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Jatkosodan jälkeen ilmatorjuntajoukot
kotiutettiin ja perustettiin rauhan ajan
kaksi ilmatorjuntarykmenttiä, joiden
patteristot sijoitettiin ympäri valtakuntaa. Ilmatorjuntarykmentti I alaisuudessa toimivat ilmatorjuntapatteristot
saivat asemapaikakseen Santahaminan,
Turun ja Tampereen. Vastaavasti Ilmatorjuntarykmentti II joukkoyksiköt
sijoitettiin Ouluun, Lahteen ja Riihimäelle. Ilmatorjuntakoulu aloitti toimintansa Santahaminassa. Jo vuonna
1945 toteutettiin ilmatorjunta-aselajia
koskeva ensimmäinen rauhan ajan rakennemuutos, kun Oulussa perustettu
patteristo siirrettiin Naarajärvelle ja
Lahteen sijoitettu patteristo Vesivehmaalle. Tämän jälkeen aselajimme
joukkoja on koulutettu muun muassa
Orivedellä, Hyrylässä, Kouvolassa,
Kokkolassa, Rovaniemellä, Parolannummella ja Haminassa.
Kun itse aloitin varusmiesmiespalveluksen Kymen ilmatorjuntarykmentissä
vuonna 1990, koulutettiin ilmatorjuntahenkilöstöä neljässä itsenäisessä ilmatorjuntajoukko-osastossa, Panssariprikaatin panssari-ilmatorjuntapatterissa,
Reserviupseerikoulun ilmatorjuntapatterissa sekä ilmatorjuntakoulussa.
Valmistumiseni jälkeen Kadettikoulusta toteutetut rakennemuutokset
ovat kaikki koskettaneet aselajiamme
konkreettisesti. Kymen-, VarsinaisSuomen- ja Helsingin ilmatorjuntarykmentit lakkautettiin aikaisemmin ja nyt
ensi vuoden alusta Lapin ilmatorjuntarykmentin päättymisen myötä ovat
ilmatorjunta-aselajin itsenäiset joukkoosastot historiaa. Toivon, että olemme
vihdoinkin saavuttaneet päätöksen tälle
loppumattomalle muutoksen kehälle.
Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana olemme joutuneet siirtämään toimintojamme uusiin organisaatioihin, toiselle paikkakunnalle ja
kehittämään toimintojamme näiden
muutosten myötä. Jokaisessa rakennemuutoksessa olemme menettäneet
useita osaavia ilmatorjunta-ammatti-

laisia joko toisiin puolustusvoimien
organisaatioihin tai jopa siviiliyrityksille. Jokainen muutos on vaatinut
henkilöstöltä sopeutumista uusiin tilanteisiin ja onkin kestänyt aikansa, että
toiminta on saatu kunnolla liikkeelle
uudessa ympäristössä. Panssariprikaatissa palvellessani olivat paikalliset
hämäläiset juuri tottumassa Turusta
tulleisiin ilmatorjunnan täydennysmiehiin ja –naisiin, kun Tuusulasta alkoi
vyöryä seuraavaa erää alueelle. Kun
neuvottelut kasarmien ja varastotilojen
uudelleen järjestelyistä käynnistyivät,
eivät panssari- ja ilmatorjuntayhteisöjen veljellinen lähestyminen alkanut
kovinkaan hyvissä merkeissä.
Aikanaan muistan kadettikoulussa
Sampo Ahdon pitämän luennon, jossa
hän kertoi viisitoista vuotta aikaisemmin alkaneesta uudistuksesta, jonka
hän oli ilokseen huomannut toteutuneen silloin käytännössä. Voin hyvin
yhtyä hänen käsitykseen asiasta, että
suurissa organisaatioissa muutokset
vaativat aikansa. Mielestäni nyt on aika antaa puolustusvoimille työrauha,
jotta se pystyy tekemään sille käsketyt
tehtävät laadukkaasti. Jatkuva organisaatiomuutos ei voi olla vaikuttamatta
kokonaisuuteen. Tehtyjen muutosten
jälkeen tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta asetetut tavoitteet voidaan
saavuttaa. Välillä itsestäni on tuntunut,
että olen oravanpyörässä, jossa en pääse koskaan eteenpäin. Asiat junnaavat
paikallaan ja tehtyjä muutoksia ei ehditä viedä loppuun ennen kuin seuraava
organisaatiomuutos kolkuttaa jo ovella.
Toivon, että viimeisten aktiivipalvelusvuosien (joita on jäljellä vielä monta)
aikana en joudu enää näkemään uudistusta, jossa ilmatorjuntakoulutusta
muutetaan jälleen kerran.
Hyvää joulua ja
erinomaista vuotta 2015
Päätoimittaja
Janne K

PUHEENJOHTAJALTA

Eversti evp. Heikki Bergqvist
Ilmatorjuntayhdistyksen puheenjohtaja

Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Päättyvä vuosi muistetaan aikakirjoissa tasavuosijuhlistaan. Aselajin
vuosipäivää vietettiin Ilmatorjuntasäätiön, osastojen ja kiltojen toimesta
perinteitä kunnioittaen. ”Ilmatorjunnan kunnialaukaus” ja parhaimmat
onnittelut kaikille Ilmatorjunnan
vuosipäivänä sekä Itsenäisyyspäivänä ylennetyille ja palkituille!
Yhdistys on täyttänyt 60 vuotta ja
Salpausselän Ilmatorjuntakilta vietti
keväällä 50-vuotisjuhliaan. Samoissa
merkeissä on mennyt myös loppuvuosi. Allekirjoittaneella on ollut
mahdollisuus osallistua Turun Ilmatorjuntakillan 50-vuotisjuhlaan, Helsingin Ilmatorjuntarykmentin Ilmatorjunnan vuosipäivän palkitsemis- ja
kahvitilaisuuteen sekä Ilmatorjunnan
vuosipäivän tilaisuuteen Ilmatorjuntamuseolla. Juhlaväkeä oli mukavasti
liikkeellä, tunnelman ollessa kaikkialla ilmatorjuntahenkinen.
Pääosa ilmatorjunnan kaadereista ja varusmiehistä ovat nykyisen
palvelusaikajärjestelyn
vuoksi
juhlistaneet aselajia jo vuosia työn
merkeissä. Näin oli tilanne myös
Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä.
Kuljettu ”taistojen tie” heijastui
kaikkien olemuksesta, sillä joukot
olivat siirtyneet Lohtajalta kotivaruskuntaan edellisenä päivänä.
Rasittavasta harjoituksesta huolimatta oli mukava havaita aselajille
tyypillinen, avoin toimintakulttuuri
ja hyvä yhteishenki. Tämä heijastui
niin henkilökunnan kesken kuin henkilökunnan ja varusmiesten välillä.

Rykmenttiläisten toiminta vahvisti
silmiinpistävällä tavalla yhtä johtamisen pysyvimmistä totuuksista
- ainoastaan avoin ilmapiiri ja hyvä
henki mahdollistavat hyvät tulokset. Ja palkittujen määrästä päätellen
myös menestystä oli saavutettu.
Helsingin Ilmatorjuntarykmentissä käydyissä keskusteluissa tuli
esille, että osa pääkaupunkiseudun
nuorista on kutsunnoissa määrätty
palvelukseen Panssariprikaatiin. Olisiko tässä tilaisuus vereksien voimien
rekrytointiin ja pääkaupunkiseudun
toiminnan tehostamiseen? Otetaan
uusi asetelma mahdollisuutena.
Yhdistyksen toimintavuosi alkaa
olla paketissa. Ei mitään suuria voittoja, mutta ei myöskään musertavia
tappioita. Toiminta kentällä on ollut
perinteisen vireää ja onnistunutta;
sen ajankohtaisuudesta hyvänä esimerkkinä vaikkapa Päijät-Hämeen
osaston järjestämä Ukrainan tilannetta käsitellyt seminaari. Hallituksen
vastuulla olevat asiat liikahtelevat
myös oikeaan suuntaan. Ilmatorjuntamiehen oppaan toimittamisen suunnitelma ja karkea kustannusarvio
ovat olemassa. Yhdistyksen talouden
tasapainottaminen kuluvan vuoden
osalta näyttäisi olevan mahdollista. Tähän ovat vaikuttaneet muun
muassa kokouksien vähentäminen
ja osan pitäminen verkkokokouksina. Nykytekniikan hyödyntäminen
näyttäisi soveltuvan hyvin myös yhdistystoimintaan. Menettelytapa ei
ole tärkeää vaan tehtyjen päätösten ja

yhdessä sovittujen asioiden vieminen
eteenpäin.
Esitän yhdistyksemme puolesta
lämpimät kiitokset kaikille ilmatorjuntaihmisille sekä yhteistyökumppaneillemme juhlavasta toimintavuodesta 2014.
Toivotan kaikille lehtemme
lukijoille Rauhallista Joulua sekä
Menestyksellistä Uutta Vuotta
2015!
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TARKASTAJAN PALSTA

Eversti Ari Grönroos
Ilmatorjunnan tarkastaja

Aselaji-identiteetti
ja yhteisöllisyys
Hyvät ilmatorjuntalehden lukijat
Ensimmäiseksi on ilo onnitella ilmatorjunnan vuosipäivänä ja itsenäisyyspäivänä ylennettyjä ja palkittuja!
Kohdallenne osuneet huomionosoitukset ovat varmasti ansaittuja.
Toinen palstan alussa esille
nostettava asia on puolustusvoimauudistukseen liittyvä organisaatiomuutos. Vuoden vaihteessa
lakkautetaan viimeinen itsenäinen
ilmatorjuntajoukko-osasto. Lapin
Ilmatorjuntarykmentti lakkaa olemasta, mutta aselajin toiminta jatkuu osana Jääkäriprikaatia. Haluan
tässä yhteydessä osoittaa kiitokseni
Lapin Ilmatorjuntarykmentille, sen
toimintaan tiiviisti osallistuneille yhteistoimintatahoille, sekä ennen kaikkea rykmentissä palveleville ja sieltä
jo reserviin siirtyneille henkilöille
ilmatorjunta-aselajin eteen tehdystä
tähänastisesta työstä. Jatkukoon sama
ammattitaidolla ja ammattiylpeydellä
tehty työ myös uusissa rakenteissa.
Vuoden vaihteen jälkeen valtaosan
ilmatorjunta-aselajin asevelvollisten
koulutuksesta antavat Rovaniemen
Ilmatorjuntapatteristo Jääkäriprikaatissa, Salpausselän Ilmatorjuntapatteristo Karjalan Prikaatissa,
Helsingin Ilmatorjuntarykmentti
Panssariprikaatissa sekä Tulipatteri
Reserviupseerikoulussa. Palkatun
henkilöstön koulutuksesta vastaavat
luonnollisesti Maanpuolustuskorkeakoulu sekä Maasotakoulu ja Ilmasotakoulu. Maasotakoulu koordinoi ja
osin toteuttaa myös ilmatorjunnan
tutkimustoimintaa Maavoimien
esikunnan ohjauksessa. Materiaalisen valmiuden kehittämisessä ja
ylläpidossa keskeisenä toimijana on
Puolustusvoimien Logistiikkalaitos.
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Edellä mainittujen lisäksi ilmatorjuntahenkilöitä palvelee eri tehtävissä
eri puolilla puolustusvoimia.
Edellä mainituista organisaatioista
ja niiden pelkistetysti ilmaistuista
vastuista voi päätellä, että aselajin
henkilöstö ja toiminnot ovat hajautettuna eri puolustushaaroissa ja Pääesikunnan alaisissa laitoksissa. Tämä
luonnollisesti asettaa omat haasteensa aselajin toimintojen ohjaamiselle
ja yhteensovittamiselle, mutta myös
yhteydenpidolle ja yhteenkuuluvuuden tunteen ylläpitämiselle. Tällä tarkoitan niin palveluksessa olevien,
kuin reservissä olevien, tai muuten
vain ilmatorjunnasta kiinnostuneiden
henkilöiden kesken.
Palkattu henkilöstö kokoontuu
kaksi kertaa vuodessa ilmatorjuntaharjoitukseen Lohtajalle. Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt kokoavat
yhteen aselajista kiinnostuneita ensisijaisesti alueellisesti. Toki ilmatorjuntaharjoituksessa käy tutustumassa
myös ”kiltaveljiä ja siskoja” ja muita
sidosryhmiä - hyvä niin. Harjoitukset ovat ohjelmaltaan kuitenkin niin
tiiviitä, että vaikka olemme samalla
ampuma-alueella, olemme kukin
omiin tehtäviimme sidottuja.
Yhteisöllisyys arvona on nykyyhteiskunnassa laskevalla trendillä.
Kenraali Vesa Tynkkynen on todennut jokunen vuosi sitten Maanpuolustuskorkeakoulun ”nuoret, arvot ja
maanpuolustus” -seminaarissa, että
”yhteiskuntamme on sotien jälkeen
vaurastumisen myötä muuttunut
pulavuosien yhteisöarvojen kunnioittajista hyvinvointiyhteiskunnan
yksilöarvojen palvojiksi”. Tähän on
helppo yhtyä, vaikka olenkin syntynyt vasta kuusikymmenluvulla.

Mitä siis pitäisi tehdä, että aselajimme identiteetti ja yhteisöllisyys
säilyisi ja jopa parantuisi jatkossa
niin puolustusvoimien toiminnassa
kuin vapaaehtoiskentässäkin. Huonostihan asiat eivät ole, mutta kyllä
ne voisivat olla paremminkin. Allekirjoittaneella ei ole esitettyyn kysymykseen yksiselitteistä vastausta.
Ensi vuonna ilmatorjunta täyttää
kunnioitettavat 90 vuotta. Kannustankin kaikkia ilmatorjuntahenkisiä
tutkimaan omat mahdollisuutensa
osallistua aselajin toimintaan ja
sen jälkeen valitsemaan itselleen
mieleisen tavan tehdä arvokasta
maanpuolustustyötä. Tulkitsematta
lukuisia erilaisia määritelmiä voisi
yksinkertaistaen todeta yhteisöjen ja
yhteisöllisyyden tarvitsevan yksilöitä
- aselaji-identiteetin samankaltaisten
asioiden yhdessä tekemistä ja yhteisiksi kokemista.
Näiden kannustaviksi tarkoitettujen sanojen myötä on aika kääntää
katseet toiseen, aselajia huomattavasti tärkeämpään yhteisöön - perheeseen ja läheisiin - ja hiljentyä
joulun viettoon. Toivotan kaikille
rauhallista ja turvallisuuden tunnetta
tuottavaa joulua sekä hyvää alkavaa
vuotta 2015.
Terveisin
Ilmatorjunnan tarkastaja
Eversti Ari Grönroos

Ps. Olin vaimoni kanssa juhlistamassa ilmatorjunnan vuosipäivää
Lapin Ilmatorjuntarykmentissä.
Aselaji-identiteetti ja yhteisöllisyys
iltajuhlassa olivat lähes käsin
kosketeltavissa!

AJANKOHTAISTA

Evl Jari Osmonen
Jääkäriprikaatin Esikuntapäällikkö

Jääkäriprikaati 2015 -arktisen
osaamisen ja talvisodankäynnin keskus
Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto
Pohjoiskalotin strategisessa tasapainoasetelmassa ja merkityksessä
suurvaltojen välillä tapahtui muutoksia1950 -1970 luvuilla. Pohjoiskalotin merkitys lisääntyi. Puolustusneuvosto suositti elokuussa 1958
pitämässään kokouksessa Pohjanmaan Jääkäripataljoonan siirtämistä
Lappiin. Perustelut olivat sotilaallisia
ja sotilaspoliittisia. Pataljoonan sijoituspaikasta käytiin neuvotteluja
ja lopulta sijoituspaikaksi valittiin
Sodankylä. Kesällä 1964, siihen
aikaan Vaasassa sijainnut Pohjanmaan jääkäripataljoona siirrettiin
Sodankylään ja joukko-osaston nimi
muutettiin vuonna 1966 Lapin Jääkäripataljoonaksi. Jääkäriprikaati aloitti
toimintansa 1.10.1979, kun Lapin
jääkäripataljoonaan liitettiin Pohjanmaan tykistörykmentti Oulusta.
Toisen parlamentaarisen puolustuskomitean suosituksen mukaan Lapin
puolustusta tuli tehostaa perustamalla
monipuolinen ja vahva maavoimien
yhtymä Sodankylään. Nykyiseen
organisaatioon Jääkäriprikaati siirtyi vuonna 1998, kun Pohjanmaan
tykistörykmentti lakkautettiin ja
Oulussa lakkautetusta Pohjan prikaatista Pohjan jääkäripataljoona
aloitti toimintansa 1.10.1998. Lapin ilmatorjuntarykmentti itsenäisenä joukko-osastona lakkautetaan
31.12.2014 ja Rovaniemelle jäävät
osat liitetään osaksi Jääkäriprikaatia
1.1.2015. Jääkäriprikaati vaalii kaikkien jääkärijoukkojen tavoin suoma-

Jääkäriprikaatin toimintaympäristöä (Puolustusvoimat, Taina Pirinen)

laisen Kuninkaallisen Preussilaisen
Jääkäripataljoona 27:n perinteitä.

Jääkäriprikaati 1.1.2015
Jääkäriprikaati on Keski-Lapissa Sodankylässä ja Rovaniemellä sijaitseva
arktiseen koulutukseen ja talvisodankäyntiin erikoistunut Puolustusvoimien pohjoisin joukko-osasto. Jääkäriprikaatin toiminta-alueena on koko
Lapin maakunnan alue. Maa-aluetta
maakunnassa on yhteensä 100 367
km2 (30% Suomesta), mutta Suomen
väestöstä (31.12.2013) maakunnan
alueella asuu ainoastaan 182 514 henkeä. Jääkäriprikaatin ydintehtävinä on
puolustussuunnittelu, asevelvollisten
koulutus sekä virka-avun anto muille
viranomaisille. Asevelvollisten koulutuksen osalta Jääkäriprikaati tuot-

taa maavoimien alueellisia joukkoja,
valtakunnallisia ilmatorjuntajoukkoja
sekä Ilmavoimien ja Rajavartiolaitoksen joukkoja. Erityisosaamisalueet ovat arktisessa ympäristössä
tapahtuva toiminta ja taistelu sekä
ilmatorjuntaohjus 90M -järjestelmän
valtakunnallinen koulutus.
Vuodesta 2015 lähtien Jääkäriprikaatin tehtävät ovat nykyistä laajemmat. Jääkäriprikaati vastaa alkaen
alueellisena toimijana Lapin maakunnan maa-alueella asevelvollisten
koulutuksesta ja asevelvollisuusasioiden hoidosta, puolustusvalmisteluista
ja virka-avusta, viranomaisyhteistoiminnasta sekä maanpuolustustyöstä.
Toimintaa vahvistaa viranomaisten ja
eri toimijoiden alueiden yhtenevyys
ja vastuiden selkeys. Jääkäriprikaati
toimii kahdella paikkakunnalla, SoIlmatorjunta 4/2014
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dankylässä ja Rovaniemellä, mikä
aiheuttaa omat erityispiirteensä kaikelle toiminnalle. Toimintatapojen
kehittäminen uudistukseen liittyen
on parhaillaan käynnissä. Jatkossa
kokousten, palavereiden ja tiimityöskentelyn toteuttaminen eri sähköisten järjestelmien avustuksella
tulee lisääntymään merkittävästi.
Jääkäriprikaatin komentajan ja apulaiskomentajan virkapaikka on Sodankylässä, mutta prikaatin johdolle
on työpisteet myös Rovaniemellä.
Johto tulee työskentelemään ja näkymään Rovaniemellä säännöllisesti.
Tapahtumia, missä koko Jääkäriprikaati näkyy, tullaan järjestämään niin
Sodankylässä kuin Rovaniemellä.
Laajempine toiminta-alueineen ja
vastuineen prikaati tulee näkymään
myös koko Lapin maakunnan alueella eri tilaisuuksissa.
Jääkäriprikaatin esikunta sijaitsee
Sodankylässä, Lapin aluetoimisto
ja Lapin sotilassoittokunta Rovaniemellä. Lapin jääkäripataljoona
jatkaa Sodankylässä ja tuottaa sodan ajan joukkoja kuudessa perusyksikössä, Pohjan jääkäripataljoona
lakkautetaan. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo Rovaniemellä tuottaa sodan ajan joukkoja kolmessa
perusyksikössä (ml. Ilmavoimien

joukkoja). Lapin aluetoimisto Rovaniemellä vastaa asevelvollisuusasioiden toteuttamisesta koko Lapin
maakunnan alueella. Ylä-Lapin aluetoimisto Sodankylässä lakkautetaan
ja toiminnot yhdistetään Lapin aluetoimistoon Rovaniemellä. Lapin sotilassoittokunta Rovaniemellä vastaa
soittotoiminnasta pääasiassa Lapin,
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla. Jääkäriprikaatin organisaatio on
esitetty alla olevassa kuvassa.
Jääkäriprikaatin esikunta toteuttaa
paikallisena sotilas- ja hallintoviranomaisena sille kuuluvat sotilaalliset
ja hallinnolliset tehtävät. Esikunta
tukee komentajaa hänen johtamistoiminnassaan. Jääkäriprikaatin esikuntaan kuuluu operatiivinen-, koulutus-, henkilöstö-, ja huolto-osasto.
Huolto-osaston päällikön suoranaisessa johdossa ovat Huoltokeskus
1 Sodankylässä ja Huoltokeskus 2
Rovaniemellä. Kumpaankin huoltokeskukseen kuuluu materiaalikeskus
ja kuljetuskeskus.
Lapin jääkäripataljoona Sodankylässä kouluttaa varusmiehiä kuudessa
perusyksikössä. Tavoitevahvuus on
750-800 varusmiestä saapumiserässä. 1.Jääkärikomppania antaa jalkaväkikoulutusta jääkärijoukkueen ja
-komppanian rynnäkkökiväärimie-

KOMENTAJA
ESIKUNTA
HUOLTOKESKUS 1
HUOLTOKESKUS 2
LAPIN JÄÄKÄRIPATALJOONA

APULAISKOMENTAJA
LAPIN
SOTILASSOITTOKUNTA

LAPIN
ALUETOIMISTO

ROVANIEMEN ILMATORJUNTAPATTERISTO

1.Jääkärikomppania

Ilmatorjuntapatteri

Esikuntakomppania

2.Jääkärikomppania

Tiedustelukomppania

Tukikohtakomppania

Arktinen ja talvisodankäynti
sekä kansainvälinen toiminta

Huoltokomppania
Kranaatinheitinkomppania
3.Jääkärikomppania
09032012

Jääkäriprikaatin organisaatio 1.1.2015
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hen, konekiväärimiehen, tarkkaampujan, panssarintorjuntamiehen,
taistelulähetin ja taisteluajoneuvon
kuljettajan tehtäviin. Esikuntakomppania antaa koulutusta panssarintorjunta - ja panssarintorjuntaohjusmiehille sekä sotilaspoliiseille.
Tiedustelukomppania kouluttaa tiedustelijoita ja lennokkitiedustelijoita tiedustelujoukkoihin. Huoltokomppania kouluttaa varusmiehiä
sotilaskuljettajan, lääkintämiehen,
taistelupelastajan, sotilaskeittäjän,
esikuntalähetin, taistelulähetin ja eri
huollon alojen tehtäviin. Kranaatinheitinkomppania kouluttaa viestimiehet, heitinmiehet, tulenjohtomiehet,
mittausmiehet ja taisteluajoneuvon
kuljettajia. 3.Jääkärikomppania toimii prikaatin aliupseerikouluna kouluttaen jalkaväen aliupseerit. Lisäksi
Lapin jääkäripataljoonassa koulutetaan sissiradisteja, heitinmiehiä ja
eri huollon toimialojen varusmiehiä
Lapin rajavartiostolle.
Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo
Rovaniemellä kouluttaa varusmiehiä
kolmessa perusyksikössä. Tavoitevahvuus on 450-550 varusmiestä
saapumiserässä. Ilmatorjuntapatteri
kouluttaa henkilöstöä ilmatorjuntaohjuspatteri 90M eri tehtäviin sekä
ilmatorjuntapatteriston johtoportaaseen (06). Patteri toteuttaa myös
varusmiesten aliupseerikoulutuksen
ilmatorjunta-aselajin osalta. 2.Jääkärikomppania antaa jalkaväkikoulutusta hajautetun taistelutavan
jääkärijoukkueen ja -komppanian
rynnäkkökiväärimiehen, konekiväärimiehen, tarkka-ampujan, panssarintorjuntamiehen, taistelulähetin ja taisteluajoneuvon kuljettajan tehtäviin.
Tukikohtakomppania kouluttaa varusmiehiä Ilmavoimien eri tehtäviin
sekä sotilaspoliisit ml. koko prikaatin
sotilaspoliisialiupseerit. Tämän lisäksi osa varusmiehistä on teknisten
erikoisalojen kuten apumekaanikkoja tutka-aliupseerikurssin käyneitä.

Jääkäriprikaatin visio on olla kansainvälisesti arvostettu Maavoimien
talvisodankäynnin ja arktisen osaamisen keskus, joka on johtava toimija

taktiikan, taistelutekniikan, toimintakyvyn ylläpidon ja selviytymistaitojen osaamisessa ja kouluttamisessa.
Jääkäriprikaatin kansainvälinen toiminta perustuu Maavoimien toimintasuunnitelmaan. Jääkäriprikaatin
kansainvälisen toiminnan tavoitteena on kehittää yhteistoimintakykyä,
lisätä ja kehittää oman henkilöstön
ammattitaitoa ja osaamista ja näin
mahdollistaa Jääkäriprikaatin suorituskyvyn kehittäminen kansallisen
puolustuksen tehtäviin. Jääkäriprikaatin kansainvälinen toiminta koostuu Pohjoismaisella puolustusalan
yhteistyön (NORDEFCO, Nordic
Defence Cooperation) alle sijoittuvasta toiminnasta, kahdenvälisestä
yhteistyöstä, kansainvälisestä harjoitustoiminnasta, kansainvälisestä
koulutuksesta ja vierailutoiminnasta.
Jääkäriprikaati on jo vuosia järjestänyt valtakunnallisen talvisodankäynninkurssin. Talvisodankäynnin
peruskurssin päämääränä on lisätä
koulutettavien ammattitaitoa talviolosuhteissa vaadittavissa selviytymistaidoissa, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja taistelutekniikassa.
Kurssin opetustavoitteina on, että
osallistujat saavat perustiedot talviolosuhteiden selviytymistaitojen,
toimintakyvyn ylläpitämisen ja
taistelutekniikan kouluttamisesta,
omaksuvat talviolosuhteissa tapahtuvaan sotilaalliseen toimintaan ja
selviytymiseen liittyvät yleiset periaatteet sekä niiden soveltamisen eri
tilanteissa sekä saavat luottamuksen
vaikeissa olosuhteissa toimimiseen.
Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi Jääkäriprikaatin henkilökunta harjaantuu talvisodankäynnin aiheiden
kouluttamisessa ja kansainvälisten
harjoitusten järjestämisessä sekä
kansainvälisessä koulutusyhteistyössä. Vuodesta 2015 alkaen kurssille
voi osallistua myös muiden maiden
sotilaita. Jääkäriprikaatissa palveluksensa aloittava sotilashenkilökuntaan kuuluva suorittaa peruskurssin
ensimmäisenä palvelusvuotenaan.
Talvisodankäynnin peruskurssin
jatkeeksi on rakennettu selviytymiskurssi, joka jakautuu syksyn ja
talven osioon. Selviytymiskurssi on
järjestetty ensimmäisen vuonna 2014
havaintojen ja kehittämistarpeiden

Hiihtotaidon
opettamista
Norjalaisille
(Puolustusvoimat, Taina
Pirinen)

kartoittamiseksi omalle henkilökunnalle. Eri kursseja on järjestetty
myös tarpeisiin perustuen. Tällainen
tarpeeseen perustuva kurssi on ollut
jo vuosien ajan Lääkintäreserviupseerikurssille järjestetty ”Fyysisen
ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen poikkeusoloissa” opetustapahtuma.
Jääkäriprikaatilla on Maavoimien
esikunnan käskemiä talvisodankäynnin taktiikan tutkimus - ja kehittämistehtäviä. Käskettyjä tutkimus - ja
kehittämistehtäviä toteutetaan normaalin harjoitustoiminnan mukana.
Kehittämistehtäviin liittyy usein uuden materiaalin ja kaluston testaus
lähinnä talviolosuhteissa. Jääkäriprikaati on osallistunut useiden ohjesääntöjen laatimiseen esimerkkeinä
Talvikoulutusopas ja Taistelijan opas.
Oman tutkimus - ja kehittämistoiminnan lisäksi Jääkäriprikaati on tukenut
ja tukee muiden testaus - ja kokeilutoimintaa. Hyvänä esimerkkinä mui-

den tukemista on työterveyslaitoksen
tekemän ”Sotilas kylmässä” tutkimus
vuosina 2000-2002.

Lopuksi
Kolmenkymmenenviiden vuoden
ajan Jääkäriprikaatiprikaati on
vastannut omalta osaltaan ammattitaitoisen maavoimien reservin
kouluttamisesta pohjoisen Suomen
tarpeisiin. Monien vaiheiden jälkeen
prikaati on vakiinnuttanut asemansa
nykyaikaisena, jalkaväkikoulutusta
antavana, keskisuurena joukko-osastona. Prikaatin hyvät koulutustilat
ja harjoitusmaastot sekä pohjoisen
erityisolosuhteet luovat hyvät ja monipuoliset mahdollisuudet asevelvollisten koulutukselle. Tänä päivänä
ja tulevaisuudessa Jääkäriprikaati
vastaa hyvin sille asetettuja rauhan
ja sodan ajan tarpeita maavoimien
joukko-osastona. Jääkäriprikaati
katsoo tulevaisuuteen luottavaisena.

Lapin puolustajia (Puolustusvoimat, Taina Pirinen)
Ilmatorjunta 4/2014
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Ev Rami Saari
Karjalan prikaatin Esikuntapäällikkö

Aluetoimistot
osana karjalan prikaatia
Aluetoimistojen myötä Karjalan
prikaatin kokoonpanoon saadaan
muuhun yhteiskuntaan tiiviisti verkottuneet asevelvollisuusasioiden
asiantuntijat. Prikaatin yhteydessä ei ole tähän asti toiminut aluetoimistoja, mutta tehtävien ja aluevastuun kasvaessa tämä toiminnallisuus
istuu erinomaisesti uuteen organisaatioon.

Aluetoimistot uudistusten
pyörteissä
Vuoden 2008 johtamis- ja hallintorakenteessa aluetoimistot perustettiin
osaksi maavoimia. Aluetoimistot
kuuluivat joko sotilasläänin esikunnan tai joukko-osaston esikunnan
kokoonpanoon. Puolustusvoimauudistuksessa aluetoimistot säilyvät
maavoimien vastuulla, mutta niiden määrä supistuu 19:stä 12:een.
Ne kaikki organisoidaan sotilasläänien poistumisen myötä osaksi
joukko-osastoja apulaiskomentajan
alaisuuteen. Voidaan todeta, että
joukko-osaston esikuntapäällikkö
jatkaa pääosin nykyisten tehtäviensä
hoitamista. Apulaiskomentaja johtaa
aluetoimistoja, toimii komentajan sijaisena sekä hoitaa muita vastuullaan
olevia tehtäviä. Osan johtamistoiminnassaan tarvittavista henkilöstö- ja
muista resursseista apulaiskomentaja
saa joukko-osaston esikunnasta.
Karjalan prikaatin organisaatioon
liitetään Etelä-Savon aluetoimisto
10
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(ESALTSTO) sekä Kymenlaakson
ja Etelä-Karjalan aluetoimistojen
lakkauttamisen myötä perustettava
Kaakkois-Suomen aluetoimisto (KASALTSTO).

