyen hieman edelliseen kysymykseen. Mikä on ollut
haasteellisin omakohtainen johtamistehtävä tai -tehtävä, johon olet
joutunut?
Kyllä se oli Tshadin operaation
päättäminen ja suomalaisen KRIHAjoukon vetäytymisen johtaminen
operaatioalueelta Suomeen. Se oli
tilannejohtamista yhdistettynä asioidenjohtamiseen. Tilanteet muuttuivat
jatkuvasti, riskitaso nousi jatkuvasti, ennakointi korostui kuten myös
rohkeat päätökset vajavaisilla perusteilla luottaen omaan oikeaan tilanteenarviointiin ja toimintaan. Ilman
loistavaa henkilöstöä, organisaation
sopeuttamista ihmisten osaamiseen
eli ihmisten vahvuuksien tuntemista
sekä niiden hyödyntämistä olisi ollut
vaikeampaa.
Haastattelun pohjalta toimittanut
päätoimittaja
Kuvat: Roi Helmisen arkisto

Johtajan täytyy itsekin näyttää esimerkkiä.
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Näkökulmia johtajuuteen
Ilmatorjuntalehti haastatteli Lohtajan Ilmatorjuntaharjoituksessa
kahta ilmatorjunnan johtajakoulutuksen saanutta henkilöä saadakseen ajankohtaisen näkökulman kokemuksista johtajuudesta
myös muusta kuin ammattisotilaan näkökulmasta. Haastateltavina olivat upseerikokelas Ville
Vahtola Lapin Ilmatorjuntarykmentistä sekä reservin luutnantti
Jussi Järvento Tampereelta ja
Satakunnan lennostosta.
1. Millaisena pidät saamaasi
johtajakoulutusta?
Vahtola: Johtajakoulutus on ollut hyvin monipuolinen. Ensin AUK
Rovaniemellä 23 ItK 61-asejärjestelmään ja sen jälkeen RUK:ssa ITO05
–ohjuskoulutus. Johtajakoulutukseen
sisältyi paljon erilaisia johtajuusharjoituksia ja niin edelleen.
Järvento: RUK:ssa annettu antoi
hyvän pohjan sille, miten tulla ihmisten kanssa toimeen. Pidän saamaani
johtajakoulutusta arvokkaana, sillä
RUK:ssa kohtasi niin monta erilaista ihmistä, joiden kanssa täytyy tulla
toimeen.
2. Millaisena koet hyvän sotilasjohtajan? Mitä ominaisuuksia
hyvällä sotilasjohtajalla tulisi olla?
Vahtola: Määrätietoinen, luotettava, oikeudenmukainen, sopivan jämäkkä, osaa kantaa vastuuta.
Järvento: Hyvä sotilasjohtaja
johtaa esimerkillä. Ehnrothkin sanoi
”suomalaisia johdetaan edestä.” Oikeudenmukaisuus, jämptiys, rehellisyys, palautetta pitää antaa suoraan
eikä kierrellen ja kaarrellen.
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3. Jos joutuisit sotaan oman yksikkösi kanssa, niin millaista johtamiskäyttäytymistä tai johtamistoimintaa odottaisit lähimmältä
esimieheltäsi?
Vahtola: Selkeää johtamista,
asioiden informoimista eteenpäin
ja alaspäin siten, että minä tietäisin
kaiken tarvittavan. Johtaja avustaisi asioissa, joita ei tiedä tarkkaan tai
osaa kunnolla.
Järvento: Todellisessa stressitilassa tunneasiat yleensä korostuu,
jolloin johtaminen voi olla hieman
erilaista kuin normaalitilanteessa.
Tunnepitoisessa tilanteessa on ehkä
hieman vaikea analysoida asioita
yhtä tarkasti kuin normaalisti.
4. Sanotaan, että johtajuus on
ansaittava. Mitä näet tämän tarkoittavan?
Vahtola: Johtajalta armeijassa
vaaditaan sotilaallista käyttäytymistä, osaa hoitaa omat asiat ja tarvitta-

Upseerikokelas Ville Vahtola

Luutnantti Jussi Järvento

essa auttaa muita sekä ottaa vastuuta
kaikesta.
Järvento: Voi olla joukon johtaja vaikka pelkillä natsoilla, mutta
jotta saa joukon kunnioituksen, niin
on osoitettava kykysi johtajana, jotta
joukot aidosti luottavat sinuun. Tällöin homma ei pyöri pelkästään natsojen takia.
5. Mikä on mielestäsi haasteellisinta ilmatorjuntajoukon johtamisessa?
Vahtola: Asejärjestelmät ovat
vaihtuneet paljon. Omassa jaoksessa tulee paljon uusia asioita, joita ei
ole ennen edes tiennyt. On omaksuttava kaikki uudet asiat, joita on aika
paljon.
Järvento: Ilmatorjunnassa verrattuna jalkaväkeen on erilaista se,
että tekniikkapuoli korostuu paljon.
On oltava hyvä tietotaso erilaisista
laitteista. Monipuoliset tekniset järjestelmät ja niiden hallitseminen on
ehkä se haastavin asia tässä.

6. Olet itse toiminut johtajana
jonkun aikaa. Mikä on ollut haasteellisin johtamistilanne, johon olet
joutunut?
Vahtola: RUK:ssa oli yhteistoimintaharjoitus, jossa oli aivan uusi
asejärjestelmä. Itselläni ei ollut siitä
tietoa läheskään niin paljon kuin alaisilla, jotka olivat omissa joukkoyksiköissään opiskelleet sitä jo. Alaiset
siis tiesivät siitä enemmän kuin minä.
Oman jaoksen johtajana toimiessani
varmaan haasteellisinta ollut taisteluharjoitustilanteet, joissa tapahtuu

paljon yhtä aikaa ja joka paikkaan
on venyttävä.
Järvento: Omasta varusmiespalveluksestani on jo 14 vuotta, joten hankala muistaa. Varmasti liittyy
unen ja ruoan puutteeseen, kun joltain saattaa pettää hermot ja tilanne
kuitenkin pidettävä hanskassa.
7. Oletko kyennyt hyödyntämään
omaa Puolustusvoimissa saamaasi
johtajakoulutusta reservissä?
Järvento: Hyötyä on itselleni ollut. RUK oli ensimmäinen tilanne,
kun tuli johdettavia ja homma oli

saatava pelittämään; ihmiset oli saatava tekemään jotain tietyssä ajassa
rajallisin resurssein. (itse siviilissä
tutkimus- ja kehitysjohtajana) Joukon johtamiseen tuli sekä käytännölliset että teoreettiset eväät RUK:sta.
Suosittelen RUK:ia jokaiselle.
Kuvat: panssarimies
Lassi Tulonen ja Jaana Vienola
Haastattelut ja teksti:
Jaana Vienola ja
viestimies Niko Ruostetsaari

PERUSLUKEMIA

Everstiluutnantti Keijo Tossavainen

historiasta

Petšora 50 vuotta
Syksyllä 1955 Suunnittelutoimisto 1:n (nykyisin ”AlmazAntej”) pääsuunnittelija A A
Raspletin antoi alaiselleen
Ju N Figurovskille tehtäväksi
määritellä siirrettävä ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka voi tuhota matalallakin lentäviä maaleja. USA:ssa oli tätä tarkoitusta
varten aloitettu HAWK-järjestelmän rakentaminen kesäkuussa 1954. Virallisesti S-125:n
kehittämistehtävä annettiin ministerineuvoston päätöksellä
19.3.1956. Pääsuunnittelijaksi
määrättiin Ju N Figurovski,
joka oli jo aikaisemmin osallistunut muun muassa S-75:n (SA-2
Volga) kehitystyöhön.
Uusi järjestelmä oli tarkoitettu tavoittamaan maalit, jotka lentävät
enintään 1500 km/h (417 m/s) nopeudella, korkeusalueella 100-5000
m ja enintään 12 km etäisyydellä.
Ohjuspattereiden ja teknisten patte-

reiden kaikkien osien piti olla liikkuvia. Kaikki kuljetusmuodot piti olla
mahdollisia.
Jo kesällä 1957 valmistuivat ensimmäiset tulenjohtoaseman kokeilukappaleet. Ohjuksen kehittäminen ei
edennyt yhtä sutjakkaasti. Ilmapuolustuksen S-125-järjestelmää varten
tehtiin ohjusta V-625. Työ annettiin
13.7.1956 tehtaan nro 82 (Moskovan
alueella) nuorelle suunnittelujoukolle, jota johti M G Ollo. Ohjuksen
rakentamisprosessin yleisjohto oli
uskottu V-625:n pääsuunnittelijan
ominaisuudessa P D Grušinille, joka
oli aikaisemmin suunnitellut ohjuksen S-75-järjestelmään. Grušin johti nyt Puolustusteollisuusministeriön

Kokeilu- ja suunnittelutoimisto 2:ta
(nykyisin ”Fakel”) ja toimi sen pääsuunnittelijana.
Ohjuksen V-625 aktiivisen lennon kalteva etäisyys piti olla 12 km,
lennon keskinopeus 550-600 m/s,
lähtöpaino 700-750 kg, taistelulatauksen paino 45 kg ja liikehtimiskyky 10-12 g. Todellisuudessa kokeiluihin menevä ohjus painoi 900
kg taistelulatauksen massan ollessa
60 kg.
Ohjuksen V-625 kokeiluja varten
tehtiin kaksipalkkinen lavetti SM-78
ja latausauto PR-14 (Zil-157:n alustalle). Myöhemmin ne muutettiin sopiviksi V-600-ohjuksille.
Viisi kuukautta S-125:n töiden
››

Kuva 1. Ohjuksen V-625 kokonaispituus oli 8,23 m, varsinaisen ohjuksen pituus
5,126 m ja rungon halkaisija 28 cm (ilmanvastuksen pienentämiseksi ”ohut”).
Se oli kaksivaiheinen ja kiinteäpolttoaineinen. Ohjaaminen tapahtui rungon
keskipaikkeille sijoitetuilla kääntyvillä siivillä.
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Kuva 2. Ohjus V-600P oli ensimmäinen kiinteäpolttoaineinen ilmatorjuntaohjus.
Varsinainen ohjus oli aerodynaaminen ”ankka”, varustettuna portaattomasti
kääntyvillä aerodynaamisilla ohjaussiivekkeillä – ohjuksen etuosassa. ”Ankkamalli” edisti suuren liikehtimiskyvyn saavuttamista minimaalisilla ohjaushäviöillä sen lentäessä matalalla.

virallisen ”lähtölaukauksen” jälkeen,
17.8.1956, aloitettiin merivoimille
matalatorjuntaan sopivan ohjusjärjestelmän M-1 ”Volnan” kehitystyö.
M-1:ssä suunniteltiin käytettäväksi
ohjusta V-600, joka oli tarkoitettu tuhoamaan maalit 2…12-15 km etäisyydellä ja 50-100 m … 4-5 km korkeudella. V-600:n keskinopeuden piti
olla 600-700 m/s ja painon 800 kg.
V-600:aa kehitti P D Grušinin johtama Kokeilu- ja suunnittelutoimisto 2.
S-125-järjestelmän kokeilut tapahtuivat Kapustin Jarin ampumaalueella, noin 180 km luoteeseen
suomalaisillekin tutusta Ašulukin
ampuma-alueesta – samalla arolla.
Ohjuksen V-625 lentokokeilut toteutettiin 14.5.1958 – 4.7.1959. Vain 7
laukaisua 23:sta sujui ilman vakavia
moitteita. Muiden vikojen ohella kokeilujen loppuvaiheessa todettiin, ettei ohjus osunut komentolähettimen
keilaan, vaan meni aina vasemmalta ulos. Syyksi osoittautui lopulta
rungon vääntymä matkamoottorin
ja lähtömoottorin liitoskohdassa. Se
johtui välikartion piirustuksissa olleesta pituuden mittavirheestä – toiselta puolelta 558 mm, toiselta 553
mm. Kahdeksikon sijaan oli vahingossa kirjoitettu kolmonen. Ohjuksen V-625 ongelmat liittyivät pääasiassa tuotannollisiin puutteisiin
eivätkä olleet sen rakenteen ominaisuuksia. Kuitenkin heinäkuuhun
1959 mennessä ne saivat ratkaisevan
merkityksen.
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V-600:n ensimmäinen laukaisu
tapahtui Kapustin Jarissa 25.4.1958,
melkein kolme viikkoa aikaisemmin
kuin V-625:n ensimmäinen laukaisu. Kokeilut etenivät rinnan V-625:n
kanssa 14.5.1958 – 4.7.1959. Tänä
aikana V-600:lla tehtiin 22 laukaisua,
joista epäonnistui neljä.
Elokuussa 1958 Grušin ehdotti
tehtäväksi ohjukseen V-600 muutoksia, jotta sitä voitaisiin käyttää myös
S-125-järjestelmässä. Ehdotuksen
painoarvoa lisäsi merkittävästi se,
että P D Grušinille oli myönnetty
25.7.1958 ohjuksen V-750 kehittämisestä Sosialistisen Työn Sankarin
kunnianimi ja Kokeilu- ja suunnittelutoimisto 2 palkittiin Leninin kunniamerkillä.
Talven ja kevään aikana 1959
valmistettiin Kokeilu- ja suunnittelutoimisto 2:ssa ohjuksen V-600 malli,
joka oli yhteensopiva S-125:n tulenjohtolaitteiston kanssa. Alustavasti
ohjus nimettiin V-601:ksi. Tämä ohjus vastasi geometrisilta-, paino- ja
aerodynaamisilta ominaisuuksiltaan
laivaston mallia V-600. Tärkein ero
oli maa-aseman S-125 kanssa toimimaan tarkoitettu radio-ohjausyksikkö ja vastaaja.
Ohjuksen valinnasta käytiin
Ollon (V-625) ja Grušinin (V600/V-601) välillä ajoittain kiivastakin sananvaihtoa, jota itse Raspletin
joutui ”naama kokonaan punaisena
ja niska tulipunaisena” tyynnyttelemään.

Lopputuloksena 4.7.1959 maan
johto hyväksyi päätöksen, jonka mukaisesti S-125:ttä varten otettiin ohjustyyppi V-600. Maan ilmapuolustusjoukkoja varten tarkoitettu ohjusmalli sai V-601:n sijasta merkinnän
V-600P (julkinen merkintä 5V24).
Merivoimien ohjuksen nimikkeenä
pysyi V-600 (4K90). Laivaston sukupuuhun kuuluvien ohjuksien ”syntymämerkkinä” olivat lähtömoottoriin
sijoitetut, lähdössä avautuvat vakaimet. Pienemmät poikittaismitat olivat tärkeitä laivoissa.
V-600P:n kokeilut suljetussa piirissä (täydellinen komento-ohjaus)
alkoivat 10.7.1959. Ne eivät sujuneet ilman vaikeuksia. Helmikuuhun
1960 mennessä tehtiin 30 laukaisua
ohjuksella V-600P. 23 laukaisua tehtiin suljetussa ohjauspiirissä, joista
12 epäonnistui suurimmaksi osaksi
ohjauslaitteiston ongelmien takia.
Ohjuksen ominaisuudet eivät kaikilta
osin vastanneet 4.7.1959 päätöksen
”täsmennettyjä” vaatimuksia. Syyskuusta 1960 alkoi kokeiluissa pitkä
tauko, jonka aiheuttivat radioherätesytyttimen ja viritin- ja varmistinkoneiston lisätyöt sekä laitetoimitusten
viivästykset. Lopulta nämä ongelmat
saatiin enimmäkseen ratkaistuksi ja
kokeilut viedyksi loppuun.

Putkitekniikan
”satakaksvitoset”
s-125 ”neva”
Aikaansaatu järjestelmä otettiin sotavarustukseen 21.6.1961 nimellä
S-125 ”Neva”, vaikka kokeiluissa ilmenneitä puutteita oli vielä jäljellä.
Paine käyttöön ottoon oli ilmeisesti
kova. USA:ssa HAWK oli joukkojen
käytössä jo 1959.
Elokuussa 1961 Sotilasteollisuuskomissio listasi päätöksessään
”S-125:n kokeiluissa havaittujen
puutteiden poistaminen” joukon toimenpiteitä järjestelmän parantamiseksi. Piti muun muassa parantaa radioherätesytyttimen häirinnän sietoa,
kokeilla ohjusten toimintaa alhaisissa lämpötiloissa, kokeilla tulenjoh-

toaseman toiminta käsiseurannalla
aktiivisen häirinnän alaisena ja tutkia järjestelmien S-75 ja S-125 vaikutusta toisiinsa 5-6 km etäisyydeltä.
S-125 ”Neva”-järjestelmällä pystyttiin tuhoamaan maalit, joiden nopeus oli 416-555 m/s, lentokorkeus
200-10 000 m ja etäisyys 6-10 km.
”Neva”-patterin kalustoon kuului tulenjohtojaos (tulenjohtotutka,
tulenjohtokeskus, voimalaite, jakokeskus ja varaosavaunu), ohjusjaos
(4 kaksipalkkista lavettia 5P71, 4 latausautoa PR-14A ja ohjukset) sekä
maalinosoitusjaos (korkeavalvontatutka P-12 ”Jenisej” ja matalavalvontatutka P-15 ”Tropa”).
Uudet järjestelmät luovutettiin
joukko-osastoille Kapustin Jarissa
asemassa nro 50 (kuten aikaisemmatkin kalustot). Luovutukseen kuului
myös ammunta. Väärä vaihejärjestys lavetissa aiheutti ongelmia parikin kertaa, helmikuussa 1962 kaluston luovutukseen liittyvässä ammunnassa ja joulukuussa 1963 ohjuserän
vastaanotossa. Ohjuksen laukaisun
aikana, kun sähkönsyöttö vaihtui lavetilta tulevasta ohjuksen omalle virtalähteelle, jo yhteen suuntaan pyörivät hyrrät pysähtyivät ja alkoivat
pyöriä toiseen suuntaan. Liukukiskoilta lähdön jälkeen ohjus kääntyi
ilmassa nurin päin ja putosi maahan.
Ensimmäisten järjestelmien ryhmitys Moskovan ilmapuolustusalueelle alkoi vuonna 1961.

4. S-125M ”Neva-M”,
”Petšora-M”
Sotilasteollisuudessa oli tehty ratkaisu maaliskuussa 1961 tulenjohtoaseman ja ohjuksen modernisoinnista,
siis jo ennen järjestelmän palveluskäyttöön ottamista. Herätesytyttimessä oli puutteita eikä tuhoamisvyöhykkeen arvot olleet riittävät kaksivaiheiselle ohjukselle, joka painoi
melkein tonnin. Lisäksi ehdotettiin
tehtäväksi kokonaan uusi lavetti, jolle
voisi ladata neljä ohjusta. Lavettiehdotuksen takana kerrotaan olleen D F
Ustinovin (NL:n puolustusministeri

1976-1984). S-125-järjestelmää käytettiin alkuaikoina myös maavoimien
ilmapuolustukseen. Niinpä vuonna
1963 käsiteltiin mahdollisuutta tehdä
järjestelmästä itseliikkuva variaatio
(ei toteutunut), kun maavoimille tarkoitetun ”Kub”-järjestelmän kehittämisessä (aloitettu 1958) aikataulut
menivät moneen kertaan myttyyn.
Modernisointityö annettiin tehtaan nro 304 suunnitteluyhteisölle
säilyttäen yleisjohto Suunnittelutoimisto 1:llä (”Almaz-Antej”). Työn
tuloksena saatiin uusi ohjus 5V27 (V601P) (sotavarustukseen 29.3.1964),
uutta ohjusta vastaamaan modifioitu tulenjohtoasema, nelipalkkinen
lavetti 5P73 ja uusi latausauto PR14M (Zil-131:n alustalla).
Uutta ohjusta käytettäessä voitiin
tuhota maali, jonka nopeus oli 416555 m/s, etäisyys enintään 17 km ja
korkeusalue 200-14000 m. Matalalla
(100-200 m) lentävät maalit voitiin
tuhota enintään 10 km etäisyydelle.
Äänen nopeuden tuntumassa lentävien lentokoneiden tuhoamisetäisyys
ulottui 22 km:iin.
Maalinosoitustutkia kehitettiin
myös koko ajan. Vuonna 1971 saatettiin P-12MP uudelle komponenttipohjalle ja sille annettiin merkintä
P-18 (1RL131) ”Terek”. Se otettiin
sotavarustukseen samana vuonna.
Myös P-15MN:ään lisättiin vuonna
1970 tutkaan hakeutuvien ohjusten
harhautuslaitteisto ja se liitettiin uuteen kyselyjärjestelmään. 1970-luvun alkuvuosina P-15MN modernisoitiin uudelle komponenttipohjalle ja sille annettiin merkintä P-19
(1RL134) ”Dunaj”.
Järjestelmä S-125M ”Neva-M”
otettiin kokonaisuudessaan sotavarustukseen 27.9.1970. Vientiversion
nimeksi annettiin ”Petšora” (Barentsin mereen laskeva joki).

S-125M1 ”Neva-M1”,
”Petšora-M1”
1970-luvun alkupuolella pyrittiin
parantamaan maali- ja ohjuskanavien häirinnän sietoa elektroniik-

kaa kehittämällä. Otettiin käyttöön
TV-suuntausjärjestelmä ”Karat-2”
(9Š33A), jolla voitiin ampua hyvällä säällä ilman tulenjohtotutkan säteilyä. 1970-luvun lopulla tulenjohtoasemaan tehtiin modifikaatio, joka
lisäsi tehokkuutta ammuttaessa erittäin matalalla lentäviä maaleja, voimakkaasti liikehtiviä maaleja sekä
ammuttaessa perään. Viimeksi mainittuun liittyi uuden ohjuksen 5V27D
käyttöön otto. Vielä järjestelmään lisättiin tutkaan hakeutuvien ohjusten
harhautuslaitteisto ”Dubler” (ei Suomen kalustossa).
”Petšora-M1”-kalustolla voitiin tuhota maali, jonka nopeus
(lähenevä/loittoneva) oli enintään
700/300 m/s, etäisyys 3,5-25 km
ja korkeus 0,02-18 km. Järjestelmä
S-125M1 ohjuksen 5V27D kanssa
otettiin Neuvostoliitossa sotavarustukseen 3.5.1978. Suomi osti tämän
järjestelmän vuoden 1979 alussa ja
kaluston ensimmäinen erä saapui
maahan saman vuoden joulukuussa.
Hankintavuoden mukaan sen nimeksi annettiin Suomessa Ilmatorjuntaohjus 79.

”Petšora” taisteluissa
” Petšoran” päätaistelukenttänä oli
Lähi-Itä - Egypti ja Syyria. Neuvostoliitto toimitti Egyptiin keväällä
1970 miehistöineen 40 S-125-patteria vahvistamaan S-75-kalustoon
perustuvaa ilmapuolustusta. Israelilaiset hyökkäsivät S-75-yksiköitä
vastaan hyvin matalalla (alakatveessa) ja syöksyivät järjestelmän päällä olevaan katvealueeseen, ”suppiloon”. Alussa israelilaiset pyrkivät
kiertämään linnoitetut S-125 asemat. Israelilla ei ollut vielä uudella
taajuusalueella toimivaa järjestelmää
vastaan tehokasta häirintäkalustoa.
Väistöliikkeellä israelilaiskoneet
pääsivät karkuun, kun ohjukset laukaistiin tuhoamisvyöhykkeen uloimmalle rajalle.
Pian taistelutekniikkaa korjattiin.
Järjestelmät vietiin pois hyvin suo››
Ilmatorjunta 4/2011 • 19

PERUSLUKEMIA

historiasta

jatuista asemista ”väijytysasemiin”.
Ohjukset laukaistiin 12-15 km etäisyydeltä, jolloin hyökkääjä ei pystynyt pakenemaan tuhoamisvyöhykkeeltä. Pattereihin lisättiin suojaamista varten kolme-neljä ilmatorjuntavaunua ZSU-23-4 ”Šilka” ja kannettavalla ohjusjärjestelmällä ”Strela-2”
varustettu ryhmä. ”Šilkat” sijoitettiin
200-300 m päähän ohjusjärjestelmän
asemasta. ”Strela-2” –ampujien asemat työnnettiin noin 5-7 km etäisyydelle vihollisen lentokoneiden todennäköiseen lähestymissuuntaan.
Venäläislähteiden mukaan Egyptissä suoritettiin vuonna 1970 S125-kalustolla 16 torjuntaa, joissa
tuhottiin 9 konetta. Ohjuskulutus
oli 33. Yhtä tuhottua konetta kohti
3,6 ohjusta. Saman lähteen mukaan
Egyptissä toteutettiin kaikkiaan 61
ammuntaa (1970-1973), joissa tuhottiin 21 maalia. Ohjuskulutus oli
yhteensä 174. Keskikulutus oli 8,3
ohjusta tuhottua maalia kohti. Tehokkuutta laski ilmeisesti neuvostoliittolaisten asiantuntijoiden poistuminen
maasta 1972.
Israelilaiset itse vahvistivat yhteensä viiden S-125:llä alas ammutun lentokoneensa menetyksen 1970.
Samojen israelilaisarvioiden mukaan
vielä kuusi heidän lentokonettaan

oli ammuttu alas arabien S-125-järjestelmillä lokakuun sodan aikana
vuonna 1973.
Syyrialaiset käyttivät ”Petšora”kalustoa israelilaisia vastaan Libanonin kriisin aikana 1982. Syyriassa
tuhottiin 33 maalia 72:ssa taistelussa.
Ohjuskulutus oli 131, yhtä tuhottua
konetta kohti keskimäärin 3,9 ohjusta.
Amerikkalaiset laskevat yhden
Phantomin pudotuksen S-125-järjestelmän tiliin Vietnamissa vuonna
1972. S-125-järjestelmät olivat käytössä myös Irakin ja Iranin välisessä sodassa 1980-1988 sekä Angolan
sodassa.
Jugoslavialla oli vuonna 1999
konfliktin alussa 14 S-125-patteria.
Belgradin ympärille ryhmitetystä
kahdeksasta patterista kaksi säilyi
taistelukuntoisina konfliktin loppuun
asti. Taistelutekniikka muotoutui nopeasti. Tutkia käytettiin 23-25 s jaksoissa tutkaan hakeutuvien ohjusten
välttämiseksi. Yksiköiden asemia
vaihdettiin jatkuvasti ja tulitus suoritettiin ”väijytyksestä”.
Jugoslavialaisten sotilastietojen
mukaan 27.3.1999 juuri S-125-järjestelmällä ammuttiin alas NATO:n
häivekone F-117A. Se tapahtui myös
”väijytyksestä” F-117A:n vakiolähestymisreitillä. Ev evp Zoltan Da-

nin (silloin ampuvan yksikön päällikkö) mukaan maalinosoitustutka P-18
viritettiin mahdollisimman alhaiselle
taajuudelle ja sillä havaittiin lähestyvä maali. Kohtaamispisteen etäisyys oli 13 km ja korkeus 8 km. Torjunta kesti parikymmentä sekuntia.
Danin´in mukaan myös F-16 pudotettiin SA-3:lla ja vaurioitettiin useita
NATO:n koneita.

Petšora digiaikaan
”Petšora”-kalustoa toimitettiin 20
vuoden aikana kaikkiaan 523 järjestelmää 35 maahan. Merkittävä osa
niistä on edelleen käytössä. Modernisointibisnes on kiinnostanut monia
yrityksiä. 1990- ja 2000-luvun modernisoinneissa on ollut pääteemoina
liikkuvuuden parantaminen ja häirinnän keston lisääminen. Digitaalitekniikan myötä luotettavuus on merkittävästi kohonnut ja huoltotöiden
määrä on pudonnut jopa alle puoleen
entiseen verrattuna.

”Petšora-2M”
(”Petšora-2K”)
S-125-2M (K) ”Petšora-2M” (2K”)
oli ensimmäinen venäläinen toteutettu modernisoitu autoversio (konttiversio). Sen kehitti finanssi-teollisuusryhmä ”Oboronitelnye sistemy”
(27 yritystä, joista 3 valkovenäläistä)
ilman budjetissa myönnettyjä varoja.
Modernisointi kohdistui enimmäkseen järjestelmän maalaitteisiin

Kuva 3. ”Petšora-2M”:n itseliikkuva tulenjohtotutka UNV-2M mittauskunnossa ja lavetti 5P73-2M ampumakunnossa.
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perustuen nykyaikaisiin digitaalisiin tietokoneisiin. Tulenjohtoaseman tutkassa säilytettiin antennit ja
lähetin. Kehitettiin uusi vastaanotin,
otettiin käyttöön pimeänäkölaitteisto
maalin seurantaa varten, tehtiin uusi
itseliikkuva lavetti (2-palkkinen) ja
siirrettiin tulenjohtokeskus autonalustalle.
”Fakel” modernisoi ohjusta
5V27D parantamalla radioherätesytytintä, taistelulatausta, maaliin
ohjaamismenetelmää ja lähtömoottorin energiaominaisuuksia. Oli
otettu käyttöön tutkaan hakeutuvien ohjuksien, HARM, harhautuslaitteisto. Topografinen suunnastus
ja paikanmääritys toteutettiin käyttäen satelliittijärjestelmiä GLONASS
tai GPS. Telekoodiyhteys mahdollisti automatisoidun maalinosoituksen
vastaanoton mistä tahansa ulkoisesta
tutkainformaation lähteestä.
Suurin torjuntaetäisyys oli 28
km ja korkeus 20 km. Lavetit voitiin sijoittaa jopa 10 km päähän tulenjohtoasemasta. Järjestelmän taistelukuntoon laittoaika lyheni 20-25
minuuttiin.
Lopullinen versio esiteltiin näyttelyssä MAKS-2003. Kehittäjien
mielestä modernisoitu ”Petšora” pystyi taistelemaan kaikentyyppisiä aerodynaamisia ilmahyökkäysvälineitä
vastaan, varsinkin matalalla lentäviä
ja pienikokoisia maaleja vastaan.
Ensimmäinen modernisoinnin

tilaaja oli Egypti, joka teki vuonna 1999 sopimuksen 50:n S-125
”Petšora”-järjestelmän modernisoinnista tasolle ”Petšora-2M”. Toimitukset Egyptiin alkoivat vuonna
2003. Toinen modernisaation tilaaja
oli Etiopia. Sopimus solmittiin vuonna 2008. Yksi mahdollinen tilaaja voi
olla Vietnam, jolle toimitettiin aikoinaan S-125-kalustoa noin 40 patteria.

”Petšora-2A”
MAKS-2001-näyttelyssä Keskussuunnittelutoimisto ”Almaz” esitteli
oman ehdotelmansa S-125 Petšorajärjestelmän modernisoimiseksi.
Ajatuksena oli jatkaa järjestelmän elinikää 10-15 vuotta ja
parantaa sen ominaisuuksia, jotta voitaisiin tuhota nykyaikaisia ja
tulevia aerodynaamisia maaleja tehokkaasti voimakkaan elektronisen
häirinnän oloissa. Tämä suunniteltiin saavutettavaksi vaihtamalla tulenjohtoaseman tärkeimmät laitteet
kahteen erikoislaskimeen ja yhteen
toimintayksikköön, jotka valmistetaan S-300-järjestelmää varten. Tällöin muuttumattomana säilytettävät
tulenjohtokeskuksen näyttölaitteet ja
ohjauslaitteet säilyttäisivät operaattoreiden tärkeimmät tottumukset ja
takaisivat mahdollisimman lyhyen
uudelleen opiskelujakson.
Suunnittelu aloitettiin vuonna
1995 ja vuonna 1998 suoritettiin
ensimmäisiä ammuntakokeiluja.

Jatkossa kuitenkin työt hidastuivat
ja vasta syksyllä 2001 suoritettiin
seuraava sarja menestyksellisiä kokeiluja. Tuhoamisvyöhykkeen etäisyysrajat ovat 3,5-28 km ja korkeusalue 20 m-24 km.

” Petšora -300”
”Almaz” esitteli 1990-luvun lopussa
järjestelmän S-125 taisteluosien modernisoinnin, joka oli saanut merkinnän ” Petšora -300”. Järjestelmien
S-300P aikaisemmin modernisoitujen maalaitteiden matemaattisen täydennyksen viimeistelyllä, laukaisulaitteiden lisätöillä ja pienellä lavetin 5P73 pienellä modernisoinnilla
saavutettaisiin ”melkein ilmaiseksi”
järjestelmän S-300P tulen tehon kasvu ottamalla sen rakenteeseen järjestelmän S-125 ohjus. Kahden ohjustyypin (5V55R ja 5V27) yhteiskäyttö
antaisi mahdollisuuden muodostaa
ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen järjestelmä ilmapuolustukseen. Tämä
projekti oli suunnattu Venäjän armeijan käytön lisäksi suppealle joukolle
mahdollisia ulkomaisia S-300PS-järjestelmien tilaajia.

Puolalainen ”Neva-SC”
Järjestelmän S-125 modernisointi
kiinnosti venäläisten lisäksi myös
ulkomaisia yrityksiä. Ensimmäisinä asialla olivat puolalaiset, jotka
itse asiassa ohittivat venäläiset kollegansa.
››

Kuva 4. ”Neva-SC”:n tulenjohtotutka ja tulenjohtokeskus oli sijoitettu yhteen autoon. Laukaisu nelipalkkiselta ”NevaSC”-lavetilta (lavetti 5P73 panssarivaunun T-55 alustalla).
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Heidän modernisoinnin ydin oli
taisteluvälineistön muuttaminen ”digitaalitäytteiseksi” sekä liikkuvuuden parantaminen. Työt oli aloitettu
vuonna 1992 ja puolalaiset suorittivat ne loppuun omin päin käyttämättä venäläisiä suunnittelijoita. Vuonna 1999 otettiin sotavarustukseen
järjestelmä ”Neva-SC”, paikallisen
teollisuuden voimin modernisoitu S125-järjestelmä.
Järjestelmän tärkeimmät taisteluosat modifikaatiossa oli aluksi sijoitettu hyvin liikkuviin raskaisiin
kuorma-autoihin MAZ-543, joita
oli aikaisemmin käytetty Puolan armeijassa operatiivis-taktisten ballististen ohjusten R-17 (Scud) laukaisu-

alustoina. Myöhemmin ”Neva-SC”:n
taisteluosia varten käytettiin panssarivaunun T-55 alustaa.
Kaikkiaan Puola suunnitteli modernisoivansa 20 omaa ohjuspatteriaan. Puola on osallistunut myös
aktiivisesti muun muassa Intian
”Petšora”-järjestelmien (n 60 kpl)
modernisoinnin tarjouskilpailuun.

Valkovenäläinen S125-2T/2TM, ”Petšora-2T” ja
”Petšora-2TM”
Valkovenäläinen yritys ”Tetraedr”
(perustettu 2001) alkoi kehittää ”tehokkuus-kustannus”-kriteerien mukaan S-125 ”Neva/Petšora”:n modifikaatiota. Se sai nimen ”Petšora-2T”

ja seuraava versio, vuodesta 2006
alkaen, ”Petšora-2TM”. Modernisointiohjelma liittyi pääasiassa siihen, että ilmatorjuntaohjusjärjestelmän toiminta-algoritmeihin lisättiin
yrityksen kehittämät kaksi ohjautusmenetelmää - KDU-ohjautusmenetelmä (kinemaattis-differentiaalinen
ohjautus) ja MTT-ohjautusmenetelmä (modifioitu sädereittimenetelmä).
Uusien ohjautusmenetelmien,
uusien tutkasignaalien käsittelyperiaatteiden, nykyaikaisen optoelektronisen järjestelmän ja eräiden muiden
kehittelyjen käyttö S-125-2TM:ssä
antoi modernisoinnin tuloksena järjestelmän, joka vastaa nykyaikaisia
vaatimuksia taistelutehokkuuden,
häirinnänsiedon, käyttöluotettavuuden ja ergonomian osalta. Modernisoinnin tulos esiteltiin Minskissä

Kuva 5. Tulenjohtokeskus UNK-125-2TM on sijoitettu KAMAZ:n alustalla olevaan konttiin.

Kuva 6. Tulenjohtokeskus on rakennettu KrAZ -260 alustalle. Siihen mahtuu neljä operaattorin työskentelypaikkaa,
tietojen käsittely- ja dokumentointilaitteisto, taistelumiehistön yhteyslaitteisto sekä diesel-voimalaite.
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vuonna 2005 ”Mileks-2005”-näyttelyssä.
Torjuntaetäisyys on 3,5…35
km (kalteva etäisyys), korkeusalue
0,02…25 km, maalin suurin nopeus
on 900/300 m/s (lähenevä/loittoneva)
ja suurin vaihtopisteen etäisyys 25
km. Taisteluammuntoja on suoritettu
S-125-2T/2TM:llä vuoden 2011 huhtikuuhun mennessä noin 100.
”Tetraedr” toimitti Kazakstanille
18 modernisoitua järjestelmää vuodesta 2004 alkaen. Loppujen järjestelmien (muutamia kymmeniä) modernisoinnista kilpailee myös ”Oboronitelnye sistemy”. Vuosina 2006 2007 yritys toimitti Eritrealle modernisoituja ”Petšora-2T”-järjestelmiä.
Tällä hetkellä on menossa ”Petšora2TM”-järjestelmien toimitukset
Azerbaizhaniin (27 järjestelmää).
Vuonna 2008 alkaneen projektin pitäisi päättyä vuoden 2011 aikana.

Ukrainalainen S-125-2D
Kiovalainen yritys ”AerotehnikaMLT” (perustettu vuonna 1990)
aloitti vuonna 2007 ”Petšhora”järjestelmän modernisoinnin intensiivisen vaiheen. Modernisoitu järjestelmä sai merkinnän S-125-2D ja
se on tarkoitettu taisteluun nykyaikaisia ja tulevaisuuden ilmahyökkäysvälineitä vastaan kaikenlaisen häirinnän alaisena.
Modernisoinnissa vaihdetaan
noin 90 % osista. Tällä saavutetaan
korkeampi luotettavuus. Vikaväli on
uudella laitteistolla vähintään 1500
tuntia. Myös huollettavuus helpottuu standardisoidun moduulikokoonpanon ansiosta. Järjestelmällä
S-125-2D on käyttöikää vähintään
15 vuotta.
Tuhoamisetäisyys on 3,5-35
km (kalteva etäisyys), korkeusalue
0,02-21 km, maalin suurin nopeus
800/300 m/s (lähenevä/loittoneva) ja
vaihtopisteen suurin etäisyys 24 km.

Irakin ”hybridi”
Vuonna 2003 länsilehdistö tiedotti,
että Irakissa on liikkuva lavetti S-

Kuva 7. Irakilainen ”hybridiohjus”. Lähtömoottori 20D kuuluu on S-75-järjestelmän ohjukseen, varsinainen ohjus on Petšora-järjestelmän 5V27.

125-järjestelmässä. Ainoa julkaistu
löydös oli kuitenkin alkuperäinen
Petšora-järjestelmään kuuluva ohjus,
johon oli liitetty S-75-järjestelmään
kuuluvan ohjuksen ruutipolttoaineinen lähtömoottori 20D. Nähtävästi
sotilastekniikan toimituskiellon takia
irakilaiset asiantuntijat päättivät ”virittää” uuden ohjuksen, jolla pudottaisivat kieltovyöhykkeillä partioivia
amerikkalaisia ja brittiläisiä koneita.
Venäläisten asiantuntijoiden mukaan tällainen yhdistelmä voi murtua jo lähtövaiheessa. Käytöstä ei
olekaan mitään tietoja.

LOPUKSI
Vaikka Petšorasta ei olekaan saatu
kehitetyksi ”monimaalitorjujaa”, on
se pysynyt mukana kilpailussa ja saavutti tänä vuonna (21.6.2011) kunnioitettavan puolen vuosisadan etapin
virallisesta käyttöönotosta lukien.
Digitaalitekniikka on antanut sille
uuden elämän. F-117A:n pudotuksen
jälkeen oli havaittavissa innokkuuden lisääntymistä Petšoran modernisointiin, vaikka kunniaa häivekoneen tuhoamisesta on osoiteltu myös
”Kub”-järjestelmän suuntaan. Modernisoitujen laitteiden ohella peruskalustokin palvelee vielä ”Avitek”yhtiön kehittämänä ohjusmaalina
RM-5V27 ”Pištšal”.

Lähteet:
http://pvo.guns.ru/s125/index.htm
Mihail Pervov: ”Zenitnoe raketnoe
opyžie protivovozdyšnoj oborony strany”, Moskova, Aviarus-XXI, 2001,
luku VI, sivut 183…195.
http://pvo.guns.ru/rtv/nitel/p12.htm
http://pvo.guns.ru/rtv/p15.htm
(http://army.lv/ru/zrks125/primenenie/703/279)
http://rbase.new-factoria.ru/missile/
wobb/pechora_2/pechora_2.shtml
http://pvo.guns.ru/images/book/arsenal/
ARS_05-Pechora.pdf
Eksport vooruženij nro 4/2010
http://www.tetraedr.com/mupload/iblo
ck/86d/86daa24e379fa2fd1a298a25fa5
da001.pdf
http://www.aerotechnica.ua/index.
php?id=products&prod=5
http://www.rusarmy.com/pvo/pvo_vvs/
mk_rm-5v27a.html
http://vpk.name/news/55264_oao_oboronitelnyie_sistemyi_rasschityivaet_na_dalneishee_rasshirenie_eksportnyih_postavok_modernizirovannogo_
zrk_pechora2m.html
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Kapteeni Janne Tähtinen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Georgian sota
- ilmapuolustuksen toiminta
Taktiikan palstalla päätetään
numerossa 4/2010 aloitettu
artikkelisarja, joka käsittelee
elokuussa 2008 tapahtuneen
Venäjän ja Georgian välisen
sodan tapahtumia ja johtopäätöksiä. Tässä numerossa
käsitellään ilmapuolustuksen
toimintaa tutkimustulosten ja
johtopäätösten osalta.
Yleistä
Venäläisjoukoilla oli käytössään ilmatorjuntaan BUK-M1-, Strela-10ja OSA-AKM-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä sekä lukuisia IGLA-olkapääohjuksia. Lisäksi käytössä oli
hinattavia sekä ajoneuvoihin asennettuja ilmatorjuntakanuunoita.
Georgian ilmavoimien ilmatorjuntajoukot muodostuivat
kahdesta S-125M-ilmatorjunta
ohjuspataljoonasta, BUK-M1-ilmatorjuntaohjuspattereista sekä useista
OSA-AK/AKM- ja SPYDER-SRilmatorjuntaohjuksilla varustetuista
yksiköistä. Georgian ilmavoimien
ilmatorjunnan päävoimat oli keskitetty Gorin alueen joukkojen sekä
Senakin ja Kutaisin sotilastukikohtien suojaksi. Muiden alueiden kohteiden suojaksi ilmatorjuntaa ei riittänyt. Gorin alueella oli ryhmitettynä
neljä BUK-M1-järjestelmää, joihin
oli 48 ohjusta. Järjestelmät olivat
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organisoituna kahdeksi ilmatorjuntaohjuspatteriksi, joihin kuuluivat
myös latausajoneuvot, valvontatutkat sekä komentovaunut. Abhasian
rajalla oli kolmas BUK-yksikkö, jota
ei käytetty sodan aikana. Georgialla oli käytössään 5–14 OSA-AK/
AKM-järjestelmää sekä kaksi ilmatorjuntapatteria, joilla oli kalustonaan israelilainen Rafaelin Spyderilmatorjuntaohjusjärjestelmä (lähteet
Spyderin osalta ristiriitaisia). Georgian armeijan joukoilla oli käytössään
kolmekymmentä ZSU-23-2-ilmatorjuntakanuunaa, viisitoista ZSU-234 Shilka ilmatorjuntapanssarivaunua
sekä suuri määrä olkapäältä ammuttavia ilmatorjuntaohjuksia mukaan
lukien Puolasta hankitut 30 modernia
Grom2-ohjusta.
Georgia oli päivittänyt ilmapuolustusjärjestelmää valvonnan osalta.
Georgia oli hankkinut kaksi modernia 36D6-M-tutkaa, viisi KolchugaM passiivista sensorijärjestelmää
sekä yhden Mandat-järjestelmän
(elektroninen tiedustelu ja häirintä). Georgian tutkia oli päivitetty ja
kaikki sensorit mukaan lukien neljä lennonjohtotutkaa oli verkostoitu
yhdeksi ilmavalvontajärjestelmäksi,
jonka johtokeskus sijaitsi Tbilisissä. Johtokeskus joutui käyttämään
johtamiseen puhelin- tai radioyhteyksiä, koska yhtenäistä johtamisjärjestelmää ei ollut käytössä. Georgian
tutkaverkko oli ryhmitetty Tbilisin
ja Gorin (36D6-M) lähistölle sekä

Aleksejevkan, Marneulin, Potin ja
Batumin alueille.
Georgian joukkojen suojaksi Etelä-Ossetian suunnassa sekä
Gorin ja Tbilisin alueella muodostettiin ilmatorjuntavyöhyke, jonka
muodostivat BUK-M1-pataljoona,
kolme OSA‑AK/AKM-ilmatorjuntapatteria, lukuisia olkapääohjusjärjestelmiä sekä useita ammus
ilmatorjuntajärjestelmiä. Panssarijoukkojen suojana georgialaisjoukot
käyttivät liikkuvia ilmatorjuntaohjustaistelijapareja. Pari liikkui ajoneuvolla, jossa toinen ajoi ja toinen
oli koko ajan valmiudessa avaamaan
tulen olkapääohjuksella. Joukot hyödynsivät maastouttamista taisteluasemissaan. Joukkojen keskittämisen
huono suunnittelu, liikkeen pysähtyminen sekä marssiosastojen ajoneuvojen kasaantuminen kuitenkin
teki georgialaisosastoista otollisia
maaleja ilma-aseelle.

Ilmapuolustuksen toiminta
taisteluvuorokausittain
Ilmatorjunnan toiminta ja sen vaikutus vastustajan koneisiin on ehkä
yksi ristiriitaisinta tietoa sisältävä
osa-alue Georgian sodasta. Sodan aikana venäläiset myönsivät tappioikseen neljä konetta, kun taas Georgia
väitti pudottaneensa jopa 21 konetta. Totuus lienee jossakin siellä välillä. Molemmat osapuolet antoivat
sodan aikana joko tarkoituksella tai
tahattomasti myös virheellistä tietoa

tapahtumista. Esimerkiksi pudotettuja SU-25-koneita uutisoitiin molemmilla puolilla vastustajan koneiksi ja
vangittujen lentäjien uutisoitiin lentäneen eri konetyyppejä (esimerkiksi
Igor Zinov on mainittu sekä SU-24että TU-22-koneen pilottina). Näistä
sekalaisista uutisista heti sodan jälkeen tehdyt raportit sisältävät hyvin
vaihtelevaa tietoa.
8. elokuuta venäläiset pataljoonan taisteluosastot tunkeutuivat Georgian alueelle. Taisteluosastoilta
puuttui ilmatorjuntajoukkojen suoja. Tästä syystä Georgian ilmavoimat
kykenivät toteuttamaan ilmaiskuja
8. elokuuta aamulla ilman tappioita
omille koneilleen. Venäjän ilmavoimat aloittivat 8. elokuuta aikana ilmapäivystyksen (Combat Air Patrol,
CAP) hävittäjärykmenttien koneilla Georgian ilmatilassa. Toiminnan
tavoitteena oli estää Georgian ilmakomponentin käyttö taisteluiden tukemiseen. Aamun aikana venäläiset
aloittivat ilma-iskut ja iskivät SU25-parvella georgialaista marssiosastoa vastaan Tskhinvalin alueella. Georgian joukot eivät onnistuneet
toteuttamaan ilmatorjunta- tai ilmasuojelutoimenpiteitä osastoa vastaan.
8. elokuuta aikana georgialaiset
pudottivat OSA-AK/AKM-ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä venäläisten SU-24MR-tiedustelukoneen.
Väitettä tukee se, että puolenpäivän
aikaan Georgian ilmailuhallinto sai
ilmoituksen pudonneesta koneesta
samalla alueella. Puolen päivän aikaan Georgian alueella on raportoitu
havaintoja koneista, jotka olivat tiedustelutehtävässä. Iltapäivän aikana
368. Rykmentin SU-25SM-lähitulitukikone sai osuman ilmatorjuntaohjuksesta Tskhinvalin alueella. Kone
vaurioitui ohjuksen vaikutuksesta
ja joutui keskeyttämään tehtävänsä.
Kone pääsi kuitenkin palaamaan tukikohtaansa.
8. elokuuta noin kello 18.00
368. Rykmentin SU-25BM-kone
ammuttiin alas Džavan ja Tskhinvalin välisellä alueella. Kone sai osu-
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man olkapäältä laukaistavasta ilmatorjuntaohjuksesta. Pilotti hyppäsi
koneesta ja pääsi omien joukkojen
yhteyteen. Kone pudotettiin mahdollisesti omien joukkojen tulella. Joukoilla ei ollut tietoa omien koneiden
toiminnasta alueella, ja georgialaisten SU-25-koneet olivat iskeneet alueelle aamupäivän aikana. Venäläinen
SU-25-kone lensi omien joukkojen
ryhmityksen päältä, jolloin sitä vastaan ammuttiin useita ilmatorjuntaohjuksia. Venäläiset väittivät pudottaneensa tilanteessa Georgian
SU‑25‑lähitulitukikoneen. Pudotus
johtui puutteellisesta tilannekuvasta
sekä yhteistoiminnasta ilmavoimien
ja maavoimien välillä. Lisäksi tunnistusmenetelmät olivat heikot. Alueella olisi ollut tarvetta taktisen tason
johtoportaalle, jolla olisi ollut käytössään tai edes tiedossaan kaikkien
puolustushaarojen resurssit.
Venäjä menetti ensimmäisen taisteluvuorokauden aikana ilmatorjunnan vaikutuksesta tuhoutuneena kaksi ja vaurioituneena yhden koneen.
Pudotetut koneet olivat SU-24MR
(OSA-AKM, vaihtoehtoisesti BUKM1) ja SU-25BM (omien joukkojen
olkapääohjus). Vaurioitettu kone oli
SU-25SM, joka sai osuman georgialaisjoukkojen ilmatorjuntaohjuksesta (olkapääohjus tai OSA-AKM).
Georgialaiset väittivät pudottaneensa neljä konetta 8. elokuuta aikana.