Karjalan prikaatin aluetoimistojen tehtävät ja kokoonpanot
Aluetoimistot ovat asevelvollisuusasioissa Maavoimien esikunnan
alaisia viranomaisia, jotka vastaavat
asevelvollisuusasioista, yhteydenpidosta muuhun yhteiskuntaan sekä

maanpuolustustahdon kehittämisestä. Aluetoimistolla on säädöksiin
perustuva viranomaisen toimivalta
toimialueellaan.
Aluetoimistot vastaavat seuraavista tehtävistä:
– asevelvollisuusasioiden hoidosta
ja siihen liittyvästä päätöksenteosta alueellaan, erityisesti kutsunnat
ja kertausharjoituskäskytys
– alueellaan perustettavien sodan
ajan joukkojen henkilöstön palvelukseen käskemisestä
– aluetoimiston operatiivisesta suunnittelusta ja valmiuden säätelystä

Maakuntakomppania tulvavallin rakentamiskoulutuksessa Etelä-Savon
viranomaisharjoituksessa helmikuussa 2013.

– suorituskyvyn rakentamisesta,
ylläpidosta ja käytöstä osaltaan
– Jehovan todistajia koskevien lykkäys- ja vapauttamishakemusten
ratkaisemisesta
– reserviin ja varareserviin kuuluvan ylentämisestä miehistön ja
aliupseerin sotilasarvoihin
– maanpuolustustyöstä alueellaan
– aluetoimiston reservin koulutuksesta ja maakunnallisesta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä
sekä koulutuksesta
– aluetoimiston hallinnosta ja viestinnästä sekä toiminnan ja talouden resurssien suunnittelusta, seurannasta ja tarkastustoiminnasta
– maanpuolustustahdon kehittämisestä alueellaan
– maakunnallisesta yhteistyöstä
muihin viranomaisiin ja maanpuolustusjärjestöihin ml. yhteistoimintasopimusten laatiminen
– reserviläisille myönnettävistä
ammuntojen johtamisoikeuksista sekä reservin kouluttajille
myönnettävistä oikeuksista puolustusvoimien Maanpuolustuskoulutusyhdistykseltä tilaamissa
koulutustapahtumissa
– alueellisten maanpuolustuskurssien järjestämisestä.
Asevelvollisuusasioihin liittyvän
viranomaistehtävän ohjaus tulee
Maavoimien Esikunnasta. Muihin
tehtäviin liittyvät vastuut aluetoimistolle käskee Karjalan prikaatin
komentaja tai apulaiskomentaja.
Aluetoimistoilla on keskeinen rooli joukkojen perustamisessa ja paikallispuolustuksen toimeenpanossa.
Aluetoimiston päällikkö johtaa paikallispataljoonan komentajana alueen sotilaallisen maanpuolustuksen
suunnittelua. Paikallispataljoonaan
kuuluvat maakuntakomppaniat ovat
tärkeitä toimijoita tässä kokonaisuudessa.

Kaakkois-Suomen
aluetoimisto
Kaakkois-Suomen aluetoimiston
toimialue on Kymenlaakson ja EteläKarjalan maakunnat, joissa on 17
kuntaa. Asukkaita näissä kahdessa
maakunnassa on noin 300 000. Aluetoimiston toimipiste tulee nykyisiin

Kutsuntatilaisuuksien järjestäminen toiminta-alueen kunnissa ja
kaupungeissa on yksi aluetoimiston päätehtävistä. Kuva on Haminan
kutsunnoista.

Itä-Suomen sotilasläänin esikunnan
tiloihin Kouvolan Kasarminmäelle.
Kutsunnanalaisten määrä on vuosittain noin 1 900 ja kutsuntatilaisuuksia järjestetään noin 40.
Kaakkois-Suomen aluetoimiston
kokoonpanossa on 11 henkilöä:
– aluetoimiston päällikkö
– asevelvollisuussektori (2 upseeria,
2 opistoupseeria ja 3 siviiliä)
– operatiivinen sektori (2 upseeria
ja 1 opistoupseeri).
Asevelvollisuussektorin henkilöstö on sijoitettu pääosin nykyisestä
Kymenlaakson aluetoimistosta ja
operatiivisen sektorinhenkilöstö ItäSuomen sotilasläänin esikunnasta.
Näin on varmistettu osaamisen siirtyminen ja laissa määrättyjen tehtävien
keskeytymätön hoitaminen.
Kymenlaakson aluetoimiston
lakkauttamisesta on vastannut
aluetoimiston päällikkö Reserviupseerikoulun johtajan alaisuudessa.
Etelä-Karjalan aluetoimiston lakkauttamisesta on vastannut aluetoimiston päällikkö Maasotakoulun
johtajan alaisuudessa. Kaakkois-Suomen aluetoimiston perustamisen valmisteluista on vastannut Kymenlaakson aluetoimiston päällikkö Karjalan
prikaatin komentajan alaisuudessa.
Kaikki valmistelut ovat sujuneet
hyvässä yhteistyössä eri osapuolten
kanssa.
Tulevan Kaakkois-Suomen aluetoimiston henkilöstölle on muodostunut tunne, että he ovat tervetulleita
Karjalan prikaatiin ja että prikaati on
valmistautunut tukemaan aluetoimistoa sen tehtävien toimeenpanossa,

esimerkiksi kutsunnoissa. Karjalan
prikaatin siirtyvälle henkilöstölle
järjestämä tutustumistilaisuus prikaatiin ja Kouvolan kaupunkiin koettiin
hyvänä tapahtumana.

Etelä-Savon aluetoimisto
Etelä-Savon aluetoimiston toimialue
on Etelä-Savon maakunta, jossa on
14 kuntaa. Asukkaita maakunnassa
on noin 150 000. Aluetoimiston toimipiste tulee nykyisen aluetoimiston
tiloihin Mikkelin keskustaan. Kutsunnanalaisten määrä on vuosittain
noin 900 ja kutsuntatilaisuuksia
järjestetään noin 25.
Etelä-Savon aluetoimiston päällikkö on Mikkelin varuskunnan
päällikkö ja aluetoimisto vastaa
myös eräistä Maavoimien esikunnan
tukitoimista, mitkä vaikuttavat aluetoimiston tehtäviin ja kokoonpanoon.
Etelä-Savon aluetoimiston kokoonpanossa on 16 henkilöä:
– aluetoimiston päällikkö
– asevelvollisuussektori (2 upseeria,
1 opistoupseeri ja 3 siviiliä)
– operatiivinen sektori (2 upseeria
ja 2 opistoupseeria)
– komendantintoimisto (2 opistoupseeria ja 3 siviiliä).
Aluetoimiston henkilöstö on sijoitettu pääosin nykyisestä aluetoimistosta. Näin on varmistettu myös
tämän aluetoimiston osaamisen
siirtyminen ja laissa määrättyjen
tehtävien keskeytymätön hoitaminen.
Etelä-Savon aluetoimiston lakkauttamisesta on vastannut aluetoimiston päällikkö Itä-Suomen sotiIlmatorjunta 4/2014
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lasläänin komentajan alaisuudessa.
Etelä-Savon aluetoimiston perustamisen valmisteluista on vastannut
aluetoimiston päällikkö Karjalan
prikaatin komentajan alaisuudessa.
Kaikki valmistelut ovat sujuneet
hyvässä yhteistyössä eri osapuolten
kanssa.
Mikkelin varuskunnan päällikkyyteen kuuluvia velvoitteita hoitaa pääosin komendantintoimisto, jonka tehtäväkenttä on varsin laaja. Mikkelin
varuskunnassa toimii yhdeksän eri
puolustusvoimien hallintoyksikköä
tai sen osaa, joille toimisto tuottaa
palveluja. Näitä ovat esimerkiksi
turvallisuustoiminta, kuljetuspalvelut, liikuntapalvelut, ampumaratojen
ylläpitäminen ja kehittäminen, osal-

listuminen tilahallintaan, rakennushankkeisiin, ympäristönsuojeluun
sekä kiinteistönhoitoon. Komendantintoimisto myös suunnittelee ja
järjestää varuskunnallisia tilaisuuksia sekä osallistuu eri tilaisuuksien
järjestämiseen osana Etelä-Savon
aluetoimistoa.
Etelä-Savon aluetoimisto näkee
organisaatiouudistuksen mahdollisuutena kehittyä edelleen. Aluetoimistossa uskotaan, että osana
Karjalan prikaatia on mahdollista
parantaa toimintaa maanpuolustuksen suunnittelussa, asevelvollisuusasioissa, maanpuolustustyössä
ja myös varuskunnallisten asioiden
hoitamisessa. Tätä on vahvistanut
valmisteluvaihe, jossa aluetoimisto

Aluetoimistojen toiminta-alueet
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on otettu mukaan Karjalan prikaatin
vuoden 2015 suunnitteluun. Lopputulemana voidaan todeta, että aluetoimisto on pystynyt vaikuttamaan
tulevien tehtäviensä toteuttamiseen
ja että prikaati tukee hyvin maakunnassa vuonna 2015 järjestettäviä
maanpuolustustapahtumia.

Näkymiä taakse ja eteen
Itä-Suomen sotilaslääni ja aluetoimistot ovat tehneet erinomaista työtä
maanpuolustuksen eteen. Näitä hyviä
käytäntöjä tullaan katkeamattomasti
jatkamaan ja kehittämään Karjalan
prikaatin alaisuudessa. Puolustusvoimauudistuksessa vahvistuva prikaati
ottaa alueellisen vastuun KaakkoisSuomen puolustajana 1.1.2015.
Apulaiskomentaja ja aluetoimistot
täydentävät hyvin Karjalan prikaatin
lisääntyvien tehtävien toteuttamista
sekä 2020-luvun toimintaedellytysten saavuttamista.

Ev Jyrki Heinonen
Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori

AJANKOHTAISTA

Maanpuolustuskorkeakoulu
-uudistus
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) uudistuu osana puolustusvoimauudistusta.
Kyse ei ole vain organisaatioiden viilaamisesta, vaan tutkintorakenteen
kehittämisestä ja jopa uudisrakentamisesta.

Selkeät perusteet
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta (UTVA) linjasivat
helmikuussa 2012 puolustusvoimauudistuksen perusteet. Tässä yhteydessä ei ole tarvetta mennä niihin
sen perusteellisemmin, vaan katsoa
asiaa yksinomaan korkeakoulumme
kautta. Jo uudistuksen toimeenpanokäskyssä vahvistettiin perustehtävämme säilyminen entisellään (vrt
Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta
2008). Korkeakoulu puolustusvoimain komentajan alaisena sotatieteellisenä korkeakouluna edistää
sotatieteellistä tutkimusta ja antaa
sotatieteellistä opetusta sekä vastaa
puolustusvoimien yliopistollisen täydennyskoulutuksen ja muun erikseen
käskettävän täydennyskoulutuksen
toteutuksesta.
Samaisessa käskyssä linjattiin,
että niin perus-, jatko- kuin täydennyskoulutuskin järjestetään kokonaisuuksiksi, joilla tulee saavuttaa
resurssisäästöjä koulutuksen taso
säilyttäen. Puolustusministerin ja
puolustusvoimain komentajan kesällä 2012 tekemillä hallinnollisilla
päätöksillä käskettiin
– Puolustusvoimien kansainvälisen

keskuksen (PVKVK) lakkauttaminen 31.12.2014 ja sen perustaminen osaksi Maanpuolustuskorkeakoulua 1.1.2015
– Täydennyskoulutus- ja kehittämiskeskuksen (TKKK) lakkauttaminen 31.12.2014
– Käyttäytymistieteiden laitoksen
siirtyminen osaksi Puolustusvoimien tutkimuslaitosta 1.1.2014
– Maisteriosaston perustaminen
1.1.2015.

Hyväksi ohjenuoraksi annettiin
myös lause, jossa MPKK:lle velvoitettiin vastuu upseerikoulutuksen yhteensovittamisesta ja kehittämisestä
yhteistoiminnassa puolustushaarojen
ja rajavartiolaitoksen kanssa Pääesikunnan ohjeistuksen mukaisesti.
Vielä merkittävämpi positiivinen
signaali korkeakoulun kehittämisestä
oli puolustusministerin 15.6.2012
hyväksymä päätös monitoimitalon
rakentamisesta Santahaminaan.

Maanpuolustuskorkeakoulu 1.1.2015
REHTORI

VARAREHTORI

Neuvottelukunta

YHTEISKUNTA- JA
KANSAINVÄLISTEN
SUHTEIDEN JOHTAJA

TUTKIMUSJOHTAJA

Oppilaskunta

HALLINTOJOHTAJA
Esikunta

Opintoasiainosasto

 suunnitteluyksikkö
 henkilöstöyksikkö
 palveluyksikkö

S otataidon
laitos

Sotamuseo*

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos
S otatekniikan
laitos
Kielikes kus

Kadettikoulu

Maisteriosasto

Jatkotutkintoosasto

Tohtorikoulu
(virtuaaliorganisaatio)

Maanpuolustuskurssit*
Kirjasto

Puolustusvoimien
kansainvälinen keskus
* Santahaminan
ulkopuolella
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Suunnittelusta
toteutukseen
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori on johtanut jatkosuunnittelua ja
hallintojohtaja koordinoinut viiden
eri alatyöryhmän toimintaa. Näissä
on keskitytty koulutuksen kehittämiseen, hallintouudistukseen, tilahallintaan ja tutkimustoimintaan.
Tutkinto-opetuksen kehittämisen
osalta työ jatkuu pitkään. Olennaisimpia tavoiteltavia muutoksia ovat
MPKK:n kokonaisvastuun muuntaminen käytännön toimintamalleiksi
upseerikoulutuksen johtamisessa ja
ohjaamisessa, upseerin jatkotutkinnon uudistaminen sekä sotatieteiden
lisensiaatin tutkinnon suoritusmahdollisuuden luominen. Sotatieteiden
kandidaatin tutkinnon uudistustyö oli
osaltaan jo aiemmin liikkeellä, mutta
se niveltyi luonnollisesti uudistuksen
kokonaiskenttään. Palaan kandiuudistukseen tuonnempana.
Puolustusvoimien mittavan täydennyskoulutuksen toteuttamisesta
vastanneen TKKK:n lakkauttaminen
ja sen tehtävien siirtäminen MPKK:n
ainelaitosten ja opintoasiainosaston
sekä toisaalta puolustusvoimien eri
toimialojen vastuulle on iso muutos.
Tällä hetkellä ollaan koeponnistamassa uusimuotoista toimintatapamallia, jossa resurssit ovat merkittävästi pienemmät kuin aiemmin.
Koulutuksen suunnittelussa ja koulutustarpeiden kartoittamisessa päävastuu on toimialoilla (yhteensä 12
kpl). Annettava koulutus on jaoteltu
kolmelle eri tasolle (perus-, keskija yliopistollinen taso). Maanpuolustuskorkeakoulu vastaa kaikkien
toimialojen täydennyskoulutuksesta
yliopistollisella tasolla. Tämän tehtävän lisäksi huolehdimme kaikkien tasojen täydennyskoulutuksesta
neljän toimialan osalta. Nämä ovat
henkilöstö-, koulutus-, operatiivinen
ja suunnittelutoimiala.
Hallintouudistuksen kylmät reu14
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naehdot annettiin tehtäväkokoonpanossa. Maanpuolustuskorkeakoulun
ja siihen liitettävän Puolustusvoimien
kansainvälisen keskuksen tehtäväkokoonpanot sisälsivät yhteensä 374
tehtävää, mutta puolustusvoimauudistus jyvitti uuteen korkeakouluorganisaatioon ensin 250 tehtävää ja
täsmennysten jälkeen 254 tehtävää.
Poistuvien tehtävien, kehitettävien
toimintatapojen ja hyvän työnantajapolitiikan vaikutukset on laitettu
avoimesti pöydälle ja henkilöstölle
on haettu selviytymispolkuja. Työ
on edennyt vähintään kiitettävällä
tavalla, sillä tähän mennessä korkeakoulusta on jouduttu irtisanomaan
vain kolme ihmistä.
Tilahallintatyöryhmän tavoitteena on ollut keskittäminen. Korkeakoulun toimintojen saaminen
samalle kampusalueelle Santahaminaan on ollut kirjattuna tavoitteena
koulun perustamisesta eli vuodesta
1993 saakka. Ensi vuoden aikana
olemme jo lähellä tavoitetta, kun
valmistuvaan uudisrakennukseen
- Santahamina-taloon - muuttavat
Puolustusvoimien kansainvälinen
keskus Tuusulan Hyrylästä, kirjasto
Kruununhaasta sekä saarella, mutta
toisissa tiloissa tällä hetkellä toimiva
Sotatekniikan laitos. Jo aiemmin on
kyetty järjestämään tilat Strategian
ja Sotahistorian laitoksille, jotka
muuttavat muun koulun yhteyteen
vuoden 2014 loppuun mennessä.
Ensi vuoden alussa MPKK:n toimipisteitä Santahaminan ulkopuolella
ovat vain Sotamuseo ja Maanpuolustuskurssit. Luonnollisesti tulijoille on
jouduttu tekemään tilaa tiivistämällä
ja uudelleen järjestämällä. Omalta
osaltaan painetta on lisännyt tietoisuus kasvavista opiskelijamääristä.
Tämän vuoksi muun muassa Opintoasiainosastolle on saneerattu tilat
Päärakennuksesta ja entiset toimistot
on kyetty vapauttamaan majoituskäyttöön.
Viides alatyöryhmä eli tutkimus-

toiminta on edennyt muiden lailla,
mutta sen toiminnan seuraukset eivät
ole yhtä näkyviä johtuen tutkimustoiminnan luonteesta. Kyse on ollut
toimintatapojen yhdenmukaistamisesta ja urapolkujen rakentamisvaihtoehdoista niin sotilaille kuin
siviileille. Kuten mainittu uutena
mahdollisuutena selvitetään sotatieteiden lisensiaatin tutkinnon liittämistä akateemiseen opintopolkuun,
mutta tämä etenemissuunta odottaa
toistaiseksi laki- ja asetusmuutosten
toimeenpanoa. Tämän työryhmän
yhtenä merkittävänä jatkotyön kohteena on rajapintojen hakeminen uuden, jo perustetun Puolustusvoimien
tutkimuslaitoksen kanssa.

Uusi, uljas Maanpuolustuskorkeakoulu
Runsaan 20 vuoden olemassaolonsa
aikana MPKK on kokenut monta organisaatio- ja johtosuhdeuudistusta.
Ensi vuoden alussa käyttöön otettava
organisaatio on esitetty kuvassa 1.
Osa muutoksista on käsitelty jo edellä, joten tässä yhteydessä tarkastelen
uusien organisaatioiden merkitystä
kokonaisuuden osana.
Tutkinto-osastorakenteeseen
muodostetaan uutena yksikkönä
Maisteriosasto. Tällä vahvistetaan
maisteriopiskelijoiden opintojen
tukemista ja samalla Kadettikoulu
palaa alkuperäiseen tehtäväänsä
upseerin perustutkinnon antajana.
Opetuskentän merkittävin muutos
on Sotataidon laitoksen perustaminen
yhdistämällä nykyiset Sotahistorian,
Strategian ja Taktiikan laitos. Uudistuksen perimmäinen tarkoitus on
vahvistaa sotataidon asemaa ja varmistaa akateemisen ajattelun toteutuminen. Uuden laitoksen henkilöstö
toimii opetusryhmissä ja yksi niistä
on sotahistorian ja strategian ryhmä.
Eli osaaminen ja kyseisen tieteenalan
ääni säilyvät uudessakin rakenteessa.
Erillisyksiköksi perustettavan

Upseerien koulutusjärjestelmä 2015 -

Muu täydennyskoulutus

Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen
merkitys myös tutkinto-opetukseen on suuri.
Saammehan alan parhaat
asiantuntijat samalle
kampukselle tukemaan
ja osin myös järjestämään sekä kadettien,
maisteriopiskelijoiden
että jatkotutkinto-osastolla opiskelevien opetusta. Näin myös heidän
opintoihinsa saadaan aimo annos lisää tuoreita
kokemuksia kansainvälisiltä kriisikentiltä.

TOIMIALAPÄÄLLIKKÖKURSSI/VAST

YJK

Eversti

YPK

Everstiluutnantti

SL/ST

Tekniikan lisäopinnot
Majuri

EUK (30 OP)
YEK (140 OP)

PÄÄSYKOE

Kapteeni

SOTATIETEIDEN MAISTERIOPINNOT 120 OP

Luutnantti

Tutkintoon johtava
Täydennyskoulutus

Tutkinnot
uudistuvat
Virkauratutkintojen rakenne ja rytmitys ovat
muuttuneet melkeinpä
epätarkoituksenmukaisen kiivaassa
rytmissä. Upseerin tutkinnon uudistaminen akateemiseksi perustutkinnoksi alkoi 1990-luvun lopulla.
Yhtenä voimakkaana vaikuttimena
oli yhteiskunnassa ja sitä kautta
myös puolustusvoimissa lopetettu
opistotasoinen koulutus, minkä heijastusvaikutukset puolustusvoimien
palkatun henkilöstön ikä- ja koulutusrakenteeseen oli nähtävä pitkälle
tulevaisuuteen. 2000-luvun alku oli
siirtymävaihetta. Erilaisten vaiheiden
jälkeen vuonna 2006 siirryttiin kaksivaiheiseen tutkintojärjestelmään,
jossa ensin suoritetaan sotatieteiden
kandidaatin tutkinto kolmessa vuodessa ja valmistutaan määräaikaiseen
upseerin virkaan. Noin neljän vuoden
työelämävaiheen jälkeen palataan
koululle suorittamaan kahden vuoden
ajaksi sotatieteiden maisteritutkintoa,
joka on ylempi korkeakoulututkinto
ja edellytys vakituiseen upseerin
virkaan. Tämä opiskelua ja työelämää jaksoittain sisältävä Bolognaprosessin mukainen järjestelmä on
puhtaimmillaan juuri MPKK:ssa.
Nyt tehtävä uudistus keskittyy
opintojen rakenteeseen ja sisältöihin.
Tärkein muutos on nykyisen kandidaatin tutkinnon sisällön muuttaminen siten, että kadetin opiskelemat

SOTATIETEIDEN KANDIDAATIN OPINNOT 210 OP

VALINTAKOKEET

9. joulukuuta
Varusmieskoulutus; upseeri tai aliupseeri,12 kuukautta
2014

0

opinnot luetaan kaikki tutkintoon
kuuluviksi opintopisteiksi eikä enää
lasketa erikseen sotilasammatillisia
opintoja, joilla aiemmin on haettu ja
saavutettu esimerkiksi oikeuksia eri
asejärjestelmille. Kun ensimmäiset
tämän järjestelmän mukaiset upseerit
aikanaan palaavat maisteriopintoihin
runsaan seitsemän vuoden kuluttua,
on myös sen tutkinnon sisältö oltava uudessa, tarkistetussa asennossa.
Toinen jo nyt ajankohtainen muutos koskee jatkotutkintoja. Vielä
nykyisin talossa opiskeleva yleisesikuntaupseerikurssi on aloittanut
opintonsa esiupseerikurssilla, josta
on valittu jatkajat ye-tutkintoon. Ensi
syksynä aloittava kurssi on pyrkinyt pääsykokeiden kautta ja heidän
kaksivuotinen tutkintonsa keskittyy
kokonaisuudessaan yleisesikuntaupseeriopintoihin. Ne, jotka eivät pyri
tai pääse ye-kurssille, komennetaan
esiupseerikurssille. Kurssin opetussisältö keskittyy puhtaasti sodan ajan
valmiuksien luomiseen ja sen kesto
tulee olemaan viisi kuukautta. Upseerien tuleva koulutusjärjestelmä
on kuvattu pääosiltaan kuvassa 2.

Eikä tässä vielä kaikki…

rituhatta opiskelijaa, henkilökuntaa
tulee olemaan runsaat 250 ja heidän
lisäkseen vielä dosentteja, mentoreita
ja erilaisia määräaikaisia työntekijöitä toistasataa. Opetuksen apuna
ovat tuntiopettajat, luennoitsijat ja
erilaiset vierailijat, joiden määrä on
satoja.
Tohtorikoulutusohjelmassa on
noin 70 henkilöä, jotka edustavat
noin puolta tusinaa kansallisuutta.
Kansainvälisessä yhteistyössä tehdään jo tänä päivänä tiivistä yhteistyötä Pohjoismaiden maanpuolustuskorkeakoulujen ja Baltic Defence
Collegen kanssa.
Kotimainen akateeminen yhteistyö
alkaen rehtorien yhteistyöfoorumista
- Suomen yliopistot UNIFI ry - ja
päätyen ainelaitosten väliseen opettaja- ja opiskelijavaihtoon sekä oppilaskuntien väliseen yhteistoimintaan
pitää myös mielet virkeänä. Ja kun
vielä muistetaan maanpuolustuskurssit, kirjaston ja Sotamuseon asiakkaat
sekä kymmenet vierailijaryhmät,
voidaan todeta, ettei tämä nyt ihan
hiljaiseloon vaipunut tiedeyhteisö
ole! Muutoksen tuuliin on puolustusvoimissa totuttu, joten tästäkin
selvitään.
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Evl Mikko Mäntynen
Maanpuolustuskorkeakoulu
Ilmatorjunnan pääopettaja

Ilmatorjuntataktiikka 2015
– suojaamisesta tappioiden
tuottamiseen
Vuonna 2011 ilmatorjunnan tarkastaja antoi Maanpuolustuskorkeakoululle toimeksi Ilmatorjuntaopas 1:n
päivittämisen. Tavoitteena oli päivittää ja yhdistää Ilmatorjuntaoppaat
1 ja 2. Puolustusvoimauudistuksen
aiheuttama joukkorakenteen ja taistelutavan muutos ovat viivästyttäneet
työn valmistumista siten, että Ilmatorjuntaopas 2015 luonnos annettiin
esikunnille ja kouluttaville joukoille
koekäyttöön vasta keväällä 2014.
Joukkojen ensimmäiset havainnot
ovat olleet positiivisia. Maanpuolustuskorkeakoulun lisäksi oppaan
kirjoittamiseen ovat osallistuneet
kaikki puolustushaarat. Ilmatorjunnan tarkastaja on ohjannut tiiviisti
kirjoittajaryhmän työskentelyä.
Tässä artikkelissa pyrin tiivistetysti
kertomaan keskeisimmät muutokset
ilmatorjunnan taktiikassa, johtamisessa ja tehtävissä vuodesta 2015
alkaen.

Taistelukenttä muuttuu –
suojaamisesta tappioiden
tuottamiseen
Ilma-aseen suorituskyky maailmalla
kehittyy jatkuvasti. Viimeisten 15
vuoden aikana on siirrytty eri tehtäviin räätälöidyistä konetyypeistä
monitoimikoneisiin. Taisteluhelikoptereiden suorituskyky on kehittynyt
etenkin pimeätoiminnan osalta. Myös
häivetekniikan käyttöönottaminen,
täsmäaseiden ja kaukovaikutteisten
16
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Suorituskykyisemmät järjestelmät vaikuttavat tulevaisuuden taistelukentän kuvaan. Kuvassa SU-34 ja MI-28. (Kuvat: http://indiandefence.

com/threads/russian-air-force-has-new-su-34-assault-fighterbomber.26317/ ja http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mil_Mi-

28_at_MAKS-2009_airshow.jpg)

aseiden sekä lennokkien kehittyminen aiheuttavat ilmatorjunnalle haasteita. Vaikka lavettien ja järjestelmien
suorituskyky kehittyy, niiden määrä
vähenee muun muassa kohonneiden
valmistuskustannusten vuoksi. Pienempi konemäärä vaikuttaa tappioiden sietokykyyn. Johtopäätöksenä
on se, että nykyaikainen ilma-ase ei
kestä suuria tappioita.
Yhtälailla oma ilmatorjuntamme
on murroksessa. Yksiköiden määrä
vähenee, mutta tulen teho kasvaa
siirryttäessä yhä enenevässä määrin
ammusaseista ohjusjärjestelmiin.
Miten vastaamme kehittyneen taistelukentän haasteisiin? Vastaus on
tappioiden tuottaminen. Jokainen ammuttu ohjus on tarkoitettu osumaan.
Jokainen taktinen ratkaisu ja taistelutekninen suorite tähtää tappioita
tuottavaan laukaisuun.
Vuoden 2001 Ilmatorjuntaopas
1:ssä määritettiin ilmatorjuntajoukkojen käyttöperiaatteeksi seuraavaa:
”Ilmatorjuntajoukkoja on ensisijaisesti käytettävä siellä, missä suojan
tarve on suurin; ei siellä, missä koneet lentävät. Ilmatorjunnan on kuitenkin kyettävä tuottamaan ja tuotettava tappioita ollakseen uskottava.”
Vuoden 2015 Ilmatorjuntaoppaan
luonnokseen periaate on määritelty
seuraavalla tavalla:” Ilmatorjuntajoukkoja on käytettävä alueilla, joilla
taistelevat joukot ovat toimintansa
vuoksi erityisen alttiita ilmatoiminnalle, ajan tai alueen suhteen hävittäjätorjunnan ulkopuolella tai
joiden alueella on kriittisiä kohteita
tai toimintoja. Ilmatorjuntajoukkojen
keskeisin tehtävä on tuottaa huomattavat tappiot vastustajan ilma-aseelle
heti ensi iskun torjunnasta alkaen.”

Ilmatorjuntataktiikan
muutos
Ilmatorjuntajoukkojen käyttö suunnitellaan osana puolustushaarojen
operaatioita huomioiden ilmapuolustuksen kokonaisuus. Uuden ilmatorjuntaoppaan taktiikan kehittämisen
päämääränä on ollut oman joukkorakenteen, maaston ja olosuhteiden
sekä taistelutavan huomioiminen eri
puolustushaarojen toimintaympäris-

tössä siten, että tappioiden tuottaminen hyökkääjän ilma-aseelle on
mahdollisimman tehokasta.
”Taktiikka on tehtävän toteuttamiseen asetettujen resurssien ja
keinojen optimaalista suunnittelua
ja sovellettua käyttöä päämäärien
saavuttamiseksi taistelussa. Taktiikka
edellyttää taisteluun liittyvien keinojen tuntemista ja taitoa soveltaa
niitä käytännössä.”Huttunen Mika:
Monimutkainen taktiikka.
Ilmatorjuntataktiikalla tarkoitetaan
ratkaisuja ilmatorjunnan toimintaajatuksesta sekä ilmatorjuntajoukkojen taistelujaotuksesta ja käytöstä
eri tehtäviin. Ilmatorjuntataktiikalle
perustan luo tuettavan johtoportaan
operaation perusrakenteen ymmärtäminen sekä yleisten taktisten periaatteiden soveltaminen ilmatorjunnan
käytössä. Ilmasuojelu on kiinteä osa
yleistä operaatiotaitoa ja taktiikkaa.
Ilmatorjunnan taistelutekniikka on
kiinteä osa ilmatorjuntataktiikkaa,
koska taisteluteknisillä ratkaisuilla
ja toimenpiteillä sekä ilmatorjunnan
tulenkäytöllä taktiset ratkaisut konkretisoituvat käytännön toiminnaksi.
Ilmatorjuntaopas 2015:sta on ensimmäistä kertaa määritetty ilmatorjunnan yleiset taktiset periaatteet,
joilla pyritään ohjaamaan taktisia
ratkaisuja.
Aktiivisella ja päättäväisellä toiminnalla tarkoitetaan ilmatorjunnan
liikkuvaa ja määrätietoista käyttöä
aloitteen tempaamiseksi ja käsketyn loppuasetelman saavuttamiseksi.
Ilmatorjuntajoukkojen on hakeuduttava tilanteisiin, joissa tappioiden
tuottaminen on tehokkainta. Aktiivisuus edellyttää selkeitä johtosuhteita
ja tehtäviä sekä hyvää tilannetietoisuutta niin omien kuin hyökkääjän
joukkojen toiminnasta. Liikkuva
käyttö luo perustan yllätykseen.
Yllätykseen pyrkiminen tarkoittaa oman toiminnan salaamista,
harhauttamista sekä ilmatorjunnan
liikkuvaa ja monipuolista käyttöä.
Eri joukkotyyppien käytöllä samalla alueella hyödynnetään erilaisten
asejärjestelmien ja sensorien suorituskyky ja vähennetään hyökkääjän
häirinnän vaikutusta. Yllätys on ilmatorjunnan tehokkain tapa aloitteen

tempaamiseen.
Olosuhteiden ja maaston hyväksikäyttö tarkoittaa toimintaympäristön tuntemista ja taistelutilan
suunnitelmallista valmistelua vaihtoehtoisiin tilanteisiin. Taistelutilan
valmistelussa korostuu kaikkien
joukkojen osalta ilmasuojelun merkitys ja ilmatorjuntajoukkojen osalta
tuli- ja viestiasemien sekä yhteyksien
valmistelu.
Voimien vaikutuksen keskittäminen tarkoittaa ilmapuolustuksen
eri elementtien optimoitua käyttöä,
painopisteen muodostamista, varautumista yllättäviin tilanteisiin valmistautumistehtävillä sekä painopisteen
oikea-aikaista muuttamista. Ilmatorjunnan painopiste voidaan muodostaa määrällisesti, laadullisesti, taisteluvaiheeseen tai alueeseen sitoen.
Voimien vaikutuksen keskittäminen
edellyttää hyvää tilannekuvaa sekä
yhteistoimintaa ilmapuolustuksen eri
elementtien ja muiden omien joukkojen kanssa.
Voimien taloudellisella käytöllä
tarkoitetaan resurssien käytön optimointia suhteessa vallitsevaan tilanteeseen. Ilmatorjunnan painopistettä
on kyettävä muuttamaan tilanteen
muuttuessa.
Vaikutusperusteisella operoinnilla tarkoitetaan merkittävien
tappioiden tuottamista hyökkääjän
ilma-aseelle. Tappioiden tuottamisella hyökkääjä pakotetaan reagoimaan, muuttamaan toimintatapojaan
ja suunnittelemaan toimintansa uudelleen. Toisin sanoen, tappioiden
tuottamisella rikotaan hyökkääjän
taistelujärjestys.