Venäläiset kiistivät väitteet tappioistaan. Pudotetut koneet olivat georgialaisten mukaan kolme SU-25-konetta
ja yksi TU-22M3-pommikone. Koneet pudotettiin vuonna 2008 kirjoitettujen lähteiden mukaan BUK-M1ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä. Koneluettelo on sama, jonka venäläiset ovat myöntäneet menettäneensä
koko sodan aikana.
Georgian ilmatorjunnan lamauttaminen muodostui haasteeksi Venäjän ilmavoimille. Ilmatorjunta hyödynsi passiivisten sensoreiden tuottamaa tietoa ja pyrki välttämään tutkien käyttöä. BUK-M1 ja OSA-AK/
AKM -ilmatorjuntajärjestelmillä pyrittiin hyödyntämään tuliylläkkötaktiikkaa. Georgialaisten tutkataktiikkaan kuului mittauksen jaksottelu.
Säteilyyn hakeutuvia ohjuksia vastaan kuului tutkan mittauksen lopetus, jos koneen arvioitiin laukaisseen
ohjuksen tutkaa vastaan. Tutkamittausta jatkettiin noin minuutin kuluttua
tutkan sammutuksesta.
8.–9. elokuuta välisenä yönä
pudotettiin Tsaikovkan tukikohdasta toiminut TU-22M3-pommikone
Karelin alueella ja vangittiin yksi sen
nelihenkisestä miehistöstä. Kone pudotettiin ilmatorjuntaohjuksella, jonka tyypistä on esitetty vaihtelevaa
tietoa. Todennäköisesti ohjusjärjestelmä, jota käytettiin, oli BUK-M1.
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Konetyyppiä väitettiin aluksi käytetyn sodassa ainoastaan tiedustelutehtävässä, mutta venäläiset käyttivät TU-22-koneita pommitustehtäviin koko sodan ajan. TU-22-koneen
pudotuksesta ja tyypistä on julkaistu
huomattava määrä ristiriitaista tietoa.
Lähteissä koneen pudotusaika vaihtelee välillä 8.–9. elokuuta. Tämä voi
johtua sekaantumisista konetyypeissä ja pudotusajoissa sodan aikana tai
siitä, että kone pudotettiin yöllä vuorokausien välillä. Konetyypeissä sekaantumista on aiheuttanut uutisointi, jossa koneen pilotiksi on nimetty
väärä henkilö.
9. elokuuta kello 10.20 pudotettiin venäläinen SU-24M-rynnäkköpommittaja, joka oli hyökkäämässä
kolmen koneen osastossa Gorin läheisyyteen Shindisin alueelle. Kaksi
ohjusta meni koneesta ohi ja vasta
kolmas osui. Kone joutui tekemään
maalialueelle kaksi lähestymistä,
koska se epäonnistui pommien pudottamisessa ensimmäisellä ylilennolla. Kohteena oli ajoneuvojen ja
joukkojen ryhmittymä, mitä lentäjä
ei kyennyt löytämään koneen sensoreilla. Koneen asejärjestelmäoperaattori kuoli, mutta pilotti hyppäsi ja jäi
vangiksi. Lähteiden mukaan pilottina
oli Igor Zinov. Käytetty ilmatorjuntajärjestelmä oli todennäköisesti BUKM1. Puolan media on väittänyt, että
kone pudotettiin puolalaisella Gromolkapääohjuksella.
9.8. aamulla noin kello 10.30
368. Lähitulitukirykmentin komentajan SU-25SM-kone ammuttiin
alas MANPAD-ilmatorjuntaohjuksella. Pilotti pääsi hyppäämään koneesta ja pelastettiin CSAR-osaston
toimesta Tskhinvalin pohjois-osasta.
SU-25 sai osuman ilmatorjuntaohjuksesta, mikä vaurioitti koneen toisen moottorin. Pilotti irtautui tehtävästään ja yritti palata tukikohtaan
1000 metrin lentokorkeudella, mutta
26 • Ilmatorjunta 4/2011

kone sai osuman toisesta ohjuksesta.
Ampuneesta osapuolesta ei ole täyttä
varmuutta, mutta puoli tuntia myöhemmin etelä-ossetialaiset ilmoittivat pudottaneensa georgialaiskoneen
kyseisellä alueella. Useassa lähteessä mainitaan, että 9. elokuuta aikana
venäläiset menettivät SU-25-koneen
omien joukkojen ampuman olkapääohjuksen vaikutuksesta. Tapaukseen
johtivat tälläkin kertaa puutteellinen
yhteistoiminta sekä tilannekuva. Koneen vaurioittanut ohjus lienee ollut
vastustajan olkapääohjus koneen ollessa taistelualueella.
Myöhään iltapäivällä SU-25-pari
oli marssiosaston suojaamistehtävässä ja lähitulitukitehtävässä Džavasta
Tskhinvaliin johtavan tien alueella. Konetta lähestyi kaksi hävittäjää
(MIG-29 tai SU-27). Hävittäjien oli
ilmeisesti tarkoitus hyökätä koneita
vastaan, koska alueella oli edellisenä
päivänä ollut Georgian ilmavoimien
toimintaa samalla kalustolla. Toinen
vaihtoehto on se, että ilmapäivystyksessä olleilla hävittäjillä oli heikko
tilannekuva ja niiden oli pakko käydä
suorittamassa visuaalinen tunnistus
alueelle saapuvista koneista.
SU-25 -koneet suorittivat väistötoimenpiteet, koska lähestyviä koneita ei tunnistettu. Väistöliikkeen aikana siipikone havaitsi tutkaseurannan
ja johtokoneeseen osui maasta ammuttu ilmatorjuntaohjus. SU-25 -lähitulitukikone pudotettiin ilmeisesti BUK M1-ilmatorjuntaohjuksella.
Kone putosi maahan ja räjähti, eikä
koneen pilotti ei ehtinyt pelastautua
koneesta. 9. elokuuta Guftin sillan
suojana ollut ZSU-23-4 Shilka ilmatorjuntavaunu tulitti alueella lentänyttä tunnistamatonta konetta. Tulituksen vaikutuksesta koneeseen ei
saatu havaintoja. Tapahtumaan on
yhdistetty edellä mainittu SU-25-koneen pudotus, koska alueelta löytyi
myöhemmin pudotettu SU-25.

9. elokuuta ammuttiin alas neljä
taistelulennolla ollutta venäläiskonetta. Kaksi koneista oli SU-25-lähitulitukikonetta, joista toinen ammuttiin
alas BUK-M1-ilmatorjuntajärjestelmällä ja toinen olkapääohjuksella.
Kone vaurioitui vihollisen ohjuksen
osumasta ja yritti palata tukikohtaansa, kun Etelä-Ossetian joukot ampuivat sen alas. Lähitulitukikoneiden lisäksi georgialaiset onnistuivat pudottamaan SU-24M-rynnäkköpommittajan sekä TU-22M3-pommikoneen.
Koneet torjuttiin BUK-M1-järjestelmällä. Useat konepudotukset 9. elokuuta aamulla vaikuttivat suoritusten
määrään ja osastojen kokoon sekä
toiminta-alueisiin, kunnes tappioihin
johtaneet tekijät saatiin selvitettyä ja
toimintatapoja muutettua.
11. elokuuta aamuyöllä toteutettu Venäjän SEAD-operaatio pakotti
Georgian liikkuvat ilmatorjuntajärjestelmät rajoittamaan tutkien käyttöä, jotta niitä ei tuhottaisi. Aamupäivällä 368. Rykmentin SU-25-lähitulitukikone joutui Tskhinvalin alueella useiden olkapääohjuslaukausten
kohteeksi. Soihtujen ja väistöliikkeiden ansiosta viisi ohjusta meni ohi,
mutta kuudes ohjus räjähti perän alla.
Kone sai moottorivaurion, mutta kykeni palaamaan tukikohtaansa. Noin
kello 11.00 SU-24M (968. yhdistetty
koulutus- ja lentorykmentti, Lipetski) putosi Tskhinvalin länsipuolelle.
Koneesta hypännyt miehistö evakuoitiin. Konetta kohti laukaistiin useita MANPAD-ilmatorjuntaohjuksia
venäläisen osaston toimesta, joka oli
matkalla Tskhinvalista Goriin. Osasto luuli konetta viholliseksi.
11. elokuuta noin kello 15.00
461. Rykmentin SU-25 pommitti
omia joukkoja, jotka vastasivat iskuun ampumalla olkapääohjuksia.
Koneen moottori vaurioitui, mutta
pilotti onnistui palaamaan tukikohtaansa. Etelä-Ossetian joukot ilmoittivat pudottaneensa alueella Georgian SU-25 -koneen.
Georgialaiset yrittivät hidastaa venäläisjoukkojen etenemistä taistelu-

helikopterioperaatiolla. Venäjän 104.
maahanlaskurykmentin pataljoonan
BTR-D-ajoneuvoon asennettu ZU23-2-ilmatorjuntakanuuna vaurioitti
venäläisten mukaan Georgian MI24-taisteluhelikopteria, joka kuului
venäläisjoukkoja vastaan hyökänneeseen kuuden kopterin osastoon.
11. elokuuta venäläiset menettivät yhden SU-24-koneen omien
joukkojen ampumien olkapääohjusten vaikutuksesta. Lisäksi kaksi SU25-konetta vaurioituivat taistelulennolla. Toinen vaurioista johtui omien
ampumista ohjuksista.
Venäläiset menettivät taisteluiden seurauksena (yhden totuuden
mukaan) yhteensä kymmenen konetta. Seitsemän konetta pudotettiin
ja kolmea konetta vaurioitettiin vakavasti. Vaikka vaurioituneet koneet
pääsivätkin palaamaan tukikohtiinsa,
ne olivat korjauskelvottomassa kunnossa. Venäjän armeijan ilmatorjuntajoukot väittävät pudottaneensa kolme Georgian SU-25 -konetta sodan
aikana. Venäjän ilmoitukset pudotuksista yhtyvät yleensä tilanteisiin,
joissa venäläiskone on ammuttu alas.
Pääosa Georgian ilmatorjuntajärjestelmistä tuhottiin tai otettiin haltuun
sodan aikana venäläisjoukkojen toimesta. Georgia menetti ainakin viisi
OSA-järjestelmää, BUK-M1-patterin kaluston sekä useita tutkia.

Ilmapuolustuksen tehtävät
ja toimintaperiaatteet
Georgian sodassa
Venäjä käytti hävittäjärykmenttien
ja ilmatorjuntajoukkojen suorituskykyjä ilmanherruuden hankkimiseen. Venäjän hävittäjärykmenttien
suorittama ilmapäivystys sekä joukkojen ilmatorjunta estivät Georgiaa
hyödyntämästä määrällisesti pientä
ilmavoimaansa maajoukkojen tukemiseen. Lähitulitukilaivueella ja taisteluhelikopterilaivueella toteutettiin
ainoastaan yksittäiset iskut, koska
osastoja ei olisi kyetty suojaamaan
vastatoimia vastaan. Georgialla ei ollut resursseja suojata ilma-operaati-
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oitaan venäläisiltä hävittäjiltä tai ilmatorjuntajärjestelmiltä. Ilmaisku
onnistuttiin toteuttamaan 8. elokuuta
aamulla, koska venäläiset epäonnistuivat kärkensä suojaamisessa ilmaja hävittäjätorjunnalla. Venäläisten
toiminta kärsi koko operaation ajan
huonon tilannekuvan takia (tässä on
kuitenkin huomioitava se, että alueella taisteli myös Etelä-Ossetian
joukkoja). Joukot eivät tienneet, oliko ilmavoimilla kyky kiistää vastustajan ilmavoimien toiminta. Huono
tilannekuva johti myös omien koneiden tulittamiseen. Tämä oli keskeisin
puute ilmavoimien suorituskykyjen
käytössä taistelualueella.
Venäjän ilmavoimilla oli vastassaan täysin erilainen ilmapuolustus
kuin edellisissä sodissa, joista joukoilla oli kokemusta. Georgialla ei
ollut hävittäjiä, mutta ilmatorjuntajärjestelmä oli varustettu suhteellisen
moderneilla venäläisillä ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä. Lisäksi valvontajärjestelmällä oli kyky muodostaa
tilannekuvaa tai ainakin ennakkovaroitus myös häirityissä olosuhteissa.
Georgian ilmapuolustuksen heikkous
oli keskitetyn johtamisjärjestelmän
puuttuminen. Tilannekuva muodostettiin verkostoituneella järjestelmällä, jonka on väitetty saaneen tietoa
myös NATOlta, mutta johtamisessa
jouduttiin turvautumaan ainoastaan
liikennöintiin puhelimella ja radiolla.

Georgian valvontajärjestelmä
hyödynsi 1990- ja 2000-luvun sodissa tuloksekkaaksi osoittautunutta
tutkataktiikkaa. Mittauksia katkottiin ja ilmeisesti myös vuoroteltiin
tutkien kesken. Tutkamittaus myös
keskeytettiin kokonaan vähintään
minuutin ajaksi, jos arvioitiin, että
tutka-asemaa vastaan oli käytetty säteilyyn hakeutuvia ohjuksia. Mittauksen keskeyttämisellä onnistuttiin
suojaamaan tutkia, mutta menetettiin
kyky reaaliaikaiseen ilmavalvontaan.
Georgian joukot pyrkivät suojaamaan toimintansa ilmatorjunnalla ja
ilmasuojelulla. Joukoille välitettiin
valvontajärjestelmän tuottaman tilannekuvan mukaisesti ilmahälytykset ja joukkojen on väitetty käyttäneen aktiivisesti maastouttamisen
antamaa suojaa. Tosin videomateriaalin perusteella tehdyt havainnot joukkojen toiminnasta kertovat
tietämättömyydestä uhkaa kohtaan.
Marssiosastot olivat pysähtyneenä tieuralle avoimessa maastossa ja
ajoneuvot oli ajettu kiinni toisiinsa,
mikä teki niistä otollisen kohteen ilmahyökkäyksille.
Georgia muodosti ilmatorjunnallaan painopisteen taistelualueen
(Gori - Tbilisi - Tskhinvali) joukkojen suojaksi. Lisäksi suojattiin Senakin ja Kutaisin alueiden sotilastukikohdat. Venäjän ilmavoimien
››
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hyökkäykset alueelle aiheutti sille
tappioita (pudonneet ja korjauskelvottomat), joiden arvioidaan olleen
vähintään kymmenen konetta. Kun
tämä suhteutetaan suoritusten määrään, tappioprosentti oli merkittävä.
Tappiot vaikuttivat toimintatapoihin ja
tukitoimintojen tehostamiseen sekä ilmaoperaatioiden intensiteetin hetkelliseen laskuun etenkin lähitulitukisuoritusten osalta. Venäjän tappionsietokyky mahdollisti kuitenkin operaation
jatkamisen koko ajan tappioista huolimatta. Alkuvaiheessa koetut tappiot
korostivat tukitoimintojen merkitystä
nykyaikaista ilmapuolustusta vastaan.
Georgian ilmatorjunnan taistelua
on pidetty erittäin menestyksellisenä
Georgian sodan jälkeen laadituissa
analyyseissä. Venäjän ilmavoimille
aiheutettujen tappioiden osalta tämä
pitääkin paikkaansa etenkin, jos verrataan viime vuosikymmenien sotia
ja pienten maiden ilmapuolustuksen
suorituskykyä suurvaltaa vastaan.
Georgia pääsi yllätykseen BUK-järjestelmän käytöllä, mutta ilmeisesti
vielä liian alhainen koulutustaso ei
mahdollistanut Venäjän ilma-aseen
toimintavapauden kiistämistä alueella. Ilmaiskujen menestyksellinen
suorittaminen Georgian ilmatorjunnan ja valvonnan painopistealueilla
herättää kysymyksen, oliko ilmator-

junta sittenkään niin tehokasta, kuin
kirjoituksissa on annettu ymmärtää.
Tutkimustulosten perusteella voidaankin todeta eroava näkemys. Georgian ilmapuolustus epäonnistui Venäjän ilmakomponentin torjunnassa.
Operaation kannalta keskeisiä taistelujoukkoja ei kyetty suojaamaan,
vaan Venäjän koneet kykenivät iskemään Tskhinvaliin hyökänneitä sekä
Georgian syvyydessä olleita kohteita vastaan. Kohteita ei kyetty suojaamaan edes aiemmin mainituilla
Georgian ilmatorjuntavyöhykkeillä.
Tuotetut tappiot eivät ehtineet lyhyen sodan aikana vaikuttaa Venäjän
ilmavoimien lentorykmenttien suorituskykyyn. Kumulatiivisina vastaavat tappioprosentit olisivat olleet
operaation pitkittyessä merkittäviä.
Tuoreimmat lähteet viittaavat siihen, että Venäjän maavoimien ilmatorjuntajoukoilla olisi ollut puutteita
tilannekuvassaan, ja joukot olisivat
käyttäneet olkapääohjuksia lähitulitukikoneita vastaan. Koneiden toimintatapa, useat ylilennot sekä taistelukaarrot toiminta-alueen päällä,
mahdollisti olkapääohjusten käytön
niitä vastaan.

Lopuksi
Omien joukkojen taistelukyvyn ja
-tahdon säilyttäminen, suojaamalla

ne vastustajan ilmahyökkäyksiltä,
on keskeinen elementti taistelukentällä. Reserviläisjoukkoihin perustuvien armeijoiden osalta joukkojen
perustaminen tulee kyetä tekemään
ennen taisteluiden alkua tai toiminta
on kyettävä suojaamaan vihollisen
ilmaiskuilta. Joukot ovat haavoittuvimmillaan perustamispaikoillaan,
missä on koottuna varustamattomia
sotilaita ja heidän tulevaa kalustoaan.
Taistelualueella joukot on kyettävä
suojaamaan ilmapuolustuksen toimenpiteillä. Tappioiden tuottaminen
vastustajan koneille laskee ilmavoimien suorituskykyä, mutta alueelle
kohdistuneiden iskujen vaikutukset saattavat olla lamauttavia omien
joukkojen suorituskyvylle. Vaikutus
omiin joukkoihin tulee kyetä estämään aktiivisella ilmatorjunnalla tai
minimoimaan ilmasuojelun, passiivisen suojautumisen ja harhauttamisen
keinoin.
Tähän päättyy artikkelisarja Georgian sodasta. Toivottavasti lukijakunta jaksoi mukanani sukeltaa
Georgiasta saatavien sotakokemusten syövereihin ja perehtyä Venäjän
viimeisimmän sodan tapahtumiin ja
tulkintoihini niistä. Kaikkia esitettyjä havaintoja ja tulkintoja lukiessanne muistakaa, että nämä ovat yksi
tulkinta laajasta lähdemateriaalista.
Tulkinnan luotettavuutta on pyritty
lisäämään käyttämällä mahdollisimman laajaa lähdeaineistoa sekä hyödyntämällä lähteiden vertailua.

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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Pikku-uutisia Venäjältä
Lenta.Ru 28.10.2011

Maavoimien lentojoukoille
uutta kalustoa
Venäjän Ilmavoimien Maavoimien
lentojoukot ovat vastaanottaneet
vuonna 2011 jo yli 100 uutta helikopteria. Toimitetut helikopterit koostuvat Mi-28N, Ka-52, Mi-8AMTSh,
Mi-8MTV5, Ka-226, Mi-26 ja Ansat
helikoptereista. Lukumääriä ei ole
julkaistu. Uudistoimitusten lisäksi
on sotilaspiireille toimitettu 70 modernisoitua helikopteria vuoden 2011
alusta alkaen. Uusien ja modernisoitujen helikoptereiden toimitukset liittyvät valtion puolustushankintoihin
vuodelle 2011, arvoltaan 580 miljardia ruplaa (13,85 mrd€).
Lenta.Ru 04.10.2011

Mi-35M erikoisjoukoille
rynnäkköhelikopteriksi ja
Mi-28N taisteluhelikopteriksi
Venäjän Puolustusministeriö päätti
hankkia Mi-35M rynnäkköhelikoptereita, jotka ovat Mi-24 helikopterin
vientiversioita. Mi-35M helikopterit
hankitaan, koska ne ovat sotilaiden
mukaan monikäyttöisempiä, halvempia sekä helppokäyttöisempiä kuin
Mi-28N taisteluhelikopterit. Noin 20
kpl Mi-35M helikopteritilauksen toimitukset ovat jo alkaneet. Puolustusministeriö aikoo käyttää hankkimiaan Mi-35M helikoptereita erikoisjoukkojen tukena. Venäjän Puolustusministeriö aikoo muodostaa erityisen Ilmavoimien erikoisjoukkoyksikön, joka toimii helikoptereilla.
Maavoimien Lentojoukoille han-

kitaan taisteluhelikoptereiksi vain
Mi-28N helikoptereita, jotka kykenevät toimimaan kaikissa sää ja
näkyvyysolosuhteissa. Mi-35M helikopterit täyttävät osin nämä vaatimukset, mutta häviävät Mi-28N varustuksessa ja lento-ominaisuuksissa. Mi-35M helikoptereita päätettiin
hankkia, koska joukoilla on kyky
ottaa ne nopeasti käyttöön. Mi-35M
alusta on vuodesta 1971 tuotettu Mi24, jota on kokeiltu joukoissa perin
pohjin. Tutulta tuntuvan Mi-35M
käyttöönottovalmius on korkeampi
kuin vuodesta 2006 sarjatuotetulla
Mi-28N helikopterilla, jolloin hankkimalla Mi-35M kalustoa nopeutetaan toimintavalmiin joukon muodostumista.
Pravda.Ru 14.09.2011, Lenta.Ru
5.9.2011

Ka-52 valittiin Ka-50 sijasta
Venäjän Ilmavoimat eivät hanki Ka50 helikoptereita vaan Ka-52 helikoptereita. Ka-50 perusongelma on
sen yksipaikkaisuus, jolloin lentäjä
ei yksin pysty käsittelemään helikopteria kunnolla ilmassa ja samalla
suorittamaan taistelutehtävää. Kaksipaikkaista Ka-52 helikopteria pidetään sopivampana taistelutoimintaan.
Ka-52 helikopterissa molemmilla
lentäjillä on ohjaimet ja polkimet,
jolloin toisen lentäjän saadessa osuman toinen voi lentää helikopterilla.
Toinen etu Ka-52 helikopterilla on
se, että sitä voidaan käyttää johtohelikopterina. Ensimmäinen erä Ka52 helikoptereita saatiin Ilmavoimiin
palveluksen helmikuussa 2011. Ve-

näjän Asevoimat on jo tilannut yli
100 kpl Ka-52 helikoptereita. Ka52 kehitettiin 1990 -luvun alussa ja
helikopterin koelennot suoritettiin
loppuun vuonna 1997. Asiantuntijat
tunnustavat Ka-52 olevan yksi maailman edistyksellisimmistä helikoptereista. Ka-52 päihittää uudistetun
AH-64C/D jollain arvoilla mitaten.
Lenta.Ru 3.9.2011

Ka-52K taisteluhelikopteri
lentää vuonna 2012
Progress yhtymän toimitusjohtaja
Juri Denisenko kertoi, että ensimmäinen kokeellinen erä Ka-52 rynnäkköhelikopterin meritoimintaversiota
Ka-52K tullaan rakentamaan vuonna 2012 ja niiden sarjatuotanto alkaa
vuoteen 2014 mennessä. Tavoitteena
on, että vuoteen 2020 mennessä on
tuotettu yli 100 tämän tyypin helikopteria. Ka-52K tullee tukeutumaan Ranskasta hankittaville Mistral – luokan helikopteritukialuksille.
Lenta.Ru 24.10.2011, Lenta.Ru
16.09.2011

Mi-26 helikoptereita
hankitaan lisää
Venäjän Ilmavoimat tulevat vuoteen
2015 mennessä vastaanottamaan 22
raskasta Mi-26T kuljetushelikopteria
valtion aseistussuunnitelman 20112020 mukaisesti. Ilmavoimilla on
tällä hetkellä käytössään 30 kpl Mi26 helikoptereita, joista 7 kpl odottaa peruskorjausta eikä ole lentokunnossa. Ilmavoimien mukaan pääosa
››
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helikoptereista pystyy suorittamaan
kaikki mahdolliset tehtävät, mukaan
lukien maahanlaskut vihollisen selustaan, pimeässä.
Lenta.Ru 01.11.201, Lenta.Ru
03.11.2011

Itäinen sotilaspiiri on
saanut hyvin
lentokonetäydennystä
Vuoden 2011 alusta lukien Itäinen
Sotilaspiiri on vastaanottanut yli 100
kpl uusia lentokoneita ja helikoptereita, kertoi sotilaspiirin tiedottaja.
Massiivinen lentokaluston päivitys
on ensimmäinen pitkään aikaan. Kesällä 2011 Itäisen Sotilaspiirin lentokalustoon liittyi 2 kpl Su-30M2 ja 46
kpl Su-27SM monitoimihävittäjää,
jotka siirtyivät sille Tyynenmeren
Laivaston kokoonpanosta. Rynnäkkölentoyksiköt ovat vastaanottaneet
12 kpl modernisoituja Su-25SM koneita, joita sotilaspiiri saa vuoden
2012 alussa lisää toiset 12 kpl.
Venäjän Ilmavoimat vastaanottavat marraskuun 2011 loppuun
mennessä kahdeksan modernisoitua Su-27SM monitoimihävittäjää
Komsomolsk-on-Amurin lentokonetehtaalla. Nämä 8 kpl ovat viimeiset 12 koneen sopimuksesta,
joka allekirjoitettiin vuonna 2009,
neljä ensimmäistä on jo aiemmin
luovutettu Ilmavoimille. Moderni-

sointi on niin kattava, että kyseessä
on käytännössä uudisrakenne eikä
päivitys. KnAAPO jatkaa edelleen
Su-27SM hävittäjien modernisointia Ilmavoimille. Modernisoitavien
koneiden lukumäärää ei ole kerrottu
julkisuuteen. Eri arvioiden mukaan
Venäjän Ilmavoimilla on käytössään
195 -350 kpl Su-27 hävittäjän eri versioita. Edelliset neljä modernisoitua
S-27SM konetta luovutettiin helmikuussa 2011. Nämä modernisoidut
koneet ovat osa Itäisen Sotilaspiirin
tänä vuonna käyttöönsä saamia noin
100 modernia lentokoetta.
Chernigovkan kylässä sijaitseva
tukikohta on vastaanottanut 12 kpl
Ka-52 rynnäkköhelikopteria, joille
on jo käynnistetty henkilöstön koulutus.
RIA Novosti 08.11.2011, Lenta.Ru
08.11.2011, Lenta.Ru 18.08.2011

Irkut Yhtymällä on kädet
täynnä työtä
Ilmavoimien komentaja kenraalieversti Zelin kertoi, että Puolustusministeriö aikoo hankkia Irkut Yhtymältä myös 28 + 12 kpl Su-30SM
monitoimihävittäjiä, joista sopimus
on tarkoitus allekirjoittaa vuonna
2012, jonka kuluessa Irkut tulee toimittamaan ensimmäiset koneet. Zelinin mukaan Irkutilta hankittavien
koneiden lopullista lukumäärää ei

Kuva: Su-30SM (Lähde: Flightglobal.com)
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ole vielä päätetty. Su-30SM on kehitysversio työntövoimaohjatusta
Su-30MKI koneesta. Irkut Yhtymän
mukaan Su-30SM eroaa Intian Su30MKI koneista omakonetunnusjärjestelmältään sekä eräiltä lentoarvoiltaan.
Lenta.Ru 10.11.2011

Su-30M2 koneita Eteläiseen
Sotilaspiiriin
Eteläisessä Sotilaspiirissä Krasnodarin alueella toimiva tukikohta
vastaanottaa vuoden 2011 loppuun
mennessä 10 kpl Komsomolsk-onAmurin Ilmailutuotanto Yhtymän
valmistamia Su-30M2 monitoimihävittäjää. Vuoden 2011 alkukesällä
tukikohdassa toimi jo 2 kpl tätä konetyyppiä. Tukikohtaa ei ole eritelty
Puolustusministeriön tiedotteessa,
mutta luultavasti kyseessä lienee 4.
Ilma- ja Ilmapuolustuksen Johtoportaan 1.tukikohta, eli Krymsk. Tukikohdan konekalusto on koostunut
Mustanmeren laivaston Su-27 hävittäjistä.
Lenta.Ru 19.09.2011

Su-34 rintapommikoneen
valtionkoelennot
päätökseen
Venäjän Ilmavoimat ovat saaneet valmiiksi valtion koelento-ohjelman Su34 rintapommikoneelle ja Ilmavoimien komentaja on allekirjoittanut
kertomukset sekä suosittelee koneen
käyttöönottoa. Venäjän hallituksen

Kuva: Su-30M2 (Lähde: Sukhoi.org)

päätöstä koneiden käyttöönotosta,
tarvittavine asiakirjoineen, valmistellaan, jolloin käyttöönottovuosi tulee olemaan 2012.
Su-34 tulee olemaan Venäjän ensilinjan rintamapommikone. Su-34
kykenee lentämään 1 900 km/h. eli
527 m/s (= noin 1,6 Mach), koneen
lentosäde on noin 1 100 km. Koneessa on 12 kiinnityspistettä, joissa se voi kuljettaa enintään 8 000 km
kuorman.
Lenta.Ru 21.10.2011, RIA Novosti
20.10.2011

Su-24 rintapommikoneiden
modernisointia
nopeutetaan
Venäjän Ilmavoimat aikovat nopeuttaa Su-24 pommikoneiden modernisointiohjelmaa. Modernisointi
vie nykyisellä nopeudella 15 vuotta
ja sitä on suunniteltu jo 10 vuotta.
Kuitenkin vuoteen 2020 mennessä
Su-34 tulee korvaamaan 60 – 70 %
Su-24 kalustosta ja loput siitä päivitetään Su-24M2 versioiksi. Lehtitietojen mukaan Venäjän Ilmavoimilla
on käytössään jo 40 kpl Su-24M2 koneita, mutta modernisoimattomia Su24M koneita on yli 200 kpl. Kolmen
tai neljän seuraavan vuoden kuluessa
modernisoidaan 20 -30 konetta, jotka lentävät vuosiin 2020- 2025 asti.
Su-24 oletetaan olevan jäljellä 556590 kpl, joista lentävillä yksiköillä
noin 370 konetta ja loput ovat varastoituina.

Kuva: A-50U (Lähde: www.topwar.ru)

Lenta.Ru 31.10.2011, Izvestia 01.11.2011, RIA Novosti
31.10.2011

Venäjän ilmavoimille
modernisoitu A-50U
valvonta- ja johtamiskone
Venäjän Ilmavoimat ovat vastaanottaneet modernisoituja A-50U valvontaja johtamiskoneita, jotka ovat perin
pohjin modernisoituja A-50 koneita,
mutta jotka eivät eroa ulkonäöltään
edeltäjästään. Ilmavoimien tiedottajan mukaan koneessa on nykyaikaiset tietojenkäsittelyjärjestelmät,
satelliittiyhteydet sekä tutkajärjestelmä. Elektroniikka on nyt tietokonepohjainen ja se päivitetty satelliittipaikannusjärjestelmä mahdollistaa
paremman luotettavuuden ja suorituskyvyn koneen järjestelmälle. A50U kykenee havaitsemaan entistä
paremmin ja kauempaa erityyppisiä
lentäviä maaleja, mukaan lukien helikopterit, risteilyohjukset ja erittäin
nopeat lentokoneet. Seuraavan kahden vuoden kuluessa modernisoidaan
suunnitelman mukaisesti 3 konetta.
Venäjän Ilmavoimilla on käytössään 26 kpl Il-76MD rungolle rakennettuja A-50M koneita. A-50 voi
lentää 800 km/h ja sen kantama on
7 500 km. Koneen järjestelmät pystyvät tunnistamaan ilma- ja pintamaaleja 650 – 300 km etäisyydeltä. Järjestelmä kykenee käsittelemään 300
maalia kerrallaan. A-50 perusversio
pystyy seuraamaan ja johtamaan 10
hävittäjä konetta joka ilmapuolustus
tai rynnäkkötehtävässä.

Lenta.Ru 24.08.2011, Lenta.Ru
21.08.2011,

PAK-FA/T-50 koneen moottorihäiriöstä paljon puhetta
PAK-FA/T-50 koneen oikean moottorin häiriö lentoonlähdön aikana
MAKS-2011 ilmailunäyttelyn viimeisenä päivänä johtui moottorin
automaation häiriöstä, kertoi moottoreita valmistavan NPO Saturn yhtymän toimitusjohtaja Ilja Fedorov.
Tehty analyysi osoitti, että moottorihäiriön aiheutti moottorin toimintaa valvovan anturin toimintahäiriö.
Moottori on edelleen täysin toimiva ja valmis jatkamaan koelentoja,
hän totesi. Koelentoihin osallistuvat
prototyypit T-50-1 ja T-50-2, jotka
testaavat koneen lento-ominaisuuksia. MAKS-2011 tapahtuma oli normaalia konetta kehitettäessä ja koelento-ohjelma on saavuttanut 100 %
tavoitteensa.
Lenta.Ru 12.09.2011

Venäjän Ilmavoimat hankkii
tästedes vain täsmäaseita
Venäjän Puolustusministeriö on lakannut ostamasta perinteisiä pommeja Ilmavoimille. Yleisesikunnan
päällikkö Nikolai Makarov totesi
12.9.2011 lehdistötilaisuudessa, että
Puolustusministeriö hankkii vain täsmäaseita Ilmavoimille. Makarovin
kertoi myös, että Puolustusministeriö tarkastelee uudelleen Venäjällä
käytössä olevia toimintaperiaatteita
ja taktiikkaa ilma-aseen torjumisek››

Kuva: PAK-FA/T-50 moottorihäiriö (Lähde: www.testpilots.ru via Lenta.Ru)
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si. Samalla hän viittasi länsimaihin,
jotka käyttävät ilmavoimiaan tehokkaasti sotatoimiin ilman, että niihin
osallistuu lainkaan maajoukkoja. Venäjän Ilmavoimat pystyvät tarvittaessa tehokkaasti tavoittamaan vihollisen kohteet ja samalla välttämään sen
ilmapuolustuksen.

Lenta.Ru 12.09.2011

Israelista ostetut lennokit
opetuskäytössä
Venäjän Puolustusministeriö käytti
Israelista ostettuja lennokkeja Center-2011 sotaharjoituksessa 19.27.9.2011. Lennokkien hankkiminen

PERUSLUKEMIA

Israelista oli pakollista, koska Venäjän omat lennokkien kehityshankkeet
eivät ole tuottaneet riittävän hyvää
tulosta. Esimerkiksi Radiotekninen
Vega Yhtymä on saanut kymmenen
vuoden ajan rahoitusta lennokkien
kehittämiseksi, mutta toivottua tulosta ei ole saatu. Venäjä on ostanut Israelista BirdEye-400, I-View Mk150
ja Searcher II lennokkeja.

Eversti Ahti Lappi

historiasta

Vuosipäivän viettoa
Kokkolassa 50 vuotta sitten
Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteristoon 15.10.1960 palvelukseen astuneen saapumiserän alokkaat vannoivat sotilasvalansa Kokkolassa ilmatorjunnan vuosipäivänä 30.11.1960.
Samalla alokkaista tehtiin tykkimiehiä. Kirjoittaja oli yksi joukosta. Vala
vannottiin Kokkolan kirkossa, jossa
valan ottivat vastaan patteriston komentaja, everstiluutnantti Erkki Tarvainen, ja sotatuomari Usko Kärki,
joka luki valatekstin. Valajumalanpalvelusta johti kirkkoherra Johannes Sillanpää. Kyseiset herrat eivät
silloin olleet alokkaille yhtään tuttuja, nyt tiedän heistä enemmän.
Valajumalanpalveluksen jälkeen
marssittiin jalkaisin hautausmaalle,
missä tapahtui kunnianosoitus ja seppeleenlasku sankarihaudoilla. Tässä yhteydessä kirjoittaja oli valittu
(lue: käsketty) alokkaiden edustajana pitämään lyhyen puheen ja laskemaan yhdessä alokaskaverinsa
kanssa havuseppeleen kaatuneiden
muistomerkille. Puhe on sattumalta
säilynyt tallessa kaikki nämä vuodet.
Näin jälkeenpäin tarkasteltuna puhe
32 • Ilmatorjunta 4/2011

oli aika paatoksellinen, mutta sehän
kuului tyyliin silloin – ja taitaapa
kuulua vieläkin…
Ote puheen lopusta: ”Meidän
nuorten tykkimiesten tulee tehdä jo
rauhan aikana palvellessamme parhaamme isänmaan hyväksi sankarivainajien muiston velvoittamina.
Muistakaamme myös silloin, kun
olemme suorittaneet asevelvollisuutemme, että puolustusvoimat ajavat
koko kansan yhteistä etua. Tehkäämme mekin siten, ja kansallemme on
koittava valoisa tulevaisuus, kuten
täällä sankarivainajina lepäävät
isämme ja veljemme kerran ovat
toivoneet.”

Henkilöhistoriaa
Kokkolan Pikiruukin kasarmialueella sijainneen 1. Erillisen Ilmatorjuntapatteriston, myöhemmin Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston komentajana vuosina 1954−1962 toiminut
everstiluutnantti Erkki Tarvainen
(9.2.1907−21.5.1983) oli kokenut
sotiemme veteraani, joskaan tuohon
aikaan tätä asiaa ei erityisemmin

”mainostettu” – kunniamerkkirivistö rinnassa kertoi jotakin. Tarvainen
oli alkujaan kenttätykistöupseeri (kuten melkein kaikki muutkin ilmatorjunnassa aluksi) ja hän toimi talvisodassa ja jatkosodan alussa raskaan
ilmatorjuntapatterin päällikkönä,
myöhemmin ilmatorjuntapatteriston
komentajana. Tarvainen tuli rauhan
aikana tunnetuksi sekä Pikiruukin
kasarmialueen että Lohtajan leirialueen kehittäjänä. Eipä hän pelännyt
tarttua lapioon itsekään. Varusmiehille jäi hänestä isällinen vaikutelma.
Sotatuomari Usko Kärki
(2.9.1912−11.1.1999) tuli kirjoittajalle tutummaksi vasta myöhemmin
1960-luvulla, kun jouduin toimimaan
sotaoikeudessa oikeusupseerin ominaisuudessa sekä syyttäjänä että oikeuden jäsenenä. Usko Kärki toimi
Vaasan Sotaoikeuden puheenjohtajana 30 vuotta (1952−1982). Hän oli jo
jatkosodan aikana ja sen jälkeen toiminut sotatuomarina vuosina 1943−1947
ja oli sotilasarvoltaan kapteeni. Usko
Kärki piti kaulassaan aina rusettia, aivan kuten tunnetumpi veljensä Toivo

Kärki. Sotaoikeudessa (joka Kokkolassa kokoontui aika harvoin) hänen
auktoriteettinsa oli kiistaton.
Kirkkoherra (myöhemmin lääninrovasti) Johannes Sillanpää
(3.9.1897−13.3.1970) on tullut tunnetuksi ansioistaan kaatuneiden
huollon organisoijana sotiemme
aikana. Tämä selviää eversti (evp)
Pekka Kurenmaan toimittamasta
kirjasta ”Tie ja sen raivaaja” (2002).
Sillanpää toimi ennen talvisotaa
vuodesta 1924 lähtien sotilaspappina ensin Lappeenrannassa ja sitten
Viipurissa. Talvisodassa hän toimi II
Armeijakunnan pastorina, jatkosodassa Karjalan Armeijan pastorina ja
Päämajassa kirkollisasiain osastossa.
Suomi on ollut likimain ainoa maa,
jonka sankarivainajat on kuljetettu ja
siunattu kotipitäjänsä multiin. Tämä
tapa sai alkunsa jo Vapaussodassa
valkoisten puolelta, mutta Johannes
Sillanpäätä pidetään tämän työn varsinaisena organisoijana. Tällä perinteellä oli suuri psykologinen merkitys sekä rintamalla että kotiseudulla.

Muistelmia alokasajalta
Hakeuduin ylioppilaaksi tulon jälkeen vapaaehtoisena sotaväkeen

Evl Erkki Tarvainen toimi Kokkolassa
1. Erillisen Ilmatorjuntapatteriston ja
Pohjanmaan Ilmatorjuntapatteriston
komentajana vuosina 1954−1962
(Kuva: Puolustusvoimat).

Kokkolaan. Aselajilla ei ollut siinä
vaiheessa mitään erityistä merkitystä, Kokkola vain sattui olemaan lähellä kotikaupunkiani Vaasaa. Pohjanmaan Jääkäripataljoona oli vielä
silloin Vaasassa, mutta pitihän sitä
sentään vähän kauemmaksi kotikulmilta päästä! Valintaa ei ole tarvinnut katua.
Patterin päällikkönä toimi kapteeni Raimo Kiianlinna
(26.10.1929−11.12.1981), jota tosin ei kovin usein nähty. Patterin
vääpelinä toimi sotilasmestari Antti
Kojo, pieni mutta terhakka kanta-aliupseeri, joka piti tiukkaa huolta sisäjärjestyksestä. Käytännön koulutuksesta vastasivat enimmäkseen kantaaliupseerit ja ryhmänjohtajat, koska
opetusupseereita ei juurikaan ollut.
Koulutus oli maanläheistä, enemmän
käytännöllistä kuin teoreettista.
Peruskoulutuskausi kesti tuolloin
vain noin 7 viikkoa, missä ajassa ehdittiin opettaa sotilaan perustaidot ja
myös ilmatorjunnan alkeet. Aselajikoulutukseen sisältyi sekä 20 mm:n
(VKT) että 40 mm:n (Bofors) tykkien kalusto- ja ampumakoulutusta.
Etupainoista tykkikoulutusta pidettiin tuolloin valmiussyistä tärkeänä.

Ennen P-kauden loppua muodostettiin aliupseerikurssille valituista oma jaos, jonka koulutus eteni
omaan tahtiinsa. Käytäntö oli, että
kaikki ”kouluja käyneet” pääsivät/
joutuivat aliupseerikurssille, ja valinta Reserviupseerikouluunkin oli
tehty 90-prosenttisesti jo alokasaikana. Pääperiaate oli, että valtakunnallisella aliupseerikurssilla Ilmatorjuntakoulussa kaikki ylioppilaat sijoitettiin raskasaselinjalle (88 It.K/37
RMB), josta pääosa meni RUK:uun.
Aliupseereiksi koulutettavat kävivät
pääsääntöisesti kevytaselinjan, josta parhaat saattoivat myös päästä
RUK:uun. Eihän tätä systeemiä voi
kovin demokraattisena pitää, mutta lopputulos oli keskimäärin hyvä.
On meillä tiedossa vain kansakoulun
käyneitä reserviupseereitakin!
Alokasaikana kypärässäni oli näkyvillä outo kuvio, jonka vasta paljon
myöhemmin tunnistin Saksan armeijan (Wehrmacht) tunnukseksi – muisto sotien ajalta! Itselläni on enimmäkseen hyviä muistoja alokasajaltakin,
vaikka lievää pennalismia oli havaittavissakin. Siitä se sotilasura ilmatorjunta-aselajissa sitten lähti käyntiin.
Aika kultaa muistot?

Sotatuomari Usko Kärki toimi Vaasan Sotaoikeuden puheenjohtajana
vuosina 1952−1982 (Kuva: Kurvisen
sukuyhdistys ry)

Kirkkoherra Johannes Sillanpää –
kaatuneiden huollon kehittäjä (Kuva:
Tie ja sen raivaaja)
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Näkemyksiä ilmapuolustuksen
johto-organisaatiosta 1939−1944
Ilmatorjuntajoukot alistettiin juuri
ennen talvisotaa 1.1.1937 operatiivisesti ilmavoimien komentajan johtoon, ja liitettiin 1.1.1938 kenraali
Nenosen johtamasta tykistöstä kenraali Lundqvistin alaisuuteen ilmavoimiin. Suomi oli toisen maailmansodan aikana Saksan ohella ainoa
maa, jossa ilmatorjuntajoukot (pääosin) kuuluivat ilmavoimiin – Saksasta tämä malli ilmeisesti saatiinkin.
Merivoimilla oli molemmissa maissa
omia ilmatorjuntayksiköitä.
Lokakuussa 1939 YH:n aikana ilmavoimien komentaja määrättiin ilmapuolustuksen komentajaksi alaisenaan ilmatorjuntajoukkojen
tarkastaja, eversti Frans Helminen.
Ilmavoimien esikunnasta, jossa oli
myös ilmatorjuntatoimisto, muodostettiin 10.10.1939 Ilmapuolustuksen
esikunta (IPE), jonka ensimmäinen
sijoituspaikka oli Hotelli Grand, Mikonkatu 17, Helsinki. Sodan sytyttyä
IPE siirtyi 4.12.1939 pääosin Päämajan yhteyteen Mikkeliin, ilmavarustusosasto siirtyi Järvenpäähän.
Päämajasta muodostui näin puolustushaarojen yhteisesikunta (”joint”),
mikä osoittautui hyväksi ratkaisuksi.
Vähäisen ilmapuolustusvoiman hyvin koordinoitu käyttö tuotti talvisodassa hyviä tuloksia.
Talvisodan jälkeen Ilmapuolustusesikunta lopetti toimintansa Mikkelissä ja siirtyi takaisin Helsinkiin
Maneesikatu 2:een. Nimi muuttui taas Ilmavoimien esikunnaksi
17.7.1940. Kesäkuun lopulla 1941
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kiniemeen Kadettikoulun entiseen
rakennukseen.