Johtamisen muutos
Aikaisemmin ilmatorjunnan johtaminen jaettiin taktiseen, tulenkäytön,
taistelutekniikan ja huollon johtamiseen. Ilmatorjuntaopas 2015:sta on
pyritty selkeämpään ja toiminnallisempaan määrittelyyn.

Tehtävien muutos
Vuoden 2001 Ilmatorjuntaopas 1:n
mukaan ilmatorjuntajoukoilla oli
kuusi taktista tehtävää ja kahdeksan
Ilmatorjunta 4/2014
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Aikaisemmin ilmatorjunnan johtaminen jaettiin taktiseen, tulenkäytön, taistelutekniikan ja huollon
johtamiseen. Ilmatorjuntaopas 2015:sta on pyritty selkeämpään ja toiminnallisempaan määrittelyyn.
Ilmatorjunnan taktinen johtaminen toteutuu osana yhtymän (vast) operatiivista suunnittelua ja operaation
toimeenpanoa. Sen tavoitteena on komentajan määrittämän loppuasetelman saavuttaminen. Taktisella
johtamisella ohjataan joukkojen käyttöä operaation/taistelun toteutusperiaatteiden mukaisesti.

ILMATORJUNNAN JOHTAMINEN
Tulenkäytön johtaminen on tulenkäytön
perusteiden käskemistä, ilmatilannekuvan
muodostamista, ylläpitoa ja jakamista sekä
reaaliaikaista tulenkäyttöä ohjaavien
käskyjen antamista ja välittämistä.
Tulenkäytön johtamisen päämääränä on
ilmatorjuntayksiköiden tulenkäytön
optimointi käsketyn tehtävän täyttämiseksi.

Taktinen johtaminen on joukkojen käyttöä
käskemällä niille tehtävät, toiminta-ajatus,
johtosuhteet ja muut suunnitelman
toimeenpanoon sisältyvät asiat sekä
tilanteenmukaista yhteydenpitoa ja joukkojen
toiminnan ohjaamista. Taktisen johtamisen
päämääränä on komentajan ja ylempien
johtoportaiden antamien tehtävien ja vaatimusten
täyttäminen.

TULENKÄYTÖN JOHTAMINEN

TAKTINEN JOHTAMINEN

TAISTELUN JOHTAMINEN
TULENKÄYTTÖ

TILANNEKUVA

TAISTELUTEKNIIKKA

TAISTELUN TUKI

Taistelun johtaminen on tilannekuvan muodostamista sekä
tulenkäytön, taistelutekniikan ja tukitoimien toimeenpanoa
oman ja vihollistilanteen mukaisesti ilmatorjuntajoukon
tehtävän täyttämiseksi. Taistelun johtamiseen kuuluu
tilanteenmukaista suunnittelua, joka perustuu muodostetun
tilannekuvan pohjalta tehtäviin johtopäätöksiin

Kuva 3: Ilmatorjunnan johtaminen
erilaista tulitehtävää. Uuteen ilma- tajoukon tehtävän lisäksi oppaassa siirtyminen suojaamisesta tappioitorjuntaoppaaseen
on määritetty määritellyillä tulenkäyttökriteereillä den tuottamiseen ei ole pelkästään
Tehtävien muutos
neljä ilmatorjuntajoukon tehtävää. ja valmiustiloilla.
toiminnallinen muutos. Se on ennen
Tällä on
pyritty2001
yksinkertaistamaan
kaikkea
asenteellinen
Vuoden
Ilmatorjuntaopas 1:n mukaan ilmatorjuntajoukoilla oli kuusi
taktista
tehtävää ja muutos. Ilmaaikaisemmin
varsin
monimutkaista
torjunnan
rooli
kehittyy passiivisesta
kahdeksan
erilaista
tulitehtävää. Uuteen
ilmatorjuntaoppaaseen
on
määritetty
neljä
Lopuksi
monimutkaista
tehtävätaksonomiaa.
Ilmatorjunnan
tulenkäyttöä säädellään
ilmatorjuntajoukon
tehtävätaksonomiaa.
Ilmatorjunnan
reagoijasta
aktiiviseksi
tappioita tuotilmatorjuntajoukon
tehtävää.
Tällä
on
pyritty
yksinkertaistamaan
aikaisemmin
varsin
monimutkaista
tehtävätaksonomiaa.
Ilmatorjunnan
tulenkäyttöä
ilmatorjuntajoukon
lisäksiilmatorjunoppaassa määritellyillä
tulenkäyttökriteereillä
ja säädellään
valmiustiloilla.
Ilmatorjunnan
käyttöperiaatteiden
tulenkäyttöätehtävän
säädellään
tavaksi toimijaksi.
tehtävän
lisäksi oppaassa määritellyillä tulenkäyttökriteereillä ja valmiustiloilla.
ILMATORJUNTAJOUKKOJEN TEHTÄVÄT
ILMATORJUNTAJOUKKOJEN TEHTÄVÄT
TEHTÄVÄ
TEHTÄVÄ

Tappioiden
Tappioiden
tuottaminen
tuottaminen
Suojaaminen
Suojaaminen

MÄÄRITELMÄ
MÄÄRITELMÄ

Tuhotaan tai vaurioitetaan ilmamaaleja aloittamalla tuli edullisessa
Tuhotaan
tai vaurioitetaan
ilmamaaleja
aloittamalla tuli edullisessa
ampumatilanteessa
tehokkaalta
ampumaetäisyydeltä.
ampumatilanteessa tehokkaalta ampumaetäisyydeltä.
Estetään ilmamaalien toiminta suojattavaksi valittua toimintoa tai kohdetta
Estetään
ilmamaalientuli
toiminta
suojattavaksi
valittua
toimintoa tai kohdetta
vastaan aloittamalla
suurimmalta
tehokkaalta
ampumaetäisyydeltä.
vastaan aloittamalla tuli suurimmalta tehokkaalta ampumaetäisyydeltä.
Lentotoiminnan
Vaikeutetaan vastustajan ilmamaalien toimintaa tutka- tai laserlukituksilla,
Lentotoiminnan
Vaikeutetaanohjusammunnoilla
vastustajan ilmamaalien
toimintaa tutka- tai aloittamalla
laserlukituksilla,
häirintä
simuloiduilla
tai ammusilmatorjunnalla
häirintä
simuloiduilla ohjusammunnoilla
vaikuttaminen
äärikantamalta. tai ammusilmatorjunnalla aloittamalla
vaikuttaminen äärikantamalta.
Taistelun johtaminen Johdetaan ilmatorjuntajoukkojen tilannekuvan muodostamisen, tulenkäytön,
Taistelun johtaminen taistelutekniikan
Johdetaan ilmatorjuntajoukkojen
tilannekuvan muodostamisen, tulenkäytön,
ja tukitoimien toimeenpanoa.
taistelutekniikan ja tukitoimien toimeenpanoa.
Ilmatorjuntajoukkojen tehtävät voivat olla varsinaisia tehtäviä tai valmistautumistehtäviä
Ilmatorjuntajoukkojen tehtävät voivat olla varsinaisia tehtäviä tai valmistautumistehtäviä

Tappioiden tuottamisen päämääränä on tuottaa maksimaaliset tappiot hyökkääjälle tuhoamalla tai vaurioittamalla sen
Tappioiden
tuottamisen
päämääränä on tuottaa
maksimaaliset
tappiot hyökkääjälle
tuhoamalla
tai vaurioittamalla
miehitettyjä
sekä miehittämättömiä
ilma-aluksia.
Tehtävä toteutetaan
mahdollisimman
hyvistä
tuliasemista, sen
miehitettyjä sekä miehittämättömiä
ilma-aluksia. Tehtävä
toteutetaan
mahdollisimman hyvistä tuliasemista,
edullisessa ampumatilanteessa
ja tehokkaalle
ampumaetäisyydelle.
edullisessa ampumatilanteessa
ja tehokkaalle
Tehtävä voidaan sitoa kohteeseen/alueeseen
(esimerkiksi
tappioiden ampumaetäisyydelle.
tuottaminen ylimenopaikan, taisteluosaston,
Tehtävä voidaan
sitoa kohteeseen/alueeseen
(esimerkiksi
tappioiden
tuottaminen
ylimenopaikan,
taisteluosaston,
maahanlaskua
rajoittavan
osaston tai huoltokeskuksen
alueella)
tai toimintoon
(esimerkiksi
tappioiden
tuottaminen
maahanlaskua rajoittavan osaston tai taisteluosaston
huoltokeskuksen
alueella) tai toimintoon
hyökkäykseen
liittyen). (esimerkiksi tappioiden tuottaminen
taisteluosaston hyökkäykseen liittyen).
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Informaatiosodankäynti onko sodan kuva muutoksessa?
Ukrainan kriisiä ja sen tapahtumia
on seurattu kuluvan vuoden aikana
mediassa kuin mediassa. Niin myös
ilmatorjuntalehti on kirjoitellut kriisistä.
Usein on viitattu käynnissä olevaan
informaatiosotaa tai hybridisotaan.
Tämä artikkeli yrittää avata
informaatiosodankäynnin käsitteistöä
ja miksei myös sisältöäkin lukijoille.

Monen päättäjän suusta on kuluvan
vuoden aikana kuultu sanottavan, että
sodan kuva on muuttunut Ukrainan
kriisin johdosta. Tänä syksynä Naton
huippukokouksessa Walesissa Naton
komentaja kenraali Philip Breedlove
käytti termiä ”hybridisodankäynti”,
julistaessaan Venäjän käyvän kaikkien aikojen informaatiosodankäyntiä Ukrainassa. Huippukokouksen
jälkeen myös puolustusvoimain
komentaja kenraali Lindberg toi
esille Suomen tarpeen varautua tulevaisuudessa hybridisodankäyntiin.
Tämän uuden sodankäynnin ydin on
voimakas informaatiosodankäynti.
Onko kyseessä kuitenkaan sodan
kuvan todellinen muutos? Mistä informaatiosodankäynnissä on kyse?
Miten siihen tulee varautua?

Informaatiosodankäynti
yllätti
Ennen Ukrainan tapahtumia olisi
väitös maa-alueiden valloittamises-

ta informaatiosodankäynnin keinoin
ilman aseellisen voiman käyttöä
kuulostanut epätodelliselta. Tämä
lienee yksi syy, minkä johdosta länsimaissa ei ole juurikaan panostettu
informaatiosodankäyntiin muuten
kuin kriisinhallintaoperaatioissa. Toisena syynä voidaan nähdä yleisten
taktisten periaatteiden ymmärryksen
laiminlyönnissä, kun on panostettu ja
luotettu teknologiaan sekä sen tuomaan ylivoimaan taistelukentällä.
Yleisiin taktisiin periaatteisiinhan
kuuluu harhauttaminen, yllätys ja
johtaminen, joilla kaikilla on merkittävä rooli informaatiosodankäynnissä ja sen onnistumisessa.
Miksi Ukrainan tapahtumien
ei olisi pitänyt yllättää meitä niin
paljon kuin tekivät? Informaatiooperaatioiden
kokonaisuuteen
kuuluvia elementtejä on ollut havaittavissa kaikissa viimeaikaisissa
sodissa sekä poliittis-sotilaallisissa
kriiseissä. Näin on tapahtunut ennen
Ukrainaa niin Bosnian, Kosovon,

Pohjois-Afrikan, Afganistanin kuin
Georgiankin kriiseissä. Eli siis sekä
venäläisen että länsimaisen toiminnan kautta informaatio-operaatioiden
merkitys sodan ja taistelun kuvassa
on nähty merkittäväksi viimeisen
20 vuoden aikana. Myös Suomessa
informaatiosodankäynnin termi ja
sen vaikutus osana epäsymmetristä
sodankäyntiä (terrorismi yhdistettynä
informaatiosodankäyntiin) esiteltiin
jo vuoden 2004 Valtioneuvoston
selonteossa.
Ukrainan osalta on puhuttu hybridisodankäynnin yllättämisestä.
Toinen ihmettelyn aihe on ollut valtion johdon puheiden eriäväisyys
joukkojen teoista. Entä muistatko
seuranneesi kahta sataa avustusrekkaa, mutta huomasitko samanaikaisesti mediassa kirjoituksia laajasta
joukkojen siirrosta eri taistelualueilla
Itä-Ukrainassa? Yleiset taktiset periaatteet voivat yllättää ainakin jos
niitä ei itse ole muistanut osana voiton kaavaa.
Ilmatorjunta 4/2014
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INFORMAATIOSODANKÄYNTI
on yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon ja toimintakykyyn sekä kansalaisten mielipiteisiin vaikuttamista ja tältä suojautumista käyttämällä hyväksi informaatioympäristöä. Informaatiosodankäyntiä voidaan käydä yhteiskunnallisin, poliittisin, viestinnällisin,
psykologisin, sosiaalisin, taloudellisin ja sotilaallisin keinoin kaikilla
sodankäynnin tasoilla. (VNS2004)
INFORMAATIO-OPERAATIOT
ovat sarja sotilaallisia toimintoja, joilla tuetaan ja koordinoidaan
informaatioon ja informaatiojärjestelmiin vaikuttamista operaatiolle
määritetyn loppuasetelman saavuttamiseksi. Päämääränä on tuottaa suoria tai epäsuoria haluttuja ja hallittuja vaikutuksia informaatioympäristöön. (Puolustusvoimien määritelmä)
HYBRIDISODANKÄYNTI
Sodankäynti, jossa yhdistetään informaatiosodankäynnin keinot,
epäsotilaalliset joukot sekä erikoisjoukkojen käyttö. (määritelmä
kirjoittajan)

Teknologia mahdollistaa
informaatiovaikuttamisen
Toisaalta informaatiosodankäynnin
keskeisenä näyttämönä on ollut jo
Vietnamin sodasta lähtien sähköinen ja painettu media sekä mediaviestintää vahvistava tai heikentävä
ihmisten välinen tiedon ja huhujen
välitys. Teknologinen kehitys on
mahdollistanut uusien informaatiooperaatioihin ja psykologiseen vaikuttamiseen liittyvien vaikutustapojen sekä välineiden käytön. Nyt
informaation tuottamisen välineet
ovat kehittyneet siinä määrin, että
yksityisellä ihmiselläkin on välineet
erilaisen informaation tuottamiseen
ja välittämiseen ja sen kautta myös
informaatiovaikuttamiseen. Tätä
kehitystä on hyödynnetty kuluvan
vuoden kriisissä informaatiovaikuttamisessa aina Suomea myöten.
Heijastuksista Suomeen on uutisoitu merkittävästi myös valtakunnan
päämedioissa kuten Ylen, Helsingin
Sanomien ja iltapäivälehtien sivuilla.
Lähes reaaliaikainen kyky uutisoida maailmanlaajuisesti kriisialueiden tapahtumista on johtanut
tilanteeseen, jossa mielikuvien luomisesta ja vastustajan psyykeen
20
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vaikuttamisesta on tullut lähes yhtä
merkittävä tekijä omien poliittissotilaallisten päämäärien kannalta
kuin kineettisestä vaikuttamisesta.
Tämähän huomattiin Ukrainan
kriisin aikana, jolloin länsimaissa
aiheutti suurta hämmästystä, kun

Joukot liikkeellä. (SA-kuva)

informaatiosodankäynnin keinona
käytettiin myös ”uutta mediaa” eli
sosiaalisen median välineitä. Itse
asiassa kineettinen vaikuttaminen
oikein hyödynnettynä on myös osa
informaatiosodankäyntiä. Tämä oli
havaittavissa myös Ukrainassa sotilaallisen voiman käytön uhkaamisella ja sillä painostamalla.

Informaatio-operaatioiden
teoriaa
Informaatio-operaatioiden viisi keskeistä osa-aluetta ovat elektroninen
sodankäynti, tietoverkko-operaatiot
(kyber), psykologiset operaatiot,
operaatioturvallisuus ja harhauttaminen. Varsinaisten pääkeinojen
lisäksi tulee hyödyntää myös tukevia
osa-alueita, joista jo edellä mainitsin
viestinnän sekä fyysisen vaikuttamisen. Joukkojen käytöllä ja kentällä olevien sotilaiden sekä heidän
johtajiensa yleisestä toiminnasta
on tullut informaatio-operaatioiden
oleellista sisältöä. Onhan selvä, että
kuten Ukrainan esimerkissä mainitsin, niin rajan pinnassa pidettävillä
sotaharjoituksilla on selkeä viesti
toiselle osapuolelle. Tämän lisäksi
julkisuussuhteiden hoito (viestintä)

Suomalainen näkemys informaatio-operaatioiden kokonaisuudesta.
Informaatio-operaatioiden keinovalikoimaa käytetään koordinoidusti
tarvittavan vaikutuksen saamiseksi kohdeyleisöön. Kaiken perustana on
viesti, jolla halutaan muokata kohdeyleisön ymmärrystä.

käsitetään myös informaatio-operaatioita tukevaksi toiminnoksi. Viestinnän kohdeyleisönä on kotimainen ja
ulkomainen media sekä yhteiskunta.
Informaatio-operaatioiden päätoimintojen kohdeyleisöiksi puolestaan
käsitetään vastustaja. Tässä on selkeä

rajan veto olemassa länsimaisessa
ajattelutavassa. Kaiken tämän tukena
ovat johtajat ja heidän tuottamat viestit osana informaatiovaikuttamista.
Jotta informaatiosodankäynnissä
menestyy, tulee olla selkeä ymmärrys
informaatioympäristöstä, kohdeylei-

söstä, johon halutaan vaikuttaa sekä
tietysti asetettu tavoite, johon vaikutuksella pyritään. Informaatioympäristössä toiminta edellyttää ymmärrystä siellä toimivista järjestelmistä,
käsiteltävästä informaatiosta sekä
tietenkin toimijoista. Jos esimerkiksi kirjoittajaan haluttaisi vaikuttaa,
niin vastustajan tulisi tuntea millä
keinoilla ja miten allekirjoittaneen
ajattelutapaan tai mielipiteisiin tulisi
vaikuttaa. Ja mikä on vaikutettava
informaatioympäristö? Se ei ole vain
oman asuinpaikkakunnan uutiset,
vaan myös koko Suomen ja myös
kansainväliset järjestelmät, toimijat
sekä siellä oleva informaatio. Tunnustan siis käyttäväni internettiä,
seuraavani kansainvälisiä tv-uutisia
sekä lukevani muutakin kuin Turun
Sanomia. Minuun vaikuttamiseksi eivät elektronisen sodankäynnin keinot
olisi ehkä parhaat mahdolliset. Mutta
toisaalta kyber-operaatiot, psykologinen vaikuttaminen yhdistettynä
mediaan, uuteen ja perinteiseen,
voisivat olla hyvinkin tehokkaita
keinoja. Kun vielä ne olisi viestiltään yhteneväisiä, niin vaikuttaminen
mielipiteisiini olisi mahdollista.
Voidaanko informaatiota sitten
hallita? Hallitseminen on varmaan

Mellakka (SA-kuva)
Ilmatorjunta 4/2014
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Kosovo (SA-kuva)

hyvin hankalaa, kysymys on ennemminkin koordinoinnista. Ainakin länsimaisessa ajattelumallissa
sekä demokratiassa informaation
hallinta kuulostaa aika mahdottomalta. Sotilaallisesta näkökulmasta
katsottuna on kysymys yhteisen viestin koordinoidusta toteuttamisesta
läpi organisaation. Lähtökohtana
on haluttu vaikutus ja vaikutuksen
kohde. Mikäli haluamme ennaltaehkäistä oman maamme alueellisen
koskemattomuuden loukkaamisen,
on meidän osoitettava erinomaista ja
riittävää suorituskykyä sillä tavoin,
että myös mahdollinen loukkaaja
ymmärtää asian haluamallamme tavalla. Tässä esimerkissä tuleekin siis
jo miettiä informaatio-operaatioiden
perusasioita eli kohdeyleisöä, haluttua vaikutusta (tavoite), annettavaa
viestiä, keinovalikoimaa ja vaikuttavuuden arviointia. Kuulostaa
yksinkertaiselta, toivottavasti myös
sitä onkin.
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Mitä informaatiosodankäynnistä tulisi oppia?
Ensimmäinen oppi on ymmärtää
oma informaatioympäristö sekä siihen vaikuttavat tekijät ja toimijat.
Täytyy ymmärtää mitä meidän informaatioympäristössämme tapahtuu. Ja
meidän informaatioympäristömme
on muutakin kuin uutiset Suomessa.
Valtavan teknologisen kehityksen
myötä informaation rakenne ja välineet ovat monipuolistuneet, Yksisuuntainen keskitetty viestintä yleisölle on muuttunut monimuotoiseksi
vuorovaikutukseksi, reaaliajassa ilman valtakunnan rajoja. Median, niin
kotimaisen kuin kansainvälisenkin,
merkitys ei tulevissa konflikteissa
ainakaan vähene.
Toinen oppi on taito analysoida
informaatiota kokonaisvaltaisesti. Se
edellyttää tiedusteluyhteisön tuottaman tiedon ja julkisuudessa olevan
informaation yhdistämistä. Pelkkä

analyysi ei riitä, vaan puolustajalla
on oltava kyky tuoda asiansa uskottavasti kansainvälisen yhteisön tietoisuuteen. Samalla toisen osapuolen
päätöksentekojärjestelmään on kyettävä vaikuttamaan eri keinoin. On
kyettävä tunnistamaan, milloin meihin ”informaatiovaikutetaan” ja sen
kautta mahdollisesti painostetaan.
”Harmaan” vaiheen tunnistaminen
on todellinen haaste.
Kolmas oppi on oma informaatiovaikuttaminen eli operointi informaatioympäristössä. Moraalia, taistelutahtoa tai maanpuolustustahtoa
ei kyetä murentamaan pelkästään
perinteisen sotilaallisen voiman käytöllä. Se tapahtuu informaatiosodankäynnin keinoin. Tämä ei sinänsä ole
mitään uutta, jos muistellaan vaikka
Persianlahden operaatio Desert Stormin tapahtumia tai Vietnamin sotaa.
Tulee siis kyetä viestimään ja informaatio-operoimaan päämäärätietoisesti kaikilla sodankäynnin tasoilla.

Sodankäynti kulkee yhä vahvemmin elintärkeisiin toimintoihin ja kansa- lisää se, että kineettiseen vaikuttaalueiden puolustamisesta kohti arvo- laisiin. Mikäli Suomi joutuisi soti- miseen turvautuminen aiheuttaa jo
jen, informaation ja täsmäkohteiden laallisen painostuksen tai aseellisen nykyään yhä laajempaa kansallista
puolustamista. Tähän täytyy olla hyökkäyksen kohteeksi, levitettäisiin ja kansainvälistä kritiikkiä, erityisesti
valmius, sillä informaatiosodankäyn- maailmanlaajuisissa medioissa hyvin silloin kun vaikuttaminen aiheuttaa
nin
keinoin isketään todennäköisesti
todennäköisesti
asemaamme
siviiliuhreja.
Keräyspäälliköiden
Risto
Häkkisenmeidän
ja Seppo
Lehdon
itsestäänselvyyksiin, kuten Ukrainan heikentävää informaatiota. InformaaInformaatiosodankäynti on tulkriisissä iskettiin Ukrainan oikeutuk- tiosodankäynnissä pärjääminen ja lut jäädäkseen, vaikkei se sinänsä
seen puolustaa omaa maataan.
vaikuttaminen mielipiteisiin omien mitään uutta olekaan. Aina on taisnäkemysten puolesta on itsenäiselle teltu ”sydämistä ja mielistä” myös
informaatiolla
vaikuttamisella.
valtiolle
välttämätöntä.
Informaatiosodankäyntiin
• OSALLISTUKAA JUHLARAHASTOKERÄYKSEEN
Informaatio-operaatioiden trendi Sotilaiden tulee edelleenkin olla
on varauduttava
• HAASTAKAA YRITYKSET JA YSTÄVÄT MUKAAN
tullee aseteknologian kallistuessa kykeneviä operoimaan niin maalla,
- VAALITTE NÄIN SUOMEN ILMATORJUNNAN PERINNETTÄ
Informaatiosodankäynti on hyvin sekä monitahoisemmaksi käyvän merellä kuin ilmassa. Mutta jatkossa
laaja-alainen ja ensisijaisesti yhteis- viestinnän (sosiaaliset mediat) joh- myös informaatioympäristössä, sillä
Keräystilit
ovat
kuntaa koskettava uhka. Se kohdistuu dosta
saamaan
yhä suuremman mer- sodankäynnissä ei enää voi onnistua
Nordea
136630-128587,
IBANtaitoa
FI29 1366
3000 1285 87
erityisesti päättäjiin, yhteiskunnan kityksen. Trendin todennäköisyyttä
ilman
informaatiosotia!
- Sampo
804307-10126485, IBAN FI03 8043 0710 1264 85
- OP-Pohjola 509212-2117481,
IBAN FI60 5092 1220 1174 81

IT-MuSEo

HAASTE ILMATORJUNTALEHDEN LUKIJOILLE

Ilmatorjuntamuseo,
jäljelle jäänyt tukikohta
Ilmatorjuntamuseo täytti viime
vuonna 50 vuotta. Se on toimiva
laitos kokoelmineen ja vaihtuvine
näyttelyineen. Museolla on mahdollisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia
ja käytössä on audiovisuaalisia laitteita. Puustellissa kokoontuvat mm.
sotaveteraanit.
Itse koen Ilmatorjuntamuseon
henkiseksi voimavarakseni. Esillä
oleva välineistä muistuttaa minua pitMediatilaisuus
(SA-kuva) ja työkästä
urastani ilmatorjunnassa

tovereistani. Muistot ovat pääasiassa myönteisiä, mutta useasti muistan
kiusallisiakin tilanteita, joista olen
kuitenkin selvinnyt pienin kolhuin.
Mitä voin ja mitä me kaikki ilmatorjuntaihmiset voimme tehdä
hienon museomme tulevaisuuden
takaamiseksi?
Itse yritän seuraavalla tavalla:
avustan museolla jossakin projektissa, olen ottanut juhlarahaston keräyslistan (ja saanutkin lahjoituksia)

ja olen haastanut museon netissä 10
- 20 €:lla RUK:n entiset oppilaani ja
varsinaissuomalaiset ilmatorjunnan
ystävät tukemaan museon tulevaisuutta.
Aseveljeni ja –sisareni, ystäväni
ottakaa haaste vastaan.
Pitäkäämme yhteyttä!
Hannu Pohjanpalo
ilmatorjuntaihminen
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Saksasta
opiskelijan silmin
Tämä kirjoitus aloittaa kirjoitussarjan, jossa on tarkoitus käsitellä
Saksan Bundeswehrin ajankohtaisia
kysymyksiä. Pääpaino on ilmapuolustuksellisissa asioissa. Lisäksi käsitellään opiskelijan silmin Saksan
yleisesikuntaupseerikurssin aikana
mahdollisesti nousevia erityiskysymyksiä. Kirjoittaja on syyskuussa
aloittanut opiskelun Führungsakedemiessa Hampurissa.

Yleisesikuntaupseerikoulutuksesta
Führungsakademie on länsi-Hampurissa sijaitseva sotilasopetuslaitos.
Sillä on päävastuu kahdesta vuosittain alkavasta upseerikoulutusjaksosta. ”Lehrgang für den Generalstabsdienst/Admiralstabsdienst National”
(LGAN) on kaksivuotinen Suomen
yleisesikuntaupseerikurssia vastaava
opintokokonaisuus. Kurssille osallistuu Saksasta upseereita kaikista
puolustushaaroista ja sen tavoitteena
on kouluttaa monipuolisesti ajattelevia yleisesikuntaupseereita kaikkiin
puolustushaaroihin ja yleisesikuntiin
eri puolustushallinnon aloilla. Nimestään huolimatta kurssi on erittäin kansainvälinen. Saksalaisten lisäksi tänä
syksynä alkaneella kurssilla on yli
15 kansainvälistä opiskelijaa, jotka
Suomen lisäksi tulevat 13 eri NATOmaasta. Lisäksi myös siviilien osallistuminen kurssille on mahdollista
puolustushallinnon sisältä.
Toinen suuri opetuskokonaisuus
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on ”Lehrgänge Generalstabsdient/
Admiralstabsdienst International”,
jonka tavoitteena on kouluttaa saksalaisia ja ympäri maailmaa tulevia
upseereita monikansallisiin esikuntatehtäviin. Kurssi kestää 10 kuukautta.
Näiden kurssien lisäksi koulu on
vastuussa 4 kuukauden mittaisista
esiupseerikursseista, joita järjestetään
kolmesti vuodessa. Yhdelle kurssille
osallistuu noin 200 upseeria. Näiden
ohella Führungsakademie järjestää
yli 100 lyhyempää opintokokonaisuutta ja seminaaria vuodessa, joko
yksin tai muiden yliopistojen kanssa
yhdessä

Opiskelu LGAN-kurssilla
Opiskelujen sisältö voidaan karkeasti
jakaa neljään osaan. Valmistavissa
opinnoissa kurssin alussa käsitellään
paljon yhteiskuntatieteitä, turvallisuuspolitiikkaa ja jopa avaruuden
merkitystä sotilaalliselta kannalta.
Lisäksi aloitetaan ylempien esikuntatasojen esikuntatyöskentelyn perusteet. Opiskelu on seminaarimaista
ja toteutetaan pääosin 15 hengen
kiinteissä luokkakokonaisuuksissa.
Opiskelu muutenkin on erittäin keskustelupainotteista ja opiskelijoilta
vaaditaan paljon omaa panostusta.
Toisessa vaiheessa syvennetään
tietämystä oman puolustushaaran
esikuntatyöskentelystä ja suunnitteluprosesseista. Jakson aikana tavoitteena on, että opiskelija hallitsee
oman puolustushaaransa prosessit ja

Führungsakademie
(lähde: www.fueakbw.de)

osaa käyttää niitä sekä suunnitella
sen suorituskykyjen käytön osana
isompaa kokonaisuutta.
Kolmannessa vaiheessa aloitetaan puolustushaarojen yhteinen
suunnittelu. Aluksi tämä tapahtuu
kansallisesti ja neljännessä vaiheessa monikansallisessa ympäristössä.
Useissa harjoituksissa korostuu siviilitoimijoiden merkitys operaatioissa
sekä eri kansainvälisten järjestöjen
yhteistoiminta.
Kurssilla ei ole numeraalisesti arvioitavia suorituksia, vaan kurssilaiset ovat jatkuvan arvioinnin alaisia.
Tämä johtaa siihen, että opiskelijat
joutuvat jatkuvasti antamaan parastaan jokaisessa opintokokonaisuudessa. Kurssin päättyessä saksalaiset
laitetaan paremmuusjärjestykseen,
joka pitkälti määrittää heidän jatkouransa suunnan ja vauhdin kurssin
jälkeen.
Opetus kurssilla on todella korkeatasoista ja luokkakokonaisuuksissa tapahtuva opiskelu edellyttää
erittäin suuria opettajamääriä. Tämä
on selvästi haluttu tahtotila, koska
riippumatta aiheesta, koulu kykenee
osoittamaan korkealaatuisia opettajia
ja luennoitsijoita - sotilaita ja siviilejä
-, kaikissa opetettavissa aineissa.