Operatiivinen johto hajautui
jatkosodassa
Jatkosodan alussa eversti Frans Helminen määrättiin Karjalan Armeijan
ilmatorjuntakomentajaksi, mikä oli
huono ratkaisu, koska aselaji jäi vuodeksi ilman ylintä johtoa. Pätevistä
it-upseereista oli tietysti pulaa. Ilmavoimien esikunta, johon kuului ilmatorjuntatoimisto, toimi jatkosodan alkuaikoina edelleen pääosin Päämajan
yhteydessä Mikkelissä, mutta siitä ei
enää käytetty Ilmapuolustusesikunta-nimitystä. Esikunnan osia oli Luonetjärvellä, sotavarustusosasto oli
lähes koko ajan Munkkiniemessä.
Esikunta siirtyi 1.7.1942 Mikkelistä
rauhan ajan sijoituspaikkaansa Helsinkiin, ja Päämajaan jäi vain ilmavoimatoimisto. Ilmavoimien esikuntaan muodostettiin ilmatorjuntaosasto. Samalla eversti Helminen siirtyi
Helsinkiin ilmatorjunnan johtoon. Ei
ole tiedossa, että Päämajassa Mikkelissä olisi tämän jälkeen ollut päteviä ilmatorjuntaupseereita, kuten oli
talvisodassa. Ilmapuolustuksen johto
eriytyi operatiivisesta johdosta, ainakin ilmatorjunnan osalta, mikä oli
huono juttu.
Kesän 1944 ratkaisutaisteluissa
Karjalan kannaksella ja Aunuksessa kävi ilmi, että kenttäarmeijalla ei
ollut riittävästi ilmatorjuntavoimaa.
Valtakunnan koko asemäärästä vain
28 % oli 9.6.1944 kenttäarmeijalla,
loput kotialueella, varikoilla, meri-

voimilla ja lentojoukoilla. Painopistettä ei ollut ollenkaan eikä sitä saatu
aikaan missään vaiheessa. Jos kotialueelta olisi siirretty kaikki kevyet
patterit ja jaokset pois, olisi kenttäarmeijan (maavoimien) ilmatorjuntavoima voitu kaksinkertaistaa. Se
olisi parantanut tilannetta. Näin ei
tehty – miksi?
Ilmatorjunnan ylin johto oli Helsingissä, joten operatiivisen tilanteen
ja sen muutosten seuraaminen oli
vaikeaa – se näkyy selvästi kesällä
1944 annetuista käskyistäkin mm.
Viipurin (It.R 3) kohdalla. Ylimmän
johdon olisi pitänyt suurhyökkäyksen alkaessa siirtyä Päämajaan, kun
siellä ei ollut ilmatorjunnan pätevää
ye-upseeria ennestään. Kun Kannaksen joukkojen komentajan esikunta
(KaJoKE) muodostettiin kesäkuussa
1944, sieltä puuttui ilmatorjuntakomentaja. Miksi ei heti määrätty eversti Pekka Jokipaltiota tehtävään, eihän
häntä Helsingissä enää tarvittu? Aunuksen Ryhmän it.komentaja, eversti
Eino Tuompo määrättiin tehtävään
vasta heinäkuun lopulla, kun pahin
tilanne oli jo ohi. KaJoKEsta puuttui
siis kriittisillä hetkillä johtaja, joka
olisi voinut muodostaa ilmatorjunnan
painopisteen mm. Talin−Ihantalan
suurtaistelun aikana – nythän
mitään painopistettä ei ollut missään.
Ilmatorjuntajoukot saavuttivat
kuitenkin erinomaisia tuloksia – siitä
kaikki kunnia ”kuraportaalle”!
Ilmatorjuntajoukkojen vuosina
1942−1943 tehdyillä organisaatiouudistuksilla pyrittiin mahdollistamaan

ilmatorjuntavoiman keskitetty käyttö
ja johtaminen (it.rykmentit ja -patteristot), mutta taktiikka ei toteutunut
käytännössä. Ilmatorjuntaa käytettiin
tasajakoperiaatteella kaavamaisesti,
täysin riippumatta siitä, kuinka paljon suojattavia joukkoja kulloinkin
oli. Panssari-ilmatorjuntapatteri oli
maavoimien ainoa oma it-yksikkö,
kaikki muut olivat ilmavoimien joukkoja. Sodan jälkeen tämä tuli esille,
kun puolustusrevisiotoimikunta analysoi muutoksia. Tuloksena oli, että
ilmatorjunta-aselaji liitettiin maavoimiin, samoin rannikkotykistö. Siperia opettaa…
Ilmapuolustuksella oli kuitenkin
sodan jälkeen v. 1952−1960 yhteinen johto Pääesikunnassa, missä ilmapuolustuksen tarkastaja koordinoi
toimintaa. Malli oli tuttu talvisodasta. Se oli taas kerran hyvä esimerkki
joint-mallista, mutta valitettavasti se
purettiin. Sen jälkeen ilmapuolustuksen yhteisjohto supistui pariin upseeriin PE:n operatiivisen osaston ilmapuolustustoimistossa. Nykytilanne ei
taida olla paljon parempi, kun ilmatorjunnan ylin johto on Mikkelissä,
ilmavoimien johto Tikkakoskella,
merivoimien johto Turussa ja Pääesikunta Helsingissä.

Ulkopuolisen näkemyksiä
ilmapuolustuksen johdosta
sodan aikana
Ilmatorjunnankin jatkosodan asehankinnoissa välittäjänä toiminut everstiluutnantti Martti V. Terä on kirjassaan ”Kesäkuun kriisi 1944” (Otava
1967) tarkastellut aika pätevän tuntuisesti edellä käsiteltyä aihepiiriä.
Terä oli suorittanut Sotakorkeakoulun sotateknillisellä linjalla, minkä
kyllä huomaa analyysistakin. Saksan-hankintojen ansiosta hänen tietämyksensä myös ilmapuolustuksesta oli keskimääräistä parempi. Monet
näkemykset pätevät vieläkin. Seuraava lainaus on suoraan kirjasta.
”Ilmavoimien järjestelmäsuunnittelun ja sen aikaansaaman kehityksen yhteydessä on todettava, että

myös ilmatorjuntatykistö liitettiin
ilmavoimiin vuonna 1937 erityisen
ilmatorjuntatykistön komentajan
alaisena. Liittäminen ei perustunut
mihinkään perusteelliseen järjestelmä- ja menetelmätutkimukseen,
jonka kautta lennostojen ja it-tykistön yhteenkuuluvuus olisi selvitetty
välttämättömäksi tai tarpeelliseksi.
Ratkaisuun vaikuttavana merkittävänä tekijänä oli pyrkimys saada täten
suurvaltojen mallin mukainen itsenäinen puolustushaara, ilmavoimat
tai ”ilmatorjuntavoimat” käsitteellisesti ja koostumukseltaan vahvennetuksi. Eräillä henkilökysymyksiin
liittyneillä tekijöillä oli myös tätä
ratkaisua edistävä vaikutuksensa. Ilmavoimien komentaja sai järjestelyn
yhteydessä valtakunnan ilmapuolustuksen päällikön aseman.
Sekä ilmavoimien – hävittäjälennoston - että it-tykistön tehtävä tuli
meidän oloissamme olemaan yksinomaan torjunta, ja siinä ennen kaikkea maavoimien tukemista. Näin ollen näiden ”aselajien” yhdistäminen
merkitsi ainakin näennäisesti käytettävissä olleiden voimien keskittämistä. Molemmille osapuolille oli kuitenkin yhteistä vain niiden toiminta
samoja, ilmatilassa esiintyviä maaleja vastaan. Mutta jo tekniseltä rakenteeltaan, olemukseltaan ja toimintatavoiltaan ne edustavat aivan erilaisia
taistelullisia tekijöitä. Hävittäjä on
aerodynaamisin teknisin edellytyksin ilmassa toimiva yksittäistaistelija,
jonka mahdollisuudet päästä taistelukosketukseen vihollisensa kanssa
vähenevät lentokoneiden nopeuden
kasvaessa. It-tykistö taas pyrkii ballistisin keinoin maasta käsin hallitsemaan tiettyä ilmatilaa. Yhteistä niille
molemmille on tietenkin, että niiden
toiminnan kohde on sama, ilmassa
toimiva vihollisen ilma-ase. Torjuntaa tarvitaan myös vain siellä, missä
vihollisen ilma-ase esiintyy. Edelleen
torjunnan tarve on sitä pakottavampi
ja suurempi mitä voimakkaampana
vihollisen ilma-ase toimii.
Torjunnan tehokkuuden lisäämi-

Eversti (myöhemmin kenraaliluutnantti) Frans Helminen oli ilmatorjunnan ylin johtaja sotien aikana ja
vielä niiden jälkeenkin.

nen on saavutettavissa vain siihen
käytettävien voimien suurentamisella, keskittämisellä. Mitä heikommat
lennostot ja it-tykistö ovat lukumääräisesti viholliseen verrattuna, sitä
tärkeämpää on, että mahdollisimman
suuri osa niistä saadaan kootuksi,
keskitetyksi torjunnan painopisteeseen. Sen paikan taas määrittää yksinomaan vihollinen toiminnallaan.
Torjuntavoimien keskittämisen suun››

Eversti Eino Tuompo määrättiin
Kannakselle it.komentajaksi vasta
heinäkuussa 1944. Sitä ennen hän oli
johtanut tehokkaasti ilmatorjuntaa
Aumuksessa.
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nittelua ja toteuttamista varten tarvitaan tarkoituksenmukainen johtoelin. Lennoston ja it-tykistön koko
rakenteellinen olemus ja toiminta
ovat teknisesti siinä määrin toisistaan eroavia, että ne kumpikin vaativat oman, erikoisasiantuntemusta
omaavan johtoportaansa. Sotatoimialueella näiden johtoportaiden asema ja tehtävät ovat lähinnä rinnastettavissa esimerkiksi maavoimien
kenttätykistön johtamiseen. Niiden
toiminnan pääohjeena on, että niiden
tulee pystyä tarvittaessa, esimerkiksi vihollisen suurhyökkäyksen alkaessa, keskittämään sen torjuntaan
kaikkien voimiensa, lennostojen ja
it-tykistön pääosa. Tätä varten niiden on pidättäydyttävä hajottamasta

voimiaan liian aikaisin. Tulee välttää
niiden jakamista kaikkiin suuntiin.
Torjuntavoimien keskitetty käyttö
edellyttää tässäkin tapauksessa, että
mahdollisimman suuri osa voimasta
on johdon käytettävissä koottuna ja
toimintavalmiina reservinä. Hyökkäyksen torjunnan päätyttyä tällainen
reservi on uudelleen muodostettava.
Riittävän tutkimuksen ja selvittelyn puuttuessa ilmapuolustuksemme
korkein johto ei koko sodan aikana
pystynyt omaksumaan käsissään olleiden voimavarojen keskitetyn käytön edellyttämää johtamistaidon tasoa. Sekä lennoston että it-tykistön
toiminnassa saavutettiin kuitenkin
vihollisen musertavasta ilmaylivoimasta huolimatta Kannaksen suur-

Jatkosodan ilmatorjuntaa asemasodan
aikana.

hyökkäyksenkin aikana merkittäviä
tuloksia. Tämä oli varsinaisten taistelevien yksiköiden ja niiden johdon,
ns. rintamaportaan taidon osoitus. Se
oikeuttaa myös ennen kaikkea päättelemään, että ylivoimaisenkin vihollisen ilma-aseen hillitön toiminta voidaan menestyksekkäästi rajoittaa omien torjuntavoimien keskitetyn
käytön ja johtamisen avulla.”

poimintoja

Olkapääohjuskaupat tänään harvinaisia
Muutaman vuoden lehdistöseurannassa ei ole juuri näkynyt pienten
it-ohjusten kauppoja. Yhtenä syynä
lienee pelko ohjusten joutumisesta
terroristien haltuun? Jotain sentään
tapahtuu - Suomen ELKITO-hankkeesta on kiinnostusta ja kirjoittelua
(mm. Suomen Sotilas -lehti). Myös
Yhdysvaltojen kongressi on antanut
luvan Stingereiden myyntiin Suomeen. Suomeen voidaan myydä
600 Stingeriä ja 70 JASSM ilmasta
maahan ohjusta Hornettien alle. Kyse
Suomen osalta siis tarkoitti, että USA
voi myydä, jos Suomi valitsee heidän
materiaalinsa.
Lokakuussa löytyi ASD News
seurannasta tieto amerikkalaisen
Stingerin myynnistä Omaniin. Sa36 • Ilmatorjunta 4/2011

massa tiedotteessa mainittiin myös
SL-AMRAAM -hanke (SurfaceLaunched Advanced Medium Range
Air-to-Air Missile), jota voidaan verrata Suomen NASAMS:iin (National Advanced Surface-to-Air Missile
System. Aikaisempi sana “Norwegian” on myynnin edistyessä korvattu
sanalla “National).
Stingerin ehkä jo hieman vanhahtavassa mallissa on uudelleen ohjelmoitava mikroprosessori (RPM =
Reprogrammable Micro-Prosessor).
Ohjuksia myydään 266 kpl. Lukumäärä ei ole jaollinen kolmella, neljällä, eikä kuudella – mistä siis tällainen luku? Kun kirjoittaja ei tiedä,
niin kerrottakoon esimerkki lähempää. Panssarijoukkojen simulaattori-

hankinnoissakin päädyttiin taannoin
outoihin kappalemääriin. Se johtui
Pääesikunnan silloisen hankintaosaston tehokkuudesta. Tinkiminen
suoritettiin siten, että markkamäärää
ei pyritty alentamaan vaan käytössä
olevalla summalla haluttiin enemmän kalustoa. Tämähän sopi hyvin
tankkimiehille, mutta myös Saabille.
Kun suomalainen osapuoli lupasi esimerkiksi aikaistaa maksuja muutamalla kuukaudella, saatiin aina yksi
simulaattori lisää. Kirjoittaja kyllä
ymmärtää, että Omanin tapauksessa
ei ehkä tarvinnut tinkiä.
Lähde: ASDNews
- PTh -
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Majuri Tommi Lappalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu

Venäjä kasvattaa
puolustusmenojaan
Viime vuosien aikana Venäjä on kasvattanut merkittävästi puolustukseen
ja asevoimien materiaaliseen kehittämiseen käytettyjä varoja. Viimeisimpien suunnitelmien mukaan muutaman seuraavan vuoden aikana puolustukseen käytetyt määrärahat lähes
kaksinkertaistuvat. Tämän vuosikymmenen loppuun saakka ulottuvan
varusteluohjelman puitteissa asevoimien materiaaliseen kehittämiseen
on suunniteltu käytettävän lähes 500
mrd euroa. Puolustukseen käytetään
lähes viidennes valtion menoista.
Varusteluohjelma on osa vuonna 2003 aloitettua uudistusohjelmaa,
jossa pyritään asevoimien laaja-alaiseen kehittämiseen. Aluksi reformi
eteni hitaasti, mutta Georgian sodan
kokemukset ja valtiontalouden suotuisa kehitys antoivat vauhtia uudistuksille. Asevoimien reformin keskeinen tavoite on kehittää organisaatiorakenteita ja joukkojen toimintatapamalleja. Toistuvasti on korostettu
korkean valmiuden joukkojen kehittämisen tärkeyttä. Tavoitteena on entistä pienempien, mutta notkeampien joukkorakenteiden kehittäminen.
Uudistuksilla tavoitellaan operaatioiden tehokkuuden ja koordinoinnin parantumista ja komentoketjun
yksinkertaistamista. Osaltaan pyritään kehittämään puolustushaarojen
välisen yhteistoiminnan tehokkuutta.

Asevarusteluohjelman
keskeinen sisältö
Lähes puolet käynnissä olevan varusteluohjelman rahoituksesta on tarkoitus suunnata ydinasevoimien laadulliseen kehittämiseen. Käytännössä tämä
tarkoittaa uuden maalta laukaistavan

mannertenvälisen ohjusjärjestelmän
sekä uuden ydinsukellusveneen kehittämistä ja aseistamista. Tavoitteena on
varmistaa, että jatkossakin Venäjä kykenee säilyttämään ydinasepariteetin
Yhdysvaltojen suhteen.
Varusteluohjelman toinen prioriteetti on mannertenvälisten ohjusten uhkaan liittyvän puolustuskyvyn
parantaminen. Tarkoitus on modernisoida ennakkovaroitusjärjestelmän
nykyisiä valvonta-asemia ja kehittää
avaruudesta kohdistuvan uhkan torjuntakykyä.
Varusteluohjelman ehkä keskeisin tavoite on uusia tavanomaisten
joukkojen vanhaa neuvostoaikaista
kalustoa nykyaikaisella materiaalilla.
Vuosikymmenen loppuun mennessä
asevoimien materiaalista pitäisi olla
70 % modernia kalustoa, kun sitä nyt
on vain noin kymmenesosa. Maavoimille on tarkoitus hankkia uusia johtamisjärjestelmiä, uudenlaisia tykistöohjus- ja ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä sekä panssariajoneuvoja ja kuljetuskalustoa. Ilmavoimille hankitaan
monitoimihävittäjiä ja monikäyttöisiä
helikoptereita. Lisäksi keskeisenä tavoitteena on täysin uuden hävittäjäkoneen kehittäminen. Merivoimille
hankitaan moderneja pinta-aluksia ja
niissä käytettäviä uusia täsmäaseita.

tuotantolaitosten tutkimus- ja kehittämistoiminta oli hyvin vähäistä.
Kehityksen kelkasta tiputtiin ja läntisen etumatkan kuromisessa on omat
haasteensa. Asevalmistajat ovat tällä
hetkellä monelta osin kykenemättömiä tuottamaan nopealla aikataululla
moderneja asejärjestelmiä. Ongelmina ovat myös teollisuudenalaa vaivaava kilpailun puute ja tehottomuus, ulkomaisten investointien vähäisyys ja
laajasti yhteiskuntaa vaivaava korruptio. Näin ollen voidaan perustellusti
väittää, että varusteluohjelman toteutuminen suunnitellussa laajuudessa
edellyttää myös Venäjän puolustusvälineteollisuuden modernisointia.
Osittain kotimaiseen tuotantoon liittyviä ongelmia voidaan paikata ulkomaisilla materiaalihankinnoilla.
Toinen asevarusteluohjelman toteutumiseen vaikuttava tekijä on sidoksissa Venäjän talouden yleiseen
kehittymiseen. Valtiontalouden rakenteellisena heikkoutena on talouskasvun riippuvuus raaka-aineiden vientihinnoista. Vaikka talouden
rakenteita on pyritty kehittämään,
energiasektori tuottaa edelleen lähes puolet valtion tuloista. Näin ollen
pienilläkin energian maailmanmarkkinahinnan muutoksilla on merkittävä vaikutus Venäjän valtion tuloihin.

Varusteluohjelman tavoitteet ylioptimistisia?

Miksi Venäjä varustautuu?

Varusteluohjelman toteutumista arvioitaessa keskeinen kysymys on, kykeneekö Venäjän puolustusvälineteollisuus tuottamaan nykyaikaista
aseistusta ja sotamateriaalia suunnitellulla tahdilla. Ongelmana on, että
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen

Osaltaan mittava varusteluohjelma
on merkki Venäjän suurvalta-aseman vahvistumisesta. Venäläisessä
turvallisuusajattelussa korostuu, että
asevoimia ei kehitetä pelkästään olemassa olevia uhkia vastaan. Suurvalta-asema edellyttää, että maalla on
››
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oltava mittava sodankäyntipotentiaali. Ilman vahvoja ja
nykyaikaisia asevoimia suurvalta-asema ei ole uskottava.
Kasvavia puolustusmenoja ja varusteluohjelman merkitystä arvioitaessa on myös huomioitava, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän sotavarustusta ei uudistettu juuri lainkaan. Materiaalihankkeiden ja harjoittelutoiminnan volyymi romahti useaksi vuodeksi. Talouden
vahvistumisen myötä viime vuosien aikana on syntynyt
mahdollisuus paikata asevoimien materiaalisia puutteita.
Tältä osin mittava varusteluohjelma voidaan nähdä melko
luontevana toimena vanhentuneen kaluston uusimiseksi.
Venäjän valtiojohto on toistuvasti korostanut puolustusmenojen kasvattamisen ja asevoimien materiaalisen
kehittämisen tarpeellisuutta. Ensi kevään presidentinvaalien jälkeen ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia
sotilaspolitiikassa tai yleisesti turvallisuuteen liittyvissä
strategisissa valinnoissa. Jatkossakin sotilaallisen turvallisuuden kysymykset säilyvät keskeisenä ulkopoliittisen
orientaation ohjenuorana ja asevoimien kehittämisen keskeiset prioriteetit pysyvät entisellään.
Tulevaisuudessa on mielenkiintoista seurata lisääntyykö yhteiskunnallinen paine käyttää valtion varoja yhä
enemmän yhteiskunnan infrastruktuurin kehittämiseksi ja kansalaisten yleisen hyvinvoinnin parantamiseksi.
Nähtävissä oleva kansalaisten lisääntyvä tyytymättömyys
nykyhallintoa kohtaan saattaa edellyttää erilaisten sosiaaliohjelmien rahoituksen lisäämistä puolustusbudjetin
ja asevarusteluohjelman kustannuksella.
Kaiken kaikkiaan varusteluohjelman toteutumiseen
liittyy paljon epävarmuustekijöitä ja laajojen uudistusten
läpivieminen kestää varmasti kuluvan vuosikymmenen
ajan. Toteutuessaankin käynnissä oleva varusteluohjelma ei yksistään riitä ratkaisemaan Venäjän asevoimien
kaikkia ongelmia.
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Markkinat
Markkinointiasiamies
Ahti Piikki
ILMASK
PL5, 41161 Tikkakoski
Puh. 0299 253207
ahti.piikki@mil.fi

UUSI MYYNTIARTIKKELILIPPALAKKI

ITY:n logolla varustetut tyylikkäät
lippalakit
Hinnat:
12 € L.A lippis (vasemmanpuoleinen)
20 € Gang lippis musta/valkoinen
(oikeanpuoleinen)

Vierustie 14 • 96320 Rovaniemi
Puhelin 0207 800 330 • Telefax 0207 800 331
lukkokero@turvaykkoset.fi
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Tuotteita tilattavissa markkinointi
asiamieheltä sekä netistä yhdistyksen markkinat sivulta (www.ilmatorjunta.fi) – osta omasi, tuotteita rajattu
määrä!

yhdistys

JÄRJESTÖSIHTEERI TIEDOTTAA

MERKKIPÄIVÄT
Merkkipäivät palsta muuttuu tästä lehdestä alkaen. Ilmatorjuntayhdistys pitää yllä yhdistyslain velvoittamaa jäsenluetteloa, johon
kerätään jäseniltä seuraavia tietoja: nimi, sotilasarvo, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Syntymäaika on osa
jäsenluetteloa, jonka julkaisemiseen on oltava jäsenen suostumus.
Henkilötietolain mukaan jäsenluettelon julkaiseminen on mahdollista, mikäli se on yhdistyksen sääntöjen ja siltä pohjalta arvioituna
yhdistyksen määrittelemän jäsentietojen käsittelyn tarkoituksen
mukaista. Tähän nojaten Ilmatorjuntayhdistyksen hallitus on päättänyt, että syntymäpäivätietoja ei enään automaattisesti julkaista.
Mikäli kuitenkin haluat, että syntymäpäiväsi huomioidaan Ilmatorjuntalehdessä, niin ilmoita asiasta sähköpostilla osoitteeseen timo.
tolkki@mil.fi

UUSIIN TEHTÄVIIN
Everstiluutnantti Reijo Alanne apulaisosastopäälliköksi hallintoosastolle Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunnassa 1.10.2011
- 31.3.2012 väliseksi ajaksi.
Everstiluutnantti Markku Ilvonen sektorin johtajaksi operatiiviselle osastolle Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa 1.10.2011
lukien.
Everstiluutnantti Matti Toivettula sektorin johtajaksi operatiivisen
osaston kehittämissektorille Pääesikunnassa 1.12.2011 lukien.
Eversti Timo Rotonen maavoimien huoltopäälliköksi Maavoimien
Esikuntaan 1.1.2012 lukien.
Everstiluutnantti Jarmo Sinkkonen osastoesiupseeriksi johtamisjärjestelmäosastolle Maavoimien Esikuntaan 1.1.2012 lukien.
Everstiluutnantti Petri Kuparinen apulaisosastopäälliköksi operatiiviselle osastolle Maavoimien Esikunnassa 1.1.2012 lukien.
Majuri Roi Helminen Itä-Uudenmaan aluetoimistoon Etelä-Suomen Sotilasläänin Esikunnassa 1.10.2011 lukien.

Ilmatorjuntayhdistys ry
Järjestösihteeri
Yliluutnantti Timo Tolkki
2.OITPTRI/HELITR/PSPR
PL 5, 13701 Parolannummi
Puh 0299 442 568
timo.tolkki@mil.fi

YLENNYKSIÄ
1.11.2011
Majuriksi yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneet
upseerit
Antti Hauvala
ISSLE
Tommi Lappalainen
MPKK
Pekka Passinen
MAAVE
Timo Rissanen
VKOEL
Pasi Seppälä
MAAVMATLE
Petri Sipilä
KARPR
Jussi Ylimartimo
ESSLE
6.12.2011
Everstiluutnantiksi
Aki Hotti		

MPKK

Majuriksi
Ari Paavola

MPKK

Kapteeniksi
Pauliina Hirvonen
Jari Niemi		
Insinöörikapteeniksi
Jani Lamminen
Jarno Huotari

KARPR
PE
PSPR
ILMASK

Ilmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et
halua, että siirtoasi huomioidaan tai jos haluat, että
reservin ylennyksesi huomioidaan lehdessä niin ota
yhteyttä järjestösihteeriin timo.tolkki@mil.fi

IT-SÄÄTIÖN ASIAMIES VAIHTUI
Uusi Ilmatorjuntasäätiönasiamies on majuri Jussi Ylimartimo.
Yhteystiedot:
Etelä-Suomen Sotilasläänin esikunta
PL 169, 00141 HELSINKI
puh. 0299 420 351
email jussi.ylimartimo@mil.fi
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KENESTÄ VUODEN
ILMATORJUNTAUPSEERI 2012
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 31.1.2012
mennessä yhdistyksen hallitukselle osoitteella:
Kari Kokkomäki
OPOS/PSPRE/PSPR
Parolannummentie 219 / PL 5
13701 Parolannummi
Päätös julkaistaan yhdistyksemme
vuosikokouksessa Tuusulassa 24.3.2012.
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
2011 maj Jarkko Metsänvirta

INFOA LEHDEN
MATERIAALIN
TOIMITTAMISESTA

Liity jäseneksi
Ilmatorjuntayhdistykseen!

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

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

yhdistys

Tervetuloa yhdistykseemme!
Ilmatorjuntayhdistys on ilmatorjuntakoulutettujen, ilmatorjunnasta kiinnostuneiden yhteinen aatteellinen ja
toiminnallinen yhdistys. Toimimme
eri puolella Suomea, pääosin entisillä ja nykyisillä paikkakunnilla, joilla
on ollut tai edelleen on ilmatorjuntajoukko-osastoja. Ilmatorjuntajärjestöjen – yhdistys osastoineen, Ilmatorjuntasäätiö ja Ilmatorjuntamuseo
- keskeinen toimintapaikka on osastojen toimintapaikkakuntien lisäksi
Tuusula, jossa on tänä vuonna 50
vuotta täyttänyt Ilmatorjuntamuseo.
Yhdistyksellämme on runsaat
1.500 jäsentä, joiden ikähaitari on
18 – 95 vuotta. Jäsenet ovat it-koulutettuja reserviläisiä tykkimiehestä upseereihin, entisiä ja nykyisiä
aktiivihenkilökuntaan kuuluvia tai
muuten toiminnasta kiinnostuneita.
Jäsenet ovat yhdistyksemme jäseniä,
jotka toimivat haluamassaan osastossa/killassa/kerhossa.
Näitä yhdistyksen osastoja on
tällä hetkellä yhdeksällä paikkakunnalla. Osastoilla on yhteistyösuhde
alueellaan sijaitsevaan ilmatorjuntajoukko-osastoon, joita puolustusvoimain organisaation kehittymisen
myötä on nykyisin kolme Parolassa
HELITR, Vekarajärvellä SALPITPSTO ja Rovaniemellä LAPITR sekä
llmasotakoulu Jyväskylässä.
Yhdistyksellä on kuusi toimivaa
osastoa: Helsingin Reserviupseerien
Ilmatorjuntakerho, Hämeen osasto,
Päijät-Hämeen osasto, Pirkanmaan
osasto, Kymen osasto ja Keski-Suomen osasto. Yhdistyksen uusien sääntöjen mahdollistaessa kaikkien henkilöstöryhmien jäsenyyden on yhdistyskenttääkin yksinkertaistettu. Tämän
seurauksena Lapissa yhdistyksen jäsenet voivat osallistua Lapin Ilmatorjuntakillan toimintaan, sama tilanne

on Varsinais-Suomessa, jossa jäsenet
voivat osallistua Turun Ilmatorjuntakillan toimintaan ja Helsingissä Helsingin
Ilmatorjuntakillan toimintaan, Kymessä myös SalItPston Killan toimintaan.

–– jäsenten yhteiset kokoontumiset
retkineen ja saunailtoineen
–– matkat lähelle ja kauas:
˚˚ Suomessa perinnepaikkoihin,
joukko-osastoihin sekä Lohtajan it-leirille
˚˚ Viroon, Karjalaan, Lontooseenkin Pirkanmaan osaston järjestämänä
–– tutustumiset joukko-osastoihin
Yhdistys hallituksen johdolla taasen
• harjoittaa julkaisutoimintaa: Ilmatorjuntalehti sekä Ilmatorjunnan vuosikirja
• järjestää tilaisuuksia seminaareineen
• on yhteistyössä muiden it-yhteisöjen kanssa
• pitää yhteyttä aselajin johtoon
• kehittää yhdistyksen toimintaa ja
avustaa osastojen toimintaa.

Kunkin osaston toiminta on avointa kaikille yhdistyksemme jäsenille.
Turkulainen jäsenemme voi osallistua Pirkanmaan osaston järjestämiin
perinnematkoihin mm Karjalaan.
Lahtelainen jäsenemme on tervetullut Hämeen osaston vuotuiseen ilmatorjuntaseminaariin Parolassa. Tietoa
tapahtumista saat Ilmatorjuntalehdestä
sekä yhdistyksemme nettisivuilta.
Yhdistyksemme toiminta painottuu
osastojen järjestämiin tilaisuuksiin,
joita ovat mm.
–– erilaiset perinnetoiminnat tykkien
huoltamisineen ja vierailuineen
–– ilmatorjunnan juhlapäivät etenkin
Ilmatorjunnan vuosipäivä 30.11.
–– erityyppiset seminaarit, koulutustapahtumineen

Yhdistyksemme toimintaan pääset
mukaan ottamalla yhteyttä osastojemme yhteyshenkilöihin tai suoraan
yhdistyksemme puheenjohtajaan ja
järjestösihteeriin.
Jäsenenä:
• pääset mukaan mukavaan ja mielenkiintoiseen toimintaan
• seminaareihin, tapahtumiin, juhliin, matkoille
• saat laadukkaan Ilmatorjuntalehden neljä kertaa vuodessa
• joka toinen vuosi Ilmatorjunnan
vuosikirjan
Liity jäseneksemme!
Voit ottaa yhteyttä järjestösihteeriimme Timo Tolkkiin, timo.tolkki@mil.
fi. Nettisivuiltamme ilmatorjunta.fi
löydät lisää tietoa toiminnastamme
yhteystietoineen.
-HallitusIlmatorjunta 4/2011 • 41
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Ilmatorjuntayhdistyksen
verkkosivut uudistuvat
Artikkelissa tarkastellaan yhdistyksen uudistuvien verkkosivujen rakennetta sekä pyritään
selventämään lukijalle oleelliset
muutokset. Kirjoittaja on toiminut Ilmatorjuntayhdistyksen
verkkosivujen ylläpitäjänä ts.
webmasterina vuodesta 2009
lähtien.
Uudistuksen taustat
Verkkosivuilla on vuosittain tuhansia
kävijöitä. Verkkosivut ovat yhdistykselle tärkeä kanava ulospäin. Nykyiset verkkosivut ovat yleisilmeeltään
jo hiukan vanhentuneet, joten paikka
uudistukselle on olemassa.
Yhdistyksen hallituksessa tehtiin
päätös uudistuksesta tämän vuoden
alkupuolella, jonka perusteella uusien verkkosivujen uudistusta toteuttamaan valittiin Pohjois-Karjalan
ammattiopisto Outokummussa. Sivujen ulkoasun suunnittelu ja koodaus suoritettiin oppilastyönä. Uudet
verkkosivut ovat tätä kirjoitettaessa
lähes valmiit ja vaativat ainoastaan
pienien yksityiskohtien hiomista.

Merkittävimmät muutokset
sivujen rakenteessa
Ulkoasu ja sivujen värimaailma kokonaisuudessaan on muuttunut merkittävästi. Uudella ilmeellä on pyritty lisäämään varsinkin nuoremman
sukupolven kiinnostusta yhdistystä
ja sen toimintaa kohtaan.
Heti aluksi muutoksena käyttä42 • Ilmatorjunta 4/2011

jälle näkyy aloitussivu, josta voi valita jatkaako pääsivulle vai halutessaan
jäsenhakemuslomakkeelle. Itse pääsivu on huomattavasti edeltäjäänsä
selkeämpi ja siitä on karsittu kaikki
ylimääräinen pois.
Sivu on jaettu kolmeen osaan. Ylhäällä on logo ja yhdistyksen nimi
sekä navigointipalkki. Sivun vasemmassa reunassa on niin ikään navigointipalkki. Nämä palkit linkkeineen ovat esillä koko ajan siirryttäessä sivulta toiselle, joka takaa helpon
ja selkeän navigoinnin sivustolla. Sivun keskiosa on varattu eri sivujen
sisältöä varten. Aloitussivulla keskiosan taustaa koristaa Ilmatorjuntayhdistyksen logo ja esillä on erilaisia
ilmatorjunta-aiheisia valokuvia, jotka saa halutessaan suurennettua.
Etusivulta löytyvät linkit ovat
pääosin samat vanhan sivuston kanssa, mutta termejä on osittain muu-

tettu selkeämmiksi. Esimerkiksi
yläpalkista löytyy linkki ”MYYNTITUOTTEET”, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä MARKKINAT.
Etusivulta aikaisemmin löytyneet
ilmoitukset sekä tapahtumat voi nyt
löytää yläpalkin linkistä “AJANKOHTAISTA”.

Verkkolehden julkaisu
Ilmatorjunta-lehti julkaistaan jatkossa edelleen yhdistyksen verkkosivuilla samalla periaatteella yhden lehden
viiveellä. Nyt kaikki lehteen liittyvät
asiat on sijoitettu erikseen yläpalkissa olevan linkin “LEHTI” taakse. Lehti julkaistaan edelleen PDFversiona, jolloin se on helppo lukea
sähköisessä muodossa. Muutoksena
aikaisempaan, lehtiarkistoihin pääsy
on tarkoitettu ainoastaan Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenille, jotka saavat
jäsenosuudelle pääsyä varten salasa-

nan. Salasanan saa jäsensihteeriltä lähettämällä pyynnön sivulta löytyvällä
palautelomakkeella.

Materiaalin toimittaminen
verkkosivuille
Kuten tekstissä aikaisemmin mainittiin, webmaster hoitaa pääasiassa materiaalin lisäämisen sivuille.
Materiaali toimitetaan sähköpostilla
osoitteeseen webmaster@ilmatorjunta.fi. Kun esimerkiksi yhdistyksen osasto tai kilta haluaa toimittaa
aineistoa sivuilleen, se voi lähettää
materiaalin esimerkiksi Word-asiakirjana tai tekstin sähköpostilla ja
mahdolliset kuvat liitetiedostoina.
Webmaster toimittaa materiaalin sivuille lähettäjän ohjeiden mukaan.
Samoin toimitaan esimerkiksi tulevien tapahtumien sekä muiden ilmoitusasioiden yhteydessä.

ILMATORJUNNAN
VUOSIKIRJA 2011-2012
Ilmatorjunnan vuosikirjalla on jo verrattain pitkät perinteet, sillä
ensimmäinen vuosikirja julkaistiin vuonna 1966. Ilmatorjunnan
vuosikirja 2011-2012 on järjestyksessään jo 21. Ja se julkaistaan
Ilmatorjuntayhdistyksen vuosikokouksessa 24.3.2012. Kirjan teema
on ”Ilmapuolustuksen ammattisotilaiden ja kadettien koulutus”.
Vuosikirjan päätoimittajana toimii everstiluutnantti Vesa Sundqvist.
Kirjan julkaisukustannukset pyritään kattamaan mainosilmoituksista
saatavilla tuloilla. Tätä varten kaikkien mahdollisten ilmatorjuntahenkisten tukijoiden tuki on toivottavaa. Lähde sinäkin tukemaan
vuosikirjan julkaisua!		

MAINOSILMOITUS
Julkaisu tuotetaan painettuna versiona. Julkaisun sivun koko on A5.
Ilmoitukset sijoitetaan kehyksen sisälle. Kaikissa osasivuissa ilmoituksen voi valita pysty- tai vaakamallisen ilmoitustilan, oheisen kuvan
mukaisesti pl. 1/16 sivua, jota ei ole ollenkaan.

Lopuksi
Sivut ovat nyt ulkoasultaan siistimmät ja modernimmat sekä selkeämmin jaotellut. Sivuston jatkokehityssuunnitelmissa on myös sisäänkirjautumismahdollisuus (rekisteröinti)
jäsenille, joka mahdollistaa erityiset
palvelut, kuten osoitteenmuutos jne.
Lisäksi hallituksen jäsenten ja
osastojen sähköpostiosoitteet uudistetaan. Osastoille tulee oma sähköpostiosoite muotoa osasto@ilmatorjunta.fi sekä hallituksen jäsenille
tulee osoite muotoa tehtävä@ilmatorjunta.fi.
Verkkosivuja tullaan jatkossa
edelleen kehittämään yhdistyksen
hallituksen linjausten sekä lukijoiden palautteen mukaisesti entistä
enemmän lukijakuntaa palveleviksi.
Palautetta tai kysymyksiä sivuista voi vapaasti lähettää osoitteeseen
webmaster@ilmatorjunta.fi.
Robert Aura
Webmaster

Ilmoitussopimusten hinnat ja koot:
Nimi-ilmoitus (painetaan
yrityksen nimi)
100 €
1/8 sivua
200 €
1/4 sivua
300 €
1/2 sivua
500 €
1/1 sivua
1000 €
Lisätietoja:
Vesa Sundqvist
(vesa.sundqvist@mil.fi)
Jussi Ylimartimo
(jussi.ylimartimo@mil.fi)

Ilmatorjuntalehden ilmestymisaikataulu 2012
LEHTI

TEEMA

MATERIAALIN
ILMESTYY ERÄPÄIVÄ

1/2012 Ilma-aseen kehitys

vko 10

19.2.2012

2/2012 Ammunnat ja leirialueet

vko 24

15.5.2012

3/2012 Yhdistyskenttä

vko 38

31.8.2012

4/2012 Puolustusvoimauudistus vko 51

2.12.2012
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ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN
JÄSENMATKA 2012
24.-25.3.2012
Lähde mukaan yhdistyksen jäsenmatkalle!
Ainutkertainen mahdollisuus päästä tutustumaan
Viron Ilmatorjunnan nykytilaan ja Viron ilmapuolustuksen historiaan!
Ohjelma
La 24.3.2012
13.45 Kokoontuminen Länsisataman terminaalissa
14.30 Laivamatka Tallinnaan Tallink M/S Star (Tallinnassa klo 16.30)
Majoittuminen hotelliin Tallinnassa (Tallink Spa & Conference Hotel)
18.00-20.00 Tutustuminen/vierailu johonkin Tallinnan kohteeseen
Päivällinen
Su 25.3.2012
Aamupala hotellilla
08.30-10.00 Bussikuljetus Tallinna - Tapa
10.00-14.00 Tutustuminen Tapan ilmatorjuntatukikohtaan
Esitelmä Viron ilmatorjunnasta
Tutustuminen Viron ilmatorjuntakoulutukseen
Tutustuminen vanhaan Neuvostoliiton lentotukikohtaan
Ohessa lounas varuskunnassa
14.00-15.00 Paluu Tallinnaan
15.00-17.00 Omatoimista ohjelmaa ja tutustumista Tallinnassa
17.30 Laivamatka Helsinkiin Tallink M/S Superstar
(Helsingissä klo 19.30)
Matka järjestetään avec-matkana ja puolisoille järjestetään mahdollisuus vaihtoehto-ohjelmaan. Matkalle otetaan mukaan 40 ensimmäistä ilmoittautunutta.
Matkan alustava hinta on 120€/henkilö. Hinta sisältää matkat, majoituksen (ml.
aamupala) sekä tutustumiskäynnit.
Ilmoittautumiset 20.2.2012 mennessä yhdistyksen sihteerille sähköpostilla
sihteeri@ilmatorjunta.fi. Ilmoittautuneille lähetetään tarkemmat matkaohjeet
11.3.2012 mennessä.
-Hallitus-
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ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN
VUOSIKOKOUS 24.3.2012

Ilmatorjuntayhdistys ry:n vuoden 2012 vuosikokous järjestetään Tuusulassa Ilmatorjuntamuseolla (Klaavolantie 2, Tuusula) 24.3.2012.
Ohjelma:
Klo 10:00 Kahvit
Klo 10.15 Palkitsemiset
Klo 10.30 Yhdistyksen vuosikokous
Kokouksen jälkeen lounas
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 7 § mukaiset vuosikokousasiat. Mikäli yhdistyksen jäsen tai osasto haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallituksen sihteerille viimeistään 31.1.2012
mennessä.
Kirjalliset esitykset vuosikokouksessa palkittavista ja huomioitavista yhdistyksen
jäsenistä on tehtävä 31.1.2012 mennessä hallituksen sihteerille osoitteella:
Kari Kokkomäki
OPOS/PSPRE/PSPR
Parolannummentie 219 / PL 5
13701 Parolannummi
Email: sihteeri@ilmatorjunta.fi
Ilmoittautuminen vuosikokoukseen pyydetään 29.2.2012 mennessä sähköpostitse
(tai kirjallisena em. osoitteeseen) yhdistyksen hallituksen sihteerille. Ilmoittautumiset
tarvitaan lounas ja kahvitarjoilun järjestämiseksi.
Vuosikokouksen jälkeen on mahdollisuus osallistua yhdistyksen jäsenmatkalle
Viroon. Jäsenmatkasta on lehdessä erillinen ilmoitus.
ITY:N HALLITUS TOIVOTTAA SINUT JÄSENENÄ TERVETULLEEKSI !
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Jorma Setälä 90-vuotta
Ilmatorjuntaveteraani, yliluutnantti,
metsänhoitaja Jorma Ensio Setälä
vietti 90-vuotispäiväänsä läheistensä seurassa 2.lokakuuta 2011. Hän
syntyi Helsingissä 2.10.1921 ja pääsi ylioppilaaksi SYK:sta 31.5.1941.
Hän palveli Ristiinan suojeluskunnassa sekä Helsingin tykistösuojeluskunnassa, sen It.patterissa ja Helsingin Ilmatorjuntasuojeluskunnassa 1.5.1939-31.5.1941. Jatkosodan
aikana hän palveli ilmatorjuntajoukoissa 4.6.1941-24.11.1944, josta
ajasta 1.6.-29.10.1942 upseerioppilaana 5.It.Uk:ssa Santahaminassa
ja 30.11.1942-24.6.1944 vänrikkinä
5.Rask.ItPtri:ssa Taivaskalliolla patteriupseerina, tulenjohtoupseerina
ja vt. patterin päällikkönä mm. kolmannen suurhyökkäyksen aikana
26.-27.2.1944. Palvelus jatkui 25.6.3.8.1944 1.Rask.ItPtrin vt. päällikkönä Länsi-Mustalla, 4.8.-13.10.1944
62.Rask.ItPtrin tulenjohtoupseerina
ja vt. päällikkönä Kaivopuistossa sekä
13.10.-24.11.1944 ItR 1:n Rask.ItPsto
3:n torjuntapäällikkönä Viikissä.
Setälän erityinen ansio oli, että
hän ideoi keväällä 1943 raskaan tykistön yötorjuntakranaatin, ns. valokranaatin, jossa osa räjähdysaineesta,
trotyylistä, korvattiin magnesiumilla.
Hänen johdollaan tehtiin ensimmäinen koeammus, jota kokeiltiin toukokuun puolivälissä 1943 ”Taivas”patterilla. Seuraavat koeammunnat
tehtiin rykmenttiupseeri, majuri Niilo
Simojoen johdolla ”Santa”-patterilla,
minkä jälkeen rykmentinkomentaja,
everstiluutnantti Pekka Jokipaltio antoi 17.7.1943 käskyn yötorjuntakranaattien käytöstä. Kun helmikuussa
1944 Helsingin taivaalle ammuttiin
76 mm Boforseilla ja ns. SS-tykeillä
sulkuja, käytettiin juuri näitä yötorjuntakranaatteja, joiden pelotusvoima
46 • Ilmatorjunta 4/2011

oli ilmeinen. Räjähtäessään tällainen
kranaatti antoi mahtavan kirkkaan
salamavälähdyksen, joka tavallisen
kranaatin valovoimaan verrattuna oli
useampikymmenkertainen. Vihollislentäjät pudottivatkin pomminsa
enimmäkseen kaupungin ulkopuolelle ja kääntyivät takaisin tulosuuntaansa. Pommeista päätyi vain murto-osa
tarkoitettuihin kohteisiinsa ja Helsinki
pelastui.
Jorma Setälä oli perehtynyt 76
mm Bofors- ja 88 mm RMB-kalustoon sekä Vickers-, Lambda- ja Delta-tulenjohtokoneisiin, kuten myös
Barr&Stroudin ja Zeissin optisiin 4
m:n etäisyysmittareihin. Hänet siirrettiin reserviin 3.6.1943. Kertausharjoituksiin Jorma osallistui 1957
Hyrylässä, Lohtajalla ja Rovajärvellä koulutustarkoituksena RaskItpston komentajan tehtävät sekä 1964
Helsingissä ja Lohjalla Ilmasuojelun
kaukoapuosastojen johtajien koulutuspäivillä, määrättynä Mikkelin läänin kaukoapuyksikön johtajaksi. Hänet ylennettiin res.luutnantiksi 1957
ja res.yliluutnantiksi 1968. Vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön Jorma

Setälä on osallistunut suojeluskuntavuosiensa lisäksi sotien jälkeen mm.
Keski-Helsingin Sotaveteraanit ry:n
Pohjola-Yhtiöiden Sotaveteraanikillassa hallituksen jäsenenä 10 vuotta,
Helsingin It-rykmentin killan hallituksen jäsenenä 18 vuotta sekä valtuuskunnassa 8 vuotta ja on HelItR:n
killan kunniajäsen.
Setälä on pitänyt eri tilaisuuksissa
esitelmiä Helsingin sodanaikaisesta
ilmatorjunnasta ja kirjoittanut aiheesta eri julkaisuihin kuten ”Helsingin
ihme, 60 vuotta ItR1:n torjuntavoitosta”, It-upseeri 1/2004. Hänet on palkittu useilla sodan- ja rauhanaikaisilla
kunniamerkeillä – viimeksi vuonna
2005 Puolustusvoimain kultaisella
ansiomitalilla. Perusteluna oli juuri
yötorjuntakranaatin ideointi.
Setälän varsinainen työelämä kului erilaisissa metsänhoitajan tehtävissä. Valmistuttuaan Helsingin Yliopistosta metsänhoitajaksi 3.3.1949 hän
toimi 1949-51 Metsähallituksessa,
1952-57 Suomen Metsänhoitajaliiton toiminnanjohtajana ja samanaikaisesti Hgin Yliopiston maa- ja metsätieteellisen tiedekunnan notaarina,
1957-86 Pohjolan Mikkelin alue- ja
konttorinjohtajana sekä Pohjolan
Metsätalousosaston johtajana eläkkeelle siirtymiseensä saakka 1986.
Vapaa-aikoinaan hän on toiminut mm.
Helsingin Ristiinaseuran puheenjohtajana, Luoteis-Helsingin Rotaryklubin ja Setälä- ja Krohn-sukuseurojen
hallitusten jäsenenä – hänen isoisänsähän oli tunnettu suomenkielen kehittäjä Eemil Nestor Setälä.
Toivotamme onnea ja terveyttä!
-Otto WahlgrenProfessori, tkm, Setälän alainen
1944 Taivas-patterilla kk:n
johtajana ja tj.miehenä
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Pirkanmaan ilmatorjunta juhli
ilmatorjunnan vuosipäivää

Killan lipun saivat Veikko Mäkelä (vas) ja Veijo Keskinen. Jukka Mäkinen
palkittiin vuoden kiltalaisena

Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerit ja Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta
ry. juhli Ilmatorjunnan vuosipäivää
30.11.201109. Vuosipäivän iltajuhlaan oli saapunut viettämään kaikkiaan 39 henkeä. Päättyvä vuosi 2011
on ollut Pirkanmaan ilmatorjunnan
osalta jälleen tapahtumia täynnä.
Vuosi on sisältänyt toimintasuunnitelman mukaisesti mm. historiaretkiä, tykkitalkoot, kesä ja syyskauden
saunatilaisuudet, muistomerkkien ylläpitoa sekä osallistumisia erilaisiin
seminaareihin ja juhlapäiviin.
Vuosipäivän juhlan avasi Pirkanmaan it-upseerien puheenjohtaja everstiluutnantti Reijo Alanne.
Tilaisuudessa palkittiin vuoden aikana menestyneitä henkilöitä. Historian
havinaa oli erityisesti eversti Erkki
Eskelisen suorittama Muurilan kastetodistusten jako. Todistuksen saaneet
olivat Muurilaan suuntautuneen historiaretken yhteydessä toteuttaneet
perinteisen Muurilan kasteen Ankka-

lammessa. Tästä annetut todistukset
oli laadittu alkuperäisten todistusten
mukaisiksi. Apuja todistusten laadintaan oli saatu Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston historiikki teoksesta.
Todetaan, että tänä vuonna vuoden
ilmatorjuntaupseeriksi valittu majuri Jarkko Metsänvirta on suorittanut
kasteen kolme kertaa. Vuoden kil-

talaisena palkittiin Jukka Mäkinen,
joka sai haltuunsa Auvo Villasen luovuttaman 40 ItK pienoismallin.
Ennen juhlapäivällistä ja vapaata keskustelua everstiluutnantti Vesa
Tuunainen piti esitelmän ilmatorjunnan nykytilanteesta ja tulevasta kehityksestä. Tiivis ja mielenkiintoinen
esitelmä todisti ilmatorjunta-aselajin
ja -järjestelmien kehittyneen huiman
askeleen eteenpäin. Olemme selkeästi etulinjassa.
Vuosipäivätilaisuus oli jälleen
onnistunut ja osallistujat olivat selvästi tyytyväisiä. Tilaisuus antoi
mahdollisuuden virallisen osuuden
jälkeen mukavaan keskusteluun
ja muisteluun kuten vuosipäivänä
kuuluukin tehdä. Pirkanmaan ilmatorjuntaupseerit ja Pirkanmaan Ilmatorjuntakilta ry. toivottavat kaikille
jäsenilleen ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulua ja tapahtumarikasta vuotta 2012.
-Reijo Alanne-

Tuloksena turvallisuus
www.oricopa.ﬁ
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Keski-Suomen osasto juhli IT-vuosipäivää
ITY:n Keski-Suomen osasto juhli
Ilmatorjunnan vuosipäivää Jyväskylässä hieman etuajassa eli 18.11.
Tämä siksi, että varsinaisena vuosipäivänä osa aktiivipalveluksessa
olevista jäsenistämme oli Lohtajalla
ilmapuolustusharjoituksessa.
Nautimme yhdessä seuralaistemme kanssa juhlaillallisen, jota edelsi
huomionosoitusten jako. Ilmatorjunnan tarkastajan myöntämä Ilmatorjunnan ansioristi ojennettiin osastomme johtotehtävissä ansiokkaan
työn tehneelle reservin yliluutnantti Ilpo Viharille. Hän on ollut osastomme jäsen 31 vuotta, hallituksen
jäsen 27 vuotta ja puheenjohtajana
vuosina 1993-2000. Osastomme hallituksessa aktiivisesti toiminut reservin luutnantti Jari Linna palkittiin
myös. Hänelle luovutettiin osaston
perinnekello.