Kalustohaasteet
Syksyn aikana on mediassa jatkuvasti raportoitu kaikkien puolustushaarojen kalustohaasteista. Laivaston
aluksista vain muutama on operaatiokykyisiä. Maavoimilta puuttuu riittävä ajoneuvokalusto. Erityisesti panssaroiduista ajoneuvoista kotimaassa
on pulaa, kun ajoneuvojen sijoittamisessa on priorisoitu kv-operaatiossa
oleville joukkoille. Ilmavoimissa
erityisesti Eurofighter-hävittäjien
saamisessa käyttöön on viivästyksiä ja esim. Tornadoja joudutaan
pitämään operatiivisena suurempia
määriä kuin oli alunperin suunniteltu.
Lisäksi 2020-luvun loppupuolella
Saksa on samassa tilanteessa Suomen kanssa. Hävittäjäkalustoa on
jälleen uusittava.
Erityistä huomiota julkisuudessa
on saanut uuden kuljetuskoneka-

luston merkittävä viivästyminen.
A400M on jo vuosia myöhässä ja
ensimmäinen kone on useiden epäonnistuneiden yritysten jälkeen tarkoitus luovuttaa ilmavoimille joulukuun
alussa. Vanhan C-160 –koneen julkisuudessakin olleet vikaantumiset
ja jäämiset operaatioalueelle tai välilaskupaikkoihin ovat entisestään
nostaneet aiheen kiinnostavuutta
Saksassa.

Ilmatorjunta
Saksalla ei ole maavoimissa enää
ilmatorjuntaa. Aselaji annettiin ilmavoimien vastuulle ja siitä on oi-

keastaan enää aktiivisessa käytössä
Patriot-järjestelmä, joka on ennen
kaikkea ohjuspuolustuksen käytössä.
Saksa jatkaa vielä Yhdysvaltojen ja
Hollannin kanssa Turkin suojaamista
Active Fence –operaatiossa. Saksan
mandaatti päättyy 2015 tammikuun
lopussa ja jatkosta ei vielä ole virallisia päätöksiä. Hollanti on ilmoittanut, että sen osallistuminen päättyy
kyseiseen ajankohtaan.
Tulevissa kirjoituksissa käsitellään
tarkemmin yllä mainittuja aiheita.
Lisäksi on tarkoitus nostaa kulloinkin
keskustelussa olevia, erityisesti ilmapuolustuksellisia teemoja, lähempään
tarkasteluun.

(lähde: en.wikipedia.org)

Bundeswehr on muutostilassa. Asevelvollisuuden ”hyllyttäminen” ja
siirtyminen ammattiarmeijaan on
tuonut sille monenlaisia haasteita,
joiden kanssa se painii jatkuvasti.
Saksankaan puolustushallinto ei ole
selvinnyt, maan loistavasta kansantaloudesta huolimatta, leikkauksilta.
Niiden yhdistäminen johtamisrakenteen uudelleen järjestelyyn on
aiheuttanut useita joukko-osastojen
lakkauttamisia tai niiden tehtävien
uudelleen järjestelyjä.
Nämä järjestelyt ovat aiheuttaneet
merkittäviä henkilöstöpaineita. Useat
ovat joutuneet vaihtamaan työskentelypaikkakuntaa ja se on lisännyt
tyytymättömyyttä ja poistumaa. Erittäin teknisessä armeijassa halutaan
pitää osaavasta henkilöstöstä kiinni
ja taata myös tulevaisuus onnistuneella ja riittävällä rekrytointimäärällä. Puolustusministeri, joka on
rauhan aikana Bundeswehrin ylintä
käskyvaltaa käyttävä, Ursula von
der Leyen onkin tehnyt itse aloitteen puolustushallinnon houkuttelevuuden parantamiseksi. Tuloksia ei
voida tässä vaiheessa vielä arvioida,
mutta merkittävimpänä haasteena on
tietysti raha.

(lähde: Airbus Military)

Bundeswehr murroksessa
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Eversti (evp)
Ahti Lappi

Ilmatorjuntamiehet
Lapin sodassa
Lapin sota kesti noin seitsemän
kuukautta, mutta ilmatorjuntamiehet olivat siinä mukana vain noin
kuukauden ajan syyskuun lopusta
lokakuun loppuun 1944. Saksalaiset
lopettivat ilmasotatoimet alkuvaiheen jälkeen, joten ilmatorjuntaa ei
enää tarvittu. Ilmatorjuntajoukkoja
kuitenkin keskitettiin sotatoimialueelle melko paljon.
Päävastuussa oli III AK:n tueksi määrätty Ilmatorjuntarykmentti
15 komentajanaan everstiluutnantti
Paul Rosokallio. Rykmenttiin kuului
kaiken kaikkiaan neljä patteriston
esikuntaa, neljä raskasta ja 9 kevyttä ilmatorjuntapatteria, yksi kevyt
ilmatorjuntajaos ja viisi raskasta
valonheitinjaosta. Kumma kyllä,

Irja-radioluotaimia ei saatu käyttöön,
vaikka yötorjuntaankin varauduttiin.
Panssaridivisioonan mukana oli maavoimien ainoa oma ilmatorjuntayksikkö, Panssari-ilmatorjuntapatteri.
Lentojoukkojen tukikohtia PohjoisSuomessa suojasi kapteeni Martti
Sillanpään johtama Kevyt Ilmatorjuntapatteristo 8, johon kuului seitsemän kevyttä ilmatorjuntapatteria.
Lisäksi majuri Erkki Tarvaisen
6. Erillisen Ilmatorjuntapatteriston
johdossa Oulussa oli 30.9.1944 yksi
raskas ja kaksi kevyttä ilmatorjuntapatteria sekä kuulosuunninjaos.
Viimeinen saksalainen 88 mm:n raskas it.patteri Falken poistui Oulusta
9.9.1944. Evl Tarvainen toimi sodan
jälkeen Pohjanmaan Ilmatorjuntapat-

6. Er.It.Pston torjuntakeskus johti Oulun ilmatorjuntaa. (SA-kuva)
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teriston komentajana Kokkolassa.

Vähän taistelutoimintaa
Saksalaisten ilmatoiminta oli vilkkaimmillaan lokakuun alkupäivinä
Tornion-Kemin uhkarohkean maihinnousuoperaation yhteydessä. Kolmella laivalla (Per Brahe, Canopus,
Tor) oli 30.9. suoja-aseistuksena mukana 1½ kevyen ilmatorjuntapatterin
tykit, yksi 20 tai 40 mm:n tykki ja
yksi it.konekivääri per laiva, näitä
laivoja vastaan ei hyökätty. Stukat
suorittivat 3. ja 4.10. ilmahyökkäyksiä laivoja vastaan 6-11 koneen
muodostelmilla, ja Ju 88-koneet
pommittivat Röytän satamaa kolmena päivänä. Pommitustarkkuus oli
hyvä, joten pari isoa laivaa (Bore IX,
Maininki) upposi ja henkilöstö- ja
materiaalitappioita tuli. Ilmatorjuntajoukot menettivät pommituksissa
muutaman kuorma-auton, mutta ei
tykkejä; kuusi miestä haavoittui.
Ilmatorjunta ei ollut kovin tehokasta, sillä vain yksi Ju 88 -pommikone vaurioitui 40-millisen osumasta.
Syöksypommittajaa (Ju 87) pidettiin
länsirintamalla helppona maalina,
joten sitä ei siellä vuonna 1944 enää
käytettykään, suomalaisille se taisi
kuitenkin olla vaikea maali. Eipä
paljon ammuttukaan: raskailla pattereilla oli vain kolme tulenavausta,
kevyillä 12 tulituskertaa. It.R 15:n
yksiköt kuluttivat koko sotatoimen
aikana 75-76 mm:n ampumatarvikkeita 24 kpl, 40-millisiä 259 kpl,
20-millisiä 381 kpl ja it.konekiväärin

Kemin lentokentälle oli jäänyt tuhottuja Luftwaffen koneita. (SA-kuva)

patruunoita 345 kpl.
Maihinnousun suunnittelussa oli
joku iso ongelma, sillä tehokkailla
ilmatorjunta-aseilla (20, 40, 105 mm)
varustetut merivoimien tykkiveneet
Hämeenmaa ja Uusimaa saapuivat
sotatoimialueelle vasta lokakuun 11.
päivänä. Pahin vaihe oli silloin jo ohi.
Tornion ja Kemin valtausten jälkeen lentotoiminta hiljeni ja muuttui
häirintäluontoiseksi. Vihollislentoja
havaittiin lokakuussa 43 ja koneita
101, kaikki päiväsaikana. Pommituksia tapahtui kuusi kertaa. Lennoista
15 kohdistui Tornioon, 11 Kemiin ja
17 etelämmäksi.

johon kuului neljä patteria, vastasi
Rovaniemen alueen ilmatorjunnasta.
Joukkojen siirrot tuottivat ongelmia,
kun tiet olivat huonossa kunnossa ja
sillat poikki. Ensimmäinen yksikkö,
kapteeni Auvo Villasen johtama 53.
Kevyt Ilmatorjuntapatteri pääsi tuhottuun kauppalaan 18.10. illalla ja
ryhmittyi poltetun kirkon raunioille.
Evl Villanen toimi sodan jälkeen mm.
Tampereen Ilmatorjuntapatteriston
komentajana. Kolme muuta patteria
saapui perille Rovaniemelle 21.24.10. Kauppalassa ei ollut paljon
muuta ehjää suojattavaa kuin korjatut
sillat ja omat joukot. Lentokentäl-

le saapui I/69. Kev.It.Ptrin yksi 40
mm:n tykki 28.10. toisen jäädessä
Tervolaan kuljetusongelmien takia.
Tämä vaihe jäi hyvin lyhytaikaiseksi, sillä jo 27.10. saatiin käsky
ilmatorjuntajoukkojen kotiuttamisvalmisteluista. Yksiköt poistuivat
Rovaniemeltä 1.-5.11.1944 välisenä
aikana.
It.R 15:n esikunta antoi 29.10.
käskyn lakkautettavista yksiköistä.
Listassa oli kaksi patteriston esikuntaa, kolme raskasta ja kuusi kevyttä
it.patteria, yksi kevyt it.jaos sekä
neljä raskasta valonheitinjaosta. Jäljelle jäi yksi raskas ja kolme kevyttä
it.patteria sekä yksi valonheitinjaos.
Kotiutettavat yksiköt siirtyivät 4.11.
alkaen eri paikkakunnille, Turkuun,
Lahteen, Tampereelle, Helsinkiin,
Kokkolaan, Riihimäelle, Porvooseen,
Karjaalle, Iisalmeen, jne. Viimeisenä
kotiutettiin 41. Kevyt Ilmatorjuntapatteri Riihimäellä ilmatorjunnan
vuosipäivänä 30.11.1944.

Saksalaisilla oli tehokasta
ilmatorjuntaa
Saksalaisilla oli Pohjois-Suomessa
suuri määrä ilmatorjuntayksiköitä,
87 ilmatorjuntayksikköä, joista 35
oli raskaita. Aseita oli kaikkiaan
518: 182 kpl 88-millisiä, 63 kpl
37-millisiä ja 273 kpl 20-millisiä,
joista 18 oli neliputkisia /(vierling).

Ilmatorjunnan painopiste
selustassa
Ilmatorjuntayksiköitä keskitettiin
rannikkokaupunkeihin Ouluun, Kemiin ja Tornioon. Yksiköitä siirreltiin
Oulusta Kemiin ja takaisin meritse.
Taistelujaotuksessa tapahtui koko
ajan muutoksia, myös johtosuhteet
näyttävät vähän sekavilta, Oulussakin oli kolme eri johtoportaan alaisia
it-yksiköitä, joiden tulitoimintaa kuitenkin johti 6. Erillisen Ilmatorjuntapatteriston torjuntakeskus. Kevyt
Ilmatorjuntapatteriston 8:n alaiset
yksiköt suojasivat lentokenttiä mm.
Kemissä, Rovaniemellä, Vaalassa,
Kajaanissa ja Pudasjärvellä. Huonot
viestiyhteydet haittasivat johtamista.
Kevyt Ilmatorjuntapatteristo 19,

13. Kev.It.Ptrin tykki Kemiä suojaamassa 4.11.1944. Taustalla näkyy
tuhottu silta. (SA-kuva)
Ilmatorjunta 4/2014
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Raskaista pattereista 22 oli varustettu tulenjohtotutkalla (Würzburg
C tai D). Tulivoimaa oli paljon, ja
sen saivat suomalaiset lentäjät kokea.
Koneita tuhoutui 16, joista saksalaisten ilmatorjuntatykistö ampui
alas 12 konetta ja hävittäjät yhden.
Ensimmäisen (ja samalla viimeisen)
kerran suomalaisia koneita ammuttiin
alas tutkaohjatuilla tykeillä. Suomen
lentojoukkojen prosentuaaliset tappiot lentojen määrästä (2,8 %) olivat
suuremmat kuin ratkaisutaisteluissa
Karjalan kannaksella kesällä 1944.
Sota vaati veronsa.
Viimeiset saksalaiset joukot poistuivat Suomen alueelta 27.4.1945.
Toinen maailmansota Suomen osalta päättyi. Ankarista menetyksistä
huolimatta Suomi säilyi itsenäisenä
ja vapaana maana. Lapin sodan veteraanit hoitivat oman osansa.
(Lähteet:
It.R 15:n esikunnan toimintakertomus
ja sen alaisten yksiköiden sotapäiväkirjat, Kevyt Ilmatorjuntapatteristo
8:n sotapäiväkirja, Kevyt Ilmatorjuntapatteristo 11:n toimintakertomus,
sekä 6. Er.It.Pston esikunnan sotapäiväkirja. LapItR et al: PohjoisSuomen ilmatorjunta 1939-1989,
Hämeenlinna 1989).
3. Kev.It.Ptrin tykkiryhmä tuhotussa Rovaniemen kauppalassa
4.11.1944. (SA-kuva)
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Torniosta saatiin sotasaaliiksi 88 It.K/37 RMB, joka oli varustettu suojakilvellä. (SA-kuva)

Torniossa sotasaaliiksi saatu 20 mm:n BSW otettiin II/5. Kev.It.Ptrin
käyttöön 19.10.1944. (SA-kuva)
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STRATEGIASTA

Majuri Tommi Lappalainen
Maanpuolustuskorkeakoulu
Strategian laitos

Lisääkö liittoutumattomuus
Suomen toimintavapautta?
Venäjän viimeaikainen käänne aggressiiviseen ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaan on merkinnyt Euroopan sotilaallispoliittisen epävarmuuden lisääntymistä. Kriisillä uskotaan
olevan kauaskantoisia vaikutuksia kansainvälisiin suhteisiin.
Venäjän valitseman kurssin muutoksen ja Ukrainan sotatoimien
seurauksena turvallisuuspoliittinen keskustelu on vilkastunut
niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
Viime kuukausien aikana upseereilta
on kysytty yhä useammin, mitä Venäjän politiikan muutos merkitsee
Suomen turvallisuudelle ja asemalle.
Usein päällimmäisenä on kysymys,
pitäisikö Suomen vallitsevassa tilanteessa tehdä puolustuspoliittinen
siirtymä länteen ja hakeutua sotilasliitto Naton jäseneksi.
Ruotsin keväällä laaditussa turvallisuuspoliittisessa selonteossa
tuodaan esille varsin yksiselitteisesti lähialueen muuttunut tilanne.
Ukrainan kriisin katsotaan olevan
Euroopan turvallisuuspoliittisen
tilanteen käännekohta. Selonteossa
todetaan Ruotsin naapurimaiden
Nato-jäsenyyden lisäävän niiden
turvallisuutta ja konflikti PohjoisEuroopassa ei koskisi vaan yhtä
maata vaan useampia.
Suomessa joudumme odottelemaan turvallisuuspoliittista selontekoa varmasti ainakin vuodenpäivät.
Kuluneen syksyn aikana Suomessa
monet kokeneet eläkkeelle siirtyneet
poliitikot, diplomaatit ja upseerit
ovat kuitenkin pyrkineet virittämään Nato-keskustelua tekemällä
selkoa Nato-kannastaan. Marraskuun
lopussa julkaistusta kirjoituksesta

(HS, Vieraskynä, 22.11.) Suomen
entinen Moskovan suurlähettiläs
René Nyberg ja hänen ruotsalaisen
kollegansa varoittavat hakemasta
Nato-jäsenyyttä ”lähitulevaisuudessa”. Lähettiläiden arvion mukaan
turvallisuuspolitiikan perinteisestä
linjasta poikkeaminen muuttaisi
strategista asetelmaa Euroopassa
ja haastaisi tarpeettomasti Venäjän.
Suomen olisi ennakoitava Venäjän
reaktioita ja ymmärtää, että Suomen
Nato-jäsenyys kiristäisi maiden välisiä suhteita. Kirjoittajien mielestä
Nato-jäsenyys herättäisi enemmän
kysymyksiä kuin se kykenisi ratkaisemaan. Kirjoituksessa esitetään
varsin yksiselitteisesti, että Suomen
ja Ruotsin tulisi luopua Nato-jäsenyydestä. Toisaalta hieman ristiriitaisesti todetaan heti perään, että
Nato-optiolla on strategista arvoa ja
siihen voidaan turvautua, jos tilanne
sitä vaatii.
Nato-kriitikot saivat varmasti
vahvistusta lähettiläiden kirjoituksesta, mutta heidän näkökulmansa
on vain yksi mahdollinen. Ministeri
Jaakko Iloniemi esitti omassa kirjoituksessaan (HS, Mielipide, 26.11.)
vastineen lähettiläiden näkemyksiin.

Varsin analyyttisessa kirjoituksessaan Iloniemi korostaa Suomen
sotilaallisen liittoutumattomuuden
olevan käytännön ratkaisu, ei puolustusdoktriini. Voimakkaana liittona
pelkkä Nato-jäsenyys jo sellaisenaan
luo turvaa viidennen artiklan myötä.
Iloniemen mukaan jäsenyys toimisi
turvallisuuttamme vahvistavana vakuutuksena tilanteessa, jossa Venäjä
painostaisi Suomea taloudellisesti,
poliittisesti tai sotilaallisesti.
TÄHÄNKÖ: Osaltaan suomalaisissa oleva epäluulo liittoutumista
kohtaan on peräisin kylmän sodan
vuosilta. Silloin liittoumattomuus oli
meille paras vaihtoehto. Nyt maailma
on muuttunut ja päätös liittoutumisesta on kiistaton oikeutemme ja
suvereniteetin olennainen osa. Natojäsenyys varmasti vaarantaisi Venäjän legitiimit turvallisuusedut, jos
todella uskomme Venäjän poliittisen
johdon väittämän, että Nato on Venäjälle vihamielinen ja sisäisiin asioihin
vaikuttamaan pyrkivä toimija. Me
tiedämme, että Nato on läntisen Euroopan maiden puolustusliitto, jossa
päätökset tehdään yksimielisyydellä
eikä sotilasliitolla ole sen enempää
halua kuin kykyäkään sotilaallisesti
hyökkäävään politiikkaan Venäjää
vastaan.
Hyvin usein Nato-kriittiset kannanotot sisältävät lähtökohtaisen
olettamuksen, jonka mukaan pidättäytymällä sotilasliiton ulkopuolella
Suomella katsotaan olevan enemmän
toimintavapautta ja valinnanmahdolIlmatorjunta 4/2014
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strategiasta
maakomponentin välillä. Tuettaessa
merioperaatioita kyetään lisäämään
lisuuksia sekä tilaa toimia eri suunvaikuttamisen
suorituskykyjen ulottiin. Ajatellaan, että Suomen ei pitäisi
tuvuutta
vastustajan
ja
lukita itseään täysinpinta-aluksia
länteen, sillä sasukellusveneitä
vastaan.
Informaamalla menetettäisiin liikkumavara
tio-operaatioita
tuetaan ilmavoimalla
ja ehkä jopa erityissuhde
Venäjään.
elektronisen
sodankäynnin
menetelTämän näkemyksen
mukaan
pysyttäytyminen
sotilasliiton ulkopuolella
mien
hyödyntämisellä.
loisi paremmat mahdollisuudet jäädä

5.Venäjän
Ilma-alusten
kehityksen
voimatoimien
ulkopuolella.
vaikutuksesta
ilmavoiman
Kaiken kaikkiaan
ajatus liittoutumattomuuden tuomasta liikkumavakäyttöön
rasta kuulostaa hyvältä, mutta samal-

Uuden sukupolven järjestelmien
la se antaa vastaavasti Venäjälle tilaa
käyttöönotto
osaksi ilmavoimaa on
määrittää Suomen asemaa ja maimuuttamassa
ilmaoperaatioiden
todemme välistä
suhdetta. Maininnat
teutusperiaatteita
ja
roolia
osana
yhtoimintavapaudesta luo mielikuvan,
teisoperaatioita.
Ilmavoiman
suoriettä Suomen asema
on pelkästään
tuskykyjen
kehittyminen
ja verkosSuomen itsensä
määriteltävissä.
Se ei
varmastikaan
pidäverkostokeskeistä
täysin paikkansa.
toituminen
osaksi
Viime kädessä Venäjä
päättää
pitääkö
”joint-voimaa”
muuttaa
miehitettyse Suomea
vihollisena
vai ystävänä
jen
ilma-alusten
käyttömahdollisen arvioidessa
laajemmin
Suomen
suuksia
ilma-, maaja merioperaatiroolia
ja
asemaa
osana
kansainvälistä
oiden osana. Kehityksen on johdettatilannetta. Tähän arvioon Suomi ei
va siis myös uudenlaiseen ajatteluun
pysty juuri vaikuttamaan.
ja uudenlaisen
toiminta-ajatuksen
On perustavaa laatua oleva kysymuodostamiseen
ilmaoperaatioiden
mys, että uskommeko
vielä sellaiosalta.
seen maailmaan, että mahdollisessa
Viidennen
sukupolven koneiden
lähialueen
kansainvälisessä
kriisissä
tullessa
käyttöön liittoutumattomuus
ilmavoiman suoritai konfliktissa
takaisineimeille
ulkopuolisen
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Take Off and Vertical Landing, esimerkiksi F-35B) mahdollistaa niiden
hajautetumman tukeutumisen, koska kone kykenee nousemaan erittäin
lyhyeltä tilapäiskentältä. Tällä mahdollistetaan yllätyksellisyys vastustajan ilmavoimaa vastaan käytävissä taisteluissa sekä yllätykselliset
hyökkäyssuunnat vastustajan alueella oleviin kohteisiin. Viidennen
sukupolven koneen kyky tunkeutua
taistelutilaan tai tehdä ryhmitysmuutoksia valvonnan sitä havaitsematta
(Stealth) sekä laskeutua yllätykselliselle odotusalueelle odottamaan
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Ilma-aseen rooli asymmetrisessä sodankäynnissä
Sodankäynnin luonne on muuttunut perinteisestä massiivisten armeijoiden välisestä voimainkoitoksesta yhä vaikeammin
hallittavaksi moniulotteiseksi kokonaisuudeksi. Tämä asettaa
luonnollisesti suuria haasteita myös ilma-aseen suorituskyvylle.
Ilma-aseen rooli onkin noussut yhä merkittävämmäksi kriisien
monimutkaistuessa. Tässä artikkelissa tuodaan esille ilmaaseen toimintaa asymmetrisessä sodankäynnissä ja pyritään
tuomaan esille yhtäläisyyksiä Maavoimien taistelu
2015- konseptissa korostuviin piirteisiin.

Sodan kuvan muutos asymmetrinen sodankäynti
Asymmetrisen sodankäynnin termi on muodostunut symmetrisen
sodankäynnin asioiden pohjalta.
Asymmetrisessä sodankäynnissä
vastustajat eivät ole symmetriassa
keskenään. Sotaa käyvät osapuolet
voivat olla esimerkiksi aseelliselta
voimakkuudeltaan tai miesvahvuudeltaan erisuuruisia, eivätkä muodosta toistensa peilikuvia. Käsitettä
asymmetrinen sodankäynti käsitellään kansainvälisessä kirjallisuudessa
varsin kirjavasti. Laajimmillaan sen
voidaan katsoa sisältävän lähes kaikki sellaiset sodankäyntiin liittyvät
ilmiöt, jotka poikkeavat perinteisestä
”asevoima vastaan asevoima” -tyyppisestä taistelemisesta. Tällaisessa
käsityksessä asymmetrialla tarkoitetaan nimenomaan erilaista tapaa
toimia ja ajatella. Tämän ajatuksen
alle voidaan liittää myös muita
esiintyviä käsitteitä rajaamatta niitä
pois. Tällaisia muita lähdeaineistossa
esiintyneitä käsitteitä ovat muun mu-

assa epätavanomainen sodankäynti,
(Unconventional Warfare), ”säännötön”, ”poikkeava” sodankäynti
(Irregular Warfare), ”yhdistelmä” sodankäynti (compound warfare), hybridisodankäynti (Hybrid Warfare),
kapina-/kumouksellinen sodankäynti
(Insurgency Warfare), sissisodankäynti (Guerilla warfare) ja yleisenä käsitteenä matalan intensiteetin
konflikti (Low Intensity Conflict).
Asymmetrisellä sodankäynnillä on
hyvin monenlaisia ilmenemismuotoja. Tyypillisimpiä ja tunnetuimpia
niistä ovat erikoisjoukkojen käyttö,
täsmäaseet, elektroninen sodankäynti ja sissisodankäynti, terroristien
suorittamat iskut sekä kemialliset
ja biologiset aseet. Kyseiset ilmenemismuodot ovat kuitenkin vain
asymmetrisen sodankäynnin keinoja,
joilla sotaa suoritetaan. Tässä artikkelissa asymmetrisen sodankäynnin
käsitettä käytetään varsin vapaasti, mutta se rajataan tarkoittamaan
sodankäyntiä olosuhteissa, joissa
toinen osapuoli ei toimi kootusti tai
massamaisesti.

Teknologien kehitys ja sodan kuvan yleinen muuttuminen on johtanut
siihen, että ilma-aseen merkitys sodankäynnissä on korostunut ja painopiste on siirtynyt maasodankäynnin
tukemisesta itsenäisempään toimintaan. Toisessa maailmansodassa liittoutuneiden strategiset pommitukset
Saksaa vastaan, ja Yhdysvaltojen ja
sen liittolaisten onnistuneet kampanjat Irakissa 1991 ja Kosovossa 1999
johtivat osaltaan ajatukseen siitä, että
ilma-aseen käyttö voisi yksin ratkaista sodan lopputuloksen. Vaikka
tätä käsitystä nykyään selvemmin
kritisoidaan, erityisesti vuonna 2001
alkaneen Afganistanin operaation
kokemuksiin perustuen, voidaan
ilmavoiman käytöllä katsoa olevan
kuitenkin suuri merkitys sodan lopputulosta ratkaistaessa.
Yhteiskunnan muuttumisen lisäksi, tai sen vuoksi, myös sodankäynnin luonne on muuttunut. Sodat
ja aseelliset konfliktit ovat usein
nykyään taisteluiltaan nopeatempoisia, mutta varsinkin varsinaista
toimintaa seuraava ”harmaa vaihe”
on usein pitkäkestoinen ja vaikeasti
ratkaistava. Aseellisilla konflikteilla
on ollut tapana jatkua epätavanomaisin ja asymmetrisin keinoin, vaikka
sodan ensi vaihe olisi ratkaistu mittavilla tavanomaisilla sotatoimilla.
Sodankäynnin muutokset ovat tuoneet mukanaan uusia vaatimuksia
myös ilma-aseelle ja sen käytölle.
Käytettävien aseiden ja järjestelmien tulee olla tarkkoja ja tehokkaita.
Niillä on kyettävä vaikuttamaan
Ilmatorjunta 4/2014
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erittäin nopeasti pieniin ja liikkuviin
maaleihin tai vaihtoehtoisesti hyvin
suojattuihin kiinteisiin kohteisiin asutuskeskuksissa minimoiden välilliset
siviiliväestöön ja -infrastruktuuriin
kohdistuvat vaikutukset. Myös tiedustelun, maalittamisen ja johtamisen
sekä kuljetuskyvyn merkitys korostuu, jotta vaikutusta saadaan oikeaan
paikkaan oikeaan aikaan. Suorituskykyjen kehittämiseen vaikuttaa myös
useat ulkoiset tekijät, kuten esimerkiksi se kuinka paljon taloudellisia
resursseja suorituskykyjen kehittämiseen halutaan sijoittaa. Erityisesti
kriisien pitkittyminen on kallista ja
sen seurauksena on tarpeellista saada
aikaan suorituskykyä ja sen ylläpitoa
edullisesti ja kustannustehokkaasti.
Viimeaikaisille kriiseille on ollut
tyypillistä se, että teknisesti kehittyneempi tai määrällisesti suurempi
aseellinen sotavoima on joutunut
toimimaan olosuhteissa, joissa perinteisten suurehkojen sotatoimien
sijaan, tai niiden jälkeen, on jouduttu

toimimaan pieniä, iskujoukkotyyppisesti toimivia joukkoja vastaan.

Vietnam
- oppia kantapään kautta
Epäonnistumiset vastakumouksellisissa operaatioissa johtuvat usein
epäonnistuneista operatiivisista käytännöistä. Esimerkiksi Vietnamissa
operaatiot olivat alkuvaiheissa massiivisia ja niillä pyrittiin tuhoamaan
Pohjois-Vietnamin asevoimat. Suurelta osalta tämä johtui siitä, että Yhdysvalloilla oli vaikeuksia ymmärtää
vihollisen luonnetta. Yhdysvaltojen
johto aliarvioi vihollisen sinnikkyyden, eikä ymmärtänyt, että PohjoisKorean armeijan sijaan Vietkong oli
ensisijainen vihollinen. Yhdysvallat
pyrki ensisijaisesti käyttämään tulivoimaa ja joukkojen liikkuvuutta hyväkseen odottaen saavansa tuloksia
nopeasti. Viidakko-olosuhteissa tämä
ei kuitenkaan onnistunut. Yhdysvallat kyllä käytti erikoisoperaatioihin

koulutettuja joukkoja vastasissi- ja
vastakumoukselliseen toimintaan,
mutta kokemuksia ei osattu hyödyntää ja niiden vaikutus jäi suhteellisen
vähäiseksi. Sodan laajentuessa tulivoiman käyttö korostui edelleen,
ja ilma-aseen massamainen käyttö
nousi merkittävään rooliin, erityisesti esimerkiksi operaatioissa Rolling
Thunder (1965 – 1968) ja Linebacker
(1972), joissa tarkoituksena oli tuhota Pohjois-Vietnamin sotapotentiaali.
Asymmetrisen sodankäynnin kannalta merkittävintä Vietnamin sodassa
oli se, että nosti helikopterin tärkeään
rooliin asymmetrisen sodankäynnin
välineenä. Tulivoiman lisäksi helikopteri toi merkittävän taktisen kuljetuskyvyn taistelukentälle. Joukkoja
kyettiin kuljettamaan operaatioihin
syvälle viidakkoon ja kuljetusten
mahdollistamalla yllätyksellisyydellä odotettiin olevan suuri merkitys
taistelussa sissejä vastaan. Vaikka
helikopteri taktisena kuljetusvälineenä osoittautuikin varsin toimivaksi,

Yhdysvallat turvautui napalmin käyttöön taistelussa vietkong- sissejä vastaan.
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ei siitä kuitenkaan ollut sanottavaa
hyötyä sodan lopputulosta ratkaistaessa. Helikoptereilla kuljetettavilla
joukoilla ei kyetty pitämään hallussa
alueita ja joukkojen toiminta syvällä
viidakoissa haittasi tiedustelutiedon
keräämistä asutuilta alueilta.

Neuvostoliiton ilma-ase
Afganistanissa
Afganistanissa Neuvostoliitto käytti
ilma-aseista toiminnassaan lähinnä
helikoptereita. Suoran tulitukitoiminnan lisäksi helikoptereita käytettiin
esimerkiksi aseita ja muuta materiaalia maahan tuovien karavaanien etsintään. Ne myös kuljettivat
etsintäpartioita tähän tehtävään
valvomaan erityisesti Pakistanin
välistä rajaa. Vuoristoinen seutu teki
laskuvarjojoukkojen pudottamisen
käyttämisen mahdottomaksi, joten
siellä käytännössä helikopteri oli
ainoa keino saada joukkoja tehtäviinsä. Toinen tyypillinen tapa käyttää
näitä ilmakuljetteisia joukkoja oli
viedä iskujoukko mujahedeenien
pakoreitin varteen. Kun neuvostoliittolaisten päävoima iski johonkin
kylään, mujahedeeneilla oli tapana
jättää kylään pieni osasto sitomaan
joukko taisteluun ja pääosat pyrkivät
irtautumaan tilanteesta. Pakoreitin
varteen sijoitettu iskuosasto sitten
iski pakenevan osaston kimppuun
väijytyksestä. Vaikka toimintatapa
osoittautui varsin menestyksekkääksi, vaikea maasto teki kaikkien
pakoreittien sulkemisen joskus mahdottomaksi.
Neuvostoliittolaisten kokemusten
mukaan nopeat suuritehoiset lentokoneet eivät soveltuneet hyvin Afganistanin olosuhteisiin, vaikka niiden
käyttöä pyrittiinkin sovittamaan nimenomaisesti vastakumoukselliseen
toimintaan. Neuvostoliittolaiset tukeutuivat lopulta ranskalaisen David
Galulan ajatuksiin siitä, että erityisesti helikopterit ja hitaasti liikkuvat
rynnäkkökoneet ovat tehokkainta
tukea maassa toimiville vastakumouksellisille taistelijoille. Helikopterit
osoittautuivatkin tehokkaiksi ja nopeat koneet korvattiin hitailla SU-25
–rynnäkkökoneilla. Neuvostoliiton

ilma-aseen käyttö Afganistanissa oli
suhteellisen menestyksekästä verrattuna kokonaisuuteen, joka ei muuten
ollut kovinkaan onnistunut. Lähitulitukitoiminta ja pommitukset vaikuttivat mujahedeenien toimintaan aluksi
merkittävästi, mutta Stinger- ilmatorjuntaohjusten saapuminen alueelle
muutti tilanteen ja Neuvostoliiton
toimien taktinen tehokkuus väheni
merkittävästi. Afganistanin sodan
kokemukset vaikuttivat ohjaajien
suhtautumiseen Neuvostoliiton ilmavoimien viralliseen taktiseen ohjeistukseen. Sotakokemusten perusteella
ohjaajat tottuivat
mukauttamaan
taktiikkaansa
taistelukentän olosuhteiden mukaisesti. Sotakokemusta ei kuitenkaan
osattu tai haluttu hyödyntää koulutusohjelmistossa, vaan päinvastoin
itsenäisesti ja omin päin taktiikkaa
soveltavat ohjaajat hajautettiin eri
yksiköihin, jotta nämä eivät levittäisi ”huonoa esimerkkiä”. Venäjän
asevoimien asiantuntijat tiesivät jo
Afganistanin aikaan mitä tulisi tehdä,
jotta voitto saavutettaisiin, mutta he
eivät halunneet muuttaa doktriiniaan,
koulutusta ja organisaatioita, koska
asevoimat olivat sovitetut taistelemaan Euroopan rintamalla sen aikaista päävihollista vastaan.

Venäjän ilma-ase
Tshetsheniassa
Tshetshenian sota sisälsi asymmetriselle sodankäynnille tyypillisiä
piirteitä. Vihollinen (Tshetshenia) oli
vielä syntymisvaiheessa oleva ”näennäisvaltio” ja sen armeija koostui
varsinaisen sotaväen lisäksi erillisistä
puolisotilaallisista ryhmittymistä ja
kapinallisjoukoista. Vihollinen ei
myöskään noudattanut toiminnassaan perinteisiä tavanomaisen sodankäynnin keinoja. Vihollinen sai tukea
alueelliselta väestöltä, tai ainakaan
väestö ei merkittävästi vastustanut
vihollisen toimintaa. Lisäksi paikallinen hallinto ja paikalliset joukot tunsivat paikalliset traditiot, maantieteen
ja perinteet selvästi paremmin, kuin
alueella toimivat venäläisjoukot.
Tshetsheeneillä oli kansainvälisiä
kontakteja ja ne saivat jonkin verran
tukea ulkomailta.
Tshetshenian erityispiirteinä oli
lisäksi se, että tshetsheenit olivat
suurelta osin palvelleet Neuvostoliiton tai Venäjän armeijassa ja näin
ollen tunsivat venäläisten taktiikan,
yksiköiden rakenteen, koulutuksen
ja varustuksen hyvin. Vaikka edellisessä kappaleessa mainitut asymmetrisen sodankäynnin piirteet tun-

Muhajedien Stinger- partio.
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nistettiinkin, Venäjän armeija, joka
hyökkäsi Tshetsheniaan vuonna 1994
toimi edelleen samalla periaatteella
kuin neuvostoarmeija, joka hyökkäsi
Afganistaniin vuonna 1979. Se oli
rakennettu ja koulutettu laajamittaiseen perinteiseen sodankäyntiin.
Taktiikka perustui massamaiseen
mekanisoitujen joukkojen käyttöön ja
nopeaan liikkeeseen. Taktiikkaan liittyi myös voimakas ilmasta maahan
tuki ja ilmakuljetteisten joukkojen
siirtäminen syvyyteen. Pyrkimyksenä
Venäjällä oli nopea ratkaisu. Ensimmäisen Tshetshenian sodan jälkeen
vuosien 1999 – 2005 välisenä aikana
Venäjä teki muutoksia strategiassaan
ja lähestymistavoissaan asymmetriseen sodankäyntiin, mutta pyrki kuitenkin tavoitteisiinsa myös toisessa
Tshetshenian sodassa hyödyntämällä
aseellista ylivoimaansa. Venäjällä
oli suuremmat sotilasjoukot, jonkin
verran edistyksellistä teknologiaa,
paljon erilaisia aselavetteja, täydellinen ilmaherruus sekä kyky projisoida
sotilaallista, taloudellista ja poliittista
voimaa vastustajaansa paremmin.
Venäjä on analysoinut Tshetshenian kriisejä sotilaallisen toiminnan,
turvallisuuden ja poliittisen toiminnan näkökulmista. Analyysin tuloksena sotilaalliselta kannalta Venäjällä
nähtiin olevan Tshetsheniassa kolme
laajempaa tehtävää (mission):
1. kenttäoperaatiot, joiden tavoitteena oli lyödä vihollisen osastot.
2. infrastruktuurin hallinta, jonka
tavoitteena oli luoda alueellista
epäjärjestystä ja keskeyttää tshetsheenien ase- ja ammustäydennykset, sekä
3. alueellinen hallinta, jonka tavoitteena oli estää vihollisen liikkuminen.
Analyysin tuloksena tultiin muun
muassa tulokseen, että sotilaalliset
keinot asymmetrisessä sodankäynnissä ovat oleellisia, mutta niiden avulla saavutetaan vain osa tavoitteista.
Huomiota kiinnitettiin myös viestiyh34
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teyksiin, liikkuvuuteen ja joukkojen
toiminnan koordinointiin. Taktisella tasalla analyysissä todetaan, että
aloitteen saaminen on tärkeää, sillä
vihollisen hyökkäyksen estäminen
etukäteen esimerkiksi aktiivisella partioinnilla on edullisempaan,
kuin reagointi varsinaiseen hyökkäykseen. Analyysi myös esittää, että
sotilaallisten aktiviteettien tulee olla
ajallisesti rajoitettua ja aseellinen
vihollinen tulee lyödä nopeasti ja
pyrkiä pelotevaikutuksella pitämään
yllä vakautta.
Neuvostodoktriinin peruja Tshetshenian kriiseissä oli maavoiman
rooli pääpuolustushaarana ja tämä
suurelta osin saneli ilma-aseen
käyttämisen periaatteet. Seurauksena tästä oli se, että ilmavoimien
johtamisjärjestelmät olivat hajanaisia
ja laadullisesti heikkoja. Venäjä oli
kuitenkin ottanut oppia ensimmäisestä persianlahden sodasta ja pyrki
keskittymään ilmakomponentin tehokkaampaan johtamiseen ja hyväksikäyttöön. Toisessa Tshetshenian
sodassa Venäjä aloitti hyökkäyksen
laajalla ilma-aseen käytöllä vihollisen asevaikutuksen ulkopuolelta
pyrkiäkseen välttämään alkuvaiheessa lähitaistelut tshetsheenikapinallisten kanssa. Myös lähitulituessa
ilma-aseen rooli nousi suureksi.
Venäläisten tarkkailijoiden mukaan
lähes 80 % alkuvaiheen tulituesta tuli
ilmasta. Nämä operaatiot jakautuivat
suurin piirtein tasan helikoptereiden
ja rynnäkkökoneiden välille. Ilmaaseella oli alussa myös tärkeä rooli
infrastruktuurin, kuten lentokenttien,
kulkuyhteyksien, rakennusten, öljyntuotannon, asevarastojen ja viestiyhteyksien tuhoamisessa. Myöhemmin
kohteiksi otettiin myös kapinallisten
johto ja leirit. Pyrkimyksenä Venäjällä oli mahdollisuuksien mukaan
välttää tarpeettomien siviilitappioiden tuottaminen.
Suurimmat ongelmat ja havaitut
puutteet Venäjän asevoimilla olivat

täsmäaseiden riittämättömyys ja
kyvyttömyys toimia pimeällä tai
huonoissa sääolosuhteissa. Tämän
seurauksena ei kyetty toimimaan
kuin valoisaan aikaan hyvissä olosuhteissa, mikä altisti Venäjän maavoimat suurempaan vaaraan yöaikaan, kun niille ei kyetty tarjoamaan
ilmatukea yöllisissä hyökkäyksissä.
Tshetsheenitaistelijat käyttivät myös
hyväkseen Venäjän aseellista ylivoimaa vetämällä tarkoituksellisesti lentokoneiden tulta puoleensa kaupunkialueella saadakseen aikaan välillistä
vahinkoa. Koneen vastatessa yksittäisen aseen tuleen se väistämättä
sai aikaan vahinkoa rakennuksille ja
muulle infrastruktuurille. Tällainen
ulkopuolisen silmin mielivaltainen
tuhoaminen väistämättä suututti paikallisen väestön ja välillisesti teki
rekrytoinnin helpommaksi Tshetsheeniosapuolelle.

Moderni ilma-ase
Afganistanissa
Afganistanissa ilma-asetta on käytetty pääosin maavoimien taistelujen
tukemiseen, koska suurille erityisille
ilmaoperaatioille ei ole ollut tarvetta
eikä kohteita. Maaoperaatioiden tukeminen ilma-aseella on ollut ajoittain ongelmallista. Esimerkkinä operaatio Anaconda maaliskuussa 2002.
Operaation tarkoituksena oli tuhota
Talebanin ja Al Qaidan –joukot Shahi- Kotin laaksossa lähellä Pakistanin
rajaa. Suunnitteluvaiheessa ei jostain
syystä ymmärretty ottaa aktiivisesti
mukaan ilmakomponenttia. Tämän
seurauksena ilmakomponentin komentaja kenraali Moseley sai tiedon
operaatio Anacondasta vain viisi
päivää ennen operaation suunniteltua käynnistämistä. Huomattuaan
operaation paisuvan massiiviseksi,
ilmaoperaatiokeskus joutui erittäin
lyhyellä aikataululla ryhtymään
valmistelemaan operaatiota tukevat
ilmasotatoimet. Ilmaoperaatiokes-

Yhdysvaltojen ilmaisku Kobanen kaupunkiin.

kuksessa huomattiin myös, että
vihdoin ja viimein maaoperaation
suunnittelukeskuksesta saadussa
informaatiopaketissa oli virheellistä
tietoa alueella olevien vihollistaistelijoiden määrästä. Ilmaoperaatiokeskuksen hallussa olevien tiedustelutietojen perusteella vihollisten määrä
oli lähes kymmenkertainen – noin
tuhat verrattuna raportin noin sataan.
Väärät arviot vihollisen määrästä ja
aseistuksesta johtivat muun muassa
seitsemän AH-64 ”Apache”- helikopterin vaurioitumiseen vihollisen
tulituksessa. Näistä viisi joutui palaamaan etutukikohtaan arvioimaan vahinkoja. Edellä mainitut onnettomat
sattumat ja seikka, että sääolosuhteiden takia vain puolet operaatioon
suunnitelluista joukoista oli päässyt
toiminta-alueelle, operaation luonne muuttui enemmän riippuvaiseksi
ilma-aseen käytöstä.
Tilanteissa, joissa omat joukot
ovat vihollisen tulen alla, ilmatulituki on usein ainoa käytettävissä
oleva keino suojata niitä. Ilmatulituki tarjoaa myös mahdollisuuden
taktiseen vetäytymiseen tarvittaessa.
Afganistanissa jo tulitukikoneiden
ilmestyminen vihollistaistelijoiden

yläpuolelle on estänyt niitä toimimasta tehokkaasti maassa olevia
omia joukkoja vastaan ja näin antanut aloitteen omille joukoille.
Parhaimmillaan ilma-aseen näkyvä
läsnäolo voimannäyttötarkoituksessa
pelotteena on jopa estänyt aseelliseen
yhteenottoon joutumisen kokonaan.
Afganistanissa länsiliittoutumalla
on käytettävissä runsaasti kalustoa
ilmoitse tapahtuvaan tiedusteluun.
Suuri osa kalustosta on alun perin
tarkoitettu strategiseen tiedusteluun.
Merkittävien strategisten kohteiden
puute on johtanut erikoiseen toimintatapaan, jossa näitä miljoonien dollareiden arvoisia strategisia tiedustelujärjestelmiä käytetään taktisen
tasan tulenjohdollisiin tehtäviin.

Ilma-aseen käyttö ISISjärjestöä vastaan
ISIS- järjestö on pohjoisessa Irakissa
ja Syyriassa toimiva jihadistijärjestö, joka hallitsee osia Irakista ja
Syyriasta. Yhdysvaltain ja Persianlahden arabimaiden lentokoneet
tekivät ensimmäiset ilmaiskut ISISjärjestöä vastaan 27.9.2014, jolloin
islamistit olivat edenneet noin neljän

kilometrin päähän Kobanen kaupungista Pohjois- Syyriassa. Pommituksista huolimatta ISIS onnistui
jatkamaan etenemistään ja samalla
myös iskemään Kobaneen tykistötulella. Lokakuun alussa kurditaistelijat
onnistuivat aluksi estämään vihollisen tunkeutumisen syvemmälle
Kobaneen, ja samaan aikaan jatkuivat myös ilmahyökkäykset Isisin
huoltojoukkoja ja tykistöä vastaan.
Ilmaiskut kaupunkiin jatkuvat edelleen. Yhdysvaltojen ilmavoimat ovat
kohdanneet useita haasteita ilma-iskujen toteuttamisessa. Suurin ongelma on maalittamisprosessissa, sillä
kaupungin alueelta ei saada riittävän
tarkkaa tilannekuvaa asejärjestelmien
tehokkaan käytön perusteeksi. Kun
taistellaan alueella, jossa vihollinen
on siviiliväestön seassa, ilma-aseen
suorituskyvyn optimoimiseksi tarvittaisiin maassa toimivia joukkoja
maalinosoitukseen. Ilma-aseella on
vaikeuksia kohteen havaitsemisen
ja luokittelun lisäksi käytössä olevien maalitietojen epätarkkuuden
kanssa. Haasteelliset olosuhteet
ovat aiheuttaneet GPS- ohjattujen
pommien osumista jopa 150 metriä sivuun kohteesta. Yhdysvallat
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eivät ole ainakaan vielä laittamaan
ilmatulenjohtajia (JATC) alueelle
vangiksi jäämisen pelossa. Tähän
saakka tulenjohtamista on toteutettu
pääosin lähitulitukikoneiden (A-10),
taisteluhelikoptereiden (AH-64), ja
hävittäjien (F-15E) miehistön toimesta. Ilmavoimat myöntävät, että
Afganistanissa opittuja taktiikoita
voidaan hyödyntää tiettyyn rajaan
saakka, mutta Isis on suorituskyvyltään täysin erilainen kuin Taleban.
Isis- järjestöllä on käytössään useita
erityyppisiä asejärjestelmiä joilla se
voi toimia ilma-asetta vastaan. Näin
ollen ilmavoimien pitäisi kyetä jatkuvaan tiedusteluun, tulosten analysointiin, ja vaikuttamiseen ollakseen tehokas. Tällä hetkellä ilmaoperaatioiden
toteuttamiseen on annettu liian vähän
tehtäviin soveltuvia suorituskykyjä.

Näkökulmia
Ilma-aseen todellisen tehokkuuden
arviointi on usein vaikeaa. Ilma-aseen
käytön tehokkuutta voidaan jollakin
tavalla arvioida esimerkiksi viiden
avainmuuttujan kautta, jotka vaikuttavat ilma-aseen kykyyn saavuttaa
menestystä. Näitä ovat vihollisen
luonne, vihollisen tapa käydä sotaa,
taisteluympäristö, sotilaallisen voimankäytön kontrollointi sekä poliittiset tavoitteet. Vielä nykyäänkin suurin
osa ilma-aseeseen liittyvästä läntisestä
tutkimuksesta keskittyy perinteiseen
sodankäyntiin. Analyysit nimenomaan
ilma-aseen käytöstä ”pienissä” sodissa
ovat olleet marginaalisia myös laajemmissa asymmetristä sodankäyntiä
tutkivissa tutkimuksissa. Länsivaltojen viimeaikainen pitkittynyt läsnäolo
Irakissa ja Afganistanissa on kuitenkin
nostanut tätäkin aihealuetta enemmän
näkyville.
Asymmetrisen sodankäynnin luonne nykyaikaisen sodankäynnin osana
ja sen merkitys tunnistetaan. Esimerkiksi Yhdysvaltojen puolustusministeriön epäsymmetrisen sodankäynnin
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ohjesäännössä (direktiivissä) vuodelta 2008 todetaan ”epäsäännöllisen
sodankäynnin olevan strategisesti
yhtä tärkeää, kuin perinteisen sodankäynnin”. Ohjesäännön mukaan epäsäännöllisen sodankäynnin suorituskyvyt soveltuvat myös perinteiseen
sodankäyntiin, vaikkakin tällaisten
suorituskykyjen merkitys epäsäännöllisessä sodankäynnissä voi olla
suhteellisesti suurempi. Käytyjen
kriisien perustella vaikuttaa siltä, että
suurvalloilla tai koalitioilla on asymmetrisen sodankäynnin merkityksen
ymmärtämisestä huolimatta edelleen
vaikeuksia ymmärtää tai ainakin
keskeisiä tekijöitä asymmetrisessä
sodankäynnissä. Perustavaa laatua
oleva ero asymmetrisen ja perinteisen sodankäynnin välillä on se, että
ratkaisevat taistelut käydään enemmän poliittisella foorumilla kuin fyysisellä taistelukentällä. Varsinaisiin
taistelutoimiin liittyenkin kyse on
suurelta osin siitä, kumpi osapuoli
saa kansan tuen – koalition joukoilla
tuettava hallitus vai kapinalliset.
Viimeaikaisille kriiseille tyypillinen käytännössä täydellinen ilmaherruus koko operaatioalueella on
mahdollistanut esimerkiksi jatkuvan
ilmapäivystyksen ja sitä kautta erittäin
nopean reagoinnin tulitukipyyntöihin
ja tiedustelujärjestelmän osoittamiin
kohteisiin. Kattava ilmapäivystystoiminta on mahdollistanut myös uusia
ulottuvuuksia ilma-aseen käytölle.
Yksi tällainen on toiminta improvisoituja räjähteitä vastaan (Counter IED,
C-IED). Ilma-asetta voidaan käyttää
räjähteen tuhoamiseen tai sillä voidaan vaikuttaa sytytysjärjestelmän
käyttämiseen esimerkiksi elektronisen
vaikuttamisen keinoin. Huolimatta
mittavasta sotilaallisesta voimasta,
länsikoalition joukot Afganistanissa
eivät näytä onnistuneen vastaamaan
asymmetrisen sodankäynnin uhkiin
kovinkaan tehokkaasti. Sodankäyntiä
tutkiva yhteisö on ryhtynyt etsimään
syitä, jotka ovat johtaneet tähän ilmei-

seen epäonnistumiseen. Tulokset ovat
päätyneet monenlaisiin tekijöihin,
joiden voidaan katsoa vaikuttaneen
nykyisenkaltaisen tilanteen syntyyn.
Tällaisia syitä ovat muun muassa
kyvyttömyys ymmärtää paikallista
kulttuuria tai uskontoa, toiminnan
painopisteen keskittyminen pelkästään sotilaallisen voimaan ja suorituskykyyn.
Venäjän kansallisessa turvallisuusstrategiassa ei vielä nykyäänkään
erityisesti korosteta asymmetrisen
sodankäynnin uhkaa sellaisena, kuin
se esimerkiksi Tshetsheniassa varsinaisten taistelujen aikana näyttäytyi.
Terrorismi, separatismi ja väkivaltaiset ääriliikkeet ovat kyllä esillä
dokumentissa, mutta pääasiallisena
huolena pidetään muiden johtavien
valtioiden vaikutusvallan leviämistä
Venäjän intressipiiriin ja erityisesti
näiden valtioiden pyrkimykset saavuttaa sotilaallisesti dominoiva asema.
Venäjän sotilaallista turvallisuutta
uhkaavat kansallisen turvallisuusstrategian mukaan johtavien ulkovaltojen
ydin- ja muut strategiset aseet, lähialueelle sijoitettavaksi suunniteltu
ohjuspuolustusjärjestelmä, korkean
teknologian ase- ja informaatiojärjestelmät ja mahdolliseen uuteen varustelukilpailuun johtava lähiavaruuden
militarisointi. Myös NBC- aseiden ja
muiden joukkotuhoaseiden sekä niiden komponenttien ja toimitusjärjestelmien yleisen leviämisen katsotaan
olevan uhka Venäjän sotilaalliselle
turvallisuudelle. Näihin uhkiin Venäjä pyrkii vastaamaan kehittämällä
organisaatioitaan, koulutustaan, varustustaan ja alueellista puolustusjärjestelmää, sekä lisäämällä pysyvässä
valmiudessa olevia joukkojaan.
Venäjällä asymmetristä sodankäyntiä lähestytään hieman länsimaisesta mallista poiketen.
Venäläiset myös arvostavat omaa
lähestymistapaansa. Heidän mielestään ”venäläinen malli” on parempi,
kuin Yhdysvaltojen malli, sillä Venä-

jä onnistui lähtemään Tshetsheniasta,
kun taas Yhdysvallat on edelleen
kiinni Afganistanissa. Tämä on tietysti vain venäläinen tapa ajatella,
sillä kumouksellinen toiminta Tshetsheniassa ei ole päättynyt venäläisten
sotavoimien poistumiseen.
Venäjällä ei näytä olevan ainakaan
näkyvästi esillä valmistautuminen
erityisesti asymmetrisiin kriiseihin,
kehittää se asevoimiaan lähinnä
perinteisen sodankäynnin pohjalta.
Tästä huolimatta asymmetrisessä
sodankäynnissä sovellettavia suorituskykyjä on Venäjällä kehitteillä
paljon. Asymmetrisen sodankäynnin
näkökulmasta tärkeimpiä asevoimien
kehitysohjelmia ovat muun muassa
täsmäaseet, sekä ilmakuljetuskyvyn
palauttaminen.
Venäjällä on ollut ongelmia täsmäaseiden käytössä. Vaikka sillä
onkin jonkun verran täsmäaseiksi
luokiteltavia asejärjestelmiä, kuten
ohjuksia ja ohjautuvia lentopommeja,
ei ilmavoimien lentäjien vähäinen
lentotuntimäärä anna ohjaajille kelpuutuksia näiden käyttöön. Tehokas
täsmäaseiden käyttö vaatii myös ilmavoimien ja muiden tahojen, kuten
tiedustelun, antiterroristitoimijoiden
ja maavoimien yhtymien, välillä.
Tämä vaatii edelleen muun muassa nykyaikaisten automatisoitujen
johtamisjärjestelmien kehittämistä.

Maavoimien taistelu 2015
- asymmetrisen sodankäynnin piirteitä?
Puolustusvoimauudistuksen lähtökohtia ovat puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen, yleisen
asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta. Uuden konseptin
mukaan maapuolustuksen tavoitteena
on tuottaa vähemmillä, mutta suorituskykyisemmillä ja eri taistelulajeja
monipuolisesti hyödyntävillä joukoilla viholliselle niin suuret tappiot,
että sen hyökkäys pysähtyy. Maavoimien taistelussa yhdistyvät tehtävätaktiikka, kaikkien taistelulajien
hyödyntäminen, useat taktiset keinot
tasosta riippumatta ja nykyaikainen

sotavarustus. Joukkojen taisteluryhmitys muuttuu uudistuksen myötä
entistä hajautetummaksi ja taktiikaltaan monipuolisemmaksi. Maavoimien taistelulla (2015) tarkoitetaan
ennen kaikkea alueellisten joukkojen
organisaatioiden kehittämistä ja niiden käyttö- ja toimintaperiaatteiden
uudistamista aktiivisemmaksi kaikissa taistelulajeissa. Samalla luovutaan
ainakin osittain kaavamaisesta ja jäykästä puolustustaktiikasta. Joukkojen
vastuualueet kasvavat ja taisteluja
käydään syvemmällä alueella. Maavoimien taistelutapaa voidaan kuvata
siten nykytaktiikkaa soveltavaksi
ja entistä aktiivisemmaksi tavaksi
taistella. Siinä yhdistyvät useat jo
olemassa olevat taktiset periaatteet,
joita hyödynnetään kaikilla tasoilla.
Salaaminen, harhauttaminen ja yllätys muodostavat kokonaisuuden.
Maaston ja olosuhteiden hyväksikäytöllä, sekä maastouttamisella
joukko kykenee salaamaan todellisen toimintansa laajalla vastuualueellaan. Harhautuksen päämääränä
on vihollisen tilannetietoisuuden
heikentäminen taisteluosaston vastuualueella ja johdattelu tekemään
vääriä arvioita sekä niiden perusteella vääriä ratkaisuja. Joukkojen
hajauttaminen laajalle alueelle luo
mahdollisuuden toteuttaa yllätyksellisiä iskuja kun vihollinen ei ole
siihen valmistautunut. Hajautettu
ryhmitys mahdollistaa toiminnanvapauden laajalla vastuualueella sekä
lisää joukkojen suojaa. Hajautettu
ryhmitys vaikeuttaa vihollisen tilannekuvan muodostamista, mikä hidastaa maalittamista ja parantaa puolustajan suojautumismahdollisuuksia.
Yllätyksellä pyritään tilanteeseen,
johon vihollinen ei ole varautunut
tai vihollinen kykenee reagoimaan
hitaasti ja omalle toiminnalle saavutetaan menestystä. Vihollisen toiminnan kannalta tärkeät alueet ja oman
tulenkäytön kannalta edullisimmat
alueet valitaan tuhoamisalueiksi.

Maavoimien taistelu 2015
ilmatorjunnan kannalta
Ilmatorjunnan kannalta oleellinen
muutos maavoimien taistelussa

kohdistuu ilmatorjunnan käyttöperiaatteisiin. Tästä esimerkkinä ilmatorjuntaoppaiden (ITOPAS1 (2002)
ja ITOPAS 2015 (luonnos) vertailu.
ITOPAS 1 vuodelta 2002 toteaa seuraavaa: ”Ilmatorjuntajoukkoja on
ensisijaisesti käytettävä siellä, missä suojan tarve on suurin; ei siellä,
missä koneet lentävät. Ilmatorjunnan
on kuitenkin kyettävä tuottamaan ja
tuotettava tappioita ollakseen uskottava.” (ITOPAS 1, s.17).
ITOPAS 2015 (luonnos): ”Ilmatorjuntajoukkoja on käytettävä alueilla,
joilla taistelevat joukot ovat toimintansa vuoksi erityisen alttiita ilmatoiminnalle, ajan tai alueen suhteen
hävittäjätorjunnan ulkopuolella tai
joiden alueella on kriittisiä kohteita
tai toimintoja. Ilmatorjunta-joukkojen keskeisin tehtävä on tuottaa
huomattavat tappiot vastustajan
ilma-aseelle heti ensi-iskun torjunnasta alkaen.” (ITOPAS 2015(L)).
Tappioiden tuottamisen päämääränä on tuottaa maksimaaliset tappiot
hyökkääjälle tuhoamalla tai vaurioittamalla sen miehitettyjä sekä miehittämättömiä ilma-aluksia. Tehtävä
toteutetaan mahdollisimman hyvistä
tuliasemista, edullisessa ampumatilanteessa ja tehokkaalle ampumaetäisyydelle. Tehtävä voidaan sitoa
kohteeseen/alueeseen (esimerkiksi
tappioiden tuottaminen ylimenopaikan, taisteluosaston, maahanlaskua
rajoittavan osaston tai huoltokeskuksen alueella) tai toimintoon (esimerkiksi tappioiden tuottaminen taisteluosaston hyökkäykseen liittyen).
Toinen keskeinen muutos (lue: parannus) on uuden erittäin lyhyen kantaman ohjusjärjestelmän hankinta.
Viimeisten vuosikymmenien aikana
on lämpöhakuisilla ohjusjärjestelmillä onnistuttu tuottamaan useissa
asymmetrisen sodankäynnin piirteitä
sisältävissä konflikteissa merkittäviä
tappioita ilma-aseelle. Esimerkiksi
Stinger- olkapääohjukset aiheuttivat
huomattavia tappioita Neuvostoliiton helikoptereille ja kiinteäsiipisille
koneille Afganistanissa. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu (CIA)
koulutti ja varusti afgaanisissit olkapääohjuksilla vuodesta 1981 alkaen.
Kyseisiä ohjuksia laukaistiin helikopIlmatorjunta 4/2014
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tereita vastaan 340 kappaletta, joista
269 ohjuksen ilmoitettiin osuneen
kohteeseensa. Ohjusten tuoma uhka
ja pudotukset johtivat ilmatoiminnan
vähenemiseen, jolloin neuvostoarmeijan oli yhä selkeämmin rajoitettava maajoukkojen toiminta vain
kaupunkeihin ja asutuskeskuksiin.
Olkapääohjusten luoman ”pelotteen”
avulla mujahedin- soturit pystyivät
jatkamaan konfliktiin loppuun asti ”iske ja juokse” - taktiikkaansa
neuvostojoukkoja vastaan. Kosovon sodassa 1999, länsiliittouman
koneiden minimilentokorkeus oli
käsketty 3500 metriin, johtuen olkapääohjusten aiheuttamasta uhasta
matalammilla lentokorkeuksilla.
Tällä rajoituksella oli selkeitä vaikutuksia ilma-aseen suorituskykyyn,
etenkin heikkojen näkyvyysolosuhteiden vallitessa.
Ilmatorjuntaohjus (15) on lämpöhakuinen olalta laukaistava erittäin
lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jolla on pimeätoimintakyky. Ilmatorjuntaohjuspatteri (15)
on maavoimien alueellisten joukkojen ilmatorjuntayksikkö. Patterille
voidaan käskeä tehtäväksi joko tappioiden tuottaminen tai suojaaminen.
Tehtävä voidaan sitoa alueeseen, toiminnan vaiheeseen tai toimintoon
liittyen. Yksikön käytössä on pyrittävä joustavuuteen ja ryhmitysmuutoksilla on vastattava toteutuneeseen
lentotoimintaan. Tappioiden tuottamistehtävällä mahdollistetaan tehokkaimmat yksikön käyttöperiaatteet.
Varsinaisen tehtävän lisäksi yksikölle
pitää käskeä valmistautumistehtäviä,
joilla pyritään ennakoimaan tilanteen
kehittymistä. Annetuilla valmistautumistehtävillä varmistetaan yksikön
tarkoituksenmukainen ja joustava
käyttö vaihtoehtoisissa tilanteissa sekä painopisteen muutokset. Yksikön
tärkeimmän kaluston muodostavat
ohjusten ampumalaitteet, ohjusten
lämpötähtäimet, ohjusryhmien lämpötähystimet sekä puominostimet.
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Ilmatorjuntaohjusryhmät(15) käyttävät liikkumiseen myös maastomönkijöitä.