IT-upseerin kokemuksia
EU:n taisteluosastosta
Ilmasotakoulun apulaisjohtaja,
everstiluutnantti Pertti Kelloniemi
esitelmöi kokemuksistaan Euroopan
Unionin taisteluosastossa (Nordic
Battlegroup, NBG 11), jonka puo-

livuotinen korkean valmiuden jakso
päättyi kesäkuun lopussa. Kelloniemi työskenteli kahden vuoden ajan
NBG11:n esikunnan suomalaisten
kansallisena vanhimpana sekä J5osaston päällikkönä Ruotsin Enköpingissä vastaten taisteluosaston operatiivisesta suunnittelusta.
EU:lla on jatkuvasti kaksi taisteluosastoa puoli vuotta kestävässä
korkean valmiuden päivystysvuorossa. Taisteluosastokonsepti edellyttää, että joukot kyetään keskittämään ja ne kykenevät aloittamaan
toimintansa kohdealueella kymmenen vuorokauden kuluessa EU:n
päätöksestä. Taisteluosastoja valmistaudutaan käyttämään millä tahansa
EU:n ulkopuolisella kriisialueella 1
– 4 kuukauden ajan enintään 6000
kilometrin säteellä Brysselistä, esimerkiksi Afrikassa. Taisteluosaston
mahdolliseen tehtäväkirjoon kuuluu
muun muassa humanitaarisen avun
operaation tukeminen ja taistelevien osapuolten erottaminen tarvittaessa voimakeinoin. Taisteluosaston
tehtävät liittyvät kuitenkin kaikissa
tapauksissa turvallisuuden tuottamiseen sotilaallisin keinoin, esimerkik-

Juhlaväkeä vasemmalta Auli Puustinen-Linna, perinnekellon saaja Jari Linna, osaston sihteeri Jari Niemi ja Maria
Winberg-Niemi
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si suojaamalla keskeinen lentokenttä
tai satama.

Osaston vahvuus 2200
ammattisotilasta
NBG 11:n vahvuus oli noin 2200
erittäin hyvin koulutettua ja varustettua ammattisotilasta, rungon muodostuessa panssaroiduin miehistönkuljetus- ja partioajoneuvoin varustetusta pataljoonasta sekä vahvasta lento-osastosta. Suomalaisten vahvuus
NBG 11:ssä oli 200 henkilöä pääosan joukoista ollessa ruotsalaisia.
Lisäksi taisteluosastossa oli joukkoja
Irlannista, Norjasta ja Virosta.
Ilmatorjuntaupseerin näkökulmasta on kiinnostavaa, että taisteluosastoon kuului myös ilmatorjuntatutkajoukkue. Ilmatilannekuvan täydentämisen sijaan tutkajoukkueen
päätehtävä oli kuitenkin ennakkovaroituksen antaminen mahdollisista
tykistö-, raketti- tai heitiniskuista.
Kelloniemi kertoi ilmatorjuntaupseerin koulutuksesta olleen erityistä hyötyä arvioitaessa NBG 11:n
lento-osastoon kohdistuvaa ilmatorjuntauhkaa eräillä mahdollisilla operaatioalueilla. EU ei ole vielä käyttä-

Vasemmalta Kai Mutka, Anu Mutka, Esa Santala, Lea
Santala ja Mari Telin

nyt taisteluosastojaan tositoimissa. NBG 11:n korkean
valmiuden jakson lähestyessä loppuaan Ruotsi kylläkin
irrotti kansallisella päätöksellään pääosan taisteluosaston
lento-osastosta, muun muassa kuusi JAS Gripen - monitoimihävittäjää sekä kaksi C-130 Hercules – kuljetuskonetta Naton Libyan lentokieltoalueen valvontaoperaatioon.
Olavi Rantalainen
Keski-Suomen osaston pj.

Vasemmalta Ahti Piikki, Marja-Liisa Rantalainen, Olavi
Rantalainen, Pertti Kelloniemi, Anne Kelloniemi ja Ilpo Vihari

Keskisuomalaiset ihastuivat
uudistuneeseen IT-museoon

Keski-Suomen osastolaisia IT-museossa. Taustalla Helsingin suurpommitusten tärkein ase 88 ITK 37 RMB.
Vasemmalta eturivissä Tytti Viljanen, Lea Santala, Esa
Santala, Marja-Liisa Rantalainen, takarivissä Olavi
Rantalainen, Janne Telin ja Mari Telin.

50-vuotta täyttänyt Hyrylässä sijaitseva Ilmatorjuntamuseo oli ITY:n Keski-Suomen osaston retkikohteena lauantaina 24 syyskuuta. Lähdimme Jyväskylästä aamuvarhain
tila-autolla kahdeksan hengen voimalla ajelemaan kohti
Hyrylää. Nautimme puolelta päivin maittavan lounaan
Hyrylän entisellä upseerikerholla, jonka jälkeen alkoi
puolentoista tunnin tutustumiskierros uudistuneeseen
Ilmatorjuntamuseoon. Muutamilla meistä, kuten itsellänikin oli edellisestä käynnistä kulunut yli 20 vuotta.
Museo oli noista ajoista kasvanut valtavasti. Se on
saanut uusia rakennuksia sekä erittäin suuren määrän uusia esineitä. Nähdessäni museossa 35 ITK 88 Oerlikon
automaattitykin tunsin itseni todella vanhaksi, koska sain
sillä koulutuksen aliupseerikoulussa.
Museomestari Matti Kulmala johdatteli joukkomme
museon ulkotilojen kautta uusiin halleihin ja kuvasi to-

della kiinnostavasti ja mukaansatempaavasti aselajimme
kehitystä viime sotien ajoilta tähän päivään. Hän väritti
esitystään hauskoin anekdootein sekä mielenkiintoisin
detaljitiedoin näyttelyesineistä. Myös ilmatorjuntasäätiön hallituksen jäsen eversti Seppo Lehto osallistui museon esittelyyn.
Ilmatorjuntamuseo on todella hieno tutustumiskohde, jossa jokaisen it-miehen ja -naisen kannattaa käydä. Museolle on tilattavissa opastus, joka kannattaa ehdottomasti ottaa, koska silloin näyttelystä saa enemmän
irti. Museoretki kannattaa tehdä koko perheen voimin
ja IT:ssä palvelleiden isoisien kannattaa ottaa mukaan
lapsenlapsiaan, jotta ilmatorjunnan historiaa ja perinnettä saadaan välitettyä myös seuraaville sukupolville.
Suuri osa museoesineistä kiinnostaa aivan varmasti myös
nuoria ja lapsia.
Osastomme tutustui myös Tuusulassa olevaan lottamuseoon, joka sekin on ehdottomasti käymisen arvoinen.
Kun on nähnyt uusitun museon ja kuullut sen miten
paljon vapaaehtoistyötä sen eteen on tehty ja itse nähnyt sen miten kiinnostavaksi se on saatu, on selvää, että
kaikkien it-miesten ja –naisten kunnia-asia on työskennellä IT-museon 50-vuotisjuhlakeräyksen onnistumiseksi. Keräyksen tavoitteet täyttämällä varmistamamme sen,
että meillä on jatkossakin aselajiperinnettä säilyttävä ja
maanpuolustushenkeä tukeva, upea Ilmatorjuntamuseo,
jota pystytään jatkuvasti kehittämään.
- Olavi Rantalainen ITY:n Keski-Suomen osaston puheenjohtaja
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KOULUNPENKILTÄ KASARMILLE

- 95.kadettikurssin ilmatorjuntaopintosuunta valmistui
95. kadettikurssi alkoi Maanpuolustuskorkeakoululla 1.9.2008.
Kadettikurssin kolmas opintovuosi toteutettiin aselajikouluilla aselajijaksona 30.8.2010
- 15.8.2011. Kurssi valmistui
25.8.2011. Ilmatorjuntaopintosuunnalla opiskeli 8 kadettia.
Sotatieteiden kandidaattiopintoja oli
kurssillamme takana vain puolisen
vuotta, kun aselajivalintoihin liittyvät pohdinnat valtasivat useimpien
kadettien mielet. Kuinkahan monta
huoltoupseeria meistä koulutetaan?
Mitä palveluspaikkoja pioneereilla nyt taas olikaan? Riittääköhän
opiskelumenestykseni tiedustelupaikkaan? Meri- ja ilmasotalinjojen
osalta jakaantuminen opintosuuntiin
tapahtuu pääosin jo opiskelijavalinnassa, ja maasotalinjan osalta aselajivalinnat suoritetaan ensimmäisen
opiskeluvuoden jälkeen. Poikkeuksen tähän tekee ilmatorjuntaopintosuunta, joka muodostetaan jo ensimmäisen opiskeluvuoden kevään aikana halukkuuden ja pääsykoepisteiden
perusteella.
Kun ilmatorjunnan aselajiesittely järjestettiin, oli yleisöryntäys
valtava. Tähän saattoi toki osaltaan
vaikuttaa myös se, että samaan aikaan viereisessä auditoriossa olisi ollut vaihtoehtona ruotsin kielen
oppitunti. Oli miten oli, aselajista aidosti kiinnostuneet pälyilivät infoon
ahtautuvia kurssitovereitaan epäluuloisina ja laskeskelivat pääsykoepisteitään huolestuneina. Lyhyen esit50 • Ilmatorjunta 4/2011

”Kelloni tulee...” Kadetit käskynannossa

telyn jälkeen käskettiin seuraavaan
aamuun mennessä kerätä lista, jossa
olisivat ilmatorjuntaopintosuunnalle
haluavien nimet. Illan ja yön ajan ilmassa oli sähköä, kun nimi toisensa
jälkeen ilmestyi ja muutama poistuikin listalta.
Lopulta kahdeksan kadetin suuruisen ilmatorjuntaopintosuunnan
muodosti varsin sekalainen, mutta
motivoitunut joukko. Paitsi varusmiesaikainen koulutuksemme myös
työkokemuksemme määrä ja ilmatorjuntatietämyksemme vaihteli suuresti. Joukossamme oli esimerkiksi jo
pitkän uran tehnyt ilmatorjuntakonkari, merivoimien kasvatti, pohjoisen
palveluspaikan opintosuunnalle houkuttelema ja muutama lääkintäalan
osaaja. Edessä odotti mielenkiintoinen yhteinen opiskelurupeama.

Sotatieteiden kandidaattiopinnot aloitetaan yhteisillä opinnoilla
Maanpuolustuskorkeakoulussa Santahaminassa. Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkimmäinen puolisko
opiskellaan puolustushaarakouluissa,
joissa jatketaan perusopintoja sekä
puolustushaarakohtaisia aselajiopintoja. Ilmatorjuntaopintosuuntamme
matkasi siis ilmasotalinjan kanssa Ilmasotakouluun Tikkakoskelle.
Kevään aikana perehdyimme muun
muassa ilmasodankäyntiin tunnettujen teoreetikoiden ja operaatioiden
kautta sekä tukikohtaan yhteisenä
toimintaympäristönämme. Ensimmäisen kesän kadetteina vietimme
työharjoittelussa Ilmasotakoulun
koulutuspataljoonassa. Toisen vuoden opiskelimme koko kadettikurssin
voimin Maanpuolustuskorkeakou-

lussa, jolloin jatkoimme oppiaineiden perusopintoja ja valitsimme pääsekä sivuaineemme. Kuvaan astui
mukaan myös kandidaatintutkielma,
joka teetti töitä ja harmaita hiuksia
aina kolmannen vuoden kevääseen
saakka. Viimeisen vuoden opiskelimme ilmatorjuntaopintosuuntana
Ilmasotakoulussa. Syksyn aikana
hankimme kouluttajan oikeudet ilmatorjuntaohjus 05M-järjestelmälle,
ja keväällä ammensimme oppia niin
johtokeskuskontin kuin maalinosoitustutkankin uumenissa. Aselajijakso oli tiivis ja rankka mutta ehdottomasti motivoivin osa saamaamme
koulutusta.
Ilmatorjuntaopintosuunta kuuluu virallisesti maasotalinjaan, mutta
opiskelee pääasiassa ilmasotalinjan
kanssa ohjaajaopintosuunnan, ilmavoimien johtamisjärjestelmäopintosuunnan ja elektronisen sodankäynnin opintosuunnan rinnalla. Varsinkin kadettikurssin alussa tutustuminen ja kanssakäyminen maa-, meri-

ja ilmasotalinjojen välillä saattaa toisinaan olla hieman kankeaa. Huomasimmekin pian olevamme eräänlaisia
rajojen rikkojia puolustushaarojen ja
erityisesti maa- sekä ilmavoimien kadettien välillä. Usein ilmatorjuntakadetti esitteli sinisen soturin harmaalle
veljelle tai päinvastoin.
Kuten jo aikaisemmin kävi ilmi,
ilmatorjuntaopintosuuntamme muodostui keskenään hyvin erilaisista
kadeteista, mikä opintojen edetessä
osoittautui ennen kaikkea rikkaudeksi. Kokeneemmat opastivat ja tukivat
suuren opiskelu-urakan keskellä, kun
taas kokemattomammat toivat tuoreita ajatuksia keskusteluihin ja haastoivat kaavoihin kangistuneetkin tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista. Kolmen opiskeluvuoden jälkeen
kaikki ilmatorjuntaopintosuunnan
kadetit valmistuivat ilmatorjuntaupseereiksi. Heterogeeninen joukko on
toki vieläkin, mutta jotain muutosta on tapahtunut. Ainakin puhumme
”ilmatorjuntaa” huomattavasti suju-

vammin kuin vielä vuosi sitten, ja pidämme ylpeänä ilmatorjuntaa omana
aselajinamme.
Upseerien koulutusjärjestelmä
on aiheuttanut monissa yhteyksissä runsaasti keskustelua. Kadettien
kesken ainakin akateemisuuden ja
sotilasammatillisten opintojen suhdetta puitiin usein. Puhuttiin esimerkiksi siitä, missä määrin ne palvelevat tulevaa työelämää. Näkemys
näin muutaman työssäolokuukauden jälkeen on sellainen kuin odotimmekin: kolmannen opiskeluvuoden aselajiopinnot ovat palvelleet
eniten ensimmäisessä tehtävässä. Ei
pidä kuitenkaan unohtaa myöskään
akateemisten opintojen merkitystä.
Vankan teoriapohjan päälle on hedelmällistä rakentaa sotilasammatillisia
taitoja, ja näin saavuttaa ymmärrys
suuremmasta kokonaisuudesta. Mitä
pidemmälle sotilasuramme etenee,
sitä enemmän tulemme varmasti ammentamaan menneiden vuosien akateemisistakin opinnoista.
Yksikään koulutusjärjestelmä ei
pysty tuottamaan täysin valmista tekijää. Kun me tuoreina luutnantteina astuimme ensimmäisen kerran varuskunnan porteista sisään, teimme
sen nöyrin mielin ja erittäin tietoisina siitä, että tärkeimmät opit olivat
vielä edessä. Tutkijanhaarniskat ovat
vihdoin vaihtuneet maastopukuun ja
kadettiveljet työtovereihin ja varusmiehiin. Kiitämme Maanpuolustuskorkeakoulua ja Ilmasotakoulua antamistanne eväistä. Tästä se matka
vasta alkaa.
95.kadettikurssin
ilmatorjuntaopintosuunta

Yhteistyön voimaa
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Hyrylän evp-kokoontumisia
kohta 20 vuotta
Lokakuussa löysi tiensä Ilmatorjuntamuseolle yli 40 Hyrylän huruhenkilöä. Naisetkin olivat tällä kertaa hyvin
edustettuina, viisi nuorekasta eläkkeennauttijaa oli mukana. Kun museokierros oli palauttanut vanhoja muistoja

Alkuperäiset, ensilinjan ohjusteknikot Voitto Nieminen (ItO
78 ja 79) ja Kalevi Kylänpää (ItO 79) löysivät Aku Ankan
rekisterikilven ”8 hengen haalareitten” keulasta.
Alkuperäisiä 78-ohjuskouluttajia oli neljä: CCCP-koulutetut Nieminen, Nivala, Thomenius ja Suomessa varusmieskoulutuksen aloittanut Keijo Kari. ItO 79:lle CCCPkoulutettuja oli hiukan enemmän, Kulmala, Kylänpää,
Mäkynen, Nieminen, Thomenius.

Ryhdikästä joukkoa museolla Matti Kulmalan opastusta
kuuntelemassa
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mieliin, siirryttiin lounaalle vanhalle kerholle. Rakennuksen alakerta palvelee taas vanhassa tehtävässään – aika
mukavasti saneerattuna. Kaukaisin osallistuja oli Arvi
Kujala Ruotsista, mutta kiitettävää aktiivisuutta osoitti
myös Revontulten Ruhtinas, Lakeuksien Lukko, Eversti
Mikko Virrankoski Rovaniemeltä. Ikähaarukan yläpään
kolme kärjessä olivat Kujala (s. 1926), Olavi Soikkeli
(s.-27) ja Hannu Pohjanpalo (s.-28). Keski-ikää edustavista 1930-luvun miehistä tulee mieleen Virrankoski
(s.-36). Ikähaarukan alapäätä ei oikein henno kommentoida, koska nykysäännöillä sieltä ei taida löytyä enää
alle viisikymppisiä.
Kahdesti vuodessa kokoontuvaa joukkoa ohjailevat
kapteenit Jaakko Torppa ja Klaus Nieminen. Tuusulan
asiat tunteva Torppa kertoi osallistujille, miten kunta tulee
käyttämään varuskunnan maita. Lounaalla todettiin, että
ensi kevään risteily on numeroltaan 20. Ilmassa oli ajatus,
että puolisotkin voisivat sillä kertaa osallistua. Näin saataisiin kotoa helpommin lupa myöhemmille single-matkoille. Kaikki eivät avec-ajatusta ihan heti hyväksyneet,
mutta eihän se nyt niin kamalaa olisi 20 vuoden välein?
P.S.1 Ensi kevään risteily ajoittuu vakiojärjestelyjen
mukaisesti huhtikuun 24. päivään (huhtikuun viimeinen
tiistai). Jos Hyrylässä palvellut lukija haluaa liittyä kokoustiedotteiden jakeluun, kannattaa asiasta ilmoittaa
osoitteeseen klaus.nieminen (at) hotmail.com. Tämä rekisteröimätön yhdistys ei kerää jäsenmaksuja, eikä nakita
toimihenkilötehtäviä.
P.S.2 Siltä varalta, että joku aamureppukin lukaisee
rautakauden äijien juttua, selvitettäköön tuo 8 hengen
haalari. Sehän on neuvostojeeppi GAZ-69, jonka kanvaasihytti tosin Suomessa vaihdettiin peltiseksi. Yleisempi
lempinimi oli GAZ-Cooper. Se ei suinkaan viitannut ärhäkkään Morris Mini Cooperiin, vaan Cooperin testiin.
Jo meidän aikanamme mitattiin vuosittain jalkatehoa
(päätä ei koskaan – onneksi). Kun suoritus jäi monesti
aikautukseen 30.12., oli ulkona viileätä. Niinpä GAZin
takaovi pidettiin auki, lämmityslaite täysille ja kuljettaja
ajoi hitaasti juoksijoitten edellä.
Pauli Thomenius

Ilmatorjunnan vuosipäivän tapahtumat
Kouvolassa 30.11.2011
terveiset Lohtajan ilmapuolustusharjoituksesta ja toivoi, että mahdollisimman moni jäsen tuntisi mielenkiintoa Lohtajan leirialuetta ja harjoitusta kohtaan. Harjoitus on tällä
hetkellä puolustusvoimien yksi tär-

keimmistä ja mielenkiintoisimmista
harjoituksista, johon jäsenet voivat
tutustua retkellään Lohtajalle, jonka
oma osasto vuosittain järjestää.
Kuvat ja teksti: Ilkka Tynys

Yhdistyksemme Kymen osasto yhdessä Salpausselän Ilmatorjuntakilta
ry:n kanssa järjesti perinteisen vuosipäivätilaisuuden Kouvolan kasarminmäen paraatikentän muistotykillä.
Huomionosoituksena Kouvolan
alueella taistelleille ilmatorjuntaveteraaneille laskimme kukkalaitteen
muistotykille. Laskijoina olivat ilmatorjuntaveljet pj Seppo Rantalainen,
Hannu Herranen ja Olavi Heikkilä.
Killan lipulla kunniavartiossa oli
Seppo Weckman ja Suomen lipulla
seisoi Ilmari Henttonen.
Muistotykillä tapahtuneen kunnianosoituksen jälkeen oli ravintola
Amican kabinetissa kahvitilaisuus,
jonka aluksi osallistujat kunnioittivat hiljaisella hetkellä aktiivisen jäsenemme Jukka Jaakkoselan muistoa. Tilaisuudessa palkittiin yhdistyksemme ansiomitalilla Birgit Tynys ansioistaan yhdistyksen hyväksi
tehdystä pitkäaikaisesta työstä.
Tilaisuuden lopuksi yhdistyksen
hallituksen osastovastaava Ilkka Tynys välitti osallistujille hallituksen
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Ilmatorjuntayhdistys ry:n hallitus
Lohtajalla 26.-27.11.2011
Yhdistyksemme hallituksen ”edustusjoukkue” vahvennettuna valtuuskunnan puheenjohtajalla teki retken
ilmapuolustusharjoitukseen Lohtajalla. Retken tarkoituksena oli tutustua nykyiseen varsin mittavaan
eri puolustushaarojen yhteiseen harjoitukseen, joka on ainut puolustusvoimien harjoitus tässä laajuudessa.
Yhdistyksen eri osastot järjestävät
vastaavia retkiä myös jäsenistölle
erityisesti keväällä, kun sääolosuhteet ovat edulliset.
Matkan aikana hallituksen jäsenet olivat yhteydessä aselajin johtoon tavaten ilmatorjunnan tarkastajan ja leirillä sillä hetkellä olevat
joukko-osastojen komentajat/edustajat. Yhdistyksen toiminnan kan-

“Edustusjoukkue” rivissä rannalla
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Poseeraus tarkastajan illallisella

nalta ensiarvoisen tärkeää on tuki,
jota joukko-osastot voivat antaa ja
kaikki komentajat myös tätä tukea
tarjosivat.