Ilmatorjuntaohjuspatteri (15) suorituskyvyllä kyetään tuottamaan
tappiota vihollisen ilma-aseelle ja
kiistämään vihollisen lentotoiminta
matalakorkeuksilla
Patteria ja sen ohjusjaoksia on käytettävä aktiivisesti ja yllätyksellisesti,
maksimaalisen vaikutuksen saavuttamiseksi. Aktiivisia ja yllätyksellisiä
keinoja ovat esimerkiksi: ryhmitysmuutokset, toimiminen yllätyksellisiltä alueilta puominostimia hyödyntäen, ilmatorjunnan tulenkäyttö
vihollisen hyökkäyksen selustasta,
seuraavan taisteluvaiheen ennakointi
(useat eri valmistautumistehtävät).

Lopuksi
Sodankäynti on vaikeaa, ja perinteiseen sotaan varustautuneilla joukoilla
asymmetrinen sodankäynti on todennäköisesti vielä vaikeampaa. Perinteisillä sotavoimilla on ollut suuria
vaikeuksia löytää oikeita toimintatapoja matalan intensiteetin kriiseissä.
Armeijat ovat periaatteessa yleensä
suunniteltu toimimaan vastaavanlaisia ja vastaavalla tavalla toimivia,
hyvin järjestettyjä, organisaatioita
vastaan. Yleensä asymmetrisesti
taisteleva vihollinen ei ole jatkuvasti
”läsnä”, eli sen löytämiseen joudutaan käyttämään paljon resursseja,
ja nopeassa voiman projisoinnissa
ilma-ase on selvästi tehokkain väline. Teknologian kehittymisestä

huolimatta, ilma-asekaan ei pysty
yksinään ratkaisemaan asymmetrisen
sodankäynnin konflikteja. Maavoimien taistelu 2015- korostaa joukkojen tehtävätaktiikan toteuttamista
entistä laajemmilla vastuualueilla.
Joukkojen käytön keskeisiä periaatteita ovat aktiivisuus, salaaminen,
harhauttaminen, yllätys, ja olosuhteiden hyväksikäyttö. Ilmatorjunnan
osalta pyritään aktiivisesti tilanteisiin, joissa tappioiden tuottaminen
on mahdollista. Edellä mainitut asiat
ovat niitä tekijöitä, joita asymmetrisessä sodankäynnissä menestyneet
joukot (heikompi osapuoli) ovat
käyttäneet taistelussa perinteisempää taktiikkaa noudattavaa vihollista
vastaan (mm. Vietnam, Afganistan,
Tsetsenia, Kosovo).
Keskeisimmät lähteet:
– The Air Force role in low-intensity
conflict , David D.Jean, USAF Research Institute
– Nykyaikainen sotataito – sotilaallinen voima muutoksessa, Rekkedal,
Nils Marius
– Suursotien vuosisata– Sodan ja
taistelun kuva 1900-luvulla, MPKK
– www.ausairpower.net
– www.janes.com
– Armed Forces Journal 6/ 2013
– Flight international- lehti 8/ 2014
– Air Forces Monthly- lehti 2/ 2008,
2/ 2014, 11/2014
– Air Force Magazine 7/ 2011, 7/ 2012
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Everstiluutnantti (evp)
Antti Arpiainen

Pikku-uutisia Venäjältä
RIA Novosti 10.10.2014,
RIA Novosti 9.10.2014,
RIA Novosti 30.9.2014

S-400 kaluston käyttöönotto etenee suunnitelman
mukaan
Venäjän Eteläisen Sotilaspiirin alueella lähelle Krasnodarin kaupunkia
sijoitettu S-400 ilmatorjuntaohjusrykmentti on aloittanut päivystyspalveluksen. S-400 ja Pantsir-S
ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä varustettu rykmentti toimii 4.Ilma- ja
ilmapuolustuksen johtoportaan johdossa. Syyskuussa 2014 rykmentti
suoritti Ashulukin ampuma-alueella
Astrakanin Alueelle kovapanosammunnat. Ilmatorjuntaohjusrykmentin
päätehtävänä on varmistaa Venäjän
eteläisen rajan ilmapuolustus ja suojata teollisuus- ja energiantuotannon
kohteita samoin, kuin asevoimien
joukkoja sekä kuljetusreittejä ilma- ja
avaruushyökkäyksiltä.
Ilmatorjuntaohjusjärjestelmien
toimittaja Almaz - Antei konserni
toimittaa Venäjän puolustusministeriölle S-400 järjestelmän edellä
suunnitellusta aikataulusta. Nyt
tapahtuva toimitus tulee tapahtumaan uudella tavalla, aiemmin eri
toimittajat toimittivat erilliset järjestelmät erikseen Asevoimille, jossa kokonaisuus koottiin, nyt Almaz
– Antei toimittaa kerralla valmiin
kokonaisen järjestelmän. S-400
Triumf järjestelmän eri osajärjestelmiä on kehitetty, jolloin 10.10.2014
luovutettu
järjestelmä
eroaa

S-400 Triumf ohjuslavettipari (© RIA Novosti, Artem Jitenev) S-400
tulee muodostamaan Venäjän Ilmatilanpuolustuksen kivijalan 2020
- luvulla ja voi torjua maalit 400 km etäisyydeltä ja 40 000 – 50 000
metrin korkeudelta. Järjestelmä käyttää useita erilaisia ohjustyyppejä
ja se on optimoitu torjumaan sekä ballistisia - että risteilyohjuksia

merkittävästi ensimmäisestä vuonna
2007 tuotetusta järjestelmästä. Almaz-Antei konserni on toimittanut
10.10.2014 kahdeksannen S-400
rykmentin kaluston Venäjän Asevoimille. Kalustolla uudistetaan ilmeisesti Kuolan niemimaalla toimivan
Ilmatorjuntaohjusrykmentin varustus. S-400 kalustolla varustetuista
ilmatorjuntaohjusrykmenteistä kolme on sijoitettu Moskovan ympäristöön Dmitrovin (210.), Zvenigorodin
(799.) ja Elektrostalin (606.) alueille
ja neljännen rykmentin (Funkovo,
93.) kalustoa ollaan uudistamassa
Moskovan läheisyydessä. Kolme
muuta rykmenttiä on sijoitettu Kaliningradin Alueelle (183.), Venäjän

Kaukoitään Nakhodkan (589.) satamakaupungin suojaksi ja Krasnodarin kaupunkiin (1536.?) etelässä.
Seuraava ilmatorjuntaohjusrykmentti
(531.), jonka tullaan korvaamaan
S-400 kalustolla, palvelee Kuolan
niemimaalla.

RIA Novosti 6.10.2014

Tor-M2U järjestelmiä
itäisen sotilaspiirin
ilmatorjuntajoukoille.
Yli 20 kpl Tor-M2U ilmatorjuntajärjestelmiä otetaan käyttöön Itäisessä
Sotilaspiirissä ennen vuoden 2014
päättymistä. Järjestelmät astuvat
Ilmatorjunta 4/2014
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johto- ja valvontatutkat sekä elektrooptinen sensori yhdessä kahden 30 mm
tykin ja 12 kpl radiokomento-ohjatun
57E6 lyhyenkantaman ilmatorjuntaohjuksen kanssa. Pantsir-S1 on suunniteltu torjumaan erilaisia matalalla
lentäviä maaleja samoin, kuin maa- ja
merimaalejakin.
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RIA Novosti 20.8.2014

Ilmatorjuntaharjoitus
Venäjän Kaukoidässä.

Tor-M2U ilmatorjuntaohjuslavetti Punaisella torilla voitonpäivän paraatissa 2014 (© AP Photo, Pavel Golovkin) Tor-M2U on nykyaikainen
lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joka on suunniteltu
suojaamaan tärkeitä sotilas- ja siviili kohteita lentorynnäköiltä, risteilyja rynnäkköohjuksilta sekä lennokeilta. Tor-M2U voi samanaikaisesti
havaita yli 40 maalia sekä seurata ja torjua niistä neljää 7 000 metrin
etäisyydeltä ja 6 000 m korkeudesta.

palvelukseen moottoroidun yhtymän ilmatorjuntayksiköissä, jotka
on sijoitettu Primorskin Alueelle
Vladivostokin pohjoispuolelle. Osa
maavoimien ilmatorjuntayksiköistä
Itäisen Sotilaspiirin alueella on jo
uudelleen aseistettu Tor -ilmatorjuntaohjusjärjestelmillä.

RIA Novosti 19.8.2014

luivat 5V55R ilmatorjuntaohjukset,
jotka mahdollistivat torjunnan 90 km
etäisyydeltä ja jotka oli suunniteltu
lukkiutumaan maaliin laukaisun jälkeen käyttäen aktiivista hakupäätä,
joka ohjasi ohjuksen suoraan kohti
maalia. Pantsir S-1, jota valmistaa
KBP välineiden suunnittelutoimisto,
on yhdistetty asejärjestelmä, jossa samalle pyörälavetille on sijoitettu tulen-

Kaukoidän ilmatorjuntajoukot torjuivat menestyksekkäästi simuloidut
ilmarynnäköt osuen kaikkiin lentokone ja lennokkimaaleihin valmiustarkastukseen liittyneissä kovapanosammunnoissa, kertoi. Sahalinin
saarelle sijoitettu yksikkö, joka on
varustettu 9K22 -järjestelmällä eli
2S6M Tunguska ilmatorjuntapanssarivaunuilla hälytettiin, jonka jälkeen
yksikkö suoritti 200 km telamarssin
sekä kovapanosammunnat maaleihin, jotka simuloivat lentokoneita
ja lennokkeja. Yksikkö tuhosi kaikki
maalit. Yksikkö suoritti myös tehtäviä, joissa torjuttiin tiedustelu- ja tuholaistoimintaa sekä maahyökkäys.

RIA Novosti 2.9.2014

Venäjän Asevoimille
runsaasti uutta lentokone- ja helikopterikalustoa vuonna 2014.
Venäjän Asevoimat tulevat vuoden

Ilmatorjuntaharjoitus
Ashulukissa.
Ashulukin ampuma-alueella, Astrakhanin Alueella, pidettiin S-300
ja S-400 järjestelmillä ilmatorjuntaharjoitus ja kovapanosammunnat.
Harjoitukseen osallistui noin 800 Ilmatilanpuolustusjoukkojen sotilasta
ja yli 200 kpl sotilaskalustoa, mukaan
lukien S-300 Favorit, S-400 Triumf ja
Pantsir-S1 ilmatorjuntajärjestelmiä.
Harjoitukseen osallistuneet joukot
ovat vastuussa Moskovan ja Keski-Venäjän suojaamisesta. S-300PS otettiin
käyttöön Neuvostoliiton Asevoimissa
vuonna 1985. Alun perin siihen kuu40
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Jak-130 taisteluharjoituskone oikealla ja taustalla Su-30MK monitoimihävittäjä kokoonpanossa Irkutskin lentokone tehtaalla
(© RIA Novosti, Sergei Mamontov) RIA Novosti 10.10.2014

2014 kuluessa vastaanottamaan
ainakin 230 uutta lentokonetta ja
helikopteria. Uusia lentolaitteita on
syyskuun alkuun mennessä otettu
palvelukseen 50 kpl ja ainakin 180
kpl tullaan vastaanottamaan vuoden loppuun mennessä. Erityistä
huomiota kiinnitetään lentolaitteiden käytön hallintaan ja niiden
käytön turvallisuuden lisäämiseen.
Venäjän uudelleenaseistamisohjelman mukaan Ilmavoimat tulevat
vastaanottamaan noin 2 000 kpl
uutta lentolaitetta, joista 985 kpl
on lentokoneita.

Vuoden loppuun
mennessä Puolustusministeriölle luovutetaan 27 kpl
Mi-8 ja Ansat-U helikoptereita.
Venäjän Helikopterit tulee toimittamaan 27 kpl Mi-8 ja Ansat-U
tyyppisiä helikoptereita Venäjän
Puolustusministeriölle ennen vuoden 2014 loppua. Osana valtion
puolustustilausta Venäjän Asevoimille tullaan toimittamaan 3 kpl
Mi-8MTV-5-1, suunnitellaan toimitettavan 1 kpl Mi-8MTV-2 ja 17 kpl
Mi-8MTV-5-1 sekä 6 kpl Kazanin
Helikopterien rakentamia Ansat-U
helikoptereita. Valtion puolustustilauksen täyttäminen on yhtiölle
strategisesti tärkein tehtävä, joka
tukee suoraan Venäjän puolustuskykyä. Venäjän Puolustusministeriö on venäläisten helikoptereiden
suurin käyttäjä. Mi-8MTV-5-1 on
suunniteltu kuljettamaan 4 000 kg
kuorma ja varustus. Helikopteri
voi suorittaa etsintä- ja pelastuspalvelutehtäviä sekä lukuisia erikoistehtäviä. Ansat-U kevyt koulutushelikopteri, joka on suunniteltu
sotilaslentäjien ja erityisesti koulutettavien lentäjien tehokkaaksi
kouluttamiseksi.
Venäjän Helikopterit on Oboronpromin tytäryhtiö, joka on puolestaan osa Rostec yhtymää. Venäjän
Helikopterit on maailman johtava
helikoptereiden valmistaja ja Venäjän ainoa helikoptereiden kehittäjä
ja valmistaja.

RIA Novosti 12.9.2014

Venäjä sijoittaa Su-30 monitoimihävittäjiä Krimille.
Venäjä on sijoittanut Su-30 monitoimihävittäjiä Belbekin tukikohtaan
noin 8 km Sevastopolin pohjoispuolelle. Koneita arvioidaan tukeutuvan
tukikohtaan noin 20 kpl. Virallisten
lähteiden mukaan Puolustusministeriö aikoo sijoittaa sotilaskoneita
Krimille neljään tukikohtaan, joista
yksi on Belbek. Venäjän hallitus on
päättänyt, että Belbekin lentokenttää
käytetään sekä siviili- että sotilaskenttänä ja sekä kotimaan- että kansainvälisiin lentoihin. Aluehallinto
tulee myös käsittelemään Khersonesin sotilaslentokenttää Sevastopolissa (läntisimmässä niemessä),
missä kiitotie on suhteellisen hyvässä
kunnossa, mutta ei muutoin vastaa
kaikkia vaatimuksia. Lentokenttäverkko Krimillä oli neuvostoaikana
hyvin kehittynyt, mutta Ukrainan
hallintoaikana se hylättiin. Aluehallinto harkitsee kenttien kunnostamista pienkoneiden käyttöön.

RIA Novosti 16.9.2014

Venäjän Ilmavoimat
aloittivat harjoituksen
arktisella alueella.
Yli 25 kpl Läntisen Sotilaspiirin
hävittäjiä ja pommikoneita aloitti
taktisen lentoharjoituksen arktisella alueella. Harjoituksen osana

lentohenkilöstö harjoittelee yhteistoiminnan menettelytapoja lentotoiminnassa, ilmamaalien torjuntaa, maamaalien tuhoamista sekä
ilmarynnäkköjä ja ilmatorjunnan
välttämistä. Kaikki tehtävät harjoitellaan sekä yöllä että päivällä sekä
erilaisissa sääoloissa. Harjoitus kesti
noin viikonajan. MiG-31BM torjuntahävittäjät suorittivat lentopartiointia koillisväylän suunnalla, kun
taas Su-24MR koneet harjoittelivat
tiedustelua ja maalin havaitsemista
sekä maalin osoittamista.

RIA Novosti 8.9.2014, RIA Novosti
16.9.2014

Venäjän rakentaa sotilastukikohdan arktiselle
alueelle.
Sotilastukikohdan rakentamiseen
tarvittavien moduulien kuljettaminen Wrangelin saarelle ja Cape Schmidtin alueelle on saatu
päätökseen. Rakennukset tullaan
kokoamaan tähdenmuotoisiksi kokonaisuuksiksi, mikä mahdollistaa
henkilöstön liikkumisen rakennuksen
sisällä ja rajoittaa kylmille olosuhteille altistumisen niin vähäiseen
kuin mahdollista. Kaksi 34 mudullista hallinto- ja asuinkompleksia
tullaan kokoamaan kuukauden sisään
Itäisen Sotilaspiirin arktisen ryhmän
toiminnan tukemiseksi. Kumpikin
kompleksi koostuu, asuin-, palveluja hallintoyksiköistä. Sieltä löytyvät

Mi-8 kuljetushelikopteri toimittaa huoltotarvikkeita arktisella alueella
(© RIA Novosti, Anna Judina)
Ilmatorjunta 4/2014
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kuntosali, sauna sekä psykologinen
rentoutumistila. Venäjä aikoo vahvistaa asemaansa arktisella alueella
kaikilla eri aloilla, sotilaallisella,
poliittisella, liike- ja kansantaloudellisella. Huhtikuussa 2014 presidentti
Putin määräsi luotavaksi yhtenäisen
laivastoasemien verkoston Venäjän
arktisille alueille nykyaikaisten taistelualusten ja sukellusveneiden tukeutumisen mahdollistamiseksi osan
suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on
parantaa Venäjän rajojen ja etujen
suojaamista alueella. Kotelni saaren
tukikohta arktisella alueella (500
km Tiksin tukikohdasta pohjoiseen),
mikä on ollut 27 vuotta suljettuna,
tullaan kunnostamaan vuoden 2014.
Vastaavia kunnostustöitä tullaan
tekemään muilla Venäjän arktisen
alueen saarilla, missä neuvostoaikaiset rakenteet tullaan kunnostamaan
vuoden 2015 aikana.

RIA Novosti 13.10.2014

Joitakin satoja lennokkeja
tilataan ennen vuotta 2020.
Venäjän Puolustusministeriö tulee
tilaamaan joitakin satoja lennokkeja
ennen vuotta 2020. Vega yhtymän
arvioiden mukaan Puolustusministeriö tulee tarvitsemaan joitakin satoja
lennokkeja vuoteen 2020 mennessä.

Nyt onkin ratkaistava kuinka ja missä
tuotetaan tarvittava määrä laitteistoja
asiakkaan tarpeisiin. Vega on perustanut rahoitus hankkeen ja vuonna
2015 Vega aloittaa lyhyenkantaman
lennokkijärjestelmien tuotannon
Rybinskin kaupungissa Jaroslavin
Alueell. Lyhyen ja keskipitkän kantaman lennokit ovat kokonaan uusi
tuotannonala eikä Venäjällä ole vielä
riittävää perustaa niiden teolliselle
tuottamiselle.

Sputnik 10.11.2014

Lennokkien käyttöä opetellaan Armeniassa.
Venäläiset sotilaat ovat aloittaneet
harjoitukset Kamhudin vuoristo
koulutuskeskuksessa Armeniassa,
jossa henkilöstö opiskelee lennokkien käyttöä. Oppitunneilla komentavia upseereille opetetaan uusia
tapoja henkilöstön kouluttamiseen
vuoristoisella alueella. He tulevat
harjoittelemaan Granat, Leer ja
Zastava lennokkien käyttöä eri korkeuksilla ja nopeuksilla, päivällä ja
yöllä, mittaamaan koordinaatteja ja
johtamaan tykistön tulta. Upseerit
tulevat osallistumaan simuloidun
vihollisen havaitsemiseen, seurantaan ja tuhoamiseen kannettavien
tietokoneiden avustuksella. Aiem-

Venäläinen lennokki (© RIA Novosti, Vladislav Belogrud)
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min elokuussa 2014 venäläiset sotilashenkilöt osallistuivat vastaavaan
harjoitukseen, jolla parannettiin
heidän lennokinhallintataitojaan.
Esimiehille esiteltiin tällöin kuinka
Navodchik-2, Forpost, Orlan-10 ja
Zastava lennokkeja voidaan käyttää. Elokuun harjoituksen aikana,
heille opetettiin lennokkien käyttöä
tiedustelutehtävien hoitamiseksi taktisten liikkeiden ja pitkien marssien
aikana.
RIA Novosti 19.9.2014

Itämeren Laivastolla
laajamittainen rannikkojoukkojen harjoitus.
Venäjän Itämeren Laivasto suoritti
rannikkojoukkojen taktisen harjoituksen yhdellä Kaliningradin Alueen harjoitusalueella. Harjoitukseen
osallistui yli 1 000 moottoroidun jalkaväen ja Laivaston merijalkaväen
taistelijaa sekä yli 250 ajoneuvoa
tai raskasasejärjestelmää. Suoritettuaan useiden kilometrien marssin
kotivaruskunnastaan rannikkojoukot suorittivat joukon puolustus- ja
hyökkäystoimia, parantaen aseiden
ja sotilasvarustuksen käyttötaitoaan
taistelukentällä sekä valmistivat välineiden linnoitteet. Harjoitus alkoi
16.9.2014 ja harjoituksen kuluessa
moottoroidut yksiköt suorittivat
puolustus- ja hyökkäystoimia ja
suojautuivat
häirintävälineiltä,
ilmarynnäköiltä ja tykistötulelta.
Harjoituksessa käytettiin BMP-2 jalkaväen taisteluajoneuvoja, BTR-82
panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja, T-72 panssarivaunuja, Akatsija, Gvozdika ja Nona telatykkejä,
Shilka ilmatorjuntapanssarivaunuja,
Grad raketinheitin järjestelmiä, sekä
viidennen sukupolven viestintäjärjestelmiä. Harjoituksen viimeisessä
vaiheessa yksiköt suorittivat kovapanosammunnan kaiken tyyppisillä
käsiaseilla, raketinheittimillä, panssarivaunuilla ja taisteluajoneuvoilla
simuloituihin maaleihin, jotka esittivät tela- ja pyöräajoneuvoja sekä
hyökkääjän miesvoimaa.

peruslukemia
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Valo aseena - lasertekniikkaa
Laseraseet ovat kaikille tuttuja tieteiselokuvista. Sotilaallisesti
lasertekniikkaa käytetään etäisyydenmittaukseen, maalin
valaisuun ja tähtäykseen. Vuonna 2014 on ollut useita pieniä
uutisia lasertekniikan hyödyntämisestä aseena. Yhdysvalloissa
on otettu operatiiviseen käyttöön jo laserase. Laservalolla
korkea energiateho saadaan suunnattua haluttuun kohteeseen.
Laservalo sokaisee, kuumentaa, tuhoaa ja lopulta voi jopa
räjäyttää kohteen. Laseria on käytetty kranaatinheittimien
ammusten ja lennokkien tuhoamiseen. Viimeisimpänä Kiina
on julkaissut testanneensa menestyksellisesti laserasetta
lennokkien tuhoamiseen.

Operatiivisessa käytössä oleva laserase Persianlahdella.

Laseraseen kehittämisen tavoitteena
on saada käyttöön kevyt, tehokas ja
käyttökustannuksiltaan halpa ase.
Aseen ”ammuksen” nopeus, lasersäteen valon nopeus, on lyömätön.
Aseen kehittämisen suurimpia
haasteita on saada aikaan tarpeeksi
suuri energiamäärä lamauttamaan,
vaurioittamaan tai tuhoamaan valittu kohde. Ilmakehän muuttuvissa
olosuhteissa lasersäteen energian
on pysyttävä kohdistettuna maalipisteeseen ja sen on kyettävä
tunkeutumaan kosteuden, pölyn ja

ilman turbulenssin lävitse. Järjestelmän on samanaikaisesti kyettävä
huomioimaan maalin liiketilat ja
niiden muutokset. Asejärjestelmän
on otettava huomioon myös lavetin
mahdollinen liiketilan muutokset.
Asejärjestelmän lavetin on oltava
mahdollisimman kompakti, jotta se
kyetään asentamaan erilaisille alustoille (lentokone, laiva, ajoneuvo).
Lavetin on pidettävä laserin optiikka
(aseen runko) vakaana ja kestettävä
sen säteilyvoimakkuus. Aseen ja
sen toimintahäiriöiden varalta lase-

rin on oltava käyttäjälle turvallinen.
Tällöin ei esimerkiksi kemikaaleja
voida käyttää. Asejärjestelmän on
kyettävä samanaikaisesti seuraamaan
useita objekteja sekä tuhoamaan oikea uhkaama maali. Painovoimalla
on minimaalinen vaikutus lasersäteeseen, jolloin sitä ei tarvitse ottaa
huomioon. Mikäli laserin tarvitsema
liikuteltava ja tehokas energianlähde
kyetään kehittämään, voitaisiin luopua muun muassa ammuksien kuljettamisesta. Laseraseessa ei ole rekyyliä ja huikeimmassa tavoitetilassa
laserase on sotilaan kannettavissa.
Tällä hetkellä on käynnissä useita
laserteknologiaa kehittäviä hankkeita,
projekteja, tutkimuksia ja kenttäkokeita. Yhdysvaltojen laivastossa ensimmäinen laserase asennettiin USS
Ponce alukselle. Asennetun laseraseen
(Laser Weapon System (LaWS)) sanotaan kykenevän tuhoamaan lennokkeja sekä pieniä veneitä sytyttämällä
ne tuleen. Aseen toimintaperiaatteesta
ja kokeista lennokkeja vastaan on
julkaistu jopa videoita. Aseen 30 kilowatin laserilla kyetään ”ampumaan”
sokaisevista varoitusväläyksistä aina
tuhoavaan lasersäteeseen asti. Asetta
kehitettiin yli seitsemän vuotta ja
siihen kulutettiin noin 40 miljoonaa
dollaria. Ase koostuu kuudesta teollisuushitsauslaserista, joiden säteet
kohdennetaan yhteen pisteeseen.
Yhden laukauksen hinnan väitetään
olevan yhden dollarin. LaWS:n asentaminen merivoimien alukseen ja sen
ottaminen operatiiviseen käyttöön
tuo kehittäjille ja käyttäjille paljon
arvokasta tietoa laseraseen edelleen
kehittämiseksi. Samalla tunnustetaan,
ettei laserase toimi kunnolla sateessa
ja sumussa, eikä se näin ollen ole jokasään toimintakykyinen ase.
Ilmatorjunta 4/2014
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– Area Defense Anti-Munitions (ADAM), kehittäjä: Lockheed Martin,
teho: 10 kW, vaihe: prototyyppi
– Gamma, kehittäjä: Northrop Grumman, teho: 13.3 kW, vaihe: esitestaus
2012
– Excalibur, kehittäjä: DARPA ja Optonicus, teho: 10:ä kW, vaihe:
demonstraattori 2013
– High Energy Liquid Laser Area Defense System (HELLADS),
kehittäjä: DARPA ja General Atomics, teho: 150 kW (10*15kW
moduuleja), vaihe: viimeinen kehitysvaihe
– High Energy Laser Mobile Demonstrator (HEL MD), kehittäjä:
Yhdysvaltojen maa-voimat ja Boeing, teho: 10 kW ja 50/100 kW laser
kehitteillä, vaihe: onnistuneet testit
– Joint High Power Solid-State Laser, kehittäjät: Yhdysvaltojen maa-/
ilma- ja meri-voimat sekä Northrop Grumman, teho: 105 kW (7*15kW
moduuleja), vaihe: onnistuneet testit 2011
– Laser Weapon System (LaWS), kehittäjät: Yhdysvaltojen merivoimat
ja Kratos, teho: 15–50 kW, vaihe: testaukset suoritettu, asennettu kesällä
2014 merivoimien USS Ponce alukselle
– Robust Electric Laser Initiative (RELI), kehittäjät: Yhdysvaltojen
puolustusministeriö, Lockheed Martin, Northrop Grumman ja Boeing,
teho: 30 kW, vaihe: testit 2013 (Boeing) ja alkuvuonna 2014 (Lockheed)
– Solid-State Laser - Technology Maturation, kehittäjät: Yhdysvaltojen
merivoimat, Kratos, Raytheon, Northrop Grumman ja BAE Systems,
teho: ei tiedossa, vaihe: suunnitteluvaihe
Yhdysvalloissa käynnissä olevia laserasejärjestelmien kehitysohjelmia.

Syyskuussa uutisoitiin yhdysvaltojen maavoimien ja Boeingin
kehittämän laserdemonstraattorin
kyenneen merenrannikon tuulisissa,
sateisissa ja sumuisissa olosuhteissa
tuhoamaan useita ilmamaaleja: lennokeita ja kranaatinheittimen laukauksia. High Energy Laser Mobile
Demonstrator (HEL MD) on ajoneuvoasenteinen 10 kilowatin laserase.
Ase pystyy etsimään, tunnistamaan,
seuraamaan ja lukitsemaan erilaisia
kohteita, kuten ohjuksia, raketteja,
tykistön ammuksia, kranaatinheittimistön kranaatteja ja lennokkeja.
Testilaitteen väitetään kahdessa
testi kokonaisuudessa tuhonneen
yli 150 ilmassa lentänyttä maalia,
joihin kuului niin lennokkeja kuin 60
millimetrin kranaatteja. Seuraavassa
vaiheessa laseraseesta kehitetään 50
tai 60 kilowatin versio.
Viimeisin tulokas laseraseiden
käyttäjiin on Kiina. Kehitettyä laserasetta halutaan erityisesti käyttää
matalalla lentäviä pieniä lennokeita
vastaan. Aseella halutaan suojata alueita, joita valtio ei halua kuvattavan.
Samoin aseella halutaan suojata suuria yleisötilaisuuksia mahdollisilta
lennokein tehtäviä terroristi-iskuja
vastaan. Aseen väitetään viidessä sekunnissa havaitsevan pienen
lennokin ja tuhoamaan sen kahden
kilometrin etäisyydeltä aina 500
metrin korkeuteen asti. Kehitystä on
siis tapahtunut merkittävästi. Alalta
on odotettavissa uusia uutisia myös
lähitulevaisuudessa. Uutisia tullaan
kuulemaan niin Euroopasta (mm.
MBDA), Yhdysvalloista kuin Aasiastakin.

Boeingin HEL MD ajoneuvoasenteinen laserdemonstraattori.
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järjestösihteeri tieDottaa

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

YLENNYKSIÄ 6.12.2014
Kenraalimajuriksi
Timo Rotonen
Majuriksi
Petri Forssell
Pasi Ihamäki
Juha Aikkila

Kapteeniksi
Juho Leppälä
Ilkka Oikarinen
Janne Tapio
Kalle Tuominen
Matti Parviainen
Jani Koskivuori
Heikki Erkkilä
Harri Hasanen
Timo Tuunila

UUSIIN TEHTÄVIIN
Everstiluutnantti Jukka Hautala
Maavoimien esikuntaan operatiivisen osaston apulaisosastopäälliköksi 1.1.2015 lukien.

ILMATORJUNNAN
ANSIORISTIN SAAJAT 2014:
I Luokka
Evl evp Pertti Kelloniemi
II Luokka
Evl Aki Hotti
Evl Tero Ylitalo
Evl Jyri Raitasalo
Evl Mano-Mikael Nokelainen
Maj Janne Telin
Maj evp Kaarlo Väänänen
Inskapt Teijo Sakkara
Kapt Marko Kontinaho
Ylil Juha Lampinen
Ltn Ari Halonen
Opetusneuvos Kyösti Vuontale
Jyrki Lehtonen

KOKOUSKUTSU

Everstiluutnantti Vesa Tohkanen
Pääesikuntaan operatiivisen osaston liikekannallepanosektorille osastoesiupseeriksi 1.1.2015 lukien.

Ilmatorjuntayhdistys ry:n hallitus järjestää OSASTOJA KILTAKOKOUKSEN Ilmatorjuntamuseolla Hyrylässä lauantaina 21.2.2015 KLO 12.00 alkaen.