Leirillä vierailleille hallituksen
jäsenille muodostui matkasta sellainen kuva, että jokaisen ilmatorjuntamiehen ja -naisen on antoisaa vierailla Lohtajan leirialueella kotiutumisen jälkeen tasaisin väliajoin niin
vapaa-aikana (=leirin ulkopuolisena
aikana) kuin ilmapuolustusharjoitukseen liittyen.
Yhdistyksen eri osastot ja ilmatorjuntakillat järjestävät jatkossakin
vuosittain jäsenilleen tutustumismatkoja Lohtajalle.
Ilmatorjuntayhdistyksen hallitus
toivottaa kaikki ilmatorjuntahenkiset
henkilöt tervetulleiksi yhdistyksen
toimintaan ja mukaville retkille niin
kotimaahan kuin ulkomaillekin (katso ilmoitukset toisaalla lehdessä)
Teksti: Ilkka Tynys
Kuvat: Jussi Salonen
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Harjoitus- ja lentolaiteosaston johtaja
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Valtakunnallinen
ilmatorjuntaharjoitus 2/11 Lohtajalla
Kaikkien puolustushaarojen yhteinen
ilmapuolustusharjoitus eli valtakunnallinen ilmatorjuntaharjoitus 2/11
toimeenpantiin Lohtajan ampuma- ja
harjoitusalueella 23.11.–2.12.2011.
Järjestyksessään 269. ilmatorjuntaharjoitus sujui tällä kertaa pimeässä, lumettomassa ja ampumavaiheen
aikana melkoisen myrskyisässä toimintaympäristössä.
Harjoituksen johtajana toimi Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentaja eversti Ari Grönroos. Esikuntapäällikkönä toimi lentäjätaustainen
everstiluutnantti Joni Mahonen Ilmasotakoulusta. Harjoituksen johtoorganisaation muodosti vakiintuneen
käytännön mukaisesti Ilmasotakoulu
ja tukiorganisaation Lapin Ilmatorjuntarykmentti. Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisesta vastasi Sata-

kunnan Lennosto. Harjoitukseen liittyi myös Ilmavoimien taktinen ilmapuolustusharjoitus.

Myrsky vaikeutti
ammuntojen toteuttamista
Nykymuotoinen ilmatorjuntaharjoitus suunnitellaan etupainoisesti.
Vaikkakin harjoituksen rakenne säilytetään tärkeimmiltä osin samankaltaisena, tuo jokainen harjoitus omat
erityispiirteensä työskentelyyn ja valmisteluihin. Järjestelyorganisaation
eri tehtävänhoitajien kartoitus aloitettiin tälläkin kertaa hyvissä ajoin,
mutta muutamiin tehtäviin jouduttiin etsimään ammattitaitoisia tehtävänhoitajia kovalla työllä. Laadukas
harjoitus vaatii onnistuakseen usean
eri alan ammattilaisten sitoutumisen
valmisteluun- ja toimeenpanoon.

Lähtökohtatilanne harjoitukseen
matkatessa oli kuitenkin kiitettävä,
eli pystyimme aloittamaan toiminnan luottavaisin mielin, olihan suunnittelussa ollut mukana vahva edustus ilmatorjuntakoulutusta antavista
joukko-osastoista, sekä meri- ja ilmavoimista. Korkealaatuinen JOINTharjoitus oli valmiina alkamaan.
Ammunnat aloitettiin heti valmistelupäivän jälkeen pinta-ammunnoilla Panssariprikaatin 35 ITK
88- ja 23ITK95- kalustoilla. Samanaikaisesti muut ammuntoihin osallistuvat joukot suorittivat moottorimarssejaan kohti Vattajaa.
Perjantaina puolestaan aloitettiin
ilma-ammunnat ammusasekalustolla. Nopeisiin ratkaisuihin jouduttiin
kun vielä kertaalleen tarkasteltiin
ammuntojen toteutusperiaatteita ja

Lohtajan sääolosuhteet olivat vaihtelevat
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todettiin, että ryhmitystä muuttamalla kyetään ampumaan laajemmalle
sektorille. Näin tehtiin ja toteutimme
ilma-ammunnat useassa eri tuliasemassa AT-04 -maalilennokkiin.
Lauantaina vuorossa oli ITO05M
-ammunnat ja ohessa tietysti oli tarkoituksena jatkaa jo perjantaina aloitettuja ammuntoja. Lauantain kuitenkin pilasi varsin kova syysmyrsky,
jossa tuulen voimakkuus kohosi
puuskassa parhaimmillaan lähes 30
metriin sekunnissa. Meren rannoilla
keli saattaa kuitenkin muuttua nopeasti ja odotimmekin varsin myöhäiseen yöhön, josko tulisi sopivat
olosuhteet turvallisen ja laadukkaan
maalitilanteen luomiseksi. Sitä ei tällä kertaa kuitenkaan tullut.
Sunnuntaina harjoituksen johto,
yhdessä johtoryhmän kanssa, päätyi ratkaisuihin, joita jo lauantaina
oli mietitty ja tarkasteltu. Päätimme
käyttää hienon sään hyödyksi täysipainoisesti ja muutimme hieman
maali- ja ampumasuunnitelman toimeenpanoa. Ammuimme sunnuntaina kaikilla asejärjestelmillä kaikkiin
käytössä oleviin ilmamaaleihin. Päivä oli onnistunut ja kaikki ammunnat saatiin toteutettua iltaan mennessä hienosti.
Huolimatta hyvin tehdyistä valmisteluista ja varautumisesta, voi
eteen tulla tilanteita, joissa tarvitaan nopeaa päätöksentekoa, eri ihmisten sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja sujuvaa yhteistyötä. Tällä
kertaa näissä asioissa onnistuttiin
loistavasti.

puneista joukoista jatkoi harjoitteluaan myös tähän jälkimmäiseen
vaiheeseen. Merivoimien alukset
purjehtivat Lohtajan edustalle ja
harjoitukseen liittyi tässä vaiheessa
Ilmavoimien taktinen ilmapuolustusharjoitus.
IPH-vaiheen joukot otettiin johtoon taktisten johtajien toimesta ja
joukkojen pääkouluttajat ja vääpelit
ohjeistettiin tulevien päivien toimintojen osalta vielä tarkentaen toimintoja siitä, mitä jo aiemmin järjestetyssä pääkouluttajien ohjeistustilaisuudessa oli ohjeistettu.
Ilmapuolustusharjoitus alkoi tuli-iskulla, josta jatkettiin harjoitusympäristöön luoduilla kaksintaisteluharjoituksilla ja torjuntaharjoituksilla, joilla taattiin laadukas ja monipuolinen maalitoiminta. Kaikessa
toiminnassa on mukana vahvasti
myös häirintä, joka on suunniteltu
nousujohteiseksi, tarjoten ainutlaatuisen koulutusympäristön varusmiehille, reserviläisille sekä palkatulle
henkilökunnalle.
Hyökkäysten jälkeen vuorossa
on ilmatorjunnan torjunta-analyysi,

jolla kehitetään joukkojen toimintatapoja ja nostetaan pitkässä juoksussa suorituskykyä, omaa toimintaa
arvioiden. Torjunta-analyysin lisäksi ja osin sen apuvälineenä ilmapuolustusharjoitusvaiheessa järjestetään
A/G-debrief tilaisuuksia. Kyseisissä
tilaisuuksissa pyritetään tuottamaan
apuvälinein joukoille se tieto, mitä
operaatiossa on oikeasti tapahtunut.
Samalla todennetaan kuinka joukkojen torjunta on oikeasti onnistunut
IPH-vaiheen suunnitteluvastuu
on kiertävä, tällä kertaa vuorossa oli
Ilmavoimien Esikunta, joka hoiti tehtävän kiitettävästi.

Joukkojen taistelu vaatii
taakseen toimivan tukiverkoston
Lähes 2000 henkilön vahvuinen kokonaisuus vaatii toimivat tukipalvelut. Huollon tukivuoro oli Lapin
Ilmatorjuntarykmentistä, mutta tukipalvelujen eri toimintoihin osallistui apuna usean eri joukko-osaston
henkilöstöä. Lohtajalle luotiin jälleen toimiva huollollinen kokonaisuus, joka kykeni reagoimaan nopei-

Ilmapuolustusharjoitus on
kaikkien puolustushaarojen
yhteispeliä
Ilmapuolustusharjoitukseen osallistuvat joukot marssivat Vattajalle
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Banshee laukaistaan taivaalle katapultilla

siin tilanteisiin ympärivuorokauden.
Johtamisjärjestelmä-alan toiminnan johtaminen oli Ilmavoimien
ja Maavoimien yhteispeliä. Myös
PVJJK on vahvasti mukana harjoi-

ITO90M ammunnoissa

tuksessa, heidän ammattitaitoinen
ja palvelualtis henkilöstö tuki noin
500 ihmisen vahvuista kantahenkilökunnan osuutta, mahdollistaen eri
tietojärjestelmien käyttämisen myös

näin maasto-olosuhteissa.
Laadukkaan JOINT-harjoituksen
mahdollistamiseksi myös paikallisten palveluntarjoajien tuki on välttämätöntä. Lohtajan seudulla käytämme verkostoa hyväksi muun muassa
majoitusten ja täydennysten osalta.
Joukkojen ryhmitystä on jouduttu
hieman levittämään alueen ulkopuolella, joten lähikuntien ja Rajavartiolaitoksen myöntämä tukikin on
tarpeen tässäkin kokonaisuudessa.

Yhteishenkeä ilmapuolustuksen nimissä

Harjoituksessa toteutettiin myös pelastautumisharjoitus UTJR:n toimesta.

Kokonaisuudessaan kooltaan ja vaikutukseltaan mittavan harjoituksen
suunnittelu ja johtaminen ei ole aina
helppoa. Hyvään lopputulokseen
päästäksemme vaaditaan paljon työtä, ajatusta, uskallusta ja rohkeutta
sekä ehkä tärkeimpänä, yhteistyökykyä.
Ilman laaja-alaista ammattilaisjoukkoa tämänkaltainen harjoitus ei
ole toteutettavissa. Ilmatorjuntaharjoituksessa on nähtävissä aselajimme
ja eri koulutustaustan omaavan ilmapuolustushenkilöstön yhteishengen
lujuus. Tämä näkyy aina harjoituksen
johdosta aina tykkimiehiin saakka.
Ilmatorjuntaharjoituksessa tehdään
töitä tosissaan ja hyvällä mielellä!
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Parolan ohjusseminaari 15.10.2011
Kauniina lokakuun syyslauantaina
toimeenpantiin Ilmatorjuntayhdistyksen Hämeen osaston sekä Helsingin Ilmatorjuntarykmentin yhteistoiminnassa järjestyksessään 3.
ohjusseminaari. Seminaarin teemana
oli uusi ohjuskalusto NASAMS, ilmatorjuntaohjusten kehitys sekä sensorit. Seminaarin avasi Ilmatorjuntayhdistyksen Hämeen osaston puheenjohtaja Petri Ruotsalainen. Seminaari-isäntänä toimi Tomi Tuomi,
joka ohjasi ja opasti varmalla isännän

Seminaariyleisöä
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otteella seminaarin toimeenpanon.
Seminaarissa oli osanottajia noin 40
käsittäen ilmatorjunnan osaajia, yhteistoimintatahoja sekä myös muita
aselajin toiminnasta kiinnostuneita.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin komentaja evl Jukka Korhonen
alusti aiheesta ilmatorjunta ja HelItR
tänään ja huomenna. Mielenkiintoisessa esityksessä tuli esille, että
muutos on ollut jatkuvaa vuodesta
2007 lähtien. Rykmentin organisaatio, koulutuskalusto sekä tehtävät

ovat muuttuneet viiden vuoden aikana ja muutos jatkuu uuden koulutuskaluston, NASAMS-järjestelmän
käyttöönoton myötä. Vilkkaassa keskustelussa tuli esille useita koulutuksellisia haasteita.
Kongsberg Defence & Aerospace
As (KDA) oli satsannut seminaariin
merkittävästi. KDA:n esittelyn piti
Tommy Petterssen. Hänen esityksessään tuli esille yhtiön laaja toiminta
sekä tietysti yleisesittely NASAMS
(National Advanced Surface-to-Air-

Tommy Pettersen (KDA) esittelemässä
NASAMS-järjestelmää.

Missile System)-järjestelmästä. Esityksessä tuli esille, että NASAMS
on käytössä tai tulossa käyttöön jo
kuudessa maassa. Mielenkiintoinen
esitys käsitteli järjestelmän yleisesittelyn lisäksi myös yksityiskohtaista
tietoa sen suorituskyvystä ja kehittämisestä. Tilaisuudessa oli esillä myös
KDA:n toimesta NASAMS-ohjuslavetti, jolloin seminaarin osallistujat
saivat ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua järjestelmään jo ennen järjestelmän varsinaista Suomen ensiesittelyä.
ITO12 NASAMS koulutuksen
järjestelyistä kertoi Pekka Jokinen
Helsingin Ilmatorjuntarykmentistä.
Hän kertoi esityksessään henkilökunnan sekä varusmiesten ja reserviläisten koulutuksesta, koulutusolosuhteista sekä myös haasteista. Koulutuksen järjestelyistä jäi erittäin positiivinen kuva.
Rheinmetall Defence piti seminaarissa kaksi esitystä. Ensimmäinen
käsitteli ASRAD-ohjusjärjestelmää,

joka meillä tunnetaan ITO2005-ohjusjärjestelmästä. Kreikka on hankkinut Suomen ASRAD-R:n ”karvalakkiversion” ilman tutkaa varustettuna
Stinger-ohjuksilla. Seuraava versio
ASRAD 2 tehdään lähinnä Ranskaa
ja Mistral-ohjusta varten.
Rheinmetallin toisessa esityksessä saimme kuulla uuden laseraseen
tilanteesta ja koeammunnoista, joista
kirjoitettiin edellisessä numerossa.
Varsinaiset tulokset eivät ole julkisia,
vaikka seminaarin kuulijat joitakin
tietoja ammunnoista saivatkin. Maalin seuranta edellyttää erityistä tarkkuutta, kun lasersäde on kohdistettava maalissa samaan kohtaan useitten
sekuntien ajaksi. Rheinmetall´in laserase on valmis 2016-2018.
Seminaari oli jälleen erinomaisesti järjestetty ja laadukkaita esityksiä oli täydennetty konkreettisella kalustoesittelyllä. Seminaarilla on selkeästi tilaus myös tulevaisuudessa ja
se on erinomainen tilaisuus päivittää
omaa ilmatorjuntatietämystä. Erin-

omaisten esitysten lisäksi oli jälleen
mahdollisuus väliajoilla vaihtaa kuulumisia tuttujen kanssa sekä myös
kysellä alustajilta lisätietoja ajankohtaisista asioista. Seuraava seminaari
pidettäneen vuonna 2014.
Teksti: päätoimittaja
Kuvat: Olavi Leino
KDA (Nasams)
Lisää ITO12 NASAMS-järjestelmän
koulutuksesta ja käyttöönotosta on
luettavissa vuoden 2012 numeroissa.
Rheinmetallin laseraseesta on luettavissa numerosta 3/2011. Testeistä
julkaistaan lisätietoa, kun tiedot ovat
julkaisuvapaita.

ITY Hämeen osaston puheenjohtaja Petri Ruotsalainen kiittää esitelmöitsijöitä.
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MAKS 2011
- kansainvälinen ilmailu- ja avaruusnäyttely
Moskovan kansainvälinen ilmailu- ja avaruusnäyttely järjestettiin
Moskovan liepeillä Zhukovskissa
16.–21.8.2011. Näyttely järjestetään
joka toinen vuosi, ollen nyt järjestyksessään yhdestoista. Kirjoittajalla
oli mahdollisuus tutustua näyttelyyn
ensimmäistä kertaa.
Näyttelyn laajuus yllättää ensikertalaisen. Nimensä mukaisesti
näyttelyssä esillä olevien tuotteiden
skaala oli laaja, painottuen selvästi
Venäjän ilmailuteollisuuden tuotteisiin, sotateollisuuden tuotteiden ollessa pääosassa. Myös ilmailuteollisuuteen liittyvät alihankkijat olivat
laajasti edustettuina. Kansainvälisyyttä näyttelylle antoivat useat lentokonevalmistajat, joista esimerkkinä mainittakoon esillä ollut Airbus
A380 matkustajakone. Yllättävää oli
myös että Yhdysvallat olivat mukana suurella sotilaskoneosastolla, jos-

sa esillä oli suuri osa operatiivisesta
lentokalustosta, uusimpia hävittäjiä
sekä helikoptereita lukuun ottamatta.

IGLA-S
EKITO hankkeen myötä näyttelyn
yhteydessä oli tarkoitus tutustua
tarkemmin myös IGLA-S -järjestelmään. Ohjus ei ollut esillä näyttelyssä, joten esittely järjestettiin
ohjuksen valmistajan (KBM) pääkonttorissa Kolomnassa (noin 100
km Moskovasta kaakkoon). Samassa yhteydessä sijaitsevat ohjuksen
tuotantolaitokset. Tehtaan johto toi
esille halunsa olla mukana EKITO
hankkeen tarjouskilpailussa ja valmiuden toimittaa IGLA-S ohjusjärjestelmiä Suomeen. Suomi tunnettiin aiempien kokemusten pohjalta
hyvänä ja vastuullisena venäläisten
ilmatorjuntaohjusten käyttäjämaana. Osoituksena tuotantovalmiudes-

BUK-M2E ohjuslavetti integroituna panssaroidulle 6x6 pyöräajoneuvolle
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ta tarjottiin mahdollisuutta tutustua
ohjuksen tuotantoon läheisissä laitoksissa vaikka välittömästi. Samassa yhteydessä päästiin tutustumaan
ohjuksen tähtäimeksi suunniteltuun
jäähdyttämättömään lämpökameraan
(Mowgli-2M).

Ilmatorjuntajärjestelmät
Venäläiset ilmatorjuntajärjestelmät
uusimmilla versioillaan olivat myös
näyttelyssä hyvin edustettuina. Mainittakoon mm. BUK-M2E, TORM2E, Tunguska-M1. BUK:n uusimman version kerrottiin olevan johtamisjärjestelmänsä, mukaan lukien
radiot, osalta täysin digitalisoitu. Samalla myös järjestelmän suorituskyvyn kerrottiin kehittyneen, ohjuksen
kantaman kasvaneen (45/25km) sekä
matalatorjuntakyvyn pieniin maaleihin parantuneen.
Esillä oli myös olkapäältä laukaistaville ilmatorjuntaohjuksille
suunniteltu kevyt maalinosoitusjärjestelmä. Järjestelmä koostui Tuliasemapäätteen tyyppisestä tietokoneesta, jolla ilmatilannekuva sekä
asejärjestelmätiedot esitetään sekä
ohjusampujan näyttölaitteesta, jolla
osoitetaan maalin suunta ampujalle. Ilmatilannekuva muodostetaan
alueellisessa taistelunjohtokeskuksessa ja välitetään ohjusryhmään
tuliasemapäätteelle radioteitse. Tuliasemapäätteeltä haluttu maali välitetään radiolla ampujan näyttöön,
joka opastaa ampujaa suuntaamaan
ohjuksen maalin suuntaan sieppauk-

Venäläinen ilmatorjunnan ”tuliasemapääte”.

sen helpottamiseksi. Järjestelmä vaikutti tuoreelta markkinointiversiolta,
eikä kyseinen järjestelmä oletettavasti ole vielä laajasti operatiivisessa
käytössä.

Uudet hävittäjät
Sotilaskoneista suurimman huomion kohteeksi nousi viidennen sukupolven T-50 PAK FA hävittäjien
esiintymien lentonäytöksessä. Venäjän pääministerin vierailuun yhdistetty lentonäytös oli konetyypin
ensimmäinen julkinen esiintyminen.
Näytöksessä esiintyi samanaikaisesti kaksi T-50 PAK FA hävittäjää eli
käytännössä koneen molemmat olemassa olevat prototyypit. Näytöksessä koneet tuntuivat suoriutuvan
selvästi peruslentoa vaativammasta
liikehdinnästä, vetämättä kuitenkaan
vertoja näytöksessä poikkeuksellista
liikehtimiskykyään esitelleelle Su34:lle. Ensimmäisten T-50 koneiden
väitettiin tulevan Venäjällä operatiiviseen käyttöön ennen kuluvan vuosikymmenen puoltaväliä.

jän taisteluhelikopterikaluston rungon tulee muodostamaan Mi-28 kalusto. Samalla uutisoitiin kuitenkin
myös mittavista Ka-52 taisteluhelikoptereiden hankinnoista, joka kopterityyppinä tulee näin ollen säilymään Mi-28:n rinnalla. Molemmat
kopterityypit olivat näyttelyssä esillä Venäjän asevoimien tunnuksin varustettuna. Tämän lisäksi Mi-28 oli
myös esillä ilmeisenä teollisuuden
esittelyversiona ilman kansallisuustunnuksia. Kyseisessä versiossa oli
integroituna ainakin ulkoisesti, laajat
tulenjohto-, tähystys-, varoitus- sekä
häirintäjärjestelmät. Venäjän asevoimien tunnuksin varustettu versio oli
varustelultaan huomattavasti vaatimattomampi.

Ammatillisesti avartava
näyttely
Lopuksi voi todeta että näyttelyssä
pääsee tutustumaan laajasti venäläiseen aseteknologiaan, niin ilmatorjuntajärjestelmiin, kun myös ilmaaselavetteihin ja niiden asejärjestelmiin. Näyttelyn kalustosta ei voi
vetää suoria johtopäätöksiä Venäjän
asevoimien kalustosta, mutta kylläkin siitä mitä tänä päivänä venäläisellä aseteollisuudella on tarjota. Voikin

Ohjusampujan maalinosoitusjärjestelmä (näyttölaite, suuntahyrrät ja
radio).

sanoa että tutustuminen MAKS ilmailunäyttelyyn tulisi kuulua jokaisen ilmatorjuntaupseerin yleissivistykseen, ainakin jos siihen tarjoutuu
mahdollisuus. Näyttelyn laajuuden
vuoksi siihen tutustumiseen kannattaa varata useampi päivä.

Taisteluhelikopterien seuraava sukupolvi
Näyttelyn yhteydessä uutisoitiin mittavista kaupoista, joiden tarkoituksena on uusia Venäjän taisteluhelikopteri kalustoa. Uutisoinnin mukaisten
hankintojen mukaan jatkossa Venä-

Mi-28 taisteluhelikopteri kattavalla varustuksella ml. roottorin yläpuolinen
tähystys- ja tulenjohtopodi
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INTELLIGENT
SOLUTIONS FOR VITAL
ASSET PROTECTION
START WITH THALES
With a legacy of over 50 years in developing the
most innovative Advanced Weapon Systems,
Thales now introduces the next generation of
cutting-edge solutions for air defence.
The Crotale NG has been
the primary SHORAD
system for the
Finnish Defence
Forces for the
past 20 years.
Thales is fully
committed to
supporting the Finnish
Defence Forces’ units for
decades to come and to offer the latest expertise
and proven technologies to keep up with evolving
threats. The Crotale Mk3 is Thales’ latest SHORAD
system and its building blocks can be integrated into
existing Finnish Defence Forces Crotale NG units.

Intelligent Systems START WITH THALES.

www.thalesgroup.com