Majuri Tero Repo
Kainuun prikaatiin 1.1.2015 lukien

Kokoukseen kutsutaan edustajat (1-2 henkilöä/joukko)
kaikista yhdistyksen osastoista ja ilmatorjuntakilloista.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen vuosikokoukseen
liittyviä asioita, kuten
- v. 2014 osalta toimintakertomukset, tilinpäätökset ja
yleistoimintalomakkeet
- v. 2015 osalta toimintasuunnitelmat, talousarviot,
toiminta-avustusanomukset sekä palkitsemisesitykset.

Majuri Jukka Soini
Jääkäriprikaatiin 1.1.2015 - 31.12.2015 väliseksi ajaksi,
virkapaikkana Rovaniemi.
Majuri Tero Parikka
Pääesikuntaan koulutusosaston suunnittelusektorille
osastoesiupseeriksi 1.1.2015 lukien.
lmatorjuntalehdessä julkaistaan palkatun henkilökunnan
ylennyksiä sekä siirtoja uusiin tehtäviin. Mikäli et halua,
että siirtoasi tai ylennystäsi huomioidaan lehdessä ota
yhteyttä järjestösihteeriin.
Jos haluat, että reservin ylennyksesi tai merkkipäiväsi
huomioidaan lehdessä niin ota yhteyttä järjestösihteeriin, fia.fager-pintila@mil.fi

Kokoukseen osallistuneille maksetaan kulukorvaukset
matkalaskua vastaan, joka toimitetaan sähköpostina
yhdistyksen rahastonhoitajalle. Kokouksen aikana nautitaan lounas ravintola Kerholla. Osallistujille jaetaan
kokousohjelma sähköpostitse ennen kokousta.
Ilmoittautumiset alla olevaan sähköpostiosoitteeseen
18.2.2015 mennessä.
ilkka.tynys@gmail.com
Tervetuloa kokoukseen
Ilmatorjuntayhdistys ry:n hallitus
Ilmatorjunta 4/2014

 45
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juhlii

Ilmatorjunnan vuosipäivä
Ilmatorjuntamuseolla

Urho Myllyniemi julkaisee kirjan.

Kirjanjulkistamistilaisuuden yleisöä, etualalla valoheitinlotat Kristina Eravuo, Gullweig Ginman, Anja
Andersen ja Marita Keinonen.

Ilmatorjunnan vuosipäivää vietettiin
30.11.2014 Ilmatorjuntamuseolla
Tuusulassa. Tilaisuuden isäntänä
toimi Ilmatorjuntasäätiö. Ennen
varsinaista iltajuhlaa järjestettiin
jo kolmatta kertaa kirjan julkaisutilaisuus. Tilaisuudessa julkaistiin
Urho Myllyniemen kirjoittama
kirja valonheitinlottien toiminnasta
”Vain valioita joukossamme on”.
Arvokasta tilaisuutta oli kunnioittamassa entisiä valonheitinlottia sekä
sotaveteraaneja.

Iltajuhla alkoi ilmatorjuntasäätiön
varapuheenjohtaja Matti Heinäsen
tervetulopuheella, jonka lopuksi
suoritettiin palkitsemiset. Iltajuhlan
arvokkuutta kohottivat Tuusulan
mieslaulajat tunteikkaalla lauluesityksellä. Iltajuhlan varsinainen
kohokohta oli edesmenneen ilmatorjuntaveteraani Walter Breitensteinin kunniamerkkien luovuttaminen
Ilmatorjuntamuseolle. Kunniamerkit

Matti Heinänen lausuu iltajuhlan
tervetulosanat.

Veteraani Walter Breitensteinin kunniamerkkien luovutus
Ilmatorjuntamuseolle.
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luovutti Walter Breitensteinin leski,
rouva Sargit Breitenstein ja poika
Eetu Breitenstein. Merkit vastaanotti museonjohtaja Esa Kelloniemi.
Ilmatorjuntasäätiö ja Ilmatorjuntamuseo olivat jälleen onnistuneet järjestämään arvokkaan ilmatorjunnan
vuosipäivän tilaisuuden, josta pääsi
nauttimaan lähes 100 ilmatorjuntaihmistä.

In Memoriam

Tutkaveteraani,
Kapteeni Walter Breitenstein
in memoriam
Agronomi, kapteeni Walter Breitenstein kuoli 9. lokakuuta 2014
kotonaan Espoossa 96-vuotiaana. Hän oli syntynyt Viipurissa
4.3.1918. Nuoremmatkin ilmatorjuntamiehet ja -naiset muistavat Walterin pitkänhuiskean
olemuksen ja hauskat jutut eri
tilaisuuksissa. Jatkosodan aikana
hän kuului siihen ilmatorjunnan
uranuurtajien joukkoon, jonka
ansiosta aselaji sai käyttöönsä
tutkia. Niiden avulla torjuttiin
Helsingin ja Kotkan suurpommitukset helmikuussa 1944.
Walter Breitenstein aloitti
varusmiespalveluksensa
28.12.1939 Tampereella IPAK
51:n riveissä ja kävi 12.7.8.11.1940 RUK:n kurssin 48. Hänet ylennettiin
vänrikiksi 11.4.1941. Jatkosodan alussa Breitenstein
toimi 141. Ilmatorjuntakonekiväärikomppaniassa
joukkueenjohtajana ja osallistui VII AK:n joukkojen
hyökkäyksen tukemiseen Kiteen-Sortavalan suunnassa. Hän haavoittui taisteluissa pari kertaa lievästi.
Hänelle myönnettiin 23.8.1941 ansioistaan VR 4.
Varusmiespalvelus päättyi 27.6.1942, jolloin hän
jatkoi asepalvelustaan reserviläisenä. Syyskuussa
1942 Breitenstein sai siirron Tampereelle, missä hän
toimi ensin 5. Paikallisessa torjuntakeskuksessa ja
määrättiin sitten tulenjohtoupseeriksi 53. Raskaaseen Ilmatorjuntapatteriin, joka siirtyi Tampereen
Sulkavuorelta Vaasaan. Tammikuussa 1943 hänet
siirrettiin takaisin Tampereelle 2. Raskaaseen Ilmatorjuntapatteriin ja sieltä maaliskuun alussa Helsinkiin Ilmatorjuntarykmentti 1:een.
Walter Breitensteinin sotilasuran merkittävin vaihe
oli tutkakoulutus (Würzburg T/D) Saksassa keväällä
1943. Nuori reservin luutnantti sai myös toukokuussa
1943 erikoistehtävän käydä noutamassa tutkakalusto
Saksasta. Hänet siirrettiin 26.5.1943 Ilmatorjun-

tarykmentti 2:een Kotkassa,
missä hän oli ”Irja”-upseerina
avainasemassa pommitusten torjunnassa. Tutkamiesten ansiosta
Neuvostoliiton kaukotoimintailmavoimien (ADD) suurpommitus Kotkaan yöllä 11. helmikuuta
1944 saatiin pääosin torjuttua.
Jatkosodan jälkeen syksyllä
1944 Walter Breitenstein sai salaisen komennuksen Ruotsiin,
missä hän yhdessä parin muun
suomalaisen upseerin kanssa
koulutti ruotsalaisia tutkamiehiä
Würzburg-kaluston (Ekoradio
2b) käyttöön. Suomalaisten
asiantuntijoiden avulla Tukholman ilmatorjunta siirtyi tutkaaikakauteen tammikuussa 1945.
Walter Breitensteinin sotapalvelus kesti yli viisi
vuotta. Hänet kotiutettiin 2.1.1945. Sodan jälkeen
Breitenstein osallistui aktiivisesti maanpuolustuskoulutukseen sekä ilmatorjunta-aselajin yhdistysten ja
veteraanien toimintaan. Hänet ylennettiin kapteeniksi
reservissä 4.6.1968.
Agronomi Walter Breitenstein teki pitkän työuran maanviljelyksen alalla, missä hän erikoistui
kasvinsuojeluun. Suuri hanke oli Porkkalan alueen
maanviljelyksen käynnistäminen. Hän oli Suomen
Kasvinsuojeluseuran kunniajäsen. Erikoisuutena
mainittakoon hänen osallistumisensa traktorikynnön
maailmanmestaruuskisoihin joukkueen johtajana ja
tuomarina. Walter Breitenstein palkittiin ansioistaan
sodan ja rauhan aikana kunnia- ja ansiomerkeillä.
Teemme kunniaa veteraanin muistolle.
Isänmaa kiittää.
- Ahti Lappi-
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ilmatorjuntamuseo

Museoamanuenssi
Liisa Koskelainen

Tulikasteesta torjuntavoittoihin
- Ilmatorjuntamuseon uusittu
sota-ajan näyttely!
Ilmatorjuntamuseolla avattiin kesäkuussa uusi sota-aikaa käsittelevä
näyttely, jossa sotavuosiin 1939-1945
voi tutustua ilmatorjunnan näkökulmasta. Nuori aselaji sai tulikasteensa
talvisodan ensimmäisinä päivinä,
kun Neuvostoliiton pommikoneet
pudottivat tappavan lastinsa siviilikohteisiin. Nopeasti kävi selväksi,
että ilmatorjunnan asekalusto oli
riittämätöntä ja uusia ilmatorjuntatykkejä hankittiin, mistä niitä vain
saatiin. Tähän on perustunut Suomen
melko kirjava kalusto, mikä heijastuu
nykyisin myös Ilmatorjuntamuseon
kokoelmiin. Kokoelmissa on harvinaisen laaja valikoima eri maiden
kalustoa, kun aseita on pyritty hankkimaan vähän joka ilmansuunnasta.
Improvisoimalla muutettiin myös
muuta kalustoa ilmatorjuntakäyttöön
ja sotasaaliina saadut tykit hyödynnettiin tietysti myös mahdollisuuksien mukaan. Jatkosodan syttyessä
Suomi oli paremmin varustautunut
ja ilmatorjuntaa kehitettiin myös
jatkosodan kuluessa. Helsingin suurpommituksissa helmikuussa 1944
tehonsa näyttivät vuoden 1943 puolella Saksasta hankitut raskaat RMB
ilmatorjuntatykit ja tutkat.” Raija”tutkan avulla voitiin hyökkäykseen
valmistautua jo etukäteen koneiden
vielä matkatessa Suomenlahden yllä
ja ”Irja”-tutkien merkitys oli korvaamaton ilmatorjuntatykkien seurantaammunnassa.
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Ilmatorjunta
sai tulikasteensa talvisodan
ensimmäisten
päivien pommituksissa. Sotilaspojat katsomassa
Munkkiniemessä
Helsingissä
alasammutun
koneen pyrstöä
1.12.1939 SAkuva.

Kohderyhmänä myös
nuoret ja lapset
Tulikasteesta torjuntavoittoihin –
näyttelystä on pyritty rakentamaan
helposti lähestyttävä myös niille kävijöille, jotka eivät etukäteen juuri
tunne Suomen sotahistoriaa ja erityisesti huomiota on kiinnitetty nuoriin
ja lapsiin. Ilmatorjunnan historia on
yhdistetty muuhun sotahistoriaan,
jotta näyttely palvelisi mahdollisimman hyvin myös koululaisryhmiä.
Tavoitteena on, että näyttelyn avulla
muodostuisi kokonaisnäkemys ilma-

torjunnan sotahistorian lisäksi myös
muista tärkeistä sotatapahtumista.
Aseiden viereen on tuotu valokuvia
niiden sota-aikaisesta käytöstä ja
aikalaiskertomuksia rintamalta sekä
tarinoita yksittäisistä esineistä.

Näyttelyn tavoitteena on
tuottaa myös elämyksiä
Elämyksellisyyttä on tuotu näyttelyyn paitsi esineiden asettelulla
myös antamalla museokävijän
kokeilla itse asioita. Museokävijä
voi kiivetä näyttelyyn rakennettuun

Näyttelyyn on rakennettu ilmavalvontatorni, jossa museokävijä voi tähystää lentokoneita ja eläytyä ilmavalvontalottien tehtäviin tunnistamalla hallin kattoon ripustettuja pienoismalleja sota-aikaisista lentokoneista.

ilmavalvontatorniin ilmavalvontalotan viereen tähystämään näyttelyn
kattoon ripustettuja pienoismalleja
sota-aikaisista lentokoneista. Lotan
työhön voi eläytyä tekemällä tornissa
koneiden tunnistustehtäviä.
Sotilaspojilla oli erityisesti Helsingin suurpommituksissa tärkeä
tehtävä, sillä he kantoivat pommitusöinä ammuksia tykeille. Näyttelyssä
on RMB -ammus, jonka painoa voi
turvallisesti kokeilla ja eläytyä sotilaspoikien urakkaan, kun he olivat
mukana puolustamassa omia kotejaan. Tämä vuoden 1944 ensimmäinen ratkaisutaistelu ja torjuntavoitto
esitetään näyttelyssä havainnollisesti.
Näyttelykävijöitä on erityisesti kiinnostanut esillä oleva valikoima Neuvostoliiton pommituksissa käyttämiä
lentopommityyppejä.

Aselajin merkitys kotirintamalla ja sota-ajan arki
Ilmatorjunta on ainoa aselaji, jonka merkitys on ollut yhtä suuri
kotirintaman puolustuksessa kuin

taistelutantereillakin. Tästä syystä näyttelyssä on tuotu esiin myös
sota-ajan arkielämä ja kuinka sen
aikalaiset kokivat. Näyttelyssä on
nurkkaus, jossa on arkipäivään
liittyvää esineistöä sotilaiden puhdetöistä aina päivittäiseen elämään
liittyviin elintarvikekortteihin asti.
Sota-ajan elämään voi tutustua videonäytöillä pyörivien autenttisten
filmien avulla. Kosketusnäytön
avulla voi selailla myös sota-ajan
sanomalehtiä.

Uutuutena ilmatorjunnan
vuonna 1941 alas ampuma
MiG 3 hävittäjä
Uutuutena näyttelyssä on ilmatorjunnan vuonna 1941 Utissa alas
ampuman MiG 3 hävittäjän jäänteet.
Vanerista rakennettu hävittäjä on yltänyt jopa 640 km/h nopeuteen ja se
on edustanut oman aikansa huippuosaamista Neuvostoliitossa. MiG-3
hävittäjätyyppi valmistui joulukuussa
1940, ja sitä valmistettiin 3172 kpl
vuoden 1942 alkuun mennessä. Jo

kesäkuussa 1941 niiden osuus Neuvostoliiton hävittäjäkalustosta oli jo
37 %. Sotahistorioitsija eversti Ahti
Lapin tutkimusten mukaan näyttelyssä esillä oleva kone hyökkäsi 12.
heinäkuuta 1941 klo 13:58 kahden
muun MiG 3 hävittäjän kanssa Utin
lentokentälle. Ilmeisesti syöksyn aikana koneeseen osuttiin sotasaaliina
saadulla urkukonekiväärillä ja kone
teki myöhemmin pakkolaskun noin
19 kilometrin päähän Utista Sippolan
pitäjän Haapalan kylän Kähöjärvensuolle. Lentäjä, nuorempi luutnantti
Nikolaj Jessin, selvisi vahingoittumattomana ja pakeni paikalta, mutta hänet
saatiin vangiksi muutama vuorokausi
myöhemmin. Pudotus kirjattiin 135.
It.Kk.J:n tilille ja oli järjestyksessä
jatkosodan 32. ilmatorjuntavoitto.

Ilmatorjunnan sotaveteraanien haastattelut
Syksyllä Ilmatorjuntamuseon näyttelyssä haastateltiin aitojen torjuntatasojen äärellä tulenjohtokeskus
”Tornin” viimeistä elossa olevaa
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Ilmatorjuntamuseo
upseeria Heikki A. Reenpäätä. Reenpää selosti torjuntatasojen toimintaa
nuorille ilmatorjuntamiehille, jotka
saivat eläytyä sota-aikaisiin tulenjohtotehtäviin pukeutumalla sota-ajan
univormuihin ja kokeilemalla tulikomentojen antamista torjuntatasojen
äärellä. Samana päivänä haastateltiin
myös toista ilmatorjunnan veteraania
Olavi Lumesta, joka palveli radistina
vuonna 1944 Ilmatorjuntarykmentti
1:n Käpylän patterissa. Reenpään ja
Lumeksen kertomukset sekä nuorten
varusmiesten kokeilema tulenjohto
torjuntatasoilla tallennettiin filmille.
Talven aikana näyttelyyn valmistuu
tilanteesta filmikooste, jonka myös
museokävijät voivat katsoa aitojen
museoesineiden vieressä.
Tervetuloa tutustumaan Tulikasteesta torjuntavoittoihin -näyttelyyn
Ilmatorjuntamuseolla!

Ilmatorjuntamuseo avoinna
 Joulu- ja tammikuussa museo on avoinna vain sopimuksen mukaan
arkisin. Henkilökunta on museossa arkisin paikalla, joten soita
etukäteen ja avaamme museon! Museokahvila on joulu- ja tammikuussa avoinna vain ryhmille etukäteistilauksesta!
 Talviaikana keskiviikko - sunnuntai klo 11-17 ( 1.2. - 30.4. sekä
1.10.-30.11.2015)
 Kesäaikana tiistai - sunnuntai klo 11-17 (1.5. - 30.9.2015)
Ilmatorjuntamuseo,
Klaavolantie 2, 04300 Tuusula,
p. 040-3143470,
www.ilmatorjuntamuseo.fi

Etualalla Helsingin suurpommituksissa käytetty raskas 88 mm RMB ilmatorjutatykki. Taustalla näkyy Viipurista viimeisenä vetäytynyt ilmatorjuntapanssariharvinaisuus (Landsverk Anti II eli Luftvärnskanonvagn L-62
Anti II).
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kirjaesittely

Valonheitinlotat Jatkosodassa
Urho Myllyniemi: ”Vain valioita joukossamme on.” Lottien 14. Valonheitinpatteri Helsingin ilmatorjunnassa
1944. Julkaisija Ilmatorjuntamuseo,
kustantaja Ilmatorjuntasäätiö, kirjapaino Bookwell Oy, Porvoo 2014.
Kirjassa on 112 sivua ja 50 kuvaa.
Lähdeviitteet.
Everstiluutnantti, filosofian lisensiaatti Urho Myllyniemi otti
vuonna 2007 Ilmatorjuntarykmentti
1:n entisen valonheitinkomentajan,
everstiluutnantti K.H. Pentin aloitteesta tehtäväkseen valonheitinlottien
historian kirjoittamisen. Ansiokkaan
tutkimustyön tuloksena kirja on nyt
valmis. Vaikka vapaaehtoisista naisista muodostetun valonheitinyksikön toiminta kesti vain noin neljä
kuukautta, se oli kuitenkin ainutkertainen tapaus maanpuolustuksen
historiassa. On fakta, että kyseessä
oli Suomen armeijan korkeakoulutetuin yksikkö.
ADD:n suurpommitusten jälkeen
ilmavoimien komentaja, kenraaliluutnantti J. Lundqvist teki 28.2.1944
virallisen esityksen ylipäällikölle,
Suomen Marsalkka Mannerheimille,
korkeakouluissa opiskelevien naisten
käytöstä maanpuolustustehtäviin ilmavoimissa. Esimerkkinä saattoi olla
Saksa, jossa oli kymmeniä tuhansia
naisia ja poikia ilmatorjuntajoukoissa. Perusteluna oli erityisesti ilmatorjuntajoukoissa vallinnut yli 2000
sotilaan vajaus, minkä lisäksi ilmavoimien muissa joukoissa laskettiin
tarvittavan yli 2600 naista. Samasta
syystä oli jo otettu asepalvelukseen
koulupoikia. Ilmatorjuntatykistössä
naisten katsottiin soveltuvan hyvin
valonheittimien, tulenjohtolaitteiden
ja etäisyydenmittarien käyttäjiksi.

Naisten valonheitinkoulutusta suunniteltiin Helsinkiin,
Turkuun ja Tampereelle,
mutta lopulta vain toiminta
Helsingissä toteutui. Lotta
Svärd -järjestön johto melkein torpedoi koko hankkeen vastustamalla naisten
aseistamista. Vapaaehtoisiksi valonheitinlotiksi ilmoittautuneiden naisten kokoama adressi asian puolesta
sai kuitenkin mielipiteet
muuttumaan. Kirjassa on
esitelty asian käsittelyn
moninaiset vaiheet, ei se
läpihuutojuttu ollut, mutta
toteutui kuitenkin.
Kirjassa käsitellään
lottien sotilaskoulutuksen
järjestelyt, joissa pyrittiin
noudattamaan normaalin
sotilaselämän tapoja.
Lottia koulutettiin valonheitinpatterin eri tehtäviin, valonheitinten,
kuulosuuntimien ja voimakoneiden
käyttäjiksi. Ilmatorjunnassahan tarvitaan aina enemmän järkeä kuin
voimaa. Lottien omat muistelmat
ovat hauskoja. Kapteeni K.H. Pentti
piti kurssilaisille 18.7. koulutustarkastuksen, ja kurssin päätöstilaisuus
oli 26.7. Lotat olivat valmiina tosi
toimiin.
Ilmatorjuntarykmentti 1 perusti 7.
elokuuta 1944 uuden valonheitinpatteriston (2. Vh.Psto), johon liitettiin
lottien muodostama 14. Vh.Ptri. Yksikössä oli naisten (149) lisäksi vain
16 miestä. Käytössä oli 12 valonheitintä ja kuusi kuulosuunninta. Saksasta ostettu kalusto oli aivan uutta,
teknillisesti korkeatasoista ja kallista.
Patteri ryhmittyi 7. elokuuta Leppä-

vaaran sektorille torjuntavalmiuteen.
Lotat ehtivät osallistua Helsingin
ilmapuolustukseen vajaan kuukauden ajan ennen aselepoa 4.9.1944.
Valmius kuitenkin jatkui, torjuntahälytyksiä oli syyskuun loppuun
saakka, valaisuharjoituksia melkein
joka ilta. Torjuntavastuu luovutettiin
313. Vh.Ptrille 30.9.1944.
Lottien kotiuttamisjuhla järjestettiin 1. lokakuuta 1944. Kahdeksalle
lotalle myönnettiin 2. luokan Vapaudenmitali. 14. Valonheitinpatterin
muistolaatta paljastettiin 30.11.2010
Komendantinmäellä, Espoon Leppävaarassa. Armeijan ainoa naisyksikkö on sen ansainnut!
-Ahti Lappi-
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Lapin ilmatorjuntarykmentti
viimeistä kertaa Lohtajalla

Osana puolustusvoimauudistusta, Lapin ilmatorjuntarykmentti lakkautetaan vuoden 2014 lopussa, mikä tarkoittaa
myös sitä, että rykmentti oli viimeistä kertaa mukana ilmatorjuntaharjoituksessa. Harjoitus sujui rykmentin joukkojen osalta suunnitellusti ilman merkittäviä kommelluksia.
Joukkotuotannossa olevat yksiköt sekä leirin huoltopatterin soturit olivat paikalla alusta alkaen ja aliupseerikurssit
täydensivät osastoa ilmapuolustusvaiheen alkaessa.
Harjoituksen ensimmäiset päivät
sujuivat ohjusyksiköllä ohjus- ja
ammusaseiden ammunnoissa tavanomaisten loppusyksyn säiden vallitessa. Ammuntojen ohessa tutkajaoksen soturit hioivat osaamistaan omien
järjestelmiensä parissa. Syksyn koulutus vaikutti tuottaneen tulosta ja
toiminnan taso oli sen mukaista.
Mikään sotajoukko ei pärjää ilman
huoltoa. Leirin huoltopatteriin sijoitetut varusmiehet tekivätkin pitkiä
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päiviä omilla erityisosaamisaloillaan, jotta ampuvat yksiköt saivat
keskittyä omaan työhönsä. Samalla
tarmolla yksikkö jatkoi toimintaansa
harjoituksen loppuun asti.
Viikonloppua kohden, Lapin ilmatorjuntarykmentin joukot täydentyivät kun eri linjojen aliupseerioppilaat saapuivat Lohtajalle. Harjoitus
on erinomainen paikka kasvattaa
osaamistaan. Joulu lähestyi kovalla
vauhdilla ja samalla lähestyi aika

kiinnittää paljon velvoittavat kulmaraudat maastopuvun rintaan ja ottaa
vastuuta seuraavan saapumiserän
koulutuksesta. Syksyn koulutuksessa ja harjoittelussa oppilaat olivat
osoittaneet olevansa oikealla tiellä
matkalla tulevaa johtajakauttaan.
Harjoituksen ilmapuolustusvaiheen alkaessa, oli aika laittaa kaikki
taidot peliin. Silloin mitattiin joukkojen osaamista ja varmistuttiin siitä,
että syksyn opetus ja harjoittelu oli
tuottanut toivottua tulosta. Ja tuloksia
alustavasti tarkasteltaessa, ei niissä
mitään moittimista ollut.
Kaiken kaikkiaan napapiirin sankarit hoitivat tämän ”viimeisenkin”
harjoituksen kunnialla loppuun, mikä
oli tietysti odotettavissa.
Ja vaikka otsikossa todettiin, että
ollaan viimeistä kertaa harjoituksessa, ei ole syytä huoleen. Rovaniemen
ilmatorjuntajoukot palaavat ensi
keväänä Lohtajalle Jääkäriprikaatin
alaisena joukkoyksikkönä. Ja kovaa
tulosta tullaan tekemään silloinkin.
ROVITPSTO:n komentaja
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Lapin ilmatorjuntarykmentin viimeinen komentajan vaihtotilaisuus
Rykmentin komentaja vaihtui Arton
päivänä Someroharjulla Rovaniemen
varuskunnassa 31.10.2014 everstiluutnantti Arto Ikosen luovuttaessa
tehtävät everstiluutnantti Teijo Oksaselle. Rykmentti lakkautetaan tämän
vuoden lopussa viimeisenä itsenäisenä ilmatorjuntajoukko-osastona ja
jäljelle jäävät osat liitetään osaksi
Sodankylän Jääkäriprikaatia.
Vuoden 2013 alusta lähtien rykmentin komentajana toiminut evl
Ikonen siirtyy kansainvälisen kriisinhallintatehtävän
UNMOGIP-sotilastarkkailuoperaation apulaiskomentajaksi Intian ja
Pakistanin raja-alueelle.
Ikonen kertasi läksiäispuheessaan
aikaansa rykmentin komentajana.
Hän kertoi tulleensa tehtävään suurella halulla, kun häneltä sitä aikanaan kysyttiin. Alkuaika oli mennyt
perehtymisessä sekä rykmentin tehtäviin että puolustusvoimien organisaatiouudistukseen rykmentin osalta.
– Uudistuksen suunnitelmia on

toimeenpantu viime ja tämän vuoden aikana. Konkreettisia esimerkkejä ovat erityisesti uuden Lapin
sotilassoittokunnan perustaminen,
Rovaniemen ilmatorjuntapatteriston
organisaatiomuutokset ja uusien sodan ajan joukkojen yksikkötyyppien
joukkotuotannon aloittaminen kuten
jääkärikomppanian kouluttaminen
varusmiehille, kertoi Ikonen.
Puheensa lopuksi evl Ikonen esitti
toiveen, että muutosten jälkeen Lapin
ilmatorjuntarykmentin erinomainen
toiminta, henki sekä perinteet säilyvät ja että ne näkyvät osana Jääkäriprikaatia ja ympäröivää yhteiskuntaa.
Komentajan tehtävät vastaanottanut everstiluutnantti Teijo Oksanen
on toiminut Lapin ilma-torjuntarykmentin esikuntapäällikkönä 1.8.2012
alkaen.
Komentajan vaihtoparaatissa pitämässä puheessaan evl Oksanen kehui
rykmentin olevan tänä päivänä erilaisilla mittareilla mitattuna laadukas
joukko-osasto.

– Sen ytimen muodostavat osaava
henkilökunta, varusmiehet ja suorituskykyinen kalusto. Olen kiitollinen
siitä, että olen saanut johtooni tällaisen joukon ja lisäksi olen ylpeä
siitä, että saan olla tämän joukon
kymmenes ja viimeinen komentaja,
sanoi Oksanen.
Evl Oksasen osalle jää komentajana viimeisen vaiheen toimeenpano jo
tehtyjen linjausten mukaisesti. Rykmentin perustehtävien lisäksi vuoden
loppuun mennessä toteutetaan uuden
Jääkäriprikaatin Rovaniemen osien
perustaminen. Muutos näkyy uusina
yksikköniminä, joukko-osastotunnuksina ja tunnusväreinä.
– Koulutus Someroharjulla tulee
jatkumaan vähintään yhtä laadukkaana palvelusturvallisuudesta tinkimättä, päätti Oksanen puheensa.
Rykmentin henkilöstöpäällikkö
majuri Juhani Lehtinen on nimitetty
esikuntapäälliköksi vuoden loppuun
asti.

Evl Ikonen luovutti joukko-osastolipun seuraajalleen ja sai tilalle pienemmän.
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”Kuva: Puolustusvoimat, tkm Jerry Riipinen”.

Uusia joukkoja
pääkaupunkiseudun suojaksi

Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
saapumiseristä 1/2014 (johtajat
ja ajoneuvonkuljettajat) ja 2/2014
(miehistö) koulutettavien joukkojen
kotiutuminen koittaa 18.12.2014. Ilmatorjuntaohjuspatterin (ITOPTRI 12
NASAMS) ja ilmatorjuntapatteriston
johtoportaan (ITPSTO 12) kokoonpanoissa koulutettujen joukkojen taisteluharjoitusten sarja on koostunut
rykmentin omista harjoituksista ja
valtakunnallisesta Ilmatorjuntaharjoituksesta 2/14 Lohtajalla.
Syyskuun ja marraskuun välisenä
aikana rykmentin joukot ovat harjoitelleet ryhmän, jaoksen ja perusyksikkötason tehtävien toteuttamista
eri puolilla pääkaupunkiseutua. Harjoitukset on toteutettu sodan ajan
ilmatorjuntarykmentin kehyksessä.
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Harjoitustilannetta on kehitetty loogisena jatkumona ensimmäisestä
taisteluharjoituksesta Parolannummella viimeiseen, Lohtajalla toimeenpantuun, harjoitukseen.
Ilmatorjuntaharjoituksessa Lohtajalla marraskuussa Helsingin Ilmatorjuntarykmentin joukot pääsivät
ampumavaiheen aikana suorittamaan
kovapanosammuntoja ilmaan ja
pintaan. Vuorossa olivat ammunnat
ilmatorjuntakonekiväärillä sekä jalkaväkiammunnat. Harjoituksen ilmapuolustusvaiheessa joukot toteuttivat tehtävänsä osana suurkohteen
suojana toimivaa ilmatorjuntarykmenttiä. Rykmentin kokoonpanossa
Lohtajalla toimivat myös rykmentin
Aliupseerikoulun oppilaat sekä Lapin
Ilmatorjuntarykmentin kouluttama

ITO90M yksikkö (Crotale-kalusto).
Lohtajan harjoituksen ilmapuolustusvaihe on rykmentin joukoille mahdollisuus näyttää se, mitä osataan ja
mihin yhtenäisenä joukkona kyetään.
Harjoituksessa ”sotilaan raskasta työtä” tehtiin paljon, mutta ei hampaat
irvessä. Joukoilla oli toimintaan hyvä
asenne ja hymyn kare huulilla. Se on
hyvän merkki.
Kaikesta Lohtajan ilmatorjuntaharjoituksessa nähdystä ilmenee
selvästi, että Helsingin puolustajien
joukkoon on liittymässä uusi suorituskykyinen joukko. Osaavassa
reservissä on voimamme!
Everstiluutnantti Jyri Raitasalo
Helsingin Ilmatorjuntarykmentin
komentaja
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Everstiluutnantti Aki Hotti
Salpausselän ilmatorjuntapatteriston komentaja
Karjalan Prikaati

Salpausselän ilmatorjuntapatteristo
- kaakon teräskatto
Tätä juttua kirjoittaessani on ensilumi jälleen kerran peittänyt
Lohtajan Vattajanniemen valkeaan harsoonsa. Takanamme on
valvottu yö, jonka pimeydessä ammuimme onnistuneet ohjusammunnat ITO(05M) kalustolla. Joukkoni on osaamisensa
hankkinut ja leponsa ansainnut.
Syksy on kokonaisuudessaan ollut
voimakkaan nousujohteinen. Harjoituksissa olemme hankkineen henkilö-, ryhmä ja jaoskohtaiset osaamiset,
joita nyt joukkokoulutuskauden kuluessa laajamme koskemaan järjestelmä-, ja yksikkökokonaisuuksia.
Syvennämme vielä loppusodassa
osaamistamme yhteistoimintaan muiden aselajien kanssa. Yhdessä voima,
kuten Karjan Prikaatissa sanotaan.
Kertausharjoitukset palaavat jälleen patteriston arkeen. Saamme
kunnian toteuttaa ensi keväänä ilmatorjuntapatteriston johtoportaan(06)
kertausharjoituksen. Harjoituksen
läpivienti on henkilöstölle vaativa
ponnistus joukkotuotannon rinnalla,
mutta asian on otettu positiivisesti
vastaan. Johtoportaan joukkotuotannon muodostuessa osakokonaisuuksista, on osaamisen kannalta erinIlmatorjuntaohjus
ITO(05M) tuliasemissa Lohtajalla.
Kuva: Puolustusvoimat.

omainen asia saada täysi johtoporras
pienen tauon jälkeen liikkeelle. Erityisen hienoa on taas tavata reserviläisiä ja todentaa heidän nopeasti
mieliin palautuva osaaminen.
Patteriston perinteiden osalta
käynnissä on kaksi merkittävää asiaa. Lippumme on ikääntynyt arvokkaasti lukuisten paraatien tuulissa
ja tuiskuissa. En ota sitä riskiä, että
lippumme repeäisi jossakin tilaisuudessa, joten olen tilannut uuden
lipun. Ensi kevään perinnepäivämme
juhlallisuuksien yhteydessä naulaamme ja otamme lipun käyttöömme.
Toinen erittäin merkittävä asian on
patteriston historian dokumentointi kuluneen noin 30 vuoden ajalta.
Olemme pohtineen Salpausselän
Ilmatorjuntakillan kanssa historiikin sisältöä, rakennetta ja projektiin
liittyviä yksityiskohtia kuluneen

vuoden aikana. Joulun alla pidämme
historiikin laatimisen aloitustilaisuuden. Valmiina historiikki on suunniteltu olevan vuonna 2017, jolloin se
palvelee erinomaisesti seuraavana
vuonna olevaa joukkomme 90-vuotisjuhlavuotta. Pyydänkin kaikkia
lukijoita muistelemaan Salpausselän ilmatorjuntapatteriston ja Kymen
ilmatorjuntarykmentin tapahtumia
vuodesta 1988 tähän päivään. Jos
mieleesi tulee tärkeä fakta tai mukava
muisto kyseiseltä ajalta, pyydän lähettämään siitä minulle postia.
Aikaisemmissa lehdissä olemme esitelleet käyttöömme tulevaa
uutta ohjusjärjestelmää, ITO (15),
Stingeriä. Olemme patteristossa
valmiina aloittamaan järjestelmän
koulutuksen alkavan vuoden keväästä lukien. Saamme vielä toimittajilta
huolto- ja käyttökoulutukset, joiden
jälkeen henkilöstölläni on tarvittava
osaaminen koulutuksen käynnistämiseksi. Koulutuskalusto meillä on
jo hallussamme.
Palaan vielä otsikkooni. Salpausselän ilmatorjuntapatteriston historia
kytkeytyy syvästi Kaakonkulmalle,
jossa olemme suurimman osan ajastamme eläneet, toimineet ja kehittyneet. Olemme tämän alueen alamme
ammattilaisia ja koulutamme ammattilaisia. Käytössämme on erittäin
modernit ja tehokkaat järjestelmät,
joilla tarvittaessa tuotamme merkittävät tappiot vastustajalle ja suojaamme
joukkojamme ja kohteitamme. Osaamisemme ja suorituskykymme perusteella voimme siis kutsua itseämme
varauksetta Kaakon teräskatoksi.
KAARTI PÄÄLLE
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MUUTOS ON UUDEN ALKU
– kiltalaiset tutustumassa Jääkäriprikaatiin
Ilmatorjuntarykmentin toiminnan
loppuminen itsenäisenä joukkoosastona Rovaniemellä muuttaa
myös Lapin ilmatorjuntakillan toimintaympäristön. Tästä tietoisena
kilta järjesti 20.9.2014 kiltamatkan
Sodankylään. Pitkälle toistakymmentä kiltalaista lähti tutustumaan
Jääkäriprikaatiin ja ja sen perinnetoimintaan.
Käyrämön Keitaalla juotiin vanhoja Sodankylän matkoja muistellen
puolivälin kahvit ja jatkettiin matkaa
varuskunnan portille. Siellä silmät
kirkkaana olimme jopa etuajassa
valmiina päivän ohjelmaan. Meitä
kiltalaisia oli Sodankylässä vastassa
alkava upea ruska ja prikaatin esikuntapäällikkö evl Jari Osmonen.
Söimme ensin maittavan lounaan
varuskuntaravintola Tähdessä ja
siirryimme sen jälkeen prikaatin
auditorioon, jossa isäntämme esitteli meille Jääkäriprikaatin toimintaa
sekä, kuten hän itse sanoi, ”tulevan
muutoksen luomia mahdollisuuksia
uuteen alkuun”.
Varsinaiset
Jääkäriprikaatin,
Pohjan prikaatin ja Lapin ilmatorjuntakiltojen yhteistoimintaneuvottelut oli suunniteltu pidettäväksi
marraskuussa 2014, mutta monista
asioista ja merkittävistä linjauksista
oli jo hahmotelmia ja niistä oli keskusteltu Jääkäriprikaatin ja Lapin
ilmatorjuntarykmentin esikuntapäälliköiden ja muiden valmistelevien
virkamiesten neuvotteluissa. Rovaniemellä ja Sodankylässä tapahtuvat muutokset ovat suuria ja, kuten
puolustusvoimissa parhaimmillaan
on tapana, muutokset suunnitellaan
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Rovaniemen linja-autoasemalta kyytiin nousseet. Tunnelma oli korkealla
alusta asti.

Sodankylän varuskunnan Leijona-Cateringin Oy:n ”Tähti” -sotilasruokala on remontoitu viimeisen päälle. Ruoka maistui aivan mainiolle.

Killan puheenjohtaja Heikki Haapala lahjoitti Jääkäriprikaatille tuhdin
paketin ilmatorjunnan aselajitietoutta ja esikuntapäällikkö Osmoselle
lapin kaskukirjan.

ja toteutetaan etupainoisesti ja eri
osapuolten yhteistoimin. Näin on
kuulemma ainakin nyt onnistuttu
tekemään, kaikki asiat on voitu - tai
ainakin yritetty tehdä - yhteistoimissa
ja olemassa olevat vahvuudet säilyttäen. Suunnitteluvastuussa oleva
henkilöstö on tässä kuitenkin ollut,
ja on edelleen, kovilla. Kun muutos tulevana vuodenvaihteena astuu

voimaan ja organisaatiot muuttuvat,
henkilöstö ja toimintaympäristö ovat
valmiina.
Killat ovat tietysti itsenäisiä toimijoita, rekisteröityjä yhdistyksiä,
jotka toimivat omien sääntöjensä ja
päätöstensä mukaan, mutta niiden
toimintaa tukevat - puolin ja toisin
- ne puolustusvoimien joukot, jotka
vastaavat samoista perinteistä sekä

jäsenten aselajitietojen ja -osaamisen ylläpidosta ja kehittämisestä kuin
killatkin. Lapin ilmatorjuntakillan
luonteva yhteistyökumppani tulevassa Jääkäriprikaatissa on tietysti
Rovaniemelle jäävä Rovaniemen
Ilmatorjuntapatteristo ja sen komentaja. Tätä taustaa vasten ei kiltamme toiminnassa ole nähtävissä
sen toimintaa vaikeuttavia tekijöitä.
Jääkäriprikaatin johdon asenne on
erittäin myönteinen, sen muut killat
toivottavat meidät mukaan yhteistoimintaan ja ilmatorjuntakoulutus
Someroharjulla jatkuu. Killalla on
tässä kentässä edelleenkin oma paikkansa ja tehtävänsä.
Loppuiltapäivästä tutustuimme
Jääkäriprikaatin upeaan perinnetilaan. Evl Pekka J Heikkilän (evp)
syvälle yksityiskohtiin mennyt esittely oli loistava. Kysymysten, vastausten, kommenttien ja kevennysten
jälkeen jatkoimme keskusteluja
perinnetilojen yhteydessä olevassa
sotilaskotiyhdistyksen kahvitilassa
kampanisukahvien äärellä.
Päivän päätteeksi, ennen kotimatkaa, kiersimme linja-autollamme
varuskunta-alueen. Esikuntapäällikkö esitteli paikat ja kertoi tulevista
suunnitelmista ja muutoksista. Taloja
näytti nousevan, aitaa kaatuvan ja
isoja muutoksia oli odotettavissa.
Sodankylän varuskuntaa kehitetään
ja rakennetaan iso vaihde päällä.
Hyvä reissu. Herätti ajatuksia ja
lisäsi tietoa. Kiitokset osallistujille
aktiivisuudesta ja mukavasta matkaseurasta. Kiitokset kuljettajalle
rauhallisesta ja turvallisesta kyydistä.
Teksti ja kuvat
Eero Pajula

PS. Killan syyskokouksessa
29.10.2014 Lapin ilmatorjuntakilta
ry:n puheenjohtajaksi vuodelle
2015 valittiin EVL evp Heikki
Haapala. Hän jatkaa tehtävässä.
Killan hallituksessa jatkavat samat
henkilöt kuin 2014.

Evl Heikkilä esittee Jääkäriprikaatin perinnetilassa olevia Mannerheimristejä
Ilmatorjunta 4/2014
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Kadetit perehtymässä oman kotiseudun ilmapuolustuksen historiaan
Kolmannen vuosikurssin ilmatorjuntakadetit perehtyvät viimeisen opiskeluvuotensa aikana paitsi tulevan joukkoosastonsa perinteisiin ja aselajin historiaan, myös oman kotiseutunsa ilmapuolustushistoriaan. Laatimansa selvityksen perusteella kadetit pitävät luennon valitsemastaan aiheesta. Mahdollisuuksien mukaan esityksiä pidetään
kohdepaikkakunnilla esimerkiksi opintomatkojen yhteydessä. Oman kotiseudun historiaan perehtymällä luodaan
asiantuntijavalmiuksia, joita yhteiskunta sukulaisista ystäviin ja reserviläisiin sotahistorian saralta nuorelta upseerilta odottaa. Syventymällä lähteisiin, analysoimalla ja koostamalla tietoa kehitetään myös taitoja luoda ehyitä
kokonaisuuksia ja johtopäätöksiä ”pirstaleisesta tilannekuvasta”.
Seuraavassa 99. Kadettikurssin ilmatorjuntakaaderi kertoo oman kotiseudun ilmapuolustushistoriasta Turun Mikkolanmäeltä.

Kapteeni Santtu Eklund
Kirjoittaja palvelee Ilmatorjuntasektorin johtajana Ilmasotakoulun Koulutuskeskuksessa

Oman kotiseudun
ilmapuolustushistoriaa Turusta
Mikkolanmäen ilmatorjuntapatteri
Kirjoittamani artikkeli liittyy 99.
kadettikurssin suorittamaan opintomatkaan Turkuun, jossa tutustuimme
merivoimien ilmatorjuntaan sekä Turun merkittäviin ilmatorjunnallisiin
paikkoihin. Olen itse kotoisin Raisiosta, joka on pienempi kaupunki
Turun vieressä ja artikkelin aiheena
oli kirjoittaa oman kotiseutuni ilmapuolustuksesta. Valitsin artikkelini
aiheeksi Mikkolanmäen ilmatorjuntapatterin toiminnan jatkosodassa.
Aiheen valintaan vaikutti se, että
Mikkolanmäen ilmatorjuntapatterilla oli keskeinen osa jatkosodan
ilmatorjunnassa. Toisaalta valintaan
vaikutti myös se, minkälaisessa
kunnossa Mikkolanmäellä sijaitsevat ilmatorjunnan asemat ovat tällä
hetkellä. Artikkelin tiedot olen saanut
everstiluutnantti evp. Pertti Huttusen
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esitelmään perustuvasta artikkelista
koskien Mikkolanmäen ilmatorjuntapatteria, kuriositeettikabi.net artikkelista: Muuttuva funktio, muuttuva
konteksti – Turun ilmatorjuntapatterit ennen ja nyt sekä Turun sanomista
ja ylioppilaslehdestä.

Ennen Mikkolanmäen
ilmatorjuntaa
Talvisodan alkuvaiheessa Suomella oli koko maassa käytettävissään
vain 28 raskasta, 8 keskiraskasta ja
4 kevyttä ilmatorjuntatykkiä, joten
Turkuun ei luonnollisesti ollut sijoitettavissa montaakaan tykkiä. Raskaimmat tykit Turun suojaksi saatiin
kun panssarilaivat Väinämöinen ja
Ilmarinen ankkuroituivat Ruissalon
ja Hirvensalon väliselle alueelle.
Turkuun kuitenkin kaivattiin lisää
ilmatorjuntaa, joten tammikuussa
1940 perustettiin Turun kodinpuo-

lustussäätiö, joka johti varainkeruuta
elinkeinoelämältä uusien ilmatorjuntatykkien hankintaa varten. Turun kodinpuolustussäätiö sai kerättyä 35,5
miljoonaa markkaa tykkien ostoon
vuoden 1940 aikana.
Uusia ilmatorjuntatykkejä saatiin
ostettua Ruotsista, koska heillä oli
omat motiivinsa suojata Turun ja
Tukholman välinen meriliikenne.
Kauppoja Ruotsiin lähti solmimaan
kolmimiehinen työryhmä. Ruotsista
luvattiin myydä Turkuun kolme kokonaista patteria eli 9 tykkiä. Tykit
olivat Boforsin silloin nykyaikaisia
75-millisiä tykkejä. Alun perin tykit
oli tarkoitus myydä Thaimaahan.
Tykkeihin oli jo valmiiksi kaiverrettu
Siamin vaakuna, joten Suomessa tykit nimettiin siamilaistykeiksi. Tykit
toimitettiin Suomeen Haaparannan
kautta, koska se oli luultavasti siihen aikaan turvallisin keino tykkien
toimittamiseen. Suomessa ei ollut

osaavaa henkilöstöä tykkien käyttämiseen, joten Ruotsista saatiin
80 upseeria, aliupseeria ja miestä
kouluttamaan tykkien käyttöä.
Kaksi ruotsalaista upseeria saapui
ensimmäisenä Suomeen 21.2.1940
tiedustelemaan uusien tykkien asemat. Tykit päätettiin sijoittaa Ruohomäelle, Uittamolle ja Satulamäkeen.
Satulamäessä oli aikaisemmin toiminut kaksitykkinen ilmatorjuntajaos ja
sinne päätettiin sijoittaa ainakin yksi
uusista Boforsin tykeistä. Satulamäen ilmatorjuntapatterin merkitys jäi
kuitenkin talvisodassa mitättömäksi,
sillä sinne ei riittänyt miehistöä käyttämään tykkejä, eikä asemia muutenkaan saatu koskaan valmiiksi taikka
tykkejä ampumakuntoisiksi.

Talvisodasta jatkosotaan
Talvisodan jälkeen Satulamäen ilmatorjuntapatteri päätettiin siirtää
Mikkolanmäelle. Päätös patterin siirtämisestä tehtiin kun todettiin että
linnoittaminen oli talvisodan aikana
jäänyt puutteelliseksi ja Satulanmäen
asemien sijainti ei ollut ampumateknisesti paras mahdollinen. Patteri
siirrettiin Mikkolanmäelle, joka sijaitsi 0,5 kilometriä kaakossa ja sen
laki oli 12 metriä korkeammalla kuin
Satulamäen. Patterin siirron jälkeen
patteri nimettiin uudelleen uuden
sijoituspaikkansa mukaan Mikkolanmäen patteriksi.
Toukokuussa 1940 Mikkolanmäelle laadittiin kustannusarvio tarvittaviin rakennustöihin liittyen. Suunnitelmana oli tehdä tie, korsujen ja
tykkien perustukset sirpalesuojineen,
tulenjohtovälineiden suojaseinät sekä
konekivääripesäkkeet, johtokanaalit
(=kaapeliojat), ammuskorsut ja sähkötyöt. Kaupunki ilmoitti olevansa
halukas suorittamaan linnoitustyöt
ja maksamaan kustannukset, kunhan
ilmatorjunnasta vastaavat viranomaiset hyväksyivät työt tehtäviksi ja
varmistivat kustannusarvion. Turun
kodinpuolustusyhdistys suostui siihen, että kaupungin lahjoittamista
varoista käytettiin ”riittävä määrä”
Turkuun ostettujen ilmatorjuntapattereiden järjestelyyn. Rakennustyöt
Mikkolanmäellä alkoivat syys-

Mikkolanmäen rakenteet olivat hyvässä kunnossa vieraillessamme siellä
syyskuussa ja maisemat olivat ilmatorjunnallisen upeat

lokakuun vaihteessa 1940. Rakennustyöt valmistuivat kevättalvella
1941, jonka jälkeen tykit voitiin
asentaa paikoilleen. Suunnitelma ei
lopulta toteutunut täysimääräisenä,
sillä alkuperäisestä suunnitelmasta
poiketen majoituskorsut jätettiin
rakentamatta. Sama karsiminen
tapahtui konekivääripesäkkeiden
osalta, sekä kaapeliojien rakentamisen kanssa. Mikkolanmäellä oli
siis rakennustöiden valmistuttua
tulenjohtoasema, etäisyysmittarin
pesäke, kolme tykkiasemaa ja ilmatorjuntakiväärien asemat. Kallioon
louhittiin voimalaiteluola ja ampumatarvikeluola. Rakentamatta jääneiden majoituskorsujen tilalle tuli
isoja sekä pieniä majoitusparakkeja.
Mikkolanmäen rakenteisiin kuului
myös vartioteltta, keittiö ja ruokala,
lottien majoitus, puhdetyöparkki,
varasto, kellari, käymälä ja kaivo.
Alueen vartiointia varten pystytettiin
530 metriä pitkä piikkilanka-aita ja
aluetta valvottiin jatkuvasti. Alue oli
tähän aikaan kaikilta asiaankuulumattomilta suljettuna.

Patteria alettiin naamioida välittömästi ampuma-alan raivaamisen
aloituksen jälkeen. Katkottuja latvuksia käytettiin naamioimiseen ja
tuoreita havuja tuotiin jatkuvasti paikalle Satulamäeltä. Naamioimiseen
apuna käytettiin myös naamiovärejä
ja verkkoja joilla pyrittiin peittämään
betoni, sekä puurakenteita ja laattoja.

Patterin toiminta
Jatkosodan alussa kesäkuussa 1941
Mikkolanmäen patteria johti kolme
upseeria. Reservin vänrikki N. Wikeström, reservin vänrikki H. Ahlfors
ja reservin vänrikki C. Krook. Muutamaa viikkoa myöhemmin patterin
päälliköksi saapui tunnettu turkulainen ilmatorjuntamies kapteeni Jarl
Jarkka. 21.6. Mikkolanmäellä oli
saatu kaikki kolme tykkiä ampumavalmiiksi ja niiden käyttämät ampumatarvikkeet tuotua asemiin. Neljä
päivää myöhemmin 25.6. aamulla
pommitettiin Turun lentokenttää, satamaa ja sotasatamaa 19 koneen voimin. Myöhemmin samana aamuna
Ilmatorjunta 4/2014
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pommitettiin samoja kohteita vielä
16 koneella. Samana iltana tuli vielä
kolmen koneen lautta, joka pommitti
lentokenttää ja sotasatamaa. Tämä
oli ensimmäinen kerta kun Mikkolanmäen patteri pääsi tulitoimintaan.
Seuraavana päivänä aamuyöstä 44
konetta pommitti lentokenttää, satamaa, Heikkilän kasarmia ja teollisuusaluetta. Myöhemmin samana
aamuna saapui vielä 13 koneen
lautta, joka pommitti satamaa. Turun
ilmatorjunta onnistui pudottamaan
aamuyöllä yhden koneen Airistolle.
Patterin tulta pyrittiin käyttämään
mahdollisimman tehokkaasti ja usein
tulta käytettiinkin esteen ampumiseen. Esteammunnalla kyettiin vaikuttamaan koneiden lentosuuntaan siten,
että ne eivät päässeet vapauttamaan
ammuslastiaan ilman että olisivat
itse tuhoutuneet yrittäessään lentää
sulun läpi. Patterin tulitoiminnan ul-

kopuolinen aika käytettiin tehokkaasti
koulutukseen ja hälytyksien harjoitteluun. Oli äärimmäisen tärkeää, että
tykit miehitettiin ennen kuin koneet
pääsivät kohteen yläpuolelle.
Mikkolanmäki tänä päivänä
Mikkolanmäellä suoritetut linnoitus ja rakennustyöt tehtiin aikanaan
niin huolella, että kaikki betonivaletut asemat ovat lähes entisellään
jäljellä. Poikkeuksena täytyy mainita, että graffititaiteen harrastajat ovat
käyneet sotkemassa kaikki mäellä
olevat asemat. Betoniset rakenteet ja
niissä kiinni olevat laatat on täysin
maalin peitossa, eikä esimerkiksi
laatoissa olevaa kirjoitusta pysty lukemaan. Betonibunkkerit ja niiden
välitön ympäristö ovat myös täynnä tyhjiä ja särjettyjä kaljapulloja.
Asemien sotkeminen alkoi jo 1990,

jolloin Kupittaan seutu oli turkulaisen hiphop-kulttuurin sydänaluetta
ja Mikkolanmäki tarjosi oivan paikan
vapaa-ajanvietolle sekä harrastustoiminnalle. Kyseisestä graffititöhrimisestä on kirjoitettu ainakin Turun
sanomissa 8.11.2008 sekä Turun
ylioppilaslehdessä 24.4.2013. Graffiteilla sotketut betonibunkkerit jakavat
kansalaisten mielipiteitä hyvin voimakkaasti. Osa pitää graffiitteja osana
nykyaikaista taidetta. Sen sijaan useat
tahot lukevat nämä betonibunkkerit
osana suojeltavia muinaisjäänteitä,
vaikkeivät ne välttämättä iällisesti kriteereitä täytäkään. Asiaan puuttuminen on kuitenkin hyvin vaikeaa, koska
alue on kaikkien käytössä ja hyvin
todennäköisesti rakenteet sotkettaisiin
heti uudestaan, mikäli ne puhdistettaisiin. Muuten Mikkolanmäen alue on
hyvin siisti ja alueelle mennessään
voi havaita hyvin, minkä takia paikka
on toiminut ilmatorjuntajoukkojen
asemana, sillä mäeltä avautuu komeat
näkymät kaupungin ylle!
Kadetti Sami Litmanen
Kirjoittaja on opiskelija 99. Kadettikurssin
ilmatorjuntaopintosuunnalta

Toivotamme kaikille asiakkaillemme
ja yhteistyökumppaneillemme
rauhallista joulua ja
turvallista uutta vuotta!

www.millog.fi
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Laivaston ilmatorjunta kiinnosti
- viiden killan väkeä Turussa
ITY:n Keski-Suomen osasto teki syyskuun puolivälissä yhdessä
Ilmasotakoulussa
opiskelevien
ilmatorjuntakadettien ja Ilmatorjuntakoulutuksen Tuki ry:n kanssa
kaksipäiväisen avec retken Turkuun.
Tavoitteena oli tutustua merivoimiin ja merivoimien ilmapuolustusjärjestelyihin Saaristomeren
meripuolustusalueella Pansiossa.
Saimme perusteellisen esittelyn
aiheesta komentajakapteeni Jari
Räsäseltä, jonka jälkeen saimme
Pansion sotasatamassa hienot alusesittelyt ohjusvene Naantalilla ja
miinalaiva Uusimaalla. Yövyimme
Turussa Hamburger Börsissä, jossa
nautimme yhteisen illallisen.
Seuraavana päivänä tutustuimme
Turun sodanaikaiseen ilmatorjunnan historiaan evl. Tuukka Alhosen

Viiden killan
väkeä Turun
sotahistoriallisissa
maisemissa.

todella asiantuntevalla opastuksella. Näihin tilaisuuksiin osallistui
yhteensä 32 henkeä. Osastomme
jäsenten lisäksi mukana oli väkeä
Pirkanmaan, Salpausselän ja Turun
ilmatorjuntakilloista sekä Viestikoelaitoksen Killan puheenjohtaja.
Ennen paluumatkalle lähtöä vierailimme vielä opastetulla kierroksella

Forum Marinum museossa.
Kapteeni Santtu Eklund Ilmasotakoulusta vastasi retken ohjelmasta
ja käytännön järjestelyistä ja hän hoiti ne todella esimerkillisesti.
Paluumatkalla informoimme mukana olleita ilmatorjuntakadetteja
Ilmatorjuntayhdistyksen ja oman
osastomme toiminnasta.

Ilmatorjunnalle oma tykki muistomerkkipuistoon
Tikkakosken eli nykyisin Jyväskylän
varuskuntaan Ilmasotakoulun pihalle
on kuluneen kesän ja syksyn aikana rakennettu muistomerkkipuisto.
Puisto avattiin juhlallisin menoin
31.10. Ilmasotakoulun vuosipäivänä.
Avajaispuheen piti Ilmasotakoulun
johtaja ev. Pasi Hakala.
Draken ja tutka ovat olleet jo aiemmin paikalla, mutta ilmatorjunnalla ei
ole ollut omaa muistomerkkiä varuskunnassa. Ilmasotakoulun edellinen
apulaisjohtaja, evl. Pertti Kelloniemi toivoi puistoon saatavan myös
ilmatorjunnan muistomerkki. Asiaa
pohdittiin Ilmasotakoulussa ja ITY:n
Keski-Suomen osastossa. Lopulta
päädyttiin BUK IT-ohjusvaunuun,
mikä kooltaan painii samassa luokassa kuin Draken ja tutka. BUK:it
poistuvat palveluskäytöstä 2016.
Siihen asti paikalle päätettiin laittaa
väliajaksi Helsingin suurpommitus-

ten tehoase ITK RMB 88.
Ilmatorjuntayhdistys hyväksyi
ITY:n Keski-Suomen osaston pyynnöstä 1000 euron projektiavustuksen
Keski-Suomen osaston Ilmailumuseon pihalla olevan ”Rämäpään”
kunnostukseen. Siitä lämmin kiitos
pääyhdistyksellemme.
Jyväskylässä on ennestäänkin
ilmatorjunnan muistomerkkejä. Jy-

väskylän harjulla on nelisenttinen
Bofors, jonka ITY:n Keski-Suomen
osasto on hankkinut vuonna 2001.
Uusin muistomerkki on viime
vuonna paljastettu muistolaatta
Janakan päiväkodin seinällä. Siinä
kerrotaan nykyisen päiväkodin
tiloissa toimineen välirauhan aikana
ilmatorjunnan koulutuskeskus.
Olavi Rantalainen

Puistoon kuuluu Draken hävittäjä, KEVA 1978-tutka ja uusimpana
tulokkaana ilmatorjuntaa edustava Helsingin suurpommitusten
tehoase, 88 millinen RMB-ilmatorjuntakanuuna.
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Olavi Rantalainen

Keski-Suomen osaston ilmatorjunnan
vuosipäivän tunnelmissa

Vuosikokouksen illallisvieraita. Vasemmalta Eeva
Murtosaari, Timo Keskinen, Eija-Liisa Välimaa,
Seppo Välimaa, Heikki Koponen ja Kalle Vehmas.

Tikkakosken Aquilassa Ilmasotakoulun ja Keski-Suomen osaston edustajat Ilmatorjunnan sankarivainajien muistotaululle suoritetussa kukitustilaisuudessa.
Vasemmalta eturivissä evl. Pekka Haavikko, kadetti
Ville Vatanen, Olavi Rantalainen, Erkki Pylvänäinen
ja takarivissä majuri Jarkko Toivola, Majuri Jari
Koskinen, kapteeni Santtu Eklund. Kunniavartiossa
kadettialikersantti Jonathan Rautila.

Ukraina kiinnosti Lahdessa
Viimeistään MH17-tapahtuma vakuutti Päijät-Hämeen osaston sitä,
että Ukrainan kriisi kiinnostaa ilmatorjuntayhdistystä. Päijät-Hämeen
osasto päätti selvittää sodan taustat
ja toimijat. Yhdistyksen avustuksella
esiintyjäksi saatiin todellinen auktoriteetti, Suomen ja todennäköisesti
Tohtori
Timo Hellenberg
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Euroopan paras Ukraina-asiantuntija, tohtori Timo Hellenberg. Koska
Hellenberg asuu Kiovassa, tilaisuus jouduttiin sijoittamaan hänen
Suomen-matkaansa sopivaksi. Tämä
karsi harmittavasti joitain osallistujia
siksi, että lehden ilmestymisen ja
tilaisuuden väliin ei jäänyt kovin
montaa päivää.
Tilaisuus herätti jo etukäteen niin
paljon mielenkiintoa, että osasto
päätti varata 200 hengen tilan Lahden
modernista Messukeskuksesta. Täyteen tilaa ei tullut, mutta puolilleen
kuitenkin! Erityisen ilahduttavaa oli,
että tilaisuuteen oli saapunut myös
ammattilaisia. Yhdistyksen lehdessä ollut laadukas Ukraina-osuus oli
erinomainen yhteenveto ja alusti tilaisuutta hyvin. Onneksi moni olikin
ehtinyt artikkelit lukemaan.
Hellenberg piti erittäin asian-

Loistavan esitelmän kybersodankäynnistä piti sotatieteen
tohtori, eversti evp Martti
Lehto.

tuntevan ja ansiokkaan esityksen,
jossa käytiin läpi mm. Ukrainan
lähimenneisyyttä, väestörakennetta, ja suhdetta Venäjään. Lisäksi
käsiteltiin omakohtaisesti koettuja
Maidanin aukion tapahtumia, jotka
oikeastaan sysäsivät liikkeelle tänäkin päivänä käynnissä olevan sodan.
Keskustelulle oli varattu runsaasti
aikaa, ja tämä valinta osoittautui
oikeaksi. Esityksen jälkeen käyty
vilkas, asiantunteva ja monipuolinen
keskustelu jatkui vielä tilaisuuden
päätyttyäkin.
Hellenbergin esitys keskittyi nimenomaan kriisin alkuvaiheisiin
ja toimijoihin. Itse sotatapahtumia
tilaisuudessa käsiteltiin vain hyvin
yleisellä tasolla. Toivottavasti kukaan ei pettynyt siihen, että vihreistä
miehistä ja mahdollisen BUK-kaluston mahdollisista liikkeistä ei saatu
sisäpiiritietoa. Ehkä tällekin löytyy
tilaisuutensa?
Eero Hannikainen
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Lapin Ilmatorjunnan syyskokous
Lapin Ilmatorjuntakillan syyskokous pidettiin 29.10.2014
Hotelli Santa Clausin Kuru-kabinetissa. Kokouksessa
käsiteltiin sääntömääräiset asiat kuten johtokunnan jäsenten valinta ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015.
Kuvassa johtokunta. Takana vasemmalta: Mika Aitta, Pasi
Ruokanen, Pekka Laitila, Eero Pajula, Tuomo Suhonen.
Edessä vasemmalta: Tapani Koivula (reserviläisjärjestöjen yhteysmies), Heikki Haapala (puheenjohtaja), Aarre
Seppälä (kunniapuheenjohtaja), Pekka Lemmetty (varapuheenjohtaja). Poissa olivat jäsenet Pertti Viik, Kari
Vainio ja kunniajäsen, kiltamestari Taisto Turpeinen sekä
maanpuolustuskoulutuksen yhteysmies Risto Laakso.
Alkuvuoden 2015 päätapahtuma on perinteisen Ilmapuolustusseminaarin järjestäminen yhteistoiminnassa Lapin
Lennoston Killan kanssa maaliskuun toisella viikolla.
Kokouksen jälkeen Lapin Ilmatorjuntarykmentin komentaja everstiluutnantti Arto Ikonen esitteli uudet hankitut
”Nasams- ja Stinger- ilmatorjuntaohjusjärjestelmät”
Heikki Haapala

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

Worth your trust

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